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VAN DE REDACTIE 
 
Hier zijn we weer met een nieuw nummer van onze onvolprezen Popo! Nog een maand te gaan voor 

het Koningsfeest en zowel het feestcomité als het bestuur hebben er een harde dobber aan.  Zoals het 

er nu uitziet, gaat het allemaal lukken. Er moeten nog wat puntjes op wat i´s gezet worden, maar het 
loopt. De locatie is er, er zijn sponsors, de muziek is ook rond en de cateraar is gekozen. Op het mo-
ment dat ik deze regels schrijf is het drie dagen geleden dat de uitnodiging is rondgestuurd en de 
eerste reacties zijn bemoedigend. Het wordt een groots feest. 

In dit nummer van de PoPo dus het een en ander aan nieuws over het Koningsfeest. Het woordje van 
de voorzitter leidt dat in. Dan is er een officiële aankondiging, een uitleg van de locatie en iets over de 
diverse bands die zullen optreden. De ambassade brengt verslag uit over een aantal culturele activi-
teiten die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Dan is er iets over de Feria de las Culturas 
op het Zocalo die dit jaar half mei van start gaat en waarin de Nederlandse stand vorig jaar veel bel-
angstelling trok.    

Verder hebben we een aantal bijdragen van divers pluimage. Dhian Siang Lie komt met een verslag 
van de beklimming van de Ajusco op zaterdag 21 februari, die hij maar net heeft overleefd. Ons nieu-
we redactielid Debbie Vorachen vertelt ons over hoe het is om terug te zijn in Nederland na een eerste 
wat langere periode in Mexico, iets wat velen onder ons ook hebben ervaren. Tenslotte schrijft Ad ten 
Kate over zijn avonturen tijdens de cruise op de Middellandse Zee vorig jaar October. 

Wat er mist in deze PoPo zijn de wisten-jullie’s uit Nederland. Onze vaste medewerker Kees Burk 
kampt wat met gezondheidsproblemen en moest een tijdje opgenomen worden in het ziekenhuis. 
Vandaar dat het erbij ingeschoten is. Wij wensen hem beterschap en zien zijn bijdragen aan toekom-
stige nummers met spanning tegemoet. 

Ook graag even aandacht voor de Buitendag in Cuernavaca die op zaterdag 23 mei zal worden 

gehouden. ‘t Is pas over een kleine twee maanden, maar als de volgende PoPo uitkomt, is die al achter 
de rug en op tijd agenderen is altijd belangrijk. 

 Zoals altijd, wensen wij onze lezers veel leesplezier. 

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

door Eric van Nuland 

Sinterklaas had afgelopen december erg veel mensen op bezoek. De laatste twee jaren zijn erg goed 
bezocht geweest en dit jaar moeten we helaas opzoek naar een nieuwe locatie die deze aantallen ook 
aan kan. 

Op 15 januari hadden we een nieuwjaarsborrel ten huize van Fam.Verschuur in “la Condesa”.  Deze 
keer gratis entree voor de 75 officiële leden van de vereniging. Jong en oud hebben daar een heel erg 
leuke avond gehad en dat laat zien dat zulke avonden op prijs gesteld worden. 

Op 21 februari heeft onze sportieve Henk Keizer een bergklim tocht georganiseerd en daar hebben 
meer dan 20 mensen aan deelgenomen. Het is niet de eerste keer en waarschijnlijk ook niet de laatste 
dat dit zal worden ondernomen. Diang Shiang heeft een mooi verslag, met foto, van deze activiteit 
verder op in deze Popo. 

En we zijn natuurlijk druk in de weer met het organiseren van het Koningsdagsfeest. Meer hierover 
verderop in de Popo. Op 23 mei houden we de buitendag in Cuernavaca. Een paar foto’s van de bui-
tendag van vorig jaar hieronder. 
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GROOTS KONINGSDAG FEEST 
 

door Eric van Nuland 
 

Ilko Kwast, Jaap Veerman en KLM hebben geregeld dat de Hermes Houseband, een band van ex-
studenten van de Rotterdamse Erasmus Universiteit, speciaal naar Mexico komt voor het 
koningsdagsfeest. Dit is uniek; de laatste keer dat er een Nederlandse artiest in Mexico het oranjebal 
opluisterde is erg erg lang geleden.  
 
Gezien al deze moeite moet het natuurlijk wel mogelijk gemaakt worden dat iedereen aanwezig kan 
zijn, dus vragen wij iedereen om hun kennissen op de hoogte te stellen en hebben we de dress code 
gehouden op: gewoon netjes. Dankzij de vele sponsors kunnen we ook dit jaar weer de lage entree 
prijs vragen van $500 Pesos per persoon.  
 
Voor dat bedrag krijg je dan heerlijk eten, gratis drinken en drie verschillende muziekgroepen. Oftewel 
een avond gevuld van 19:00 to 2.00am. Waar? In “La Biblioteca de México, la Ciudadela”, zoals vorig 
jaar maar nu in een andere, betere en mooiere zaal. Er wordt natuurlijk veel aandacht besteed aan het 
verbeteren van het geluid en het feest zal dit jaar in een ruyimte plaats vinden die gescheiden is van 
het eetgedeelte.  
 
Dit jaar dus een echt feest en zeker met de Hermes Houseband. 
 

Kijk op de website: 
http://nvmexico.com/index.php/koningsdag-feest-2015 

 
Voor het laatste nieuws en entree kaartjes, en vertel het rond  

 
 
Veel plezier, 
 
Eric van Nuland 
Voorzitter NVmexi-
co 
 
 
Zaterdag 25 april: 
koningsdag feest 
Zaterdag 23 mei: 
Buitendag in Cuer-
navaca 
Vrijdag 19 juni: 
Zomerborrel 

http://nvmexico.com/index.php/koningsdag-feest-2015
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Het Koningsdag feest begint om 19:00 uur en je zult ontvangen worden in deze patio. Daar heeft iede-
reen dan een uur de tijd om te verzamelen en wat bij te praten onder het genot van een lekker dran-
kje. 

 
De Lixies zullen tijdens het eten voor muziek zor-
gen. De Lixies komen uit Queretaro en hebben 
ook het afgelopen jaar gespeeld. Dit jaar onder-
steund door een extra drum en bas. 
 
 
 
Eerst een uur een Mexicaanse band en daarna: 
de Hermes Houseband die er een echt Neder-
lands feest van maakt. Zij zullen drie keer optre-
den, dus tot in de kleine uurtjes. 
 

https://www.facebook.com/Lixies
http://nvmexico.com/images/photos/sint14/IMG_5304.jpg


JAARGANG  52, NR 1, MAART 2015 

 

 

 

Met dank aan onze sponsoren: 
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BEKLIMMING AJUSCO 

door Dhian Siang Lie 

“Christie verklaart me al jaren voor gek” was het antwoord van Henk Keizer 
toen ik namens Elizabeth vroeg of Christina ook mee zou gaan, de Ajusco op. 

 

En zo verzamelde Henk een aantal andere jonge 
en wat oudere mannelijke en vrouwelijke 
‘gekken’ en ik zei de gek als oudste, op zaterdag 
morgen 21 februari  bij een restaurantje aan het 
begin van een route naar de top. Als berggids 

begroette hij ons met zijn zo bekende jovialiteit, 
controleerde of we wel voldoende waren 
toegerust, instrueerde ons over wat we mochten 
verwachten en stelde ons zijn prachtige huskie-
hond Mila voor, die ons op de tocht zou 
begeleiden. Henk zelf was uiteraard goed 
voorbereid, met walkie talkies voor de 
onderlinge communicatie en een rugzak vol met 
hulpmiddelen in geval van eventualiteiten tot 
zelfs wc-papier en een zaklantaarn aan toe.   
 

Welgemoed begonnen we aan de ‘wandeling’ 
zoals Henk ons (tussen aanhalingstekens, dat 
wel)  had voorgehouden in zijn informatie 
vooraf. En daar gingen we. De jongeren 
klommen en klauterden me al snel voorbij.  
Maar zorgzame Henk had met Michel 
Thijsebaard en Hans van Eerd geregeld dat een 

achterblijver als ik toch een meekomer kon 
worden en dat via de walkie talkie de inmiddels 
wat verspreide cohorten ook nog een eenheid 
bleven vormen. 
 
En zo passeerden we het eerste deel van de berg 

met de bomen, vervolgens het steile deel met de 
graspollen en het laatste stukje klauterend over 

de duizenden jaren geleden uitgespuugde en tot 
rotsblokken gevormde, gestolde lava. Voor de 
meesten was het een tijdje wachten totdat ik 
ook was gearriveerd, dankzij de persoonlijke 
aanmoediging en hulp van Henk. Jammer dat 
jonge Olivier echt te moe was voor het 
allerlaatste stukje. Ja, ook jonge mensen hebben 
hun grenzen.  Met zijn moeder was hij al vast 
aan de terugweg begonnen,  terwijl ik nog bezig 

was die grens van mij op te zoeken.  Echt heel 
dapper was de jonge Gabriel, die de steile 
afgronden links en rechts wist te negeren om 
zijn hoogtevrees te overwinnen. 
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Heerlijk om in de frisse wind weer helemaal op 
adem te komen en de toch wel voelbaar belaste 
spieren te kunnen ontspannen. Een foto op de  
3930 meter hoge top, met z’n allen, waaronder 
ik, onze berggids en verder: Alejandro, Diana, 

Gabriel, Andres, Adin Basoe, Frans Duwaer, 
Elske, Karla, Renee Wieben en Alfred en 
Christine Slik en de kinderen, Jonathan en Olivier  
(bijna gehaald dus), Paul en Lucas van de Voort, 
Hans en Marjan van Eerd, en Michel en Laura 
Thijsebaard met Axel . 

 
Als beloning voor ieders inspanningen was er 
natuurlijk een panoramische blik in de rondte, 
die helaas niet alle mogelijke vergezichten op  de 
Popo en de Izta, de Nevado de Toluca en la 
Ciudad bood. Daarvoor was het iets te heiig, 

maar wel een prachtige blik op de Xitle, de 
vulkaan die zo’n honderd jaar voor onze 
jaartelling de precolumbiaanse stad Cuicuilco  in 
de Valle de Mexico vernietigde. Ook tijd voor 
wat versnaperingen, nog een slokje water of iets 
dergelijks en de terugtocht kon beginnen.  
 

Een afdaling lijkt op het eerste gezicht wat 
eenvoudiger, dan de steile klim omlaag. O ja, 
voor hart en longen is het zeker een stuk minder 

hard werken, maar nu komt het meer aan op 
zorgvuldig je voeten plaatsen om niet met 
rollende stenen in een letterlijke 
stroomversnelling te vallen. Extra spanning op 
de bovenbeen  en kuitspieren dus en je 
bovenlichaam in balans houden. De jonge en 
geoefende spieren kunnen dat wel aan, maar die 
wat verstarde van mij en mijn wat versleten 
heupgewrichten, maakten de terug weg niet zo 
snel als die zou kunnen zijn. De grote kopgroep 
liep een iets andere route terug maar stond in 

voortdurende contact met mijn persoonlijke 
‘bezemwagen’ bestaande uit Henk, Hans en die 
begrijpende mooie huskie Mila.  
 

In het restaurant kwamen we weer bijeen en 
daar werd ik met applaus ontvangen, wat 
overweldigend, maar het applaus was voor ons 
allemaal en wat mij betreft in het bijzonder juist 
voor de deelnemers in de grote kopgroep en 
onze berggids met zijn helpers die de oude 
lijfspreuk van de Franse musketiers waar 

maakten: één voor allen en allen voor één. 
Zonder meer was het weer een prachtige 
activiteit van de Nederlandse Vereniging, die in 
het klein weer eens duidelijk maakte, waarom 
zo’n vereniging er is: als bij die musketiers! Maar 
uiteraard is zo’n beklimming niet voor iedereen, 
getuige de uitlating van Henks lieve en 
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charmante echtgenote; een tocht die toch echt 
wat anders is dan bijvoorbeeld de wandeling 
(zonder aanhalingstekens) naar de Tepozteco in 

Tepoztlan. Mijn echtgenote zei indertijd na onze 
klim naar de Tepozteca piramide al: nunca más.  

 
Ik zelf had al bij eerdere eventos van de 
vereniging rond de Ajusco in het verleden de 
kriebels dat ik wel mee zou willen, maar Henk zei 
me na de erg leuke, maar best zware wandeling 
in Tepoztlan onder leiding van Kees van Rooy in 
2011, dat de beklimming van de Ajusco toch 
echt iets anders was. Toen die dit jaar weer op 
het programma stond, vroeg ik toch maar eens 
opnieuw wat tekst en uitleg. Henk wist me  deze 
keer te overtuigen dat ik het alsnog best zou 

kunnen proberen. 
 
In die zin was Henk misschien toch een beetje 
gek, om iemand die geen uitgesproken sportieve 
training heeft, twee versleten heupen en een 
niet slechte, maar ook geen uitgesproken goede 
conditie voor een bijna zeventigjarige, zijn 

klimmersgroep binnen te praten. Aan de andere 
kant, wat bewoog mij om mee te willen, terwijl 
ik op mijn tien vingers en tien tenen kon 

uittellen dat dit geen alledaagse recreatieve 
wandeling zou worden? 

 
Wel, simpel, ik ben er namelijk van overtuigd dat 
wanneer je van een land bent gaan houden, het 
niet volstaat, met de auto rond te rijden, 
ciudades , pueblos en toeristische 
bezienswaardigheden te bezoeken, maar dat je 
fysiek contact moet hebben met de tierra. Ok, 
liggen op de playa en met je voeten in een van 
de oceanen is een ding, maar het beklimmen van 
een van de majestueuze cerros en het 

doorkruisen van de weelderige sierras en selvas 
is het andere. Net zo goed dat je niet kunt 
zeggen dat je Nederland kent als je nooit op een 
van de Waddeneilanden bent geweest, de Hoge 
Veluwe hebt doorkruist, gewandeld door de 
heuvels van Zuid Limburg of gefietst door het 
prachtige cultuur-landschap van Twente. 
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Volkomen terecht dus dat de Nederlandse 
Vereniging Mexico niet alleen een luisterrijk 
jaarlijks bal organiseert, maar het ook mogelijk 

maakt intensief fysiek in contact te komen met 
de Mexicaanse tierras. Dit was dus mijn kans om 
op de top van een Mexicaanse vulkaan te staan. 
waarschijnlijk wel mijn laatste.  En ik stond er 
bovenop! Wat fijn dat er mensen als Henk Keizer 
in de vereniging zijn om met kennis van zaken en 
begrip voor wat  er nodig is van zo’n  event een 
feest te maken.  
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FERIA DE LAS CULTURAS 
 

door Petra Veerman 

Dit jaar zal de Feria de las Culturas plaats vinden van 14 mei t/m 24 mei, wederom op het Zocalo. 

Het afgelopen jaar is dat toch een groot succes gebleken.  

 

Ook dit jaar zal Nederland weer van de Partij zijn. Ze verwachten dat er nog meer landen mee doen 

dan vorig jaar en ook het bezoekers aantal van 2 miljoen moet overschreden worden. 

 

Aan ons zal het niet liggen. Wij zijn weer van plan om alles uit de kast te trekken: 

Een fantastische Kraam met Hollandse lekkernijen van Koen Houwen, Hollandse souvenirs, Hollandse 

tulpen en Hollands bier! 

 

Daarnaast komen er waarschijnlijk ook nog 2 muziek groepen uit Eindhoven, Nederland optreden op 

het grote podium. 

 

Als  je je wilt opgeven als vrijwilliger om een paar uurtjes mee te draaien in de Hollandse kraam, neem 

dan contact op met  

Petra Veerman jp.veerman@hotmail.com. 

 

 

mailto:jp.veerman@hotmail.com
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AMBASSADE NIEUWS
 

Van 26 tot 30 januari bracht de Nederlandse 
Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie 
Schultz van Haegen, een bezoek aan Mexico. Dit 
4- daagse programma richtte zich op de sectoren 
Water en Havens. Ze ontmoette de Mexicaanse 
Ministers van Communicatie & Transport, Milieu 
& Natuurlijke Bronnen en Agrarische, Urbane & 
Territoriale Ontwikkeling om onderwerpen te 
bespreken zoals watermanagement, 
havenontwikkeling en duurzame mobiliteit. Ook 
bezocht ze de staat Tabasco waar ze had over 
watermanagement en de effecten van 

klimaatverandering in de kustgebieden. In 
Tabasco bezocht ze het Haven project van 
Frontera en een grote waterzuiveringsfaciliteit. 
De ambassade heeft verder de voorstelling 
Safari en Tepito gesteund. Mede doordat de  
Nederlandse actrice Adelheid Roosen haar 
concept van een wijksafari heeft doorgegeven 
aan Daniel Giménez Cacho om dit concept uit te 
voeren in de probleemwijk Tepito. Dit is het 
tweede achtereenvolgende jaar dat Safari en 
Tepito in Mexico met succes is uitgevoerd.  

 
Van 1 tot 4 maart bracht staatssecretaris van 
Economische Zaken, Sharon Dijksma een bezoek  
aan Mexico. Ze had onder meer gesprekken met 
verscheidene Mexicaanse en Nederlandse 
bedrijven en overheids-functionarissen op het  

 

gebied van agri-cultuur. Het programma was 
gericht op de intense coöperatie op het gebied 
van onder meer tuinbouw, agrologistiek, 
veterinaire zaken en de pluimvee-industrie. 
Verder ging Dijksma in op de beschikbare NESO 
studiebeurzen voor Mexicaanse studenten aan 
de Wageningen Universiteit en andere instituties 
in Nederland.  
 
Van 6 tot 10 maart werd in La Ciudad Humana 
het MEXTRÓPOLI 2015 filmprogramma 'Todos 
Somos Ciudad/We Are The City' georganiseerd 

door Jord den Hollander, directeur van het 
Architectuur Film Festival in Rotterdam. Naast 
het vertonen van films organiseerde architect 
Jord den Hollander ook in Mexico- stad een 
tweedaagse workshop over film en architectuur. 
Tijdens zijn verblijf in Mexico heeft Jord ook de 
derde episode van zijn Cycling Cities film in de 
drukke straten van Mexico- stad opgenomen, 
een project gesteund door de Nederlandse 
Ambassade te Mexico. Het project is afgelopen 
jaar in Amsterdam en Beijing gestart en zal 

uiteindelijk circa zeven steden bevatten. Het 
doel van het project was om Nederlandse 
expertise te tonen op het gebied van duurzame  
mobiliteit en infrastructuur door middel van een 
film over fietsen door de straten van Mexico- 
stad. 
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Op 10 maart was er een persconferentie waarin 
Heineken CEO, Marc Busain, bekend maakte dat 
Heineken bijna 450 miljoen euro investeert in 
een nieuwe brouwerij in de noordelijke 
Mexicaanse deelstaat Chihuahua. Voor die 

gelegenheid waren de Mexicaanse President 
Enrique Peña Nieto, de Gouverneur van 
Chihuahua Sr. Cesar Horacio Duarte Jaquez en 
de Minister van Economie Sr. Ildefonso Guajardo 
Villarreal aanwezig. De zevende Heineken 

brouwerij in Midden-Amerika zal bier gaan 
produceren voor de Mexicaanse en Amerikaanse 
markt, en biedt volgens de lokale autoriteiten 
werk aan ongeveer 1.500 mensen. Sinds 2010 is 
Heineken actief in Mexico en brouwt onder 
andere de biermerken Sol, Heineken, Kaiser, Dos 

Equis, Tecate en Cristal. Na West-Europa vormt 
Amerika en Latijns- Amerika de grootste 
afzetmarkt voor Heineken. Er wordt jaarlijks 57 
miljoen hectoliter bier afgezet met een omzet 
van 5,4 miljard euro per jaar, een kwart van de 
totale omzet. De omzetstijging in Mexico was 
groot afgelopen jaar met 16 procent meer winst 

in de regio. De ambassade heeft verder de 
voorstelling Safari en Tepito gesteund. Mede 
doordat de Nederlandse actrice Adelheid Roosen 

haar concept van een wijksafari heeft 
doorgegeven aan Daniel Giménez Cacho om dit 
concept uit te voeren in de probleemwijk Tepito. 
Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat 
Safari en Tepito in Mexico met succes is 
uitgevoerd.  

 door Ruben Uijterlinde
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ONZE KRUISTOCHT OP DE MEDITERRANEE 
 
 

door Ad ten Kate

´t Was geen kruis, maar een cruise en het was 
niet om andersdenkenden tot het ware geloof te 
bekeren – dat is niet mijn sterkste kant –; het 
was om eens te kijken hoe ze in Europa omgaan 
met luie toeristen die hun hotelkamer graag met 
zich mee laten drijven. Lui, want op zo’n cruise 
hoef je niet iedere keer je koffer in- en uit te 
pakken als je van de ene naar de andere plaats 
gaat. In 2013 hadden we het uitgeprobeerd in 
het Caribische gebied en dat was goed bevallen. 
Eerder vorig jaar waren we naar Alaska geweest 

en hadden ons daar te goed gedaan aan kon-
ingskrab en, ook al hadden we het verhaal ge-
hoord van die dronken kapitein die niet op tijd 
het roer omgooide in de Adriatische Zee, hadden 
we er alle vertrouwen in dat dat niet nog een 

keer zou gebeuren. 
 
Begin October 2014. We vertrokken uit 
Barcelona waar we een paar dagen verbleven 
om de Ramblas op te snuiven, en natuurlijk de 
Sagrada Familia van Gaudi, en niet te vergeten 

een bezoekje aan het Nou Camp stadion. Dat 
kan je niet missen. Ik was al eens eerder in 
Barcelona geweest, maar dat was veertig jaar 
daarvoor en toen had Carlos Ruiz Zafón “De 
Schaduw van de Wind” nog niet geschreven en 
door het lezen van dat boek ben ik toch wat 
anders tegen die stad aan gaan kijken. Voor mijn 

opperbevel was het de eerste keer in Barcelona. 
Madrid en wat andere steden in Spanje kende ze 
al, maar Barcelona was nieuw voor haar. 

 
De Regal Princess.  Stel je voor, een boot van 
ruim 200 meter lang en 50 breed. Even groot als 
het blok huizen waar ik in woon, maar dan wel 
met 14 verdiepingen. Als zo´n ding kapseist is er 
geen houwen aan, maar laten we daar niet aan 
denken. Ruimte voor meer dan 3000 passagiers 
en ruim duizend man bedienend personeel en 

bemanning. Dus niet geschikt voor degenen die 
rust en stilte opzoeken of op een retraite willen. 
De boot was niet helemaal vol, maar er waren 
wel zo´n 2500 reizigers aan boord.  Meer dan de 
helft Amerikanen, een flink aantal Engelsen en, 
gek genoeg, ook een hoop Australianen. Tijdens 
de 12 dagen aan boord zijn we hooguit twee 
Mexicanen tegengekomen. 
 
Europeanen van de “continent”, zoals de 
Engelsen dat noemen,  waren ook nauwelijks 

vertegenwoordigd. ‘t Is ook niks voor hen, zo’n 
reis. Met de auto zie je veel meer en kan je het 
op je eigen manier doen. Niet aangewezen op 
wat anderen allemaal voor je bedacht hebben. 
Dan maar liever je koffer in- en uitpakken iedere 
keer. Zo´n cruise doet me denken aan Las Vegas, 

waar ik vele jaren geleden een keer over 
geschreven heb in de PoPo. Een hoop casino, 
een hoop show business en een hoop 
uitgelatenheid. Zoals bij het carnaval in Brabant 
of de Oktoberfeste in Beieren. Er waren 
trouwens wel wat Duitsers aan boord; die 

vinden dat soort trips kennelijk wat leuker, dan 
de gemiddelde Europeaan. 
 
Voor degenen die het nog nooit gedaan hebben: 
je vaart ´s nachts, ´s morgens vroeg kom je aan 
in een of andere haven in de buurt van een bezi-
enswaardige stad: Athene, Napels, Venetië of 
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iets dat daarop lijkt. Van te voren heb je al een 
tour gereserveerd om die stad te gaan bewon-
deren, om negen uur zit je in de bus, een gids 

vertelt je wanneer je naar links en naar rechts 
moet kijken en wat je wel en niet moet foto-
graferen, om zes uur ben je weer terug en om 
acht uur vaar je weer naar een nieuwe bestem-
ming. Wanneer de te overbruggen afstand wat 
groter is, vaart het schip een hele dag door.  
 
Op iedere plaats waar de boot aanlegt, zijn er 
een aantal verschillende tours, maar je hoeft er 
niet aan mee te doen. Je kan ook gewoon aan 
boord blijven. Er is een zwembad voor de grote 

mensen waar meestal een film vertoond wordt 
op een mega-scherm, er is een zwembad waar 
de kindertjes naar hartelust kunnen gillen, ook al 
zijn er maar weinig kindertjes aan boord. Zo´n 
cruise is niet echt geschikt voor kinderen. Er is 
een Churchill lounge waar je je sigaar kan roken. 
Elders mag dat niet, zelfs niet op het balkon van 
je eigen hut. Er wordt kunst geveild door 
deskundigen die je ervan proberen te overtuigen 
dat het gaat om werken van nog onbekende 
meesters maar wel met een grote toekomst. ‘s 
Morgens kan je meedoen aan de aerobics en ´s 

middags kan je  leren tangodansen. Je verveelt je 
dus niet aan boord. 

 
Je kan ook alles op je eigen houtje doen, bv. 
Florencia gaan bekijken, niemand houdt je 
tegen. Dat is echter niet aan te bevelen. Dan 

moet je alles zelf uitzoeken: het vervoer van de 
haven naar Livorno; van Livorno naar Florencia, 
en dan begint het pas. In Nederland is het al 

haast onmogelijk om erachter te komen hoe het 
openbaar vervoer werkt, als je er onbekend ben. 
Nou, ga dat dan maar eens uitzoeken in iedere 
plaats waar jouw Regal Princess zich verwaardigt 
aan te leggen. Ook moet je op tijd terug zijn, 
want als er een hele bus met passagiers mist, 
wordt er gewacht, maar als het om een paar 
halve gare doe-het-zelvers gaat, vaart de Regal 
Princess gewoon naar z’n volgende bestemming. 
 
Dat je grotendeels afhankelijk bent van hun 

tours weten ze en daar maken ze gebruik van. 
Die zijn behoorlijk aan de prijs, dus. Een tour van 
negen uur vanuit Civitavecchia met de bus heen 
en weer naar Rome met een bezoek aan het Fo-
rum, het Colliseum en het Vaticaan kost een 
slordige 250 dollar per man. Je zou het zelf voor 
een derde van de prijs kunnen doen, maar dus 
wel met het risico dat je niet op tijd terug bent. 
Ik wind me niet op over die prijzen. Ik zeg ook 
dat ze er “gebruik” van maken, ik heb het niet 
over “misbruik”. Dat zou kortzichtig zijn. 
 

Als ze die tours goedkoper zouden houden, 
zouden ze gewoon meer voor de reis zelf in re-
kening brengen en uiteindelijk zou het voor de 
klant weinig uitmaken. Economen, zoals ik, die 
daar diep over na hebben gedacht, noemen dat 
“loss-leadership”. De reis zelf is de loss-leader 
voor de tours. In het Nederlands zou je het een 

lokkertje noemen. Ze lokken je met de prijs van 
de reis om je naderhand een poot uit te draaien 
met de extra’s. Net zo iets als dat je bij de aank-
oop van een printer niet alleen moet afgaan op 

de prijs van het apparaat zelf, maar ook even 
moet vragen wat de toners kosten. Achteraf 
boos worden heeft geen zin. 
 
Het concept is all-inclusive. Alleen de alcohol-
ische drunken betaal je apart. Er zijn een 
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stuk of tien restaurants aan boord, sommige 
heel groot met een buffet, andere ook groot 
maar met bediening aan tafel, en dan nog een 

paar kleintjes, waar je onder de romantiek van 
kaarslicht en, natuurlijk met wat bijbetalen, je 
honeymoon kan herbeleven. Een glas redelijke 
wijn kost zo’n 10 dollar en een hele fles 40 a 50, 
vergelijkbaar dus met wat je in een redelijk res-
taurant in Nederland zou uitgeven. Wij vinden 
dat een geschikte regeling, want als de wijn in de 
all-inclusive zit, zoals dat in Mexico dikwijls het 
geval is, is die meestal van matige kwaliteit en 
krijg je wat meer zatlappen om je heen. 
 

Voor het organizeren van de tours is er een 
uitgebreide logistiek nodig. Hoe krijg je zo’n 
2000 passagiers in een paar uur van de boot ied-
er in z’n eigen bus zonder dat het een chaos 
wordt? Dat wordt professioneel aangepakt. Vijf 
verzamelpunten aan boord; om acht uur, kwart 
over acht, enz. tot en met negen aanwezig zijn 
op het aangegeven tijdstip en op de aangegeven 
plaats; daar krijg je een nummertje, bv. E6; dat 
betekent dat je op tour E zit met busnummer 6; 
via de electronische checkout en de 
veiligheidscontrole de boot af; en vandaar het 

enorme plein op waar de 50 bussen klaar staan 
om die 2000 op avontuur beluste reizigers op te 
slokken. 
 
En dan begint het pas, want tijdens de tour 
moeten de deelnemers een beetje bij elkaar 
gehouden worden. In de bus zelf is dat geen 

probleem, maar bij de bezienswaardigheden kan 
je ze moeilijk allemaal een halsbandje om doen. 
In plaats daarvan hebben ze oortelefoontjes. Als 
de stem van de gids slecht verstaanbaar wordt, 

weet je dat je van de groep bent afgedwaald. 
Dan moet je de kant oplopen waarop de stem 
van de gids luider wordt. Dat is een kwestie van 
uitproberen. Ik had zoiets nog nooit meege-
maakt, maar ik was er verbaasd over dat het in-
derdaad werkt. 
 

Het grootste probleem bij zo’n tour is wat ze hier 
in Mexico noemen de “escala técnica”. De 
meeste deelnemers zijn niet zo jong meer, dus 

lopen er nogal wat vergrote prostaten tus-
sendoor. Dus moet er iedere twee a drie uur een 
stop worden ingelast om degenen die op hete 
kolen zitten wat opluchting te verschaffen. De 
tourleiders weten precies waar dat kan en die 
kondigen het ook aan. Bij de mannen ging ‘t 
meestal vrij vlot, want wij staan gewoon naast 
mekaar te ontladen in een batterij pisbakken, 
maar de dames doen het liever zittend op de pot 
achter een gesloten deur en dat neemt veel 
meer tijd. Vooral in Rome was het erg. Iedere 

keer stond er een rij van wel dertig dames en 
daar waren we dan een half uur mee kwijt. Door 
al dat wachten kreeg ik bijna een hekel aan het 
verschijnsel vrouw, maar bij nader inzien hou ik 
het maar op een fabrieksfoutje van de Schepper. 
 
Toch liep het iedere keer weer goed af. Op 
vliegvelden hoor je vaak dat reizigers met naam 
en toenaam worden afgeroepen en worden 
bedreigd met het uitladen van hun koffers als ze 
zich niet onmiddelijk melden bij gate nummer 
zoveel. Bij de Regal Princess niets daarvan en ik 

heb ook geen enkele keer gehoord dat er ie-
mand was achtergebleven. Ik had altijd gedacht 
dat alleen mijn opperbevel in staat was om dat 
soort ingewikkelde toestanden tot in de puntjes 
onder controle te hebben, maar nu bleek dat er 
ook anderen zijn die dat kunnen. 
 

´t Deed me denken aan een zwager van me. Die 
was (hij ruste in vrede) behalve internist in z’n 
vrije tijd iemker. De bijenkorven stonden in z’n 
achtertuin, maar als er in de zomer mooi weer 

was voorspeld, stond hij vroeg op, zette hij die 
korven achter in z’n auto en reed ze naar de 
heide. Natuurlijk wel nadat hij eerst de klepjes 
had dichtgedaan, want achter het stuur met een 
zwerm bijen om je hoofd is niet aan te raden. Op 
de heide werden ze dan uitgeladen en bij 
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zonsondergang haalde hij ze weer op. Zo’n uitje 
kwam de kwaliteit van de honing ten goede, wist 
hij me te vertellen. Op mijn vraag op de te-

rugweg of hij er wel zeker van was dat er  geen 
bij miste, was zijn antwoord kort en bondig: “te 
laat, eigen schuld”. Princess Cruises pakt het 
toch wat zorgvuldiger aan dan die zwager van 
me. Als internist was die zwager overigens een 
erkend deskundige op het gebied van slangen- 
en insectenbeten. Dat krijg je. 

 
Toulon was 
niet echt 
de moeite 

waard. 
Zoiets kan 
je overal 
zien. In Pi-
sa stond er 
een lange 
rij mensen 
te wachten 
bij de tor-
en, maar 
dat die 

scheef 

staat kan 
je van 
buiten be-

ter zien dan van binnen, dus was dat niet zo´n 
probleem. Florencia geweldig, prachtige stad 
met oudheden die de moeite van het bekijken 
waard zijn. In Rome werden we buiten het Col-

liseum opgewacht door Italiaanse body-builders, 
uitgedost als gladiatoren, waarmee je voor 10 
euro op de foto kon. Dat moest dan wel op je 
eigen camara. Die kans hebben we dus voorbij 

laten gaan. In het Vaticaan stond er een rij van 
ruim anderhalf uur voor de Pieterskerk; dat 
konden we dus wel vergeten, want het was al 
een uur of half drie in de middag. Jammer, want 
ik had dat toch wel graag willen zien. Schuld van 
de vrouwen die zo nodig achter een gesloten 
deur op de pot willen. 

In Napels 
hoorde ik dat ze 
daar de pizza 

hadden uitge-
vonden en daar 
gaan ze dan ook 
prat op. Van 
daaruit ga je 
naar de ruïnes 
van Pompeï 
waar de trek-
pleister de por-

nografische 
muurschilder-

ingen en het bordeel zijn. De meeste anzicht-
kaarten die je daar kan kopen, gaan daar dan 
ook over. Het eiland Mykonos sloegen we over 
vanwege het slechte weer. Na die schipbreuk in 
de Adriatische zee was iedereen het daarmee 
eens. Ter compensatie kregen we 47 dollarcent 
per passagier terug. Dat was goed voor een 
schaterlach, maar naderhand bedacht ik me dat 
er wel ergens in de kleine lettertjes van het con-
tract zou staan dat zo’n compensatie verplicht is 
en dat de hoogte ervan per geval moet worden 
vastgelegd. 

 
In Istanboel was de rij voor de Blauwe Moskee er 
ook een van anderhalf uur, maar daar kwamen 
we op tijd aan dus hebben we die uitgestaan. 
Vervolgens naar het paleis van de Sultan waar 
het harem de meeste aandacht trok. Alles wat 
met sex te maken heeft verkoopt nu eenmaal 

goed aan simple zielen zoals U en ik. In Epheze 
was het weer raak. Daar hadden ze een verhaal 
over een sluipgang van de bibliotheek naar een 
hotel van lichte zeden aan de overkant. We 

moeten het allemaal maar geloven. In Athene 
was er zoveel belangstelling voor het Parthenon 
dat we er een half uur hebben staan wachten 
om toegelaten te worden zonder dat er ook 
maar één tourist naar binnen mocht. Dus zijn we 
maar wat anders gaan doen. Ik was er al eens 
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geweest in rustiger tijden, opperbevel had ´t 
nakijken.  
 

Venetië was de eindbestemming van de reis. We 
hadden een hotel geboekt voor een nachtje ex-
tra, dat leek ons de moeite waard. Wat me 
opviel was dat de gondelaars helemaal niet 
zongen. Ze hadden me verteld dat dat profes-
sionele operazangers waren, maar dat viel dus 
tegen. In de Venetian van Las Vegas met hun 
nepkanaaltjes en hun nepbrug der zuchten 
deden ze dat wél tijdens ons bezoek van toen. 
Dus zijn we ‘s avonds maar naar een concert ge-
gaan waar de meest populaire klassiekers 

werden gespeeld door een ensemble met pru-
iken en van die harmonica-kragen om de sfeer 
van eeuwen geleden op te roepen. ´t Adagio van 
Albinoni, de vier jaargetijden van Vivaldi en nog 
wat van die rouwkost. ´t Orgel was electronisch 
en het ensemble had het toelatingsexamen voor 
het Achterhoekse Philharmonisch orkest nooit 
gehaald maar de sfeer was er. Op de dag van 
vertrek hebben we nog een kopje koffie 
gedronken op de Piazza San Marcos. ´t Was wel 
voor 15 euro per kop, maar die was dan ook wel 
wat beter dan bij Starbucks.

 
Wat 
mij 

tege
nviel 
was 
dat 
ze 

voor
al in 
Italië 

on-
vol-

doen

de capaciteit hebben om zo’n grote kudde toe-
risten op te vangen en dat terwijl wij er niet eens 
in het hoogseizoen waren. Een mooi woord, 
trouwens, wat er nu net uit m’n pen vloeide: 
kuddetoerisme, dat is precies wat het is! Met de 
meute meehobbelen. Maar dat kan je Princess 
Cruises niet verwijten. Wat ik er wel van geleerd 
heb is dat je niet die tours moet nemen die je 
alles laten zien van de plaats waar je aankomt. 
Geen Forum én Colliseum én Vaticaan dus. Dat is 
fout. Een van de drie moet je laten vallen. Dan 
heb je meer tijd voor de overige twee. En is het 

nog goedkoper ook. 
 
Wat ik maar zeggen wil is dat, als je op zo’n 
cruise gaat, je moet weten waar je aan begint en 
dat je er geen verwachtingen van moet hebben 
die je er niet van hebben moet. 

maart 2015 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.infotour.ro/ghid-turistic/monumente/podul-rialto-din-venetia-4532&ei=1_MRVfj2CszZsATa9ICACg&bvm=bv.89184060,d.cWc&psig=AFQjCNFMHeI31jKbyCe_GxcdvGh-WQHJ5w&ust=1427326261737484


22.- POPO, Magazine van de Nederlandse Vereniging in Mexico 

 

 
ONDERTUSSEN IN NEDERLAND 

 

Door Debbie Vorachen

Terwijl de weilanden met schapen en koeien langs 

me flitsen en het fletse licht tussen het 

wolkendek schijnt, besef ik me dat ik weer in 

Nederland ben. Het is koud, heel koud, zeker 

vergeleken met de gemiddelde temperatuur die 

mijn lichaam het afgelopen jaar heeft gevoeld. 

Ik kijk naar de man en vrouw tegenover me. De 

man leest rustig de krant en zijn vrouw puzzelt 

erop los in een klein boekje. Ze kijkt op omdat 

er een zonnestraal de trein binnenvalt. In die 

ochtendzon valt haar blik op mij, en we lachen 

naar elkaar. Het boek dat ik vast heb, met 

Spaanse titel, heeft haar aandacht en ze vraagt 

erop los. Zo raken we aan de praat en blijkbaar 

komt ze uit Spanje, en is ze verscheidene keren 

in Mexico geweest. Eenmaal in Rotterdam 

aangekomen stappen we uit en nemen we 

afscheid. 

 

Het is een drukte van jewelste op Rotterdam 

Centraal. Georganiseerd druk, lijkt het wel. Heel 

anders druk dan in Mexico City bijvoorbeeld, waar 

iedereen lijkt te krieoelen. Ik verlaat het station en 

een ijskoude wind kleurt mijn wangen rood. Al 

wachtend op de tram kijk ik om me heen en verbaas 

ik me over de diversiteit aan culturen die om me 

heen staat. Hoewel ik hier een aantal jaar gewoond 

heb, voelt het alsof ik er al een hele tijd weg ben. 

 

 Ik verwonder me over de nieuwe gebouwen om me 

heen, en geniet met volle teugen van het gevoel dat 

ik, met handtas en al, in mijn eentje kan reizen en 

ronddwalen. In Pachuca en Mexico City is dat een 

gevoel waar ik nog steeds naar op zoek ben. Zou ik 

het ooit vinden?  

 

Lange tijd heb ik uitgekeken naar dit bezoek aan mijn 

geboorteland. Mijn gevoelens waren heel gemengd: 

ik keek ernaar uit familie en vrienden te zien, maar 

had ook veel vragen, en natuurlijk het gemis van mijn 

Mexicaanse liefde in het achterhoofd. Hoewel het 

maar een korte periode zou zijn, is het toch lang 

genoeg om iemand te missen. Die vragen hebben me 

een hele poos voor m’n vertrek al beziggehouden: 

Hoe zou ik de ‘vrijheid’ die ik in Nederland heb –zoals 

in mijn eentje rondreizen- ervaren als ik er weer ben? 

Zou ik dat erg gemist hebben? Zou ik dat niet meer 

kunnen missen? Hoe ga ik om met al die afspraken 

inplannen? Of misschien zijn de mensen toch 
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veranderd? Hoe zal het weer zijn? De afwezigheid 

van de zon? Het gehaaste leven? De supermarkten al 

vroeg dicht? Restaurants die om half tien de keuken 

sluiten? En bovenal: Ben ik al gewend aan het 

Mexicaanse leventje? Hunker ik ernaar terug? Of ben 

ik toch Nederlandser dan ik gedacht had? Als 

cultuursnuiver die altijd maar roept hoe fijn het in 

het Grote Buitenland is, was vooral die laatste vraag 

beangstigend. Het antwoord drukt je namelijk wel 

met de neus op de feiten. 

 

 

Wat blijkt? Een jaar van ahoritas en ratitos heeft al 

een flink spoor achter gelaten in de ziel. Deze 

Nederlandse is Mexicaanser dan gedacht! Let wel, ik 

zal mijn Nederlandse roots nooit verloochenen, en 

ben er juist trots op uit de Lage Landen te komen. 

Mijn verhalen van Nederlandse bodem worden vol 

trots verteld, en tijdens het WK liep ik juichend door 

de gangen van het Tecnológico de Monterrey. 

 

 

Bij aankomst in Nederland had de grote kist van de 

KLM nogal last van de harde wind op Schiphol. Na 

een onstuimige landing vond ik mijn ouders en broer 

die me opwachten. Het was heerlijk ze weer te zien! 

De mensen om me heen rukten meteen hun agendas 

uit, om te kijken of er nog wel een gaatje te vinden 

was. Ik kreeg er direct de kriebels van. Ook van de 

kou, trouwens. Het feit dat eten in Nederland niet zo 

hoog in het vaandel staat als in Mexico en veel 

mensen na het zes-uur-eten meteen opstaan en op 

de bank gaan hangen in plaats van gezellig natafelen, 

was ook een behoorlijke tegenvaller. Heerlijk om 

familie en vrienden weer te zien (als er dan eindelijk 

tijd was gemaakt), maar ook heerlijk om weer in het 

vliegtuig richting Mexico te stappen. Ik kijk uit naar 

wat dit jaar in petto heeft!
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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:  Eric van Nuland  mob. 5451 2787 ericddd@prodigy.net.mx  

Vicevoorzitter:  Jorrit Tolhoek  mob. 4848 7204 jhptolhoek@gmail.com 

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

Penningmeester: Petra Veerman      jp.veerman@hotmail.com  

Leden:   Judith Bosnak  mob. 43845335 judith@bosnak.nl  

Roeland Delfgaauw mob. 4340 2775 mexrolo@hotmail.com 

Frans Duwaer  mob. 60635052 frans.duwaer@gmail.com  

Janneke de Geus  5254 4013 jdegeus@nesomexico.org 

   Mariette Pennekamp mob. 64014806 mariettepenekamp@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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