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VAN DE REDACTIE 
 

De zomer is weer voorbij. We zitten nog een beetje te bekomen van al het voetbalgeweld in Brazilië. Een derde 

plaats was toch geen kleinigheid. Ook zijn we nog altijd aangeslagen door de ontstellende gebeurtenis in de 

Oekraïne: het neerhalen van een lijntoestel met bijna 200 landgenoten aan boord. Nog altijd niet te geloven! 

Veel Nederlanders zijn op vakantie geweest en nu weer terug in hun dagelijkse rompslomp. En wij van de PoPo 

druk bezig met het voorbereiden van het voorlaatste nummer van dit jaar. 

 

Allereerst een hartelijk welkom in de redactie aan Debbie Vorachen. Ze had al eerder aangeboden om mee te 

werken en in het vorige nummer stelde ze zich voor in de rubriek “Ik ben …”. Helaas woont ze in Pachuca, niet 

in Mexico-stad, maar we hebben het volste vertrouwen dat dat voor haar geen belemmering zal zijn om regel-

matig een bijdrage te leveren. In dit nummer een stukje van haar over “topes” die in Mexico een wat langere 

geschiedenis hebben dan de verkeersdrempels in Nederland. …… Welkom dus! 

 

In deze aflevering van de PoPo een wat verlaat verslag van onze voorzitter over de nieuwe opzet van het Oran-

je-gala en de samenwerking met de ambassade inzake sponsoring, een “Ik ben …” van Ewout Rischen, een jonge 

Nederlander die carrière aan het maken is in de Mexicaanse soapstory business en een stukje van Jan-Albert 

Hootsen onder de titel “Buy Mexican”, waarin hij zijn tevredenheid laat blijken over z’n aankoop van een Lanix. 

Dan zijn er de gebruikelijke “Wisten jullie”s uit Nederland en Ad ten Kate schrijft over hoe het hem de afgelopen 

30 jaar vergaan is bij het beleggen van zijn spaarcentjes. Hij raadt daarbij iedereen af om zijn advies te vragen. 

 

Van de Ambassade hebben we verslagen over wat afgelopen activiteiten, zoals de Roundtable Energy and 

Innovation, het international filmfestival in Guanajuato en de aandacht die Anton Corbijn daar kreeg, en de 

Mundialito Deportivo, een sportevenement waar maar liefst 1.500 straatkinderen aan deelnamen. 

  

En nu weer op naar het eind van het jaar. De Nederlandse Vereniging is van plan om deze maand een home-

coming borrel te houden. Nadere informative daarover op de site. En we zijn natuurlijk uitermate benieuwd 

naar de al of niet aanwezigheid van Zwarte Pieten op het Sinterklaasfeest begin december. 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier. 

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

door Roeland Delfgauw 
 

Geachte lezers van onze Popo, 

De scholen zijn weer begonnen in Mexico, dus ook is het verkeer in Mexico-stad weer zoals vanouds. Ondanks 
de vele constructies van ´puentes´ en de bouw van de tweede “segundo piso”, wordt ons geduld weer dagelijks 
op de proef gesteld. Maar ook in Nederland  staat men vaak vast, hetzij voor een vernieuwde Koentunnel, een 
verbrede A16  of gewoon op de spitsstrook. Een goede muziek-CD doet wonderen! 

Namens het bestuur wens ik U allen weer hartelijk welkom in Mexico, in de hoop dat Uw vakantie goed 
en  rustig is verlopen.  

Afgelopen zomer zijn er weer een aantal Nederlanders vertrokken uit Mexico , hetzij terug naar ons landje of 
verder naar elders om hun expat-leven aldaar voort te zetten. Gelukkig mogen we ook een aantal nieuwe 
medelanders verwelkomen in dit mooie land. Eind september zullen we ongetwijfeld wat nieuwe gezichten zien 
op de welbekende homecoming borrel. Lokatie en datum krijgt U via onze website www.nvmexcio.com 

Natuurlijk heeft heel Nederland en elke Nederlander waar ook op deze aardbol kunnen genieten van het 
voetbal van ons team. De flying dutchman goal van Van Persie, de sprintjes die Robben trok om daarna te 
scoren, de poeier van Schneijder, het waren allemaal mooie, onvergetelijke momenten.  U zult net zoals ik in 
Mexico, nog regelmatig geconfronteerd worden met de ´clavado´ (=snoekduik)  van onze Robben. Het zit ons 
gastland nog steeds hoog, maar dat is ook het mooie van de passie die dit land heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur heeft haar best gedaan de groeiende groep Hollanders in Mexico-stad onder te brengen in twee 
bars in La Condesa en dankzij de medewerking van onze ambassade, Heineken, onze Koen Houwen en een 
aantal bestuursleden hebben we kunnen genieten van het voetbalspektakel, met een biertje en een 
stroopwafel erbij!  Volgens schatting zijn er een kleine 500 man gekomen bij de laatste wedstrijd tegen 
Argentinië. Helaas had onze Van Gaal geen beschikking meer over zijn  trukkendoos en was het geluk ook niet 
meer Oranje gezind. Maar wat waren we trots op de uitslag tegen Spanje!  Een ieder die meegeholpen heeft om 
deze events weer mogelijk te maken, heel hartelijk dank!  Hopelijk komen we over twee jaar weer een stapje 
verder! 

Verderop in de Popo vind U nog een wat verlaat stukje over de Koningsdag 2014. De opzet was geheel anders 
dan in de afgelopen jaren en voorafgaand aan, tijdens, maar vooral ook na het feest  heeft het evaluatiegesprek 
een zeer positieve invloed gehad op allen die meegeholpen hebben.  

Rest mij U namens het bestuur een goede start te wensen in het laatste gedeelte van 2014,  ik zag de eerste 
kerstartikelen al in etalages staan.  Wat vliegt de tijd! 

 

dat Rafa wel 

degelijk eerst 

op Arjen’s teen 

stond is op deze 

foto niet meer 

te zien 

 

op deze nog net 

wel en dat zonder 

de bal in de 

buurt! 

http://www.nvmexcio.com/
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IK BEN...EWOUT RISCHEN 
 

"Figuranten zijn meer gespannen dan ik" 

(Bewerkt uit een interview met Jan Albert Hootsen) 

 

 

Opeens gebeurde het, ongeveer een jaar geleden. Ik, 

Ewout Rischen (1988), stond nietsvermoedend in een 

chique warenhuis in het centrum van Mexico-Stad, 

toen een meisje me verlegen op m’n schouder tikte. 

Ben jij niet die acteur van die serie?, vroeg ze me ver-

legen. Ze wilde meteen met me op de foto. Dat is 

een hele rare gewaarwording. 

Iets langer dan een jaar nadat ik in Mexico arriveerde 

om er m’n geluk als acteur te beproeven, heb ik nog 

steeds het gevoel op een wonderbaarlijke ontdek-

kingsreis te zijn. Het gaat dan ook onwaarschijnlijk 

snel met m’n acteercarriére; januari vorig jaar kwam 

ik aan en in april had ik m’n eerste rol in een teleno-

vela, een Mexicaanse soapserie, al te pakken. Weer 

enkele maanden later volgde een flinke rol in een 

televisiefilm. Ik heb nog steeds de neiging het alle-

maal een beetje te bagatelliseren, maar vrienden 

hier vertellen me: “wat jij in een jaar voor elkaar hebt 

gekregen, dat kán gewoon helemaal niet.” 

In m’n debuutrol in de soapserie Alguién Más 

('Iemand Anders') van Canal Once, speelde ik de 

Britse echtgenoot van de hoofdrolspeelster, een 

vrouw die na een verblijf in Engeland terugkeert naar 

Mexico en verzeild raakt in een driehoeksrelatie. In 

de tv-film 'Loco Love', een adaptatie van The West 

Side Story, speel ik de beste vriend van de hoofdper-

soon, de sterspeler van een American Football-team. 

In die film háát ik Mexicanen. Het is fantastisch om 

op de set in een andere huid te kunnen kruipen, om 

helemaal iemand anders te kunnen zijn. 

Zelf had ik eind 2012, toen ik nog als bureaure-

dacteur werkte voor RTV Noord-Holland, allerminst 

verwacht dat ik me gemakkelijk in de Mexicaanse 

showbusiness naar binnen zou kunnen wurmen. Ik 

werkte toen nog als producer aan een talkshow, 

waar eigenlijk niemand naar keek. Ik was 24 en had 

weliswaar een leuke baan in Amsterdam, maar het 

was niet wat ik wilde. In een opwelling zegde ik mijn 

baan op en kocht een ticket naar Mexico. 

Talloze Nederlandse acteurs dromen van succes in 

het buitenland, maar de gedachten gaan daarbij 

vrijwel altijd uit naar Los Angeles en Hollywood. De 

showbusiness in Mexico is in Europa nauwelijks 

bekend. Toch vormen film en televisie een enorme 

industrie in het land. Televisiezenders als Televisa en 

TV Azteca zijn miljardenbedrijven, die grote sommen 

geld steken in de productie van vele tientallen soaps 

en televisiefilms per jaar. 
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Er heerst een enorm positieve 'vibe' in Mexico-Stad. 

Het is een fantastische stad waar ik volop geniet. Ja, 

het is er soms vies en chaotisch, maar er is zoveel 

dynamiek, zoveel beweging. 

Ik groeide op in het Overijsselse Hattem, maar stu-

deerde Geschiedenis aan de Universiteit van Am-

sterdam. Mijn interesse in film en televisie is be-

gonnen toen ik met mijn broer Jasper een keer in 

Amsterdam Eddy Terstall tegenkwam. Ik had toen 

net de film Simon gezien, waar ik een groot fan van 

ben, dus ik vroeg hem of we niet een keer bij hem op 

de set mochten werken. Dat vond hij goed, en zo 

hebben we de hele zomer bij de opnames van de film 

Sextet hand- en spandiensten verleend. 

Ik vond het echt waanzinnig om me in die wereld te 

bewegen. Later heb ik sporadisch voor mijn studie 

nog wel eens andere productieklusjes gedaan bij se-

ries en bij films. Via de contacten die ik zo had op-

gedaan, wist ik een baantje als productie-assistent op 

de set van de serie Bloedverwanten te krijgen. 

Op de set bij Bloedverwanten leerde ik acteurs als 

Derek de Lint en Pierre Bokma kennen. De ambitie 

om zelf te acteren werd zo geboren, maar in Neder-

land zag ik mezelf kansloos om een acteercarriére op 

te bouwen. Bij ons krijg je, als je ouder bent dan 

achttien, geen rol als je geen toneelschool hebt 

gedaan. Er is eigenlijk maar één castingbureau dat 

alles domineert. In Mexico is de entertain-

mentwereld veel groter, en kom je, in ieder geval als 

buitenlander, veel gemakkelijker aan werk. Zeker als 

je al contacten hebt. 

Die contacten deed ik op tijdens een vakantie in 

Mexico in 2011. Via een bevriende fotograaf kwam ik 

in contact met de telenovela-ster Miguel Rodarte. 

Het was Rodarte die me de eerste ingangen in de 

Mexicaanse televisiewereld bood. 

Volgens mij zijn er flinke verschillen tussen de Neder-

landse en de Mexicaanse showbiz. Het gaat hier 

allemaal zo langzaam (schertsend). Als ik moet 

draaien, weet ik vaak pas de dag daarvoor diep in de 

nacht waar en wanneer het allemaal gaat gebeuren. 

Dat is in Nederland ondenkbaar. 

Tegelijkertijd is het hier losser en hangt er een veel 

positievere sfeer. Er is veel meer mogelijk. Mensen 

vinden het prachtig dat ik uit 'Holanda' kom. En mijn 

onbevangenheid als Europeaan helpt. Ik benader 

mensen die in Mexico wereldberoemd zijn met een 

zekere nonchalance, want ik weet vaak domweg niet 

wie ze zijn. Iedere scéne die ik mag doen is voor mij 

een cadeautje, een speeltuin. Ik denk dat de 

gemiddelde figurant op de set meer gespannen is 

dan ik. 

Na zo'n goed debuutjaar ligt de lat in 2014 een flink 

stuk hoger, maar er lijkt nog veel moois aan te 

komen. Het tweede seizoen van Alguien Más is in de 

maak en de 

kans is groot 

dat ik ook in 

dezelfde rol 

terugkeer. 

Bovendien 

ben ik in de 

running voor 

rollen in enkele bioscoopfilms.  

Jan-Albert suggereert me dat het wellicht tijd is om 

aan een overstap naar Hollywood te denken, maar ik 

heb niet direct die ambitie. Als ik naar Los Angeles 

zou verhuizen, kom ik meteen in die enorme poel 

van buitenlandse acteurs terecht die het daar willen 

maken. Hier doe ik het juist goed als buitenlander, en 

ik heb het enorm naar mijn zin in Mexico. Voorlopig 

is mijn grootste ambitie om een hoofdrol in een Mex-

icaanse telenovela te krijgen. 
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DE NIEUWE OPZET VAN HET ORANJEBAL 

door Roeland Delfgauw

Zes jaar geleden werd ik samen met Niels van Vliet 

gevraagd of we zin hadden het jaarlijkse Oranje Gala 

te organiseren. Ik was al op een aantal kon-

inginnedag-feesten geweest, o.a op de lokaties Santa 

Fe, Centro Banamex en Hotel Camino Real. Leek ons 

wel een leuke uitdaging, dus aangenomen!  In 

samenwerking met onze Eric, die al de nodige ervar-

ing had, hebben we dat  jaar een kleinschalig Gala 

feest georganiseerd. Ook de daarop volgende twee 

jaar hebben we onze energie gestoken in de organi-

satie van het feest.  

Dat komt eigenlijk neer op drie belangrijke punten: 1) 

budget maken en sponsoren zien te winnen, 2) een 

geschikte lokatie vinden 3) een goede muziek-band 

vinden.  Het zoeken naar een lokatie en een band 

was eigenlijk het leukste, je ziet nog eens wat van de 

stad, theaters, feestzalen, hotelzalen etc. en met het 

uitzoeken van een band is het leuk om demo´s te 

horen, langs te gaan en lekker te genieten van het 

Mexikaanse uitgaansleven. 

Een wat stressig thema was het zoeken naar de 

sponsoren. KLM, Unilever,Philips waren altijd trouwe 

sponsoren voor de rifa, maar daarmee had je je 

budget nog niet afgedekt. Het was vaak bellen, vra-

gen en langs gaan bij de sponsoren, die ook aan ad-

ministratieve voorwaarden moeten voldoen, om een 

relatief laag bedrag weg te ´bedelen´. Zeker de 

laatste jaren was het probleem  na een toezegging 

het verkrijgen van hun ´factura fiscal´.  

De nederlandse vereniging kan immers niet fiscaal 

factureren dus moest er vaak via een derde een 

oplossing worden gevonden. De penningmeester uit 

die tijd had daar altijd zijn handen vol aan! 

De voldoening om dan tijdens het event een volle 

zaal te zien, mensen bij elkaar te mogen brengen, te 

laten genieten van de sfeer, de band en het eten ge-

durende die ene avond was groot. Het had weken, zo 

niet maanden aan voorbereiding gekost, maar erg 

fijn om dan aan het einde van de avond tevreden 

mensen te zien en positieve berichten te horen! 

Ook onze inspanningen om het Julianafonds in stand 

te houden deed je goed!  

Vergeet het niet: Het Oranje-Gala is nog steeds, 

samen met het Sinterklaasfeest, het paradepaardje 

van de Nederlandse Vereniging in Mexico. De traditie 

van  koninginnedag in Mexico bestaat al heel erg 

lang!   Wij waren dan ook trots deze traditie in eer te 

kunnen houden, al werd het de laatste jaren steeds 

moeilijker sponsporen te vinden:  Het aantal hol-

landse expats die een Philips, KLM, Unilever, Shell 

e.d. vroeger had, is drastisch verminderd en vaak 

zitten er nu - begrijpelijk- Mexikanen op deze 

posten.  Vroeger kon je direct bij Jan de Directeur 

aankloppen, nu kom je bij Lic. Gonzalez terecht die 

het verzoek om te sponsoren terug moet koppelen 

naar het hoofdkantoor in Holland. De uitdaging werd 

dus elk jaar groter en moeilijker. 

Maar de grootste uitdaging hadden we wel dit 

jaar!  Onze Koningin heeft haar kroon door gegeven 

aan haar zoon, dus we hebben nu een Koning!  Kon-

inginnedag bestond niet meer! Ook onze huidige 

ambassadeur in Mexico, Dhr. Hogewoning, wilde 

deze unieke verandering groots aanpakken. Zo on-

tstond er een unieke samenwerking tussen de am-

bassade en het bestuur van de vereniging met als 

doelstelling; Koningsdag 2014 moet een groots en 

geslaagd feest worden! Hoe gaan we dat aanpakken? 

U begrijpt dat daar veel over is vergaderd: wie neemt 

welke verantwoordelijkheid op zich, wat wordt de 

lokatie, kan het op één dag, wie worden er via de 

ambassade uitgenodigd en de grootste vraag was 

natuurlijk: wie neemt de sponsoren voor haar reken-

ing?  

De ambassade heeft over de laatste jaren meer en 

meer laten zien een goede brug te zijn naar het Ne-

derlandse bedrijfsleven in Mexiko. Dus werd al snel 

besloten de sponsortaak over te hevelen naar de 
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ambassade. En daarmee is de blue-print van het 

GALA, die de vereniging al jaren kende, tot op zijn 

grondvestigingen herzien.  Velen moesten daaraan 

wennen. Blijft het nog wel ´ons´ galafeest en ver-

liezen we onze identiteit niet? Is het stempel dat de 

sponsoren op het feest zetten niet te groot?  

Wel, ik heb beide dagen mee mogen maken en was 

een tevreden man met een gelukkige vrouw aan mijn 

zijde, toen op zaterdagavond de laatste gasten 

huiswaarts gingen. Beiden hebben we kunnen ge-

nieten van een onvergetelijke Koningsdag, waar nog 

lang over na gesproken  zou worden.  

 

Het is het bestuur nu duidelijke geworden dat er een 

nieuwe generatie Koningsfeesten in Mexico onstaan 

is en tijdens de evaluatie-vergadering die inmiddels 

heeft plaats gevonden, is ook uitgewezen dat we een 

goede weg zijn ingeslagen. Natuurlijk is er ruimte 

voor verbeteringen op een aantal punten die wat mis 

gingen. Nobody is perfect. De samenwerking tussen 

onze ambassade en de Nederlandse Vereniging voor 

het Oranje-Gala, waar al jaren lang over gespecu-

leerd werd,  is nu een feit! 

Het paradepaardje van de vereninig blijft nog steeds 

de Koninginnedag, die nu Koningsdag heet. 

 

WISTEN JULLIE 

door Kees Burk 

...dat door de vele incidenten en malversaties in de vleesverwerkende industrie, denk aan paardenvlees als 

rundvlees verkocht, de Staatssecretarissen van Volksgezondheid en van Economische Zaken de Nederlandse 

Voedsel- en  Warenautoriteit de bevoegdheid hebben gegeven om onaangekondigde bezoeken af te leggen bij 

bedrijven in die sector. Dit in samenwerking met de FIOD, Openbaar Ministerie, douane, Interpol en Europol. 

Bedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen rekenen op stevige boetes en zelfs sluiting. 

...dat onze nationale luchthaven Schiphol het te druk krijgt. Daarom is besloten om het vliegveld van Lelystad 

uit te breiden en er de tweede nationale vlieghaven van te maken. Veel chartervluchten en vakantievluchten 

zullen in de toekomst naar deze vestiging worden verplaatst. Vanaf 2018 zal met de uitbreiding van het 

vliegveld en de infrastructuur worden begonnen. 

...dat de 17-jarige Michelle Sweering uit Krimpen aan den IJssel op de Internationale Wiskunde Olympiade  een 

gouden medaille heeft behaald waarmee ze zich het beste wiskundemeisje ter wereld mag noemen. De 

olympiade, gehouden in Kaapstad Zuid Afrika nam twee wedstrijddagen in beslag, waarbij de  vijftien 

deelnemers op elke dag drie opgaven binnen 4,5 uur moesten tackelen. Eerder won zij al goud op de Europese 

Olympiade in Turkije. Zij studeert 6 VWO op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.  

...dat een automobilist door een motoragent werd betrapt bij het niet-handsfree bellen. Even later werd hij 

door een andere agent, nogmaals geverbaliseerd omdat hij weer niet-handsfree zat te bellen. Nu was hij bezig 

om  zijn vader te informeren, dat hij net een bon had gekregen. E.e.a. kwam hem nu te staan op 2x 230 euro. 

 

...dat topvioliste Emmy Verhey heeft besloten om na 52 jaar haar viool aan de wilgen te hangen. Ze is nu 65 jaar 

en wil wel eens zonder viool op stap. Op haar zevende verjaardag kreeg zij haar eerste viool en op haar 

twaalfde had ze, als wonderkind, haar eerste optreden met het vioolconcert van Tsjaikovski. 
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...dat operazangeres Cristina Deutekom in VU ziekenhuis in haar geboorteplaats Amsterdam is overleden. De 

sopraan oogstte tijdens haar leven grote triomfen in Europa en de Verenigde Staten en zong samen met 

Luciano Pavarotti, Plácido Domingo en José Carreras. Cristina is 82 jaar geworden. 

... dat, naar het schijnt, de illegale XTC laboratoria en hennepkwekerijen zich hebben geconcentreerd in Noord 

Brabant. In de bossen worden regelmatig afvalvaten met chemisch afval gevonden. En men dumpt ook in het 

riool of zelfs in de beerputten van varkenshouderijen waarvan de inhoud later over het land wordt uitgereden. 

De overheid zit met een groot probleem, dat niet zomaar opgelost kan worden. 

...dat de Albert Heijn vestiging in 's Gravendeel, na zes maanden van strijd,  ook op zon- en feestdagen geopend 

mag zijn. De voorzieningenrechter heeft hierover uitspraak gedaan. Hiermede heeft de gemeente Binnenmaas 

bakzeil moeten halen en geen gehoor gevonden voor haar bezwaren. Sommige gelovigen in de gemeente eisten 

zondagsrust, maar de ondernemer heeft veel steun gekregen van inwoners, die juist blij waren met een 

uitbreiding van het weekendshoppen. 

...dat op 14 augustus jl. Egbertje Leutscher-de Vries uit Havelte is overleden. Zij was tot dan de oudste vrouw 

van Nederland en heeft de leeftijd van 111 jaar bereikt. Ze was hardhorend, maar relatief gezond en wist, bij 

haar laatste verjaardag, te vertellen, dat zij het zo lang heeft uitgehouden door elke dag bij het ontbijt een 

gekookt eitje te eten. Nelly de Vries-Lammerts uit Amersfoort is nu met 109 jaar de oudste inwoonster van 

Nederland. 

...dat de maand augustus van dit jaar tot de koudste sinds 30 jaar kan worden gerekend. Daarnaast is er zoveel 

regen gevallen, dat we ook daarover kunnen zeggen, dat het de natste zomer is geweest sinds vele jaren. Er is 

sinds het begin van de metingen in 1906 niet meer zoveel water op Nederland terecht gekomen. Het was me 

het zomertje wel.  

...dat de politie in Zandvoort een jongeman van 16 jaar naar huis heeft moeten begeleiden omdat hij door 

alcoholgebruik niet meer op z'n benen kon staan. Ter plaatse aangekomen hoorden de agenten gezoem van 

een elektrisch apparaat en roken een wietlucht. Er werden 145 planten in de kwekerij aangetroffen en 

vernietigd. De 19 jarige medebewoner is ingesloten. 

...dat een stel van 32 en 21 jaar in Tilburg door de politie is betrapt in een 30 meter hoge hijskraan. Zij hadden 

de cabine voor een gezellig samenzijn uitgekozen. Het behoorlijk aangeschoten tweetal kwam vrijwillig naar 

beneden geklauterd. Zij kregen een bon voor het wederrechtelijk betreden van een bouwterrein en voor het 

zich niet kunnen identificeren. 

...dat de stichting Natuur en Milieu ons aan de doggybag wil laten wennen en zijn een actie gestart om het 

publiek, tijdens een restaurantbezoek het overgebleven eten mee naar huis te laten nemen. Een gewoonte, die 

in Mexico niet ongebruikelijk is. Om dit te bereiken worden er voorlopig 50.000 bags aan restaurants 

uitgedeeld. Volgens de milieuorganisatie verspilt de horeca jaarlijks ca. 51.000 ton voedsel wat gelijk staat met 

77 miljoen maaltijden. 

...dat dominee Karin van den Broeke, voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) van mening is dat 

Koning Willem-Alexander te weinig doet om God zichtbaar te maken. Ook wordt hem verweten, dat hij met zijn 

gedrag m.b.t. zondagse activiteiten, b.v. sport, ook weinig blijk geeft van zijn religieuze achtergrond. Hij laat in 

zijn toespraken weinig  van zijn Christelijk geloof merken. 
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Willy de Winter 

Officieel tolk- vertaler bij diverse Mexicaanse instanties en als 

zodanig erkend door praktisch alle ambassades van Amerika en Europa 
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Italiaans - Portugees en andere talen. 
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Lerares M.O. Spaans 
Beëdigd tolk-vertaler 

  
Privé- en groepslessen Spaans, Engels, en Nederlands 
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Clases privadas y en grupo de Español, Inglés y Holandés 
Traducciones Español, Portugués, Inglés, Francés, Alemán y Holandés 

  
TEL/FAX 5675.4404 

..dat warenhuis Hema als eerste, de ons vanouds bekende helper van Sinterklaas, Zwarte Piet, in de ban heeft 

gedaan. Dit besluit komt als uitvloeisel van de sinds vorig jaar ontstane discussie over het uiterlijk van de 

knecht. De VN-werkgroep voor Mensen van Afrikaanse Afkomst noemde Zwarte Piet racistisch en als traditie 

achterhaald. In de reclame en in de etalages zal de afbeelding van Zwarte Piet ontbreken. We zullen hem 

missen. 
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HET IS HIER GEWOON ANDERS 
 

door Debbie Vorachen 
 

‘

 

Pas op, topes!’, oftewel ‘Kijk uit voor drempels!’ Zo’n 

bordje zou beter voor de incheckbalie op Schiphol 

kunnen staan. ‘Wie naar Mexico reist, bereid u voor 

op drempels.’ Hier heb ik het niet alleen over alle 

topes die het land letterlijk rijk is, maar ook over de 

culturele drempels waar je niet omheen kunt als je er 

eenmaal bent. Als je, zoals ik meestal, aankomt in 

Mexico City, zie je vanuit het vliegtuig al een wereld 

die zó anders is dan Nederland. Een oneindigheid aan 

gebouwen, wegen, auto’s, gekrioel. Wat is het toch 

fantastisch deze stad vanuit de lucht te zien.  

 

Bij de douane was er uiteraard weer een gigantische 

rij,maar daar eenmaal voorbij kon ik mijn koffers zo 

op de trolley plaatsen. Nou ja… twee keer 24 kilo was 

niet ‘zo’ en ik kreeg gelukkig hulp. Wat zal ik er zielig 

uitgezien hebben met twee koffers bijna zo groot als 

ik en een gezamenlijk gewicht bijna zo zwaar (licht) 

als ik. Toen kon ik dan eindelijk écht Mexicaanse 

bodem betreden. Wanneer je Aeropuerto Benito 

Juarez verlaat controleren ze niet alle koffers. Nee, je 

drukt opeen grote rode knop en wanneer het alarm 

afgaat, ben je de Sjaak. Gelukkig gebeurde dat niet 

en kon ik zo doorlopen. Onderweg naar Pachuca heb 

ik wel 50 bijna-ongelukken gezien; ja hoor, 

Mexicaans verkeer ten top. Helemaal hilarisch was 

het moment toen ik mijn ‘Mexicaanse familie’ 

vertelde dat je in Nederland 370 euro boete betaald 

voor ‘zinloos toeteren’ (met dank aan mijn vader, 

wiens obsessie voor het programma Wegmisbruikers 

me toch nog iets heeft opgeleverd). Overal om ons 

heen toeterden auto’s. Ik maakte meteen van het 

moment gebruik om eens een flinke klap op de 

toeter te geven, zo vaak dat ik in Nederland in de 

duizenden euro’s had moeten betalen. Zinloos, 

gewoon, omdat het hier kan. Voor mij is Mexico 

Vrijheid, een Vrijheid die ik in Nederland (nog) niet 

ben tegengekomen. Natuurlijk, Nederland is prachtig 

en ik verloochen mijn roots niet, maar hier is er nog 

vrijheid om je echt te ontwikkelen en van niets – iets 

te maken. 

 

Ook weer zoiets Mexicaans: toen we op zoek waren 

naar een woonplek, had één van de plekken waarin 

we geinteresseerd waren geen ‘te huur’ bordje. Dus 

zijn we gaan rondvragen en wat bleek: ja hoor, het 

kan gewoon verhuurd worden. Uiteindelijk werd dit 

toch niet het juiste stekkie voor ons, maar de 

volgende was wel raak. Zo kwamen we te wonen in 

een leuke buurt in Pachuca, waar we meteen de dag 

na de bezichtiging al in konden trekken. Contract, 

sleutel, en gaan met die banaan! 

 

Zo ben ik nog wel meer Mexicaanse 

eigenaardigheden tegengekomen die, wat mij 

betreft, het leven er veel gemoedelijker op maken 
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dan het Nederlandse leven. De tijd die uitgetrokken 

wordt rondom het voeden van je lichaam met al dat 

lekkere eten en het samenzijn met vrienden en 

familie, de rust waarmee de dingen gedaan worden. 

Natuurlijk heeft het ook een keerzijde: je hebt 

namelijk geen idee wat of hoe laat iets zal gaan 

gebeuren. En dat heeft te maken met het woord: 

rato. Nog erger: een ratito. Mexicanen zijn namelijk 

nogal van de verkleinwoorden en je raadt ’t al: hoe 

meer een woord verkleind wordt, hoe langer je moet 

wachten! Wanneer iemand tegen je zegt ‘Voy a 

dormir un ratito’, wil dat dus zeggen dat hij of zij 

even een dutje gaat doen. Maar dat dutje kan 

gemakkelijk twee uur duren, op ieder moment van 

de dag. Het mooie van het word ‘ratito’ is dat het in 

alle mogelijke situaties gebruikt kan worden. 

Ongelooflijk maar waar: ik zeg nu al dat het mooi is. 

Inmiddels heb ik het woord én haar betekenis 

volledig geincorporeerd in mijn dagelijks leven. 

 

Ongeveer een maand geleden brak het grote 

moment aan dat ik mijn ouders mocht ophalen in 

Mexico City. Na een lange reis kwamen ze eindelijk 

aan op Mexicaanse grond. Hun eerste reis buiten 

Europa, nu moest het wel met een dochter die zo gek 

was om in het land der sombreros te gaan wonen. 

Het avontuur kon beginnen! Zodra mijn vriend en ik 

uit het werk kwamen, namen we ze mee naar alle 

plekken in Hidalgo en andere staten: van de Prismas 

Basalticos tot Teotihuacan, van Tulum tot aan 

Cuernavaca. In drie weken hebben ze behoorlijk wat 

van het land gezien, en hebben ze mijn ogen weer 

even geopend. Die ogen bleken toch al wat 

mexicaans geworden, meer dan ik had gedacht. Een 

goede graadmeter om te zien hoe ver je al bent in je 

aanpassingproces. Of misschien is het eerder een 

gewennigsproces? Zaken die voor mij al normaal 

waren geworden, verwonderden mijn ouders. 

Smaken, huizen, het klimaat, de mensen, iedereen 

probeert wel iets te verkopen, rijkdom en armoede 

naast elkaar… De kinderen die tussen de auto’s 

doorrennen in Mexico City, om iets te verkopen of 

een gek kunstje te doen. Vuurspuwers die hun leven 

niet alleen met vuur op het spel zetten, maar ook 

hun leven wagen door voor rijen wachtende auto’s 

hun kapriolen uit te halen. Eén voor één zijn het 

schouwspelen die in Nederland ondenkbaar zijn. 

Daarnaast heb ik nu al een ontelbare hoeveelheid 

anekdotes op communicatief gebied waar de 

verschillen tussen de twee culturen zonder twijfel 

duidelijk naar boven komen, maar daarover later 

meer. Zonder twijfel zijn dit de culturele drempels, 

de topes, waar ik dit stuk mee begon. Sommige zijn 

laag, waar over anderen bijna niet heen te komen is. 

De banden van je auto anders plaatsen en als 

persoon dus flexibel zijn zal echter helpen je hier 

thuis te voelen, en te kunnen lachen om de culturele 

blunders die je dagelijks zal meemaken. 

 

Hier in Mexico is alles anders, maar ook zo gelijk. 

Mensen leven: ze werken, slapen, eten. Al dat doet 

men alleen in andere verhoudingen. Culturele 

verschillen zijn groot, maar ook zo klein. Is dat niet 

afhankelijk van hoe jij in het leven staat? 

Huasca (Hidalgo) – Quesadillas eten op een lokale markt  
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BUY MEXICAN 
 

door Jan-Alberto Hootsen
 

Enkele weken geleden stond ik weer eens in de Best 

Buy aan de Avenida Universidad, niet al te ver van 

mijn appartement vandaan. De telefoon van mijn 

verloofde, een oude Samsung, had het enkele dagen 

daarvoor begeven en ik was op zoek naar een 

nieuwe. Nu beschouw ik mezelf als een fan van 

gadgets (ik heb de obligate laptop, MP3-speler, 

mobiele telefoon en tablet), maar toch voel ik me 

altijd een beetje verloren als ik op zoek moet naar 

een nieuwe telefoon. Hoe duur? Welke 

programmatuur? Waar gebruikt ze het zoal voor? 

Koop ik niet iets te geavanceerds, en gooi ik dan 

uiteindelijk toch weer te veel geld over de balk? 

 

Met die vragen in mijn achterhoofd en een net iets te 

opdringerige representant van Telcel in mijn nek 

hijgend, liep ik vertwijfeld langs de vele tientallen 

modellen. Plots viel mijn oog op een grote, witte 

telefoon, groter dan de rest. Een Samsung Galaxy 

Note, dacht ik nog, en ik zuchtte al bij de gedachte 

dat het een veel te duur model was. Tot ik de prijs 

zag: 4700 pesos. Pardon? 4700? Dat kan niet 

kloppen, en ik pakte het showmodel op om te kijken 

of het niet om een eenmalige korting vanwege een 

beschadigd model ging. 

 

Maar toen zag ik de naam van het merk: Lanix. Lanix? 

Nooit van gehoord. Het ding zag er precies hetzelfde 

uit als een luxe Samsung, HTC of LG. En nadat ik er 

een paar minuten mee stond te frummelen, bleek hij 

ook precies hetzelfde te doen. Maar nee, het was 

geen luxe top-of-the-line model van een van de grote 

fabrikanten waarmee de gefortuneerde Mexicaanse 

jongeren proberen elkaar de kroon af te steken. De 

beslissing was snel genomen, en vijf minuten later 

liep ik tevreden naar huis met het ding in mijn 

rugzak. 

 

Lanix is een relatief jong bedrijf; het werd begin jaren 

negentig opgericht in Hermosillo (Sonora) als 

computerfabrikant. Daarin was de fabrikant een 

pionier, en een succesvolle: in 2006 had Lanix al vijf 

procent van de Mexicaanse 'consumer electronics' 

sector in handen. Anno 2014 maken de Sonorenses 

meer dan pc's alleen; tabletten, mobiele telefoons en 

andere kleinere apparatuur maken de productlijn van 

Lanix, dat ook fabrieken in Colombia en Chili heeft, 

steeds breder. Geen slechte prestatie voor een 

onderneming met slechts enkele duizenden 

werknemers. Vergelijk dat maar eens met molochs 

als Apple en Samsung. 

 

En tot mijn verbazing maakt Lanix nog alleszins 

redelijke spullen ook. Sinds ik het merk heb leren 

kennen, heb ik gerommeld met tablets, telefoons en 

een pc van ze, en dat beviel goed. De kwaliteit ligt 

iets minder hoog dan die van de gerenommeerde 

merken, maar de prijzen zijn dermate laag (vaak 

kosten hun producten minder dan de helft van de 

equivalenten van de concurrent) dat ze een 

aantrekkelijk alternatief vormen. 

 

Dit verhaal is echt niet een reclamestukje voor Lanix 

(ik mocht willen dat ze me eens wat teksten lieten 

schrijven!). Dit verhaal gaat over iets anders: het feit 

dat Mexico en Latijns-Amerika langzaam maar zeker 

een voet aan de grond beginnen te krijgen in 

sectoren die tot in het recente verleden het domein 

waren van Amerikaanse, Aziatische en Europese 

bedrijven. En is iets waar die bedrijven steeds beter 

in worden: inspelen op de specifieke sociaal-

economische standaarden van hun eigen bevolking. 

 

Neem de auto-industrie. Sinds de Noord-

Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst NAFTA met 

Canada en de Verenigde Staten (1994) is Mexico een 

goudmijn geworden voor de assemblageindustrie in 

een veelheid aan sectoren, van koelkasten, 

vliegtuigonderdelen en televisieschermen tot 

aircosystemen. Het is echter de auto-industrie die 

vooral indruk maakt op de wereld; Mexico steekt 
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inmiddels Brazilië naar de kroon als grootste 

autofabrikant van Latijns-Amerika. 

 

Vrijwel de gehele auto-industrie in Mexico bestaat 

echter van oudsher uit assemblagefabrieken voor 

grote, buitenlandse bedrijven. De echt Mexicaanse 

bedrijven in de sector zijn letterlijk op twee handen 

te tellen, en de meeste waren ofwel fabrikanten die 

enkel 'custom made' modellen fabriceren (zoals 

Solana, dat eigen Formule 1-wagens ontwierp voor 

coureurs uit de gelijknamige familie). Of het waren 

bedrijven als VAM, waar buitenlandse modellen 

onder licentie werden gemaakt (zoals bij Nedcar) en 

de eigen modellen gebaseerd waren op reeds 

bestaande ontwerpen (vergelijkbaar met Seat). 

 

Die ban lijkt echter gebroken met de komst van 

Mastretta, een fabrikant van sportauto's die sinds 

eind jaren tachtig in Mexico-Stad opereert. Opgericht 

door ingenieur Daniel Mastretta gaat het bedrijf er 

prat op dat het de 'eerste Mexicaanse sportauto' 

heeft ontworpen. Feitelijk is dat niet helemaal 

correct (Solana deed het daarvoor immers al), maar 

het is wel zo dat Mastretta de eerste Mexicaanse 

sportauto in serieproductie op de markt heeft 

gebracht: de Mastretta MXT. Dat model werd enkele 

jaren geleden bekend (of berucht), nadat de 

presentatoren van het Britse autoprogramma Top 

Gear het model 'bespraken' in hun programma, 

waarin ze zich laatdunkend over Mastretta, de auto, 

Mexico en de Mexicanen uitlieten. 

 

Na een golf van kritiek over de respectloze 

behandeling van het model besloten de heren van 

Top Gear de MXT later alsnog serieus te recenseren. 

En wat bleek: het is helemaal geen slechte auto. Ja, 

hij presteert minder goed dan klassegenoten. Ja, het 

merk heeft vrijwel geen prestige ten opzichte van 

pakweg Lamborghini, Aston Martin of Porsche. Maar 

daar staat dan weer tegenover dat de de Mastretta 

MXT met een prijs van nog geen 60.000 dollar vele 

grootheden goedkoper is dan luxe buitenlandse 

modellen, terwijl de prestaties zeker niet vreselijk 

slecht zijn. 

 

Lanix en Mastretta, ze vormen een trend. Ze zijn 

pioniers in het voorzichtig betreden van sectoren in 

Mexico die in het verleden eigenlijk slechts 

voorbehouden waren aan buitenlandse bedrijven. En 

ze zijn niet alleen. Kent u het kleine Meebox, dat 

sinds 2011 tabletcomputers maakt? Of de telefoons 

van Zonda, uit Guadalajara, een bedrijf dat sinds 

1968 bestaat maar pas 12 jaar in de telecommarkt 

opereert? Of Kyoto, dat sinds 1998 telefoons, 

computers en software verkoopt? Sinds enkele jaren 

worden er zelfs Mexicaanse drones gemaakt (!), en 

wel door het in Guadalajara gevestigde Hydra 

Technologies. Waarschijnlijk bent u die namen wel 

eens tegengekomen, of heeft u er wel eens een 

product van gekocht. Maar wat vooral belangrijk is: 

deze merknamen worden steeds zichtbaarder. 

 

Het mag geen toeval heten dat Mexicaanse bedrijven 

vooral de laatste twintig jaar heel voorzichtig in 

opkomst zijn waar het electronica en eigen 

ontworpen auto's betreft. Mexico viert dit jaar het 

twintigjarig jublileum van NAFTA, en met het 

vrijhandelsverdrag is er veel veranderd. Buitenlandse 

bedrijven zijn massaal in Mexico neergestreken om 

hun producten hier te laten assembleren. Hoewel er 

veel teleurstelling onder de Mexicanen bestaat over 

het relatieve gebrek aan welvaart dat deze 

assemblage-industrie heeft gebracht, zijn er toch ook 

flinke voordelen geweest. 

 

Met buitenlandse fabrieken komt er immers ook 

buitenlandse kennis, arriveren de buitenlandse 

techneuten en managers en daarmee komt er een 

uiteenwisseling van ideeën en concepten die 

Mexicaanse ingenieurs en managers nieuwe 

inspiratie bieden. 

 

En wat de Mexicanen zelf vooral hebben, is kennis en 

begrip van de hoe de landgenoot denkt en (vooral) 

koopt. De oprichters van Lanix en Mastretta wisten 

toen ze hun bedrijven begonnen heel goed dat 

Mexicaanse productie qua kwaliteit niet kunnen 

concurreren met buitenlandse concurrenten. Wat ze
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 echter ook weten, is dat heel weinig Mexicanen een 

Ferrari of een iPhone kunnen kopen. Maar die 

consumenten willen wel graag een tablet en een 

smartphone. En dus was de missie duidelijk: het 

ontwerpen en op de markt brengen van producten 

die qua prijs-kwaliteitsverhouding veel 

aantrekkelijker zijn voor Mexicanen, maar 

tegelijkertijd ook betaalbaar. 

 

En dat doen ze goed. Mijn verloofde is dik tevreden 

met haar Lanix-telefoon, en alle recensies die ik over 

de Mastretta MXT lees zijn behoorlijk enthousiast. 

Ook zie ik om me heen steeds meer middenklassers 

die geen iPad, maar een Kyoto tablet hebben 

gekocht. 

 

En dan de crux van het verhaal. Het zal voor niemand 

een geheim zijn dat het niveau van het Mexicaanse 

onderwijs tamelijk beroerd is; zowel qua prestaties 

van leerlingen in bijvoorbeeld wiskunde als in het 

aantal patenten dat wordt aangevraagd bungelt het 

land strak onderaan in de lijst van lidstaten van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO). 

 

In Mexico is de innovatiecultuur nog maar weinig 

ontwikkeld; de gemiddelde Mexicaan die aan de 

Politécnico studeert zal niet zo snel denken aan het 

oprichten van een eigen ontwerpbureau. Hun 

ambitie, zoals in het geval van enkele vrienden en 

familieleden van me, is eerder het werken voor een 

groot buitenlands bedrijf. 

 

Maar wat als een bedrijf als Lanix nu eens definitief 

doorbreekt, en een echt groot deel van de markt 

weet te veroveren? Wat als ambitieuze Mexicaanse 

studenten en ondernemers in de dop zich beginnen 

te realiseren dat het kán, een bedrijf opzetten en een 

sector veroveren waar Mexicanen zelf nooit een rol 

van betekenis hebben gespeeld? 

 

De enige manier waarop die droom werkelijkheid kan 

worden, is als consumenten echt Mexicaanse 

producten gaan kopen. Afgaande op mijn ervaring 

met Lanix is dat meer dan een romantische en een 

tikkeltje patriottische gedachte. Het is daadwerkelijk 

goed spul. 

 

Kortom: Buy Mexican! 
. 
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BELEGGINGSADVIES 
 

door Ad ten Kate

In de jaren tachtig ben ik begonnen met beleggen. Ik 

wist van toeten noch blazen, maar ze hadden me 

verzekerd dat je, als je het maar goed genoeg deed, 

er een aardig zakcentje aan over kon houden. Ik 

dacht: Waarom ook niet? Iedereen doet het, dus laat 

ik het ook maar eens proberen! Op de Mexicaanse 

beurs wel te verstaan. In die tijd was er nog onvol-

doende communicatie om de koersen van de NYSE of 

die van de Amsterdamse effectenbeurs vanuit Mexi-

co bij te houden en je wil natuurlijk een beetje flexi-

bel kunnen reageren op wat er gebeurt. 

  

´t Eerste wat ik kocht was CEMEX en het eerste wat 

er gebeurde was dat die aandelen een procent of 30 

kelderden. ‘t Was maar een kleine belegging, ´t was 

meer om ‘t eens uit te proberen, dus geen man 

overboord. Wel heb ik anderhalf jaar moeten 

wachten tot die aandelen weer op het aankoo-

pniveau stonden. Nog een half jaar later verkocht ik 

ze met 50 procent winst. Dus was ik tevreden. De 

aanhouder wint! Totdat ze een jaar later op zeven 

keer mijn aankoopniveau stonden. En dan begin je te 

denken: “stel je voor!” Dat is niet aan te raden, dat is 

niet goed voor je gezondheid.  

 

Dat doe ik dus niet meer. Als ik met volstrekte zeker-

heid de koers van, al was het maar, één aandeel had 

kunnen voorspellen, was ik tien jaar eerder met pen-

sioen gegaan. Zelfs als zo’n aandeel op hetzelfde 

niveau blijft staan, kan je met opties een hoop 

bereiken. Een kwestie van duwen en trekken. Zo 

noemen ze dat. Alsof het om een WC-deur gaat. 

Maar helaas, voorspellen kan je niet met zekerheid 

en iedereen die denkt dat ie dat wel kan is óf rijk óf 

dom. Of allebei: rijkdom sluit domheid niet uit. Het 

geluk is met de dommen per slot van rekening. Ik heb 

dus tot mijn 64ste doorgewerkt. En ik doe ‘t nog 

steeds, maar nu voor de lol. 

 

Toen ik met beleggen begon, werkte ik nogal eens 

voor de Wereldbank. Meestal korte opdrachten, 

maar behalve dat werd ik in mijn baan bij de mexi-

caanse overheid uit een assistentiepotje van een 

Wereldbank-lening betaald. Toen ik het een keer niet 

met ze eens was en ik hen op een duidelijke manier 

liet blijken dat ik niet op m’n knietjes bij die arro-

gante bank van hen om werk zat te bedelen, hebben 

ze geconcludeerd dat die schooier van een Ten Kate 

zo goed gespeculeerd had op de mexicaanse beurs 

dat hij het niet meer nodig had. Ik heb nooit geweten 

waarom ze dat dachten en ze hebben mij ook nooit 

verteld dat ze het dachten, maar later hoorde ik het 

van Joost. Ik heb ze in de waan gelaten. Dat soort 

geruchten doen je naam alleen maar goed. 

 

Zonder enige twijfel was de beste belegger uit mijn 

familie mijn moeder. Zij ruste in vrede! Ze had een 

adviseur op de bank en dat was zo’n ongelooflijk 

aardige man dat ze altijd precies deed wat hij zei. 

Volgens haar was die man was ook zeer deskundig. 

Dat kon je wel zien, want het ging uitstekend met 

haar beleggingen. En zo heeft ze zich, na het op 

jonge leeftijd overlijden van haar man, mijn vader 

dus, geleidelijk aan uit de financiële zorgen weten te 

beleggen. Geen kwaad woord over haar adviseur 

dus. 

 

Die man had de tijd mee. Het was na de oorlog 

tijdens de wederopbouw en de lange 

hoogconjunctuur die daarop volgde. Wat je ook ad-

viseerde, ‘t kon niet mis. Alles ging alleen maar naar 

boven. De klad kwam er pas een beetje in in de jaren 

zeventig door de oliecrisis, maar ja mijn moeder had 

natuurlijk Koninklijke Olie en die hadden zoveel voor-

raden dat ze er in het begin alleen maar op vooruit 

gingen. Pas in de jaren tachtig begon het echt te 

kwakkelen, maar toen had ze al wel voldoende bij 

elkaar gesprokkeld om zich geen al te grote zorgen 

meer te hoeven maken. 
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Maar nu iets meer over die deskundigheid. Daar is de 

laatste tijd een hoop discussie over geweest en de 

vraag is of je daar veel mee opschiet. Bij banken en 

andere financiële instellingen vind je een groot aan-

tal beleggingsadviseurs, die allerlei cursussen volgen 

en dus zeer kundig zijn op het gebied van risico man-

agement en noem maar op. Die lui kunnen je precies 

uitleggen welk investeringsperfiel het beste bij jouw 

specifieke situatie past en vullen ook graag de rest 

voor je in. Je betaalt daar natuurlijk wat voor, maar 

dat is een kleinigheid in vergelijking met de belangen 

die er op ‘t spel staan. 

 

Als je er wat dieper in duikt, halen ze er grafieken bij 

met het koersverloop over de afgelopen maanden 

van de aandelen die je hebt of die ze je aan willen 

smeren. Zij wijzen daarbij op vermeende regel-

matigheden die je zelf nooit zouden zijn opgevallen, 

zoals resistentieniveaus en plafonds waar ze weer 

een andere mooie naam voor hebben bedacht. Als je 

dat aanhoort, wordt je bewondering voor hen steeds 

groter en dat is ook de bedoeling. Totdat je op het 

advies ingaat en blijkt dat die aandelen met het 

grootste gemak door betonnen vloeren heen zakken 

of uit hun dak gaan. Daar hebben ze dan achteraf 

altijd een goede verklaring voor. 

 

Ook zijn er na verloop van tijd een aantal wijsheden 

gemeengoed geworden. Bijvoorbeeld, dat je op de 

lange termijn altijd beter in aandelen kan beleggen 

dan in obligaties. Door de bank genomen dan. Of dat 

onroerend goed altijd in prijs stijgt. Of dat je, als de 

beurs instort en je dus geschoren wordt, maar beter 

stil kan blijven zitten.  

 

Allemaal onzin. Als je de tijdsperiode maar geschikt 

uitzoekt, kan je alles bewijzen. Tijdens de hoog-

conjunctuur ging het met aandelen beter dan met 

obligaties. Maar daarna? Dat huizenprijzen niet altijd 

stijgen weten degenen die net voor 2008 kochten. En 

als je geschoren wordt en je blijft stil zitten, kan je 

wel eens helemaal niks overhouden. Je moet alleen 

niet de verkeerde kant op bewegen. Daar hebben ze 

gelijk in! 

Er is de laatste tijd ook onderzoek gedaan naar de 

kwaliteit van beleggingsadvies. Dat is niet zo moeilijk. 

Je kijkt gewoon naar het advies en je kijkt daarna hoe 

het uitpakt. Het resultaat van dat soort onderzoek is 

dat, als je kruis of munt gooit of als je gewoon belegt 

in fondsen die gekoppeld zijn aan de Dow Jones of 

aan de index van een andere grote beurs, je het 

gemiddeld net iets beter doet dan wanneer je het 

advies opvolgt van je beleggingsadviseur. En daar 

komt nog bij dat je er ook nog iets voor betaalt. De 

conclusie is: voor beleggingsadvies kan je evengoed 

een aap inhuren! De uitzondering is voorkennis, 

maar als je voorkennis hebt en je maakt er gebruik 

van, loop je het risico in de bajes terecht te komen. 

 

 

Om erachter te komen dat beleggingsadvies nergens 

goed voor is, is het niet eens nodig om onderzoek te 

doen. Er is een bewijs uit het ongerijmde. Stel je voor 

dat die zogenaamde deskundigen beter zouden 

weten waar het heen gaat dan de anderen. Dan zijn 

er twee mogelijkheden. Ten eerste, ze weten het al-

lemaal en, ten tweede, er zijn er maar een paar   die 

het weten. In het eerste geval zou de algemene 

toekomstverwachting al in de prijzen van de 

aandelen van vandaag zitten. Je zou er per definitie 

altijd te laat bij zijn. In het tweede geval zou die ad-

viseur zijn bevoorrechte kennis nooit met jou delen. 

Hij zou poeppierijk zijn en alleen het feit dat hij met 

een rechtgetrokken stropdassie jou vanachter zijn 

bureau zit te adviseren is voldoende bewijs dat hij 

zelf ook niet zo overtuigd is van wat hij je probeert 

aan te smeren. QED. 
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Als ik na een kleine dertig jaar ervaring de balans 

opmaak, kom ik tot de conclusie dat ik er goed aan 

heb gedaan om indertijd in beurs te gaan. Niet dat ik 

er rijker van geworden ben. Achteraf bekeken heb ik 

het, denk ik, ongeveer even goed gedaan als die aap 

waar ik het net over had. Maar wat ik er wel aan 

overgehouden heb is een ongelofelijk hoop kennis. 

Toen ik begon wist ik, gepromoveerd en al in de 

economie, amper wat een price-earnings ratio was. 

Nu weet ik dat wel, weet ik bovendien dat zulke ra-

tio’s geen enkele nuttige informatie bevatten om je 

beslissingen op te baseren en ik weet zelfs waarom 

niet. Ik weet ook hoe een beurs werkt en wat de 

overwegingen van bedrijven zijn om al of niet naar 

de beurs te stappen. 

 

Ook heb ik veel meer gevoel gekregen voor hoe bed-

rijven hun aandeelhouders belazeren. Vooral natu-

urlijk de “minority shareholders”. Dat is de prob-

lematiek van de corporate governance waar ik 

vroeger nooit van had gehoord. En ook voor hoe ze 

hun boekhouding opkloppen om er beter uit te voor-

schijn te komen. De zogenaamde “creative account-

ing”. Of voor hoe bedrijven hun schuld proberen te 

herstructureren bij een uitstel van betaling om een 

bankroet te voorkomen. En wat credit default swaps 

(CDS) zijn en hoe je daarmee kan gokken op het 

ongeluk van een ander. 

 

Ja, als je dat allemaal ziet, dan weet je wel dat je 

beleggingen in handen vallen van een aantal 

flierefluiters die er lekker mee gaan speculeren. Als 

het goed gaat dan houwen ze de helft voor zichzelf 

en als het fout gaat dan zeggen ze sorry. Dit is geen 

reden om het niet te doen. Wat ik hier allemaal te 

berde breng is algemene kennis en die algemene 

kennis is al verwerkt in de prijzen van vandaag. Dus 

dankzij het feit dat iederen weet dat er dikwijls op 

onverantwoordelijke wijze met spaarcentjes wordt 

omgegaan, krijg je de aandelen een stuk goedkoper 

dan wat je betaald had als iedereen goedgelovig was.  

 

Dat ik nu een beetje weet hoe het allemaal werkt 

brengt de mensen om mij heen wel eens in ver-

warring. Dan komen ze mij, de vermeende deskundi-

ge, vragen waar ze hun geld in moeten beleggen. 

Daarbij halen ze dan “verstand hebben van” en 

“weten wat er in de toekomst gaat gebeuren” door 

elkaar. Dat is een ernstige fout. Ik vertel ze dan hoe 

het mij op vrijdagavond vergaat op de Calzada de 

Tlalpan op weg naar Cuernavaca. ´t Verkeer staat 

hartstikke vast, maar als je van rijstrook verwisselt 

omdat de buurbaan harder gaat dan de jouwe, kan je 

er donder op zeggen dat er opeens beweging komt in 

de strook waar je eerst in stond en dat je nu met lede 

ogen moet aanzien hoe die SUV achter jou nu tien 

auto’s voor je staat. Zo is het met investeren ook. Als 

je iets verkoopt, gaat het stijgen en als je iets koopt 

zakt ´t. En ik voeg eraan toe: Ik blijf liever goeie 

vrienden. 
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AMBASSADENIEUWS 
 

door Stéphanie van Overbeek 

Round Table Energy and Innovation 

Last 16th and 17th of June, the Netherlands 

embassy in Mexico City organized a Round Table 

in cooperation with Mexican organizations 

SUME and IDTP on Sustainable Innovation in the 

Megalopolis. The two-day event had a focus on 

redesigning existing city infrastructure including 

(green) transportation, innovative technology in 

green building and the smart energy saving 

concepts to create green cities.  

 

The Round Table was organized in order to find 

solutions for the problems that Mexico City 

experiences because it is changing into an 

interstate agglomeration. The national 

government has the task to redesign the urban 

structure in order to overcome the obstacles of 

urban sprawl, overpopulation, waste generation 

and poor urban planning provoked by this urban 

development.   There is a great necessity for 

solutions to tackle the issues of mobility, 

infrastructure and environment. The Mexican 

government has broadened the incentives for 

the private sector in green building and green 

transportation focusing on an integrated 

approach in the existing city infrastructure to 

implement the use of green building techniques, 

encouraging sustainable construction and 

standardizing materials in housing design. To 

support and reinvent these initiatives, the city 

government has instated the Laboratorio para la 

Ciudad in 2013 to create dialogues and 

cooperation between government, civil society, 

private initiatives and NGO’s. In the same year 

the SEDATU (Ministry responsible for urban 

planning among others) was instated and has a 

focus making urban policy, create awareness in 

green mobility.  

 

The first day of this two-day roundtable focused 

on Mobility and Infrastructure, with special 

attention to the integrated use of bicycles. The 

second day had a focus on establishing the links 

between energy efficiency and sustainable 

energy. Dutch and Mexican parties came 

together to work in a golden circle approach 

meaning governments, knowledge institutions 

and businesses. It became clear an integral 

approach is needed in order to solve the various 

challenges that Mexico (City) faces. The Dutch 

and Mexican experts decided to define concrete 

project proposals to give follow-up to this 

roundtable event. 

 

Goals have been set to continue the cooperation 

between Mexico and the Netherlands; working 

together as experts. The focus hereby is in four 

areas: hardware, software, org-ware and 

processes around the implementation. The 

existing infrastructure has to be retrofitted and 

urban planners need to be involved from the 

beginning in the design of (new) residential 

areas.  

In this respect, it is essential that governments 

(national and local), businesses, knowledge 

institutions, and the creative sector participate 

and cooperate. The solutions presented include: 

improvement of public transport and parking 
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spaces, implementation of educational 

programs, change in mindset by using various 

promotional activities including social media 

campaigns, social responsibility programs for the 

business sector, regulatory changes, creation of 

incentives to use a bicycle, and where possible 

the projects need to have a positive return on 

investment. Many of these solutions need long-

term commitment by federal and state 

government. Involvement of government-

independent organizations can provide these 

mid- and long-term focus and commitment. 

These are large challenges, but we do not have 

to reinvent the wheel. We can build on previous 

successes both Mexican and Dutch, and use the 

knowledge and expertise gained in these 

projects. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrinews augustus  2014 

Hierbij de link die doorverwijst naar Agrinews augustus 2014 op onze officiele website: 

http://mexico.nlambassade.org/binaries/content/assets/postenweb/m/mexico/embajada-del-reino-

de-los-paises-bajos-en-mexico-d-f/agricultura/agri-news-mexico---august-2014.pdf 

http://mexico.nlambassade.org/binaries/content/assets/postenweb/m/mexico/embajada-del-reino-de-los-paises-bajos-en-mexico-d-f/agricultura/agri-news-mexico---august-2014.pdf
http://mexico.nlambassade.org/binaries/content/assets/postenweb/m/mexico/embajada-del-reino-de-los-paises-bajos-en-mexico-d-f/agricultura/agri-news-mexico---august-2014.pdf
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Anton Corbijn 

Bij de opening van het Guanajuato 

Internationale Film Festival GIFF is een 'tribute 

to' Anton Corbijn gehouden. Er werd een kort 

filmpje over hem en zijn werk vertoond en hij 

heeft een paar woorden gezegd. Sara Hoch, 

directeur van het festival, heeft ook een korte 

toespraak gehouden. De burgemeester van de 

stad Gauanajuato heeft een onderscheiding 

gegeven en de Secretario de Turismo van 

Guanajuato heeft ook wat woorden gezegd en 

een cadeautje gegeven. Daarna werd de film 'A 

Most Wanted Man' vertoond. Anton zei dat dit 

eigenlijk een hommage aan Philip Seymour 

Hoffman was, die kort geleden overleden is. Het 

was een uitstekende film met een spannende, 

boeiende verhaallijn, prachtige fotografie en 

zeer goede acteurs.  

 

Daarnaast heeft Corbijn een conferentie 

gegeven over zijn werk. Het ging voornamelijk 

over zijn achtergrond in de fotografie en hoe hij 

door zijn liefde en passie voor muziek verder 

ging met video’s. Heel interessant. 

 

Verder heeft Veronica Elizondo, adviseur pers en 

cultuur van de ambassade, met filmproducent 

Maarten Hoedemaekers kunnen spreken en zijn 

ze op pad gegaan. Hij kwam twee films van 

100procenthalal.com promoten, namelijk 'The 

Mirror' en 'Marc Jacobs'. Hij heeft, ook dankzij 

onze bemiddeling, goede contacten gelegd met 

festival directeurs en filmmakers in Mexico. Het 

lijkt dat daar uit iets concreets kan komen.  

 

 

Mundialito Deportivo 

Dit jaar werd de 21ste editie van Mundialito, een 

10-daags sport-evenement voor 1500 

straatkinderen, georganiseerd door de 

Fundación Renacimiento. Van 21 juli tot 1 

augustus, ontsnapten deze kinderen uit hun 

dagelijkse sleur van drugs, prostitutie en gevaar. 

Deze kinderen, variërend van 6 tot 18 jaar oud, 

beoefenden verschillende sporten, van voetbal 

tot schaken. Bovendien kregen ze voorlichting 

om hen te weerhouden van drugsgebruik.  

 

De ambassade heeft de Fundacion Renacimiento 

geholpen sponsors te vinden; het Nederlandse 

Leaseplan heeft financiële middelen geleverd 

om sportmaterialen, sportdrankjes en lunch 

voor de kinderen te betalen, het Mexicaanse 

Yazbek heeft ieder deelnemend kind een T-shirt 

geschonken, het Nederlands-Mexicaanse 

Popcornbrain heeft geholpen bij opnames voor 

een korte documentaire van het evenement, die 

eind augustus voor het eerst getoond zal 

worden. 

 

Foto´s kunt u vinden op de facebook pagina van 

de ambassde: 

www.facebook.com/EmbajadaPaisesBajosMexic

o 
 

http://www.facebook.com/EmbajadaPaisesBajosMexico
http://www.facebook.com/EmbajadaPaisesBajosMexico
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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:   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 

Website 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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