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VAN DE REDACTIE 
 

Er staan weer grootse dingen op het programma van onze Nederlandse Vereniging in Mexico. Vooral van belang 

is het Oranje Gala dat nu niet meer rond Koninginnedag gevierd wordt, maar rond Koningsdag. Dat wordt dit 

jaar op zaterdag 26 april. De locatie is ook nieuw. Nou ja, voor ons dan. De biblioteca de México op de 

Ciudadela aan Balderas bestaat al vele Jaren, maar wij hebben ons feest er nooit gehouden. ‘t Is een prachtige 

gelegenheid, helemaal in stijl, en ook de afmetingen zijn zodanig dat we er gemakkelijk het jaarlijks groeiende 

aantal feestgangers kunnen ontvangen. Bij het ter perse gaan van deze PoPo zijn nog niet alle details bekend, 

maar die worden op onze site bijgehouden. Dus let erop en schrijf je in! Niemand mag dit missen. 

 

Wat further down the road, om precies te zijn op de 24ste mei, staat de jaarlijkse buitendag op het programma. 

Die wordt weer gehouden aan de rand van de beek bij Ad en Alicia ten Kate in Cuernavaca. Zoals van ouds zal er 

weer ge-jeu-de-bouled worden, of is het jeu-ge-de-bouled? De temperatuur van het zwembad zal ver boven die 

van het Scheveningse zeewater gebracht worden, dus verwachten we alle kinderen met zwemkostuum en 

eventuele opblaasbandjes, voor zover ze de vlinderslag nog niet machtig zijn. Geen honden meenemen graag. 

Daar hebben we geen goeie ervaringen mee.  

 

In deze aflevering van de PoPo behalve de gebruikelijke rubrieken een stukje van Edwin Timmer, dat eerder in 

de Telegraaf gestaan heeft. Het gaat over Tru Miller, een Nederlandse dame (eigenlijk heet ze Geertruide) die 

haar leven heeft opgebouwd in de wijncultuur van Baja California en die nu kampt om haar zaak drijvend te 

houden op groundwater dat metb de dag schaarser wordt vanwege projectontwikkeling. Ook iets over de 

speurtocht van Jan-Albert Hootsen naar El Chapo Guzman, die naar zijn smaak net iets te vroeg werd opgepakt. 

Dan wat ambbasadenieuws, eerst over het noodalarmsysteem Kompas en daarna over de mogelijkheid om mee 

te doen aan de Europese Parelementsverkiezingen.  

 

In dit nummer ook de afsluiting van het verhaal van Dhian Siang Lie over de beslommeringen in verband met de 

verharding van de straat voor z´n huis. Tenslotte een stukje van Ad ten Kate over spionnage, waarin hij zich 

afvraagt of het allemaal zo erg is wat die meneer Snowden uitgevreten heeft. 

 

We wensen jullie allemaal veel leesplezier en hopen jullie te ontmoeten op het Oranje Gala. 

 

Ad, Edwin, Jan-Albert en Jorrit
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VAN DE VOORZITTER  
 

Geachte Lezers van de Popo, 

 Deze popo zal net voor het Oranje Gala uitkomen. Er is enorm hard aan de organisatie gewerkt, mede omdat 
de opzet dit jaar anders is dan de voorafgaande jaren: Onze ambassade heeft in nauwe samenwerking met het 
bestuur van de Nederlandse vereniging een  groots , mooi en spetterend evenement opgezet om voor de eerste 
keer in de historie van de vereniging in Mexico een KONINGS-GALA te vieren. Het zal plaatsvinden op zaterdag 
26 April en we verwachten over de 400 mensen!  U zult hier nader over geïnformeerd worden; gaarne onze 
www.nvmexcio.com goed in de gaten te houden. 

 Ik was gisteren uitgenodigd op de ambassade om voor-te-proeven en het smaakte erg lekker!  De plannen voor 
de aankleding van het feest: fenomenaal het Gala comité van de Nederlandse vereniging is erg enthousiast over 
hoe het dit jaar gaat worden. Ook natuurlijk spannend!   Kortom U mag dit Gala feest  NIET MISSEN. 

Ook hoorde ik van Ingeborg van der Noort in Querétaro dat  hun Festival de Extranjeros in Querétaro  een dave-
rend succes is geworden: ze hebben twee prijzen gewonnen en wel: beste anfitrión van Europa en de 
hoofdprijs: Nummer 1 allerbeste stand van 72 landen. Daar mogen we als Hollanders in Mexico weer trots op 
zijn en via deze feliciteren wij onze Hollanders in het BAJIO van harte! 

Het bestuur is nog bezig met het organiseren van de buitendag in Cuernavaca. U krijgt hier snel nadere in-
formatie over. Daarnaast kijken we of een Klein Golf tournooi  Dutch Open in Acapulco een haalbare kaart is in 
Juni, onderzoeken we waar we ons Oranjeteam  kunnen aanmoedigen op het WK in Brazilie en inmiddels heb-
ben we ook de Lente Borrel achter de rug. Kortom, we zijn volop bezig zonet voor de zomervakantie, om een 
bruisende, aktieve en gezellige vereniging te hebben in het soms moeilijke Mexico.  

Un abrazo, 

Roeland Delfgaauw  

  

http://www.nvmexcio.com/
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ORANJE GALA 2014
 

 

 

 
Oranje Gala 2014   -   Een geweldig feest waar u bij wil zijn! 

           Niet duur! Iedereen welkom! 

 

 

Mis deze informatie niet! We gaan een geweldig feest houden op zaterdag 26 april. En omdat we zoveel 

mogelijk Nederlanders en hun partners en anderen die iets hebben met Nederland, erbij willen hebben, zijn de 

entreeprijzen laag gehouden. Veel lager dan voorgaande jaren, met dank aan onze sponsors! Voor $500,00 een 

fantastische avond, met eten, drank, een loterij (wow, wat een prijzen!), supergoede muziek (Braziliaans, 

Mexicaans en Nederlands) en al die Nederlanders bij elkaar; in welke uitgaansgelegenheid zou u voor die prijs 

iets vergelijkbaars kunnen meemaken? 

 

De Nederlandse gemeenschap in Mexico heeft Koninginnedag altijd op een mooie manier gevierd. Die goede 

traditie wordt in 2014 uiteraard voortgezet met de viering van de eerste Koningsdag. Het belooft echt weer iets 

heel spectaculairs te worden. De Nederlandse ambassade organiseert de Koningsdagreceptie op vrijdag 25 april 

en de Nederlandse Vereniging en de ambassade samen organiseren het Oranje Gala op zaterdag 26 april. 

Dit jaar is de locatie voor zowel de receptie als het Gala de Biblioteca de México “José Vasconcelos” (bij 

Balderas), werkelijk een prachtige ambiance.  

 

Zonder sponsors hebben we dit grootse feest nooit kunnen vieren. In voorgaande jaren hebben veel trouwe 

sponsors een gulle bijdrage gegeven aan het succes van het feest. Ook dit jaar doen ze mee. De Vereniging is 

hen daarvoor zeer dankbaar. In een volgende PoPo zullen we de namen noemen van hen die de Nederlandse 

gemeenschap en de Vereniging zo’n warm hart toedragen. En op het feest zelf zullen ze zichtbaar aanwezig zijn. 

 

Ga naar de website, www.nvmexico.com, voor meer informatie en om u op te geven voor het Gala. De 

entreeprijs is $500,00 per persoon tot eind maart voor de enthousiaste ‘early birds’, daarna rekenen we 

$600,00 en de laatste week voor het feest $700,00. 

Heeft u vragen, neem dam dan contact met ons op. 

 

  

http://www.nvmexico.com/
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TWENTSE STRIJDT VOOR MEXICAANSE WIJN 
 

 

        door Edwin Timmer 
(onderstaand artikel stond afgelopen februari in de Telegraaf)

'Paul Walker filmde op mijn landgoed, Huis ten Bosch 
schonk onze rode wijn Serafiel'   

Geertruide Johanna van Höften is de enige Neder-
landse die Fast & Furious-acteur Paul Walker geru-
ime tijd over de vloer had. En de enige Nederlandse 
bij wie Koningin Beatrix een favoriete wijn voor 
Paleis ten Bosch koos. Het overkwam Tru Miller, 
zoals ze nu heet, terwijl ze eigenlijk al van haar pen-
sioen geniet in Mexico. Nu staat de Twentse voor 
een nieuwe uitdaging: de wijnvallei Valle de Guada-
lupe redden van de ondergang.   

 

VALLE DE GUADALUPE, zaterdag ,,Praat me er niet 
van'', zegt Tru Miller, terwijl ze in de middagzon langs 
de wijnstruiken wandelt op haar landgoed Adobe 
Guadalupe. Weimaraner honden gaan ons voor over 
het zandpad. De wijngaard is omringd door heuvels 
en olijfbomen en doet denken aan het Griekse Les-
bos, tijdens een droge nazomer. Valle de Guadalupe, 
anderhalf uur onder San Diego, wordt bedreigd door 
nieuwbouw. En die hotel- en huizenplannen, zo 
vreest Miller, beroven haar druiven straks van het 
weinige grondwater.  

 

 ,,Dit is echt een vallei voor wijngaarden. Als iemand 
hier een huisje wil bouwen met zijn eigen wijnstru-
iken eromheen, dan is dat prima. Maar zo'n grote 
golfbaan of huizencomplex? Dat lijkt me niet. Projec-
tontwikkelaars proberen beslag te leggen op wel 
veertig procent van de vallei. Er ligt nu één golfbaan, 
en als ik er langs rij, dan zie ik die sprinklers gaan. 
Zoef zoef zoef. Dan denk ik, dat water is toch 
eigenlijk voor de druiven bedoeld?''    

Het gaat niet om zomaar een plek op het schiereiland 
Baja California. Valle de Guadalupe produceert het 
gros van de 1,6 miljoen Mexicaanse dozen wijn per 
jaar. Grote kans dat wijndrinkers tenminste LA Cetto, 
de grootste wijnboer in de vallei, wel eens hebben 
ontkurkt. De productie stijgt rap, 12% per jaar, net 
als de export en het aantal onderscheidingen. ,,Wij 
doen wat betreft kwaliteit voor niemand meer 
onder.'' Kortom, niet alleen twintig hectare wijnstru-
iken van Tru Miller staan op het spel, maar het hart 
van de Mexicaanse wijnindustrie.   

Toen acteur Paul Walker dit landgoed opstapte in 
2002, had de wijngaard net twee druivenoogsten 
achter de rug. Walker kwam niet voor de wijn, maar 
voor het droomhuis. De grote fontein in de patio, 
eromheen de enorme keuken - een rijtje klompen op 
de kast - een eetkamer, bibliotheek, zitkamer, diver-
se privé vertrekken en zes gastenkamers. Wekenlang 
filmde Walker er zijn rolprent 'The Death and Life of 
Bobby Z'. ,,Ik krijg nog kippenvel als ik terugdenk aan 
zijn ongeval'', erkent de Twentse.   

De basis voor landgoed Adobe Guadalupe ligt op-
merkelijk genoeg in Parijs, in de Notre Dame. Op de 
website van haar chique bed & breakfast vertelt Tru 
over zoon Arlo die bij een auto-ongeluk is omgek-
omen. Arlo was gefascineerd door Mexico, van de 
kleurrijke sierdekens tot de Maria-verschijning 
Maagd van Guadalupe. Als Tru na zijn dood de Notre 
Dame bezoekt, ziet ze tot haar verbazing zo'n sierde-
ken in de kathedraal. Als ze bij een tweede bezoek 
dezelfde serape aantreft bij een altaar voor de 
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Maagd van Guadalupe, weet ze het zeker: dáár ligt 
mijn toekomst.   

De wens van de in Amerika afgestudeerde taalkundi-
ge valt samen met de zoektocht van haar man Don 
Miller, een Californische ex-bankier, naar een plek 
om zelf wijndruiven te verbouwen. Valle de Guada-
lupe, met haar Mediterrane klimaat en nabijheid tot 
de VS, blijkt perfect. ,,We hebben warme dagen, 
koude nachten. En elke ochtend en avond drijft vanaf 
de Grote Oceaan de verkoelende zeemist de vallei in. 
Ideaal voor de druiven. Bovendien valt er alleen re-
gen in de winter.''   

Onder een blauwe koepel, in de wijde omtrek zicht-
baar, rust de wijn van Adobe Guadalupe in houten 
vaten. Hoewel acht- tot tienduizend dozen per jaar in 
het niet valt bij de achtien miljoen liter van LA Cetto, 
mag Miller zich de zevende wijnproducent van Mexi-
co noemen. ,,Misschien komt het omdat ik Neder-
landse ben, maar ik probeer het altijd iets beter te 
doen. Elk jaar hielden we van onze wijn zo'n twintig 
procent achter. Nu zijn die reservas tien jaar oud en 
heerlijk op dronk. Zó zacht. Je proeft er echt de zon 
in.''   

Haar rode wijnen, stuk voor stuk vernoemd naar en-
gelen als Rafael en Gabriel, gaan naar de beste res-
taurants in Mexico-Stad en de VS. ,,De verkoop gaat 
uitstekend in San Diego, net als in San Francisco, 
Chicago, New York, Las Vegas en Dallas en Houston.'' 
Zelfs in Nederland kennen ze op een paar plekken de 
Mexicaans-Hollandse flessen. ,,In Kasteel Heemstede 
bij Utrecht en in Delden, waar ik vandaan kom, in 
restaurant Carelshaven. Ik stuur kleine hoeveelheden 
naar ze toe.''   

En toen kwam Koningin Beatrix in 2009 op staatsbe-
zoek. ,,Prinses moet ik tegenwoordig zeggen hè? 
Nee, ze is nooit in deze vallei geweest. Maar ik heb 
haar wel ontmoet en ze stond versteld van onze wijn 
Serafiel. Gemaakt van Cabernet Sauvignon en Shiraz. 
Ze was enorm trots en besloot de Serafiel, als haar 
favoriete wijn, te schenken op Huis ten Bosch.'' Of de 
wijn er inmiddels is ingeruild voor Argentijnse etiket-
ten, durft Miller niet te zeggen. In Mexico is Serafiel 
te koop voor een kleine 500 pesos, ruim 25 euro.   

Het is de typische belangenverstrengeling van Mexi-
caanse politiek en zakenwereld die de tentakels 
uitstrekt naar de wijnregio. Carlos Lagos Yagües be-
dacht het project Rancho Olivares. Een 9-holes golf-
baan, vier hotels, 389 huizen en 298 appartementen. 
Daartoe is een wijziging van het bestemmingsplan 
nodig. Van landbouw naar bebouwing. Maar daar 
wilde zijn zwager en gemeentesecretaris Ricardo 
Zazueta van Ensenada wel een handje bij helpen, 
zonder de vereiste inspraak. De vallei, en de toeris-
tische wijnroute, kunnen niet zonder de infrastruc-
tuur, redeneert Lagos.   

Boze wijnmakers braken bijna het gemeentehuis af. 

En ze dreigen alle wijnfeesten af te lasten. ,,We zijn 
boos over de illegale wijziging van het grondgebruik, 
maar ook over de gevolgen van het schaarse grond-
water.'' Die schaarste groeit. Want deze winter, ter-
wijl het vanaf december had moeten regenen, viel er 
nog geen druppel. ,,We hebben twee eigen putten. 
Daar houd ik het hoogstens nog één jaar mee 
uit.'' Miller houdt hoop. De nieuwe burgemeester en 
gouverneur lijken aan de kant van de wijnboeren te 
staan.   

Terwijl de Twentse met glas in haar hand tevreden 
haar moestuin inspecteert, dwalen haar gedachten af 
naar haar jaarclub van de universiteit Groningen. 
,,Veel van mijn vriendinnen wonen inmiddels in het 
buitenland. Sommigen zeggen: 'Waarom kom je niet 
naar Spanje?' Zeker sinds drie maanden geleden mijn 
man overleed. Ik kreeg zelfs al een bod op het 
landgoed vanuit Hollywood. Maar ik peins er niet 
over. Mijn agronoom Jose Manuel Fernandez zei 
tegen me: 'We gaan hier het beste wijnhuis uit de 
hele regio van maken'.''  
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REGISTRATIE KOMPAS 
 

Beste Nederlanders in Mexico, 

 

Nederlanders in Mexico, woonachtig of vanwege andere redenen hier verblijvend, kunnen zich registreren bij 

de ambassade. Het online registratieformulier kan op onze website (Producten en diensten – Registreren bij 

verblijf in Mexico)  worden ingevuld en vervolgens naar de ambassade worden gemaild. De gegevens worden af 

en toe gebruikt om informatie (over verkiezingen bijvoorbeeld) of uitnodigingen (Koningsdag bijvoorbeeld) te 

versturen. 

 

Met ingang van oktober 2013 is er naast deze ‘gewone’ registratie het systeem Kompas. Kompas is een ‘online 

crisis contactsysteem’ dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wereldwijd is ingevoerd. Nederlanders 

maken zelf een account aan en beheren hun gegevens. De gegevens in Kompas worden alleen gebruikt in 

noodsituaties, tenzij u voor de optie kiest ook algemene informatie over consulaire zaken te willen ontvangen.  

Voor meer informatie over Kompas verwijs ik u naar de bijlage “Aanmelden in Kompas”.Via de volgende link 

kunt u een account aanmaken en gegevens invoeren: https://www.kompas.buzaservices.nl/registration/. 

 

Registratie bij de ambassade en registratie in Kompas gebeuren op vrijwillige basis. Nederlanders woonachtig in 

het buitenland zijn niet verplicht zich bij de Nederlandse overheid/de ambassade te registreren. 

 

Als u hierover vragen heeft, stuurt u dan een email naar mex-ca@minbuza.nl.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Michel Thijsebaard 

Consulaire afdeling, Nederlandse ambassade te Mexico 

https://www.kompas.buzaservices.nl/registration/
mailto:mex-ca@minbuza.nl
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CHAPO  

door Jan-Albert Hootsen

 

 

De grootste nachtmerrie van een journalist is een bel-

angrijk nieuwsfeit totaal missen. Een politicus treedt af 

vanwege een schandaal, en je bent de laatste die het 

hoort. Een belangrijke prijs wordt uitgereikt, en het lukt 

je niet om de winnaar aan het woord te krijgen. Of een 

topcrimineel wordt opgepakt, en je bent net op dat 

moment niet ter plaatse. 

 

Dat laatste was wat mij onlangs gebeurde. Ik was op 

familiebezoek in Nederland, en zat in Amsterdam een 

biertje te drinken met wat vrienden. Mijn telefoon 

piepte: email. Ik las de kop en het koude zweet brak me 

uit: 'Chapo Guzman opgepakt'. Subiet liet ik mijn bier 

staan, rekende in een paar seconden af en zette het op 

een lopen naar mijn werkplek, onderwijl inwendig 

vloekend en tierend. 'Nee, niet nu! Waarom nu ik net in 

Nederland ben? Waarom nu?!' 

 

Mijn frustratie over de timing van Chapo's arrestatie 

was logisch: ik zat al vier jaar achter de leider van het 

Sinaloa Kartel aan. Joaquin Guzman Loera, zoals El 

Chapo ('De Korte' of 'De Kleine') in het echt heet, was 

mettertijd een journalistieke obsessie van me ge-

worden. Hij was, voor zover we weten, de machtigste 

drugsbaron aller tijden, machtiger zelfs dan wijlen 

Pablo Escobar. Een drugsbaron bovendien waaromtrent 

de laatste twintig jaar talloze legendes zijn ontstaan, 

niet in het laatst gevoed door zijn spectaculaire on-

tsnapping uit een gevangenis in Guadalajara in 1993, 

die hij in een karretje wasgoed ontvluchtte. Hij leidde 

het Sinaloa Kartel, de oudste en grootste criminele or-

ganisatie van Mexico.  

 

Sinds de drugsoorlog in 2006 uitbrak, was hij het sym-

bool van de machteloosheid van de Mexicaanse autori-

teiten om de georganiseerde criminaliteit aan te pak-

ken. Hoeveel militairen, federale politieagenten of un-

dercover agenten van het Amerikaanse anti-

drugsagentschap DEA ook achter hem aan zaten, el 

Chapo was ze altijd te snel af. 

Net als veel andere journalisten was ik vanaf mijn 

eerste dagen in Mexico met de man bezig. We wilden 

weten wie hij is, wat er in zijn hoofd rondgaat, hoe hij 

zo machtig heeft kunnen worden en vooral waarom 

niemand hem te pakken heeft kunnen krijgen. Het 

journaille volgde de geruchten. El Chapo at in een res-

taurant in Culiacan, de hoofdstad van zijn ge-

boortestaat Sinaloa. El Chapo was in Guadalajara gezi-

en. Hij zou in Argentinië rondhangen, hij zou in Guate-

mala zijn omgebracht. 

 

Ook ik probeerde de aanwijzingen te volgen. Toen 

begin vorig jaar werd gezegd dat hij in Guatemala zou 

zijn gedood, vloog ik naar het noorden van het land. 

Niets, vals alarm. Ik ben wel een keer of twintig naar 

Culiacan gegaan, niets. Ik reisde naar Badiraguato, zijn 

geboorteregio in Sinaloa, een ruig en bergachtig gebied 

waar het gros van de bevolking voor het Sinaloakartel 

werkt. Op satellietfoto´s zie je de vaalwitte stroken op 

de bergtoppen: opiumplantages. Eenmotorige vlieg-

tuigjes scheren er onder de radar door, af- en 

aanvliegend met wapens, drugs en geld. Maar van el 

Chapo nooit een spoor.  

 

Ja, er waren veel geruchten. Hij zou er in de bergen zit-

ten, in het gehuchtje La Tuna, waar hij 57 jaar geleden 

geboren was. Maar La Tuna, dat was een brug te ver. 

Niemand wilde me er naartoe brengen, nog nooit was 

een buitenlander er zelfs maar in de buurt geweest. Er 

zitten scherpschutters in de bergen, fluisterde men, je 

bent doorzeefd voor je het dorp bereikt hebt. 
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Tot vorig jaar oktober, toen ik voor mijn gevoel het 

dichtste bij el Chapo in de buurt kwam. Een vriend 

belde me vanuit Badiraguato. "Wil je nog steeds naar La 

Tuna? Dan moet je hier over twee dagen zijn", 

waarschuwde hij me. "En breng flink wat geld mee." 

Een neef van hem was mijn `fixer`, de persoon die me 

mee zou nemen de bergen in, een rit van vier uur over 

stoffige zandpaadjes en door bergstroompjes.  

 

Aangekomen in Badiraguato betaalde ik hem, de vol-

gende dag gingen we op weg. Ik zweette van begin tot 

eind peentjes, want in de bergen van Sinaloa blijft de 

komst van een buitenlander niet lang geheim. Welke 

garantie had ik dat ik niet terug zou worden gestuurd 

door gewapende voetsoldaten van het kartel, of zou 

worden ontvoerd, of erger? 

 

 

Maar er ging niets verkeerd. Mijn 'fixer', een man die 

voor de gemeente Badiraguato werkte destijds en 

stiekem ook voor het kartel actief is, had zich aan alle 

beloftes gehouden. De 'gatilleros', zwaargewapende 

jongemannen die in het berggebied rondrijden op quat-

rimotos, hielden zich op een afstand en stelden geen 

vragen. Enkelen begroetten me zelfs met een knikje, bij 

wijze van bevestiging dat mijn aanwezigheid werd 

getolereerd. 

 

Die tolerantie was duidelijk, maar streng. Het pad naar 

het huis van Chapo's moeder werd geblokkeerd door 

een viertal gatilleros, bewapend met Kalashnikov ma-

chinegeweren. Het was duidelijk dat ik het niet hoefde 

te proberen om de villa van dichtbij te bekijken, laat 

staan een poging te wagen om Chapo's moeder aan te 

schieten (later hoorde ik dat twee Spaanse filmmakers 

al vier jaar met een grote documentaire bezig zijn over 

narcocultuur in Mexico. Kan niet wachten die film te 

zien!). 

 

Over Chapo werd in La Tuna niet gepraat, in ieder geval 

niet met buitenstaanders. De ongeveer 300 inwoners 

van het gehucht werkten zonder uitzondering allemaal 

op een bepaalde manier voor de drugsbaron. De een is 

opium- of marijuanaboer, de ander gatillero, nog weer 

anderen werken in de productie of distributie van 

drugs. Wie niet direct in het criminele circuit zit, werkt 

als uitkijkpost, informant of doet hand- en 

spandiensten voor het kartel. Er is geen legitiem werk 

voor de mensen in de regio; naar schatting slechts drie 

procent van de inwoners van de gemeente heeft een 

geregistreerde baan. 

 

Slechts een oudere man was bereid met me te praten. 

"Je wilt Chapo spreken, zeg je?" Hij moest lachen. 

"Jammer, je hebt hem net gemist. Eergisteren was hij 

nog hier. En ´de baas´ kennende, had hij je wel wat tijd 

gegund." Teleurstelling en opwinding vochten om voor-

rang. Twee dagen! Ik had hem op twee dagen gemist! Ik 

beloofde mezelf om snel weer terug te komen naar La 

Tuna, want dit smaakte journalistiek naar meer. Op de 

weg terug fantaseerde ik nog hoe het zou zijn als ik de 

eerste journalist zou zijn die een exclusief interview 

met de meest gezochte man ter wereld sinds de dood 

van Osama Bin Laden zou gaan hebben. 

 

Het is er niet meer van gekomen. Vijf maanden later 

werd hij in de kraag gevat in Mazatlán, en zat ik in Am-

sterdam. Híjole. Maar wat was ik dichtbij geweest! 
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WISTEN JULLIE....?  
 

door Kees Burk 
 

 

...dat op 9 december jl. de bekende acteur Kees Brusse is overleden. Hij kampte reeds geruime tijd met een 

zwakke gezondheid. In de jaren zestig was hij een gewaardeerd acteur en speelde naast rollen op toneel en film 

ook op de tv. Bijvoorbeeld in "Pension Hommeles" en "Mensen zoals jij en ik". Hij werd ook bekend door de 

serie "Wie van de Drie". Kees is 88 jaar oud geworden. 

 

...dat “selfie”, “socialbesitas” en “sletvrees” de drie woorden zijn in de top van nieuwe woorden in 2013.  Ruim 

22 duizend hebben hun stem uitgebracht op de website van Van Dale en uiteindelijk is "selfie" uitverkoren. Het 

betekent een foto die door jezelf is genomen b.v. via je smartphone. “Socialbesitas” is zoiets als verslaving aan 

het mobieltje of angst om niet bereikbaar te zijn. “Sletvrees” behoeft geen uitleg. 

 

...dat de PC Hooftprijs 2014 is gewonnen door schrijver, dichter en essayist Willem Jan Otten. Hij krijgt de 

oeuvreprijs, waard 60 duizend euro, op 22 mei as. uitgereikt in het Letterkundig Museum in Den Haag. 

 

...dat de AD oliebollentest 2013 opnieuw als beste Richard Visser uit Rotterdam heeft aangewezen. Hij liet 

hiermee 152 mededingers achter zich. Vorig jaar behaalde hij de tweede plaats. Toen werd bakker Olink uit 

Maarssen de eerste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...dat de overslag van goederen in de haven van Rotterdam voor het eerst sinds 2009 in het afgelopen jaar 

2013, niet is gegroeid. De stagnatie in de economische groei en de toenemende concurrentie van de haven van 

Hamburg stonden de groei in de weg. 

 

...dat in het begin van dit jaar een nieuwe zedenzaak aan het licht is gekomen. Michel S. een man van 40 jaar 

heeft ca. 300 kinderen tussen 12 en 14 jaar, via internet de chatroom en webcam uitgelokt tot het tonen van 

seksuele handelingen bij de kinderen zelf. De man deed zich voor als vrouw en kwam zelf niet in beeld.  

 

...dat het voeren van meeuwen in Haarlem strafbaar is gesteld. Wanneer je wordt betrapt bij het voeren van 

meeuwen staat je een boete van 130 euro te wachten. De overlast door meeuwen die door vossen uit de 
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duinen zijn verdreven neemt zienderogen toe. Dat er dan ook nog mensen zijn die ze voeren wordt niet 

geapprecieerd. Ook andere gemeentes die nabij de zee zijn gelegen gaan gebukt onder de uitwerpselen. 

Bovendien scheuren de meeuwen vuilniszakken open en verspreiden zo huisvuil over straat. 

 

...dat gedetineerden, tbs'ers en ouders van veroordeelde minderjarigen moeten gaan betalen voor hun verblijf 

in de bajes. Althans wanneer het wetsontwerp, dat minister Ivo Opstelten van Justitie, heeft ingediend wordt 

aangenomen. In de wet wordt bepaald, dat er een bedrag van 16 euro per dag moet worden betaald met een 

maximum looptijd van 2 jaar.  

 

...dat er weer een "cold case" via een DNA onderzoek tot een oplossing is gekomen. In dit geval gaat het om de 

moord in oktober 1995 op de toen 15 jarige Eindhovense  Nicole van den Hurk. Een verdachte, een reeds 

meerdere keren veroordeelde man, is in een TBS kliniek gearresteerd en heeft inmiddels bekend. 

 

...dat in Amsterdam een 14 jarige jongen om het leven is gekomen door een alarmpistool. Hij had hem via 

internet gekocht en bouwde het om, zodat hij er echte kogels mee kon afvuren. De politie spreekt van een 

noodlottig ongeval waarbij het wapen afging en de jongen in het hoofd werd getroffen. 

 

...dat de Staatsloterij   maanden op zoek is geweest naar een winnaar van een 1/5 lot waarop 100 duizend euro 

was gevallen. Door pamfletten die in de buurt van de winkel, waar het lot was gekocht, op te hangen is het 

gelukt de winnaar op de gedachte te brengen zich te  melden. 

 

...dat op 8 februari jl. oud Minister van Staat Els Borst is overleden. Zij was lid van D66 en  ook Minister van 

Volksgezondheid in de kabinetten Kok I en II. Zij werd op 10 februari onder verdachte omstandigheden dood in 

haar garage aangetroffen. De zaak is tot op dit moment (15 maart) nog steeds onderwerp van een intensief 

recherche onderzoek. Het staat vast, dat zij door misdaad om het leven is gekomen. 

 

...dat vorig jaar bijna 5300, illegaal stroomvretende wietplantages zijn opgerold. Dat maakte Netbeheer 

Nederland bekend namens alle energiebeheerders. Steeds meer worden wietplantages gevonden in huurhuizen 

waar de stroom illegaal wordt afgetapt. Dagelijks breken er brandjes uit in die panden door slecht aangelegde 

elektrische installaties. In 2013 werd voor 140 miljoen Kilowattuur energie gestolen. 

 

...dat op 27 februari jl. de politie in Velp een telefoontje kreeg van een dief die vast zat in een keukenlift van een 

restaurant. De politie bevrijdde de 23 jarige inbreker met hulp van de toegeschoten eigenaar van het 

restaurant. De lift moest worden vervangen en de inbreker werd weer vastgezet, maar nu in de iets ruimere 

politiecel. 

 

...dat op 28 februari jl. de wetenschapper, schrijver en columnist Hugo Brandt Corstius op 78 jarige leeftijd is 

overleden. Hij schreef onder vele synoniemen w.o. Piet Grijs, Battus, Jan Eter, enz. in Vrij Nederland, NRC 

Handelsblad en de Volkskrant.  In 1985 werd hem de PC Hooftprijs toegewezen maar dat werd door het toen 

zittend kabinet Lubbers I geblokkeerd. In 1987 kreeg hij alsnog de prijs toegekend en uitgereikt. 

 

...dat een botsing tussen drie trams  in Rotterdam op 10 maart jl. zeker 33 gewonden heeft opgeleverd. De 

gewonden klaagden over rug-, buik- en nekklachten en ook werden er botbreuken geconstateerd. Twee trams 

stonden stil bij een  halte aan de Breeweg, een derde knalde daar van achteren bovenop.
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...dat we in Nederland, na een zeer zachte winter, op 9 maart werden verrast door de hoogste temperatuur die 

ooit hier en op deze datum is gemeten. In de Bilt bereikte het kwik 19,5 gr.C. Ook de rest van de week liet hoge 

temperaturen zien. Vooral in 't zuiden van het land bereikte de temperatuur waardes boven de 20 gr.C. Eerst op 

15 maart kwamen we op meer normale, maar toch relatief hoge waardes terug. Ter info: de temperaturen in De 

Bilt worden sinds 1901 gemeten en bewaard. 

 

...dat de ex rechter en NMa-topman Pieter Kalbfleisch en ex rechter Hans Westenberg enkele tonnen 

schadevergoeding hebben ontvangen van justitie. Beiden werden vervolgd voor meineed en 

belangenverstrengeling in de zgn "chipshol" zaak. Vorig jaar werden zij in hoger beroep, vrijgesproken wegens 

gebrek aan bewijs. Zie ook mijn bericht in de Popo van december 2012. 

 

...dat de beroemde mondharmonicaspeler Jean `Toots" Thielemans al zijn geplande concerten heeft 

geannuleerd. De inmiddels 91 jarige muzikant kan het niet meer opbrengen  om een heel concert uit te spelen 

en stopt met zijn carrière. Hij werkte o.a. samen met Ella Fitzgerald, Quincy Jones en Billy Joel.  

 

...dat het de organisatoren van het Pinkpopfestival erin zijn geslaagd om de Rolling Stones te contracteren. Zij 

zullen op 7 juni as. van de partij zijn. 

 

...dat de bouw van het Centraal Station van Rotterdam 9 jaar duurde en 650 miljoen euro kostte, maar dat op 

13 maart jl. het nieuwe station door Koning Willem Alexander werd geopend. De vergroting en aanpassing was 

nodig om de verwachte dagelijkse reizigersstroom van 323 duizend bezoekers per dag in 2025 aan te kunnen. 

Op dit moment passeren 110 duizend bezoekers het station. Op het dak ligt 10 duizend M2 aan zonnepanelen 

om de energievoorziening van liften, roltrappen en verlichting te verzorgen. De kosten van de bouw zijn ruim 

binnen de raming gebleven. 

 

...dat schrijver dezes gevorderde plannen heeft om, samen met zijn vriendin Jadwiga, in april a.s. opnieuw 

México te bezoeken. 

 

 

Rotterdam, april 2014 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rtd_CS-III.JPG
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VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 22 MEI 2014
 

Nederlanders die in het buitenland wonen en niet meer ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, 

kunnen zich registreren als kiezer voor de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 22 mei 

2014. 

Op www.denhaag.nl/kiezersbuitenland vindt u informatie over het stemmen in het buitenland. Via de website 

kunt u ook het registratieformulier downloaden. Dit formulier moet u per post of per e-mail ingevuld opsturen 

naar de gemeente Den Haag. Registreren kan tot en met 10 april 2014. 

Mocht u geen toegang hebben tot internet, dan kunt u ook bij de ambassade of het consulaat een uitdraai van 

het registratieformulier aanvragen. 

Voor Nederlanders die in het buitenland verblijven, maar die nog wel ingeschreven staan bij een Nederlandse 

gemeente, is registratie niet verplicht. Kijk voor meer informatie over hoe u kunt stemmen op: 

www.denhaag.nl/kiezersbuitenland. 

  

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/verkiezingen/kiezers-buitenland.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=kiezersbuitenland
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/verkiezingen/kiezers-buitenland.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=kiezersbuitenland
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ZO KAN HET OOK.....(OF TOCH EIGENLIJK NIET)! 

(VERVOLG) 
 

door Dhian Siang Lie

 

In het eerste deel vertelde Siang ons over de 

verkiezingsbelofte om z’n straat te verharden, die 

niet werd ingelost vanwege een onvoorzien 

financieel probleem geërfd van de vorige 

administratie. Z’n buurman probeerde de zaak te 

redden door met de pet rond te gaan voor een eigen 

bijdrage. Zo gaat dat hier. Daar wordt het verhaal 

weer opgepikt. 

  

Met onze buurman, begint het tweede verhaal: 

de palmeras en hun arriates. 

 

Aan de rand van het perceel waarop ons huis staat 

had Elizabeth drie palmbomen laten planten. Het 

waren al redelijk flinke palmpjes toen. Nu 18 jaar 

later zijn het echte volwassen bomen en een sieraard 

voor de buurt. In de gesprekken met de comuneros 

indertijd, kwam naar voren dat het wel handig zou 

zijn, wanneer een klein stukje van haar perceel als 

verbindingsweg tussen twee doodlopende weggetjes 

gebruikt zou kunnen worden. Ach dat kwam 

Elizabeth eigenlijk ook wel goed uit als uitrit van haar 

garage. Voorwaarde was wel dat de palmbomen 

konden blijven waar ze waren. En zo ontstond een 

extra stukje weg, waarvan niemand enige 

documentatie maakte om het kadaster te informeren 

en vervolgens jaren later de kaartenlevaranciers van 

Google-maps, TomTom e.d. ook geen weet hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De moeilijk te nemen bocht en tocht langs de 

palmbomen 

 

Twee jaar geleden liet Elizabeth nog kunstzinnig 

gemetselde arriates om de palmen heen bouwen, 

makkelijk voor het water geven en een beetje betere 

bescherming. En…….dat was voor onze buurman de 

aanleiding om heel erg boos te worden, want zo zei 

hij, kon hij zijn auto minder goed parkeren.  En de  

 

Mexicaanse emoties liepen hoog op, waarbij de 

buurman uitriep dat de palmbomen eigenlijk helmaal 

maar weg moesten en Elizabeth alle voorheen 

vriendschappelijke betrekkingen verbrak. We waren 

nota bene padrinos van de jaarlijkse 

schoolbenodigdheden voor hun kinderen en bij 

diverse feestelijkheden waren we over en weer altijd 

aanwezig. Niet meer dus. 

  

Na informatie bij diverse afdelingen van Semarnat  

wisten we in ieder geval de wet aan onze zijde, voor 

wat dat waard is in Mexico natuurlijk. Het kappen 

van volwassen bomen zonder vergunning is een 

federale overtreding. 

 

Een burenruzie is nooit leuk en waartoe dat kan 

leiden in het heetgebakerde Mexico is onzeker. Het 

vergroot in ieder geval het toch al twijfelachtige 

gevoel van veiligheid niet. Dus daar zaten we wat 

moeilijk tegenover elkaar toen het buurtcomité met 

onze buurman op bezoek was om onze financiële 

toezegging te verkrijgen. Ja, de palmbomen waren 

wel een probleem; met de toe te passen 

werkmethode moesten de palmbomen verdwijnen. 

“Sobre mi cadaver” was Elizabeth’s reactie en 

alhoewel er over en weer nog van alles werd gezegd, 

was dat het einde van ons contact met het 

buurtcomité. Later kwam men ons nog wel vertellen 

dat de verharding van de straat bij ons zou 

ophouden, en dat behalve onze buurman ook andere 

colonos met kwade blikken naar ons zouden kijken.  
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Elizabeth liet het daarbij niet zitten en begon een 

offensief bij instanties en diverse functionarissen van 

de gemeente en zelfs de staat Morelos om aandacht 

te vragen voor ons kleine stukje straat en ook ons 

beklag te doen dat de colonia ons buitensloot 

vanwege drie palmbomen die we niet wilden 

opofferen. In overleg met de secretario público van 

de presidente municipal waren we aanwezig op een 

soort hoorzitting over allerlei zaken rond obras 

públicas en daar was ook don Sanchez, de officiële 

vertegenwoordiger van Milpillas, de colonia waar we 

volgens diverse computersystemen eigenlijk toe 

zouden behoren. Terwijl we zaten te wachten op de 

komst van de presidente en zijn ambtenaren, 

vertelde Elizabeth haar verhaal aan meneer Sanchez, 

ze ging in op de details van de lokatie, liet op haar 

iPad een aantal foto’s zien en tot  haar verbazing en 

vreugde zei de goede man, dat ons kleine stukje 

straat ook eigenlijk Milpillas is.  

 

Hij was hier om te praten over een groot 

bestratingsplan dat zijn colonia in voorbereiding had 

en waarover al zekerheid bestond dat dat in 2014 

gerealiseerd zou worden. Natuurlijk zou hij dan ons 

stukje meenemen en de palmbomen laten staan.  

Later zochten we hem op in zijn huis, dat niet ver van 

het onze was gelegen, om zeker te stellen dat we nu 

bij Milpillas hoorden en ook dat ons stukje straat 

opgenomen zou worden in zijn bestratingsplan.  Er 

kwamen verschillende plattegronden op tafel en we 

constateerden dat de plattegrond van het kadaster 

op diverse punten niet in overeenstemming was met 

de realiteit. De veel nieuwere van de CFE met wel de 

goede stratenloop (inclusief ons stukje), toonde aan 

dat het niet voor niets is dat ons adres op de 

tweemaandelijkse electriciteitsrekening als colonia 

Milpillas staat vermeld. Of nu alle problemen 

opgelost zijn, zal uiteraard nog moeten blijken. Dit is 

Mexico, waar  je wat materiële zaken betreft maar 

beter kunt vasthouden aan: ‘eerst zien en dan 

geloven’. 

 

 

 

Inmiddels is de rest van onze straat verhard en dat 

proces was voor mij weer een voorbeeld van hoe het 

ook kan….. (of toch eigenlijk niet). Onze straat, de 

calle Naranjo is behoorlijk glooiend. Dat betekent dat 

er bij de normale fikse regens diverse tijdelijke 

riviertjes ontstaan, die uiteindelijk uitstromen in een 

arroyo/barranca die langs ons huis loopt. Die 

waterstromen laten duidelijke diepe sporen achter, 

zijn verzamelplaatsen voor afval en dat betekent een 

ware aanslag op je schokdempers van je auto. Ook 

nu na een aantal jaren blijf ik me verbazen dat 

slechts een enkele bewoner, ik dus, probeert die 

sporen in de droge tijd een beetje te egaliseren. We 

laten twee vrachtwagens met puin aanrukken en nog 

eens twee andere met een materiaal dat ‘base’ 

genoemd word en we profiteren van een grote 

bulldozer die elders in de buurt aan het werk is, door 

de bestuurder met een flinke fooi te verleiden bij ons 

even dat materiaal voor ons huis te komen 

egaliseren. Zo kunnen we toch een flink aantal 

maanden min of meer normaal met de auto onze 

garage uit. Maar niemand die ons voorbeeld volgt. 

 

 

 

Het werk voor de bulldozer 
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De eerste tekenen dat er iets staat te gebeuren is 

een ongewone activiteit in de straat.  Diverse 

bewoners zijn druk bezig restanten opgehoopt 

bouwmateriaal en andere obstakels die er al jaren 

liggen en graspollen, planten, struiken en een paar 

bomen te verwijderen, geholpen door een echte 

bulldozer. Er ontstaat een soort bedding die de 

contouren voor de straat laten zien.  Velen nemen de 

gelegenheid te baat om nog snel even een afvoer 

naar de riolering te maken, die al jaren geleden was 

aangelegd, of om ‘geheimzinnige’ kabels te verleggen 

en goed in te graven, voordat er ineens een bulldozer 

verschijnt die her en der begint de grond uit  te 

graven, aarde te herverdelen, gevolgd door grote 

zandwagens om de overtollige aarde af te voeren. Zo 

ontstaat er een egale bedding op niveau van de 

rioleringsputten, die jarenlang al als lastige obstakels 

midden in straat hadden gelegen.  

 

De volgende stap is kiepauto’s, maar nu gevuld met 

een materiaal dat ‘base’ wordt genoemd en bestaat 

uit een mergelachtig zand vermengd met kiezel en 

versteend slib. Dit materiaal verhardt enigszins in 

contact met water en onder druk, en vormt zo een 

egale onderlaag voor de eigenlijke harde bestrating. 

Jammer echter dat een paar van onze 

straatbewoners pas daarna bedachten dat er toch 

nog wat meer onder de grond moest gebeuren en er 

zo op sommige plaatsen weer een rotzooi van 

maakten. 

  

Daarna werden de bekistingen voor de stoepranden 

c.q. de verlagingen voor de uitritten geconstrueerd. 

Daarvoor werd metalen systeembekisting gebruikt, 

zodanig dat deze tevens bepaalt of een lantaarnpaal/ 

electriciteitsmast straks op de stoep of op straat zou 

staan. Ja, onze palmbomen zouden met dat systeem 

zeker een probleem hebben opgeleverd.  De 

bekistingen werden op de traditionele manier met de 

hand van een betonmengsel voorzien en na een 

week betrekkelijke rust reden er rond 11 uur ‘s 

ochtends ineens grote cementwagens over het op 

Google Maps niet voorkomende stukje weg langs ons 

huis. De grote stort was begonnen en zou tot na 9 

uur ’s avonds duren, voor een stukje straat van zo’n 

500 meter. Had de egaliseermachine continu kunnen 

doorwerken, dan zou de klus best binnen normale 

werkuren afgehandeld kunnen zijn. 

 

 

Tot laat in de avond gaat de stort door 

 

Dat het tot ver na zonsondergang zou duren, kwam 

o.a. doordat de betonwagens moeite hadden onze 

calle Naranjo te bereiken. Een deel van de 

aanvoerwegen waren ook nog niet verhard, het had 

de vorige dagen nog geregend en met name de bocht 

bij ons huis  was een modderpoel. Dat was wel de 

enig bruikbare route om, achteruit rijdend langs de 

palmbomen en hun arriates, de stortplaatsen te 

bereiken. Dat vroeg bijzondere stuurmanskunst, een 

leger van ritbegeleiders en opnieuw een bulldozer, 

om de in de modder vastgelopen betonwagen ‘uit te 

graven’. Pikant detail tijdens de stort was dat alleen 

de stoep van onze buurman ook met beton werd 

gevuld en alle overige bewoners daar kennelijk maar 

zelf voor moesten zorgen. Het loont dus om lid van 

het buurtcomité te zijn.  

 

Ja, begrijpelijk dat vervolgens de straat aan alle 

kanten werd afgesloten om het beton de kans te 
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geven goed te drogen en zich te zetten op de 

ondergrond, 15 dagen minstens maar het 

buurtcomité besloot om dat een paar dagen langer 

zo te houden en voorlopig de zware vrachtwagens 

van CocaCola, de vuilnis e.d. nog maar te weren. De 

arme winkelhouder in onze straat moest maar zien 

hoe hij bevoorraad kon worden. 

 

Ok , lopen of met de fiets mag en de volgende 

namiddag verscheen er een soort snijmachine om 

het beton in stukken te verdelen, zodat er ruimte 

was voor beweging, uitzetten en krimp van het 

wegdek. Een week later werden ook nog de 

stoepranden in de bekende kleur geel geverfd, 

althans bij degenen die daarvoor extra betaald 

hadden. Dat was te zien aan het feit dat sommige 

stukken werden overgeslagen. De colonia heeft er 

dus weer een verharde straat erbij, kosten bijna een 

half miljoen pesos, waarvan de helft door de buurt 

zelf werd opgebracht en waarvan 150 mensen 

profiteren volgens een trots spandoek van de 

gemeente Cuernavaca. 

Zo kan het dus ook……..! Maar eigenlijk toch niet, 

vind ik. Private/publieke samenwerking is op zich 

natuurlijk prima, maar dan verwacht ik wel een 

eenduidige regie en helderheid wie 

eindverantwoordelijk is, dan zijn er wel betrouwbare 

en exacte gegevens nodig. Waarom bijvoorbeeld 

noemt Obras Públicas onze straat calle Naranjos 

(meervoud  dus), terwijl er al jaren lang een officieel 

straatnaambordje in het enkelvoud aan een van de 

huizen is bevestigd, om natuurlijk over het stukje 

straat bij ons huis maar te zwijgen. Dan verwacht ik 

ook dat over de consequenties is nagedacht, want 

mooi die verharde straat, maar dat betekent wel dat 

in de regentijd de waterstroom langs ons huis alleen 

maar groter wordt en wat daar de gevolgen van zijn 

moeten we maar afwachten. Er is immers geen 

regenwater-afvoer geconstrueerd. Dat is ook niet 

gebruikelijk in bijna alle gewone straten in Mexico, 

met als gevolg dat het wegdek zelf als goot 

functioneert en het regenwater zich dan ook onder 

het wegdek kan wroeten en de ondergrond 

aantasten. Mijn pessimistische verwachting is dan 

ook dat binnen een paar jaar delen van de straat 

verzakt zullen zijn en er een aantal kuilen zullen 

ontstaan door het weggespoelde zand onder de 

betonlaag, speciaal daar waar buurtbewoners op het 

laatst nog van alles ‘geklooid’ hebben. Maar goed 

wie in Mexico woont kan maar beter optimist zijn en 

‘mañana’ zien we wel verder! 
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SPIONNAGE 
 

door Ad ten Kate

Als twee staatshoofden elkaar de hand drukken 
met een vriendelijke glimlach naar de camera 
om blijk te geven van de onverbrekelijke 
verbondenheid van de volken die zij 
vertegenwoordigen, komt dat dikwijls niet 
helemaal geloofwaardig over. Je zou het 
huichelachtig kunnen noemen, maar dat gaat te 
ver. ‘t Is een deel van het protocol en iedereen 
begrijpt dat zo. ‘t Kan best zijn dat die twee 
elkaar liever in de haren waren gevlogen, maar 

dat kunnen ze niet laten blijken. Je moet er wat 
voor over hebben om staatshoofd te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mij hebben ze geleerd om de ander 

aan te kijken als je ‘m een hand geeft 

 
In het dagelijkse leven doen wij precies hetzelf-
de. Als fatsoenlijke mensen worden we geacht 

vertrouwen in elkaar te hebben, en misschien is 
dat ook wel ‘t beste uitgangspunt, maar dikwijls 
hebben we helemaal geen vertrouwen in de an-
der en doen we maar net alsof. Net als 
staatshoofden die het niet kunnen laten blijken, 
mogen wij, als we iemand niet vertrouwen, dat 

niet hardop zeggen. ‘t Overkwam me een jaar of 
wat geleden met een aangetrouwd familielid. Hij 
vroeg me verontwaardigd: “Vertrouw je me 
soms niet?” Mijn eerlijke antwoord daarop was: 
“Voor geen cent.” M’n eerlijkheid bleef 
onbeloond, we staan nog altijd op slechte voet. 

Sindsdien heb ik wat meer begrip voor 
staatshoofden. 
 
Wat er nu aan de hand is op het internationale 
vlak op het gebied van spionnage, en wat is 
blootgelegd door Snowden, is eigenlijk net zo 
iets. Natuurlijk gaat er altijd het een en ander 
aan intelligence werk vooraf aan welk staatsbe-
zoek dan ook. Je zal daar maar op de foto gezet 
worden met zo’n vriendelijke glimlach met ie-

mand waarvan morgen in de krant staat dat hij 
op wrede wijze z’n vorige vrouw gewurgd heeft. 
Je weet maar nooit. Dus doe je er alles aan om 
dergelijke eventualiteiten vóór te zijn.  
 
Je zou zelfs kunnen volhouden dat, juist dankzij 
het feit dat er wat inlichtingswerk is gedaan, die 
glimlach wat natuurlijker kan zijn. ‘t Is net als 
met de remmen van een auto; die zijn er niet om 
vaart te verminderen, ze zijn er nou juist om 
harder te kunnen rijden. Iedereen die net als ik 
wel eens door z’n remmen is gegaan en toch 

maar naar huis is teruggereden om het ongemak 
en de kosten van een takelwagen te vermijden, 
kan daarover meepraten. 
 
´t Grappige is dat er grote verontwaardiging 

heerst over wat Snowden allemaal aan het licht 
heeft gebracht. Hoe is het mogelijk, dat de CIA 
op grote schaal telefoongesprekken afluistert, 
nou ja afluisteren is wat veel gezegd, dat zou 
veel te veel tijd kosten, maar laten we zeggen 
dat de CIA die gesprekken opneemt? Schande! 

Nog grappiger is dat Obama het zich aantrekt. 
Barak wist dondersgoed dat het gebeurde, Dilma 
Rousseff ook, maar zodra het aan het licht komt, 
is t hommeles. Net als die misstap van mij bij dat 
aangetrouwde familielid. 
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Wat ik me afvroeg, toen die zaak Snowden zo’n 
hoop stof deed opwaaien, was: Mag dat dan 
niet? Mag spionneren niet? Zijn er wellicht mul-

tilaterale regels die dat verbieden? Of zijn er 
soms bilaterale verdragen tussen landen waarin 
ze onderling beloven elkaar niet te bespion-
neren? En als dat zo zou zijn, zou ik nog wel eens 
willen weten hoe die regels en verdragen er uit 
zouden zien. ‘t Lijkt me namelijk een hele klus 
om een duidelijke grens te trekken tussen waar 
het normale inwinnen van informatie ophoudt 
en spionnage begint, en als je daar wat over af-
spreekt, moet daar wel duidelijkheid over zijn. 
Dus heb ik maar eens wat navraag gedaan. 

 
Ik kan niet garanderen dat mijn speurtocht uit-
puttend is geweest, dus als ze me straks op de 
proppen komen met een of andere conventie 
van Calcutta van een halve eeuw geleden of zo, 
dan ben ik niet thuis, maar het resultaat was dat 
er nauwelijk regels zijn op dat gebied. Meer dan 
een eeuw geleden zijn er wat afspraken gemaakt 
in het kader van het Rode Kruis. Dat is be-
grijpelijk. Als je op het slagveld gewonden op-
pikt, kan je dingen zien die van strategisch bel-
ang zijn, dus zullen ze wel beloofd hebben, dat 

het Rode Kruis niet meedoet aan het doorspelen 
van dat soort informatie. Maar daar bleef het bij. 
 
Dus als Dilma uitermate verontwaardigd is over 
het feit dat de CIA onder haar rok heeft gekeken, 
en dat met medeweten van Obama, die dat 
natuurlijk ontkent, is dat meer omdat het van-

wege binnenlands-politieke overwegingen wen-
selijk was een anti-amerikaanse symfonie uit te 
voeren. Of gewoon omdat ze, nu ze het eenmaal 
wist, het onmogelijk kon maken om niet veront-

waardigd te zijn. Als er onder je rok gekeken 
wordt en je vindt het leuk, geeft dat te denken. 
Dat zou haar niet vergeven worden. Ook een 
vorm van binnenlandse politiek dus. Dat Peña 
Nieto het wat minder hoog opnam, zal wel zijn 
omdat het hem op dat moment niet uitkwam. 
 

Ik zelf kan me er niet echt over opwinden. Ie-
dereen die graag wat dingen van zich zelf ge-
heim wil houden, moet daar maar een beetje z’n 

best voor doen. Dat dat met de hedendaagse 
technologische ontwikkeling steeds moeilijker 
wordt, is een deel van het spel. We vinden het 
uiteindelijk ook prachtig dat we met ons mo-
bieltje Jan en alleman op straat op de kiek kun-
nen zetten, en dat we via Google Earth kunnen 
zien of de boom in de achtertuin al in bloei staat. 
Voor wat hoort wat. Je moet er gewoon even 
aan wennen dat anderen jou ook op de kiek 
kunnen zetten en dat anderen ook in jouw 
achtertuin kunnen kijken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een 

gedachteoefening om uit te leggen wat ik bedoel 
is de volgende. Stel je voor dat ze een bril 
zouden uitvinden waarmee je door kleren heen 
kon kijken. Met zo’n bril op zou je iedereen in z’n 
naakie zien. Terug naar Adam en Eva dus. 
Eigenlijk helemaal niet zo’n gekke gedachte. In 

het leger hebben ze brillen waarmee je in het 
donker kan kijken. Met Röntgenstralen kan je je 
botten zien en met echo-proeven en CT-scans 
kan je je weefsels zichtbaar maken. Dus waarom 

zou er niet iets zijn dat wel door je kleren heen 
gaat, maar bij de huid ophoudt. Dan zou je er 
nog wel een bril voor moeten maken, maar ze 
zijn zo knap vandaag de dag. Dat moet kunnen! 
Misschien bestaat die zelfs al. 
Mijn vraag is nu: Wat zou er dan veranderen? 
Zouden we heel anders met elkaar omgaan of 
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zou alles ongeveer hetzelfde blijven? Eerlijk 
gezegd denk ik het laatste. Natuurlijk zouden we 
wat minder preuts worden, zou de mode-

industrie er niet wel bij varen, en de porno-
industrie nog minder, zou een enkeling de 
moedervlek op z’n rechter bil weg laten halen, 
maar voor de stiekeme gluurders zou binnen de 
korstste keren alle lol eraf zijn. Je hoeft maar 
naar het naaktstrand te gaan om te zien dat die 
lui heel normaal met elkaar omgaan. En als 
sommige mensen er moeite mee zouden 
hebben, dan gaan ze maar bij hun hond in de 
leer. Die weten hoe dat is. 

 

 
 

Zo is het met spionnage ook. Ze kijken door je 
kleren heen, maar jij weet het – er is niets ge-
heims aan – en je weet ook dat je daar absoluut 
niets aan kan doen, tenzij je je het ongemak van 
een ijzeren harnas op de hals zou halen. Nou, 

dan laat ik ze dan maar liever kijken! En als er 
nou echt dingen zijn waarvan ik echt niet wil dat 
ze aan het daglicht komen, dan moet ik wat 

meer voorzorgen nemen. Wat minder de straat 
op gaan. M’n huis beschermen tegen brillen die 
door stenen heen kijken, want die heb je vast 
ook. 
 
Op m’n eigen manier heb ik daar al wat ervaring 
mee. Toen ik bij de Mexicaanse overheid werkte, 
werd mijn telefoon afgeluisterd. Dat kan ik niet 
bewijzen, want dat zou nooit worden 
toegegeven, maar als er een verbinding tot 
stand gebracht werd, hoorde ik altijd klikjes die 

ik niet hoorde als ik bijvoorbeeld de telefoon 
opnam in het huis van een vriend. Ik heb me 
daar nooit druk over gemaakt. Naar die 
opnames zou toch alleen maar geluisterd 
worden, als ik in opspraak zou komen of als ze 
een voorwendsel wilden hebben om me de laan 
uit te sturen. Gelukkig ben ik nooit in opspraak 
gekomen en mijn instelling is altijd zodanig 
geweest dat ze, mochten ze dat willen, geen 
voorwendsels hoefden te bedenken om me de 
laan uit te sturen.  
 

Wel denk ik dat ik m´n gesprekken enigszins heb 
aangepast aan de wetenschap dat ik afgeluisterd 
werd. Op straat trek je nou eenmaal niet dezelf-
de gekke bekken als onder de douche. 
 

 
  

http://www.google.com.mx/imgres?biw=1920&bih=931&tbm=isch&tbnid=P3JYRD8qcqwrsM:&imgrefurl=http://manonthelam.com/travel-photo-week-peeping-tom-toilet/&docid=yFy3RdI120d3aM&imgurl=http://manonthelam.com/wp-content/uploads/2012/02/Toilet-humour-peeping-tom-toilet-sign-1024x680.jpg&w=1024&h=680&ei=Y5EoU9zqN6TB2QXK0YDABg&zoom=1&ved=0CJMBEIQcMBQ&iact=rc&dur=13424&page=1&start=0&ndsp=32
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DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 

Alergologe en kinderarts 

(kinderen en volwassenen) 
 

HOSPITAL MÉDICA SUR 

Puente de Piedra n° 150 

Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan 

14050 Mexico D.F. 

Torre 2, consultorio 602 

tel/fax: (52-55) 5171-2248, 5606-6222 ext.4372 

Celular: (52 of 044)-55-8509.5950 

www.dra-desiree-larenas.medem.com 
 

Officieel bedrijfsarts van de Nederlandse Ambassade 

Opleiding: Rijksuniversiteit Utrecht. 

Instituto Nacional de Pediatría, México 

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN 

MEXICO 
 
 

Bestuur Nederlandse Vereniging in Mexico 
Ere-Voorzitter:   Zijner Majesteits Ambassadeur mr. drs. C.H.A. Hogewoning 

Voorzitter:  Roeland Delfgaauw mob. 4340 2775 mexrolo@hotmail.com 

Vicevoorzitter:  Eric van Nuland  mob. 5451 2787 ericddd@prodigy.net.mx 

Secretaris:  Hans van den Bongard mob. 3453 6726 hansbongard@yahoo.com 

Penningmeesters: Petra Veerman      jp.veerman@hotmail.com  

Jorrit Tolhoek  mob. 4848 7204 jhptolhoek@gmail.com 

Leden:   Els Bosch   5520 1294 jmboschfamily@gmail.com 

   Janneke de Geus  5254 4013 jdegeus@nesomexico.org 

   Jorrit Tolhoek  mob. 4848 7204 jhptolhoek@gmail.com 

Webmaster:  Eric van Nuland  mob. 5451 2787 ericddd@prodigy.net.mx 

PoPo:   Ad ten Kate   5559 0143 adtenkate@hotmail.com 

Vert. NL ambassade: Michel Thijsebaard mob. 3413 5612 m.thijsebaard@gmail.com 

Nederlanse Vereniging in Mexico     info@nvmexico.com 

 

 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap bedraagt 500 pesos per familie 

per kalenderjaar. Leden kunnen deelnemen aan 

alle activiteiten die georganiseerd worden door de 

vereniging en ontvangen tweemaandelijks het 

verenigingsblad de PoPo.  

 

Aanmelding nieuwe leden 
Na betaling van het lidmaatschap een e-mail 

sturen naar info@nvmexico.com met kopie van 

het stortingsbewijs, naam, adres, telefoonnum-

mer.  

 

Betalen lidmaatschap 
Bedrag van 500 pesos storten op rekeningnummer 

0191661183 bij een Bancomer filiaal ten name van 

Walter Bernard Jan Elderink. Voor elektronische 

storting is de CLABE: 012180001916611830. Kopie 

stortingsbewijs met vermelding van naam sturen 

naar info@nvmexico.com. 

 
Website www.nvmexico.com 
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