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VAN DE REDACTIE 
 
We hebben het Koningsfeest achter de rug en dat is altijd een hele opluchting. Zeker als alles weer 
goed verlopen is en dat kunnen we wel zeggen. Er was meer dan voldoende belangstelling, de re-
keningen klopten, er is gedronken, er is gegeten, er is gedanst, er is bijgekletst, geen afzeggingen van 
de zaal op het laatste moment, geen aanslagen van de Islamic State. Wat wil je nog meer? Wat per-
soonlijke indrukken over het feest van de hand van Roosmarijn Kruysmulder in deze PoPo. 

Een andere zaak is dat het bestuur van onze vereniging aardig is uitgedund. Vele jaren heeft het 
bestuur bestaan uit ruim tien man, maar vanwege vertrek of andersoortige bezigheden waren er 
opeens maar vijf over. Gelukkig zijn Ellen Paap en Anne Schouten het bestuur komen versterken en 
dat was te merken bij de organizatie van het Koningsfeest! Maar ondanks dat bestaat het bestuur nog 
maar uit zeven man/vrouw, dus is het de bedoeling er nog wat vers bloed bij te krijgen. Het ziet ernaar 
uit dat dat gaat lukken, dus hopen we in de volgende Popo daar melding van te kunnen maken. Bel-
angstellenden zijn natuurlijk altijd van harte welkom bij de ballotagecommissie. 

Ja en dan is ook gebeurd wat al even hebben zien aankomen: de kaften van de PoPo zijn op. Dus 
moeten er nieuwe komen. Vandaar een oproep in deze PoPo van ons redactielid Ad ten Kate om met 
voorstellen te komen voor het ontwerp. En behalve dat hebben we wat ruimte op het nieuwe kaft 
voor advertenties. Dus ook een uitnodiging om daarvan gebruik te maken voor het geval dat je bedrijf 
daarin geïnteresseerd is, of dat je dat zelf bent.  

In dit nummer twee “Ik ben …”’s, één van jazzzangeres (schrijf je dat met driemaal z?) Irene Mardi en 
één van Ivar Vleut over blauwtjes lopen en vleesetende vleermuizen. We hebben een verslag van het 
tennistoernooi in Sayavedra waarin Henk Keizer verklapt hoe hij daar op hoge leeftijd samen met Eric 
van Nuland de wisselbeker in de wacht wist te slepen. Er is wat ambassadenieuws van Lotte Hulshof. 
We hebben een stukje van Edwin Timmer over het mysterieuze Hotel California in Todos Santos (Baja 
California) waarvan het niet duidelijk is of het iets te maken heeft met de populaire song van de Eagles 
van 1976. Debbie Vorachen vertelt over haar eerste drie jaar Mexico en speelt ons helemaal graties 
wat levenswijsheden door. Jan-Albert Hootsen vertelt over wat hij in Nochixtlán aantrof een dag na de 
moordpartij en Ad ten Kate schiet liever met losse flodders waarbij er tenminste geen doden vallen. 

Veel leesplezier, 

Ad, Debbie, Edwin, Jan-Albert en Jorrit
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KONINGSDAG 
 

door Roosmarijn Kruysmulder 
 

Koningsdag: het feest van het jaar! Toen ik nog in Amsterdam 
woonde had ik weken van tevoren al tientallen euros over gema-
akt om verzekerd te zijn van een plekje op de boot, een oranje 
regen poncho aangeschaft (je weet het nooit met de regen) en 
liters bier ingeslagen voor de 'after'. Nu ik in Mexico woon is het 
voornamelijk een dag van geërgerd op werk zitten en triest naar 
Facebook staren waar alleen maar foto’s van feestende vrienden 
voorbij komen. Gelukkig is daar de Nederlandse vereniging, die 
elk jaar haar best doet om ons kaaskoppen de oranje gekte te 

laten beleven aan de andere kant van de wereld. 

Ook al ben ik een groot fan van Koningsdag, eerlijk is eerlijk: een feest in Mexico is toch niet hetzelfde 
als slenteren door het Vondelpark waar je voor een euro eieren tegen een malloot zijn hoofd kan goo-
ien, standjes met broodjes kroket op de hoeken van de straten, toeristen uit Oost Europa die helemaal 
los gaan en Gordon op het Amstelveld. Vandaar dat ik ook dit jaar toen de uitnodiging van het Kon-
ingsgala via de email binnen kwam niet meteen overtuigd was. Na wikken en wegen besloten Mexi-
caanse vriendlief en ik toch dat we onze glitters uit de kast zouden trekken en kaartjes zouden kopen. 
Oeps, het was het uitverkocht en we kwamen op de wachtlijst terecht. Gelukkig zeggen Mexicanen 
vaak dat ze komen en komen dan toch niet, dus een paar dagen later waren we verzekerd van een 
plekje.  

De avond zelf waren we flink te laat door een onverwacht familie diner dat natuurlijk erg lang duurde, 
dus toen we aankwamen was de zaal al helemaal vol. Op zijn Nederlands zaten de meeste mensen al 
en werden alle andere plekken bezet gehouden door tassen en jasjes, waardoor we met zijn tweetjes 
uitkwamen bij een tafel voor acht man in de hoek, waar verder ook niemand meer bij kwam zitten. 
Klinkt een beetje zielig, maar aangezien we dicht bij de Heineken bar zaten, konden we de drank 
achterstand mooi inhalen. Net zoals het besluit om de kaarten voor het feest te kopen, werd het 
besluit om lootjes voor de loterij te kopen ook op het laatste moment besloten. Een goede zet! We 
gingen er vandoor met een Nederlandse kaas van 2 kilo én een weekend Playa del Carmen! Daar 
moest op gedronken worden.. 

Na het eten konden de voetjes van de vloer en hebben we oude 
bekenden gevonden en nieuwe vrienden gemaakt, Nederlands 
bier en Mexicaanse tequila gedronken en de polonaise en salsa 
gedanst, terwijl de prinsesjes ons toelachten vanaf de muren en 
de ambassadeur voorbij liep in een Mariachi pak. Het was een 
mooi feest waarbij we als een van de laatsten naar huis gingen 
en ik de dag erna wakker werd met een glimlach op mijn gezicht.
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KAFTEN POPO 
 

Ad ten Kate 

Met dit nummer zijn we door de kaften van de PoPo heen, dus moet er wat nieuws komen. Die kaften 
worden altijd gemaakt in een grote oplage, de vorige keer waren het 3,000 exemplaren, want dat is 
per stuk goedkoper. De kosten zitten voornamelijk in de placa, wat meer of minder maakt dan niet 
zoveel meer uit. Met de vorige lichting hebben we het dan ook vijf jaar uitgehouden. Er zijn echter 
twee dingen die komen kijken bij het maken van nieuwe kaften. 

Ten eerste, moeten we een ontwerp hebben. We zouden natuurlijk door kunnen gaan met hetzelfde 
kaft als tot nu toe, maar mijn opperbevel wil me niet iedere dag in hetzelfde pak zien en ik geef haar 
daarin gelijk. Dus is dit DE gelegenheid om iets nieuws te bedenken. Dus is de vraag: Wie heeft er een 
idee? Bij vorige gelegenheden hebben we er een wedstrijdje van gemaakt. We hebben laten stemmen 
op de verschillende voorstellen en wie de meeste stemmen kreeg won. Echt democratisch! Niet bij de 
laatste maar bij de voorlaatste keer verloor ik. Wat ik wilde was te triest, vonden ze. Dus ben ik nu wat 
terughoudender.  

Voorstellen graag naar mijn email; adtenkate@hotmail.com. Als er eind juli meer dan één is, stemmen 
we via onze site; als er één is hebben we geen keuze en als er geen een is, lopen jullie het risico dat 
het een trieste omslag wordt. Alle mogelijkheden zijn voorzien! 

De tweede zaak is advertenties. Op de kaft zijn er drie plaatsen voor advertenties: binnenvoor, 
binnenachter en buitenachter. De vorige keer waren de eenmalige kosten van zo’n advertentie 7,500 
pesos. Vergeleken met de jaarkosten van een bladzijde tussen de tekst is (2,500) dat niet duur want de 
omslag was voor vijf jaar. Bovendien hadden we de vorige keer meer belangstelling dan wat we 
konden plaatsen. 

Deze keer maken we er weer 7,500 pesos van. In feite is dat iets duurder want in verband met het feit 
dat de PoPo nu nog maar vier keer per jaar uitkomt, gaan we nu geen 3,000 maar slechts 2,500 laten 
drukken. Dat mag wel na vijf jaar inflatie en een peso die niet meer is wat hij was. De opbrengst van de 
advertenties zal in ieder geval ruim voldoende zijn om de drukkosten te dekken. 

Met de advertenties doen we het wat minder democratisch. ‘t Is gewoon, wie het eerst komt, die het 
eerst maalt en wie te laat komt, die het meest baalt. Eenvoudig! Van de drie plaatsen zijn er anderhalf 
bezet, dus zijn er nog twee plaatsen of is er één plaats over, afhankelijk van of die halve plaats ja of 
nee wordt. Bel- angstellenden 
graag met mij contact opnemen.   
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IK BEN...IVAR 
 

door Ivar Vleut 
 

Vanaf jongs af aan was ik al gefascineerd met de tropen, jungle, regenwoud en de diversiteit aan 
dieren en planten die je daar kan aantreffen. Daarbij was ik ook geboeid door de prehispanische 
culturen in Latijns America zoals bijvoorbeeld de inca’s, mayas en aztecen. Vandaar dat ik een studie 
wilde gaan volgen waarmee ik in korte tijd naar het buitenland zou kunnen gaan, het liefst naar Latijns 
Amerika, waar mijn dromen werkelijkheid kon zien worden. Ik koos daarom voor de HBO opleiding Bos 
en Natuurbeheer met als specialiteit Tropische Bosbouw aan de Hogeschool Larenstein (nu Van Hall 
Larenstein), waarbij ik al in het derde jaar een stage in het buitenland kon doen. Er bood zich de 
mogelijkheid aan om voor een half jaar naar Mexico te gaan, om samen te werken met een 
Nederlandse en een Mexicaanse onderzoeker. Ik was op dat moment 19 jaar en mijn Spaans was verre 
van redelijk, maar ik was vastbesloten om naar de andere kant van de wereld te reizen. Als ik er nu op 
terugkijk, had ik misschien onvoldoende stilgestaan bij wat er allemaal bij kwam kijken: familie en 
vrienden achterlaten en voor een half jaar naar een compleet onbekend land vliegen. Ik kwam aan in 
Cancun en ben via Palenque doorgereisd naar het biologische station Chajul, aan de rand van la Selva 
Lacandona. Het was een hele ervaring om voor de eerste keer in het tropische regenwoud te lopen en 
ik had het erg naar mijn zin. En dat terwijl de Nederlandse onderzoeker waarmee ik werkte niet de 
vriendelijkste was, ik erg vroeg op moest staan en elke dag planten moest meten (niet de meest 
interessante bezigheid). Ik was precies waar ik wilde zijn, omringd door een enorme diversiteit aan 
dieren en planten, en elke dag was het weer een verassing wat we tegen zouden komen. In die tijd 
kreeg ik ook de kans om een van mijn dromen in vervulling te zien komen: het bezoeken van een van 
de mooiste archeologische sites van Mexico; Palenque. 
 
Na de paar maanden in de jungle ben ik naar Morelia gereisd en heb daar voor de rest van de tijd 
samengewerkt  met een Mexicaanse onderzoeker aan de universeit, toen nog genaamd CIECO en nu 
IIES. Het is misschien wat cliché...maar ik werd compleet verliefd op een Mexicaanse, Cristina 
Peñaloza, die op dat moment ook stage aan het lopen was met dezelfde onderzoeker. Helaas was het 
gevoel niet wederzijds, zij was de slimmere van de twee en zag geen toekomst in een lange afstand 
relatie. Al heb ik het over de hele periode erg leuk gehad in Mexico, terugkijkend op die eerste keer 
heb ik het niet makkelijk gehad. Er was zelfs een tijd dat ik naar Nederland terug wilde, ik miste mijn 
familie, vrienden en ik had het niet naar mijn zin. Ik ben mezelf tegengekomen, zoals ze dat noemen, 
en heb daar heel veel van geleerd. Ik heb ook veel vrienden gemaakt en was daarom vastbesloten om 
terug te gaan naar Mexico. Een jaar later kwam ik mijn afstudeerproject doen in Mexico, misschien 
wel een voorwendsel om Cristina weer te zien. We hebben toen met dezelfde Mexicaanse 
onderzoeker als bij de stage, een voorstel geschreven om de groei van lianen te bestuderen in het 
biologische reservaat “Los Tuxtlas” in de staat Veracruz. Ik ben toen met nog een Nederlandse student 
naar Veracruz gereisd en we hebben daar een maand veldwerk verricht voordat we terugkeerden naar 
Morelia. In minder dan drie maanden hebben we de data geanalyseerd en de thesis geschreven. 
Uiteindelijk hebben we dat onderzoek ook nog kunnen publiceren in een internationaal erkend 
tijdschrift. Helaas had ik minder geluk met de Mexicaanse schoonheid en had ik de hoop opgegeven 
dat het ooit nog iets zou worden. 
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Na mijn bachelors ben ik de mastersopleiding ecologie gaan 
doen aan de Universiteit van Wageningen en ben ik voor mijn 
afstudeerproject naar het Amazone regenwoud van Colombia 
gereisd om de invloed van jagen en boskap op primaten te 
onderzoeken. Daarna kreeg ik vrij snel een baan als junior 
ecoloog bij een ingenieursbureau. Ik had het daar niet naar 
mijn zin, wilde terug naar het tropische regenwoud en een PhD 
doen. Ik had na een half jaar de baan opgezegd en heb nog 
even als vleermuizenspecialist bij een ander ingenieursbureau 

gewerkt als freelancer, om te zoeken naar een mogelijkheid om verder te studeren in het buitenland. 
Ik had toen nog vaak contact met Cristina en zij zat met hetzelfde idee. Ze was haar mastersopleiding 
aan het afronden en was ook op zoek naar een PhD plek. Ik heb haar toen opgezocht in Mexico en ben 
daar een tijdje gebleven met het geld wat ik had gespaard. Er bloeide toen iets op en sindsdien (2008) 
zijn we samen. 

 
We zijn toen allebei naar San Cristobal de las Casas gegaan om daar te promoveren aan de universiteit 
ECOSUR. Het was daar voor het eerst dat ik met vleermuizen in de tropen ben gaan werken en dat was 
een ongelofelijke ervaring. Ik heb elke maand voor een week, gedurende 2 jaar, veldwerk verricht in 
het regenwoud van Chiapas, wederom, “La Selva Lacandona”. Maar nu iets meer naar het noorden, in 
het dorpje “Lacanjá Chansayab” met ongeveer 500 inwoners, allemaal afstammelingen van de Mayas. 
Vleermuizen zijn ongelooflijke mooie en interessante dieren, in Mexico heel erg divers en vrij 
makkelijk te bestuderen. Met het gebruik van mistnetten hebben we in totaal meer dan drieduizend 
vleermuizen gevangen (en losgelaten). Niet alleen zijn vleermuizen belangrijke verspreiders van zaden, 
ook bestuiven ze bloemen en houden ze insectenpopulaties onder controle. Het onderzoek heb ik 
uiteindelijk ook gepubliceerd in meerdere tijdschriften en dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk na 
het afronden van mijn doctoraat toegelaten werd als postdoctoraal student aan de UNAM met als 
begeleider niemand minder dan de batman van Mexico; Rodrigo Medellín. Voor degenen die hem niet 
kennen is het misschien wel de moeite waard om zijn documantaire Batman of Mexico te bekijken via 
netflix. 

 
Ik ben inmiddels bezig aan het 2de jaar van mijn postdoctorale studie en 
het is een heel leuk en interessant onderzoek. Het onderzoek speelt zich 
af in Calakmul, Campeche. Voor de mensen die er nog niet zijn geweest, 
is het heel erg aan te raden, vriendelijke mensen en mooie natuur. Daar 
zijn we onderzoek aan het doen naar de twee grootste vleermuizen van 
de Americas, waar maar weinig informatie over is. ´t Zijn vleesetende 
vleermuizen en eten andere kleinere vleermuizen, muizen en vogels. Ze 
zijn moeilijk te vangen en er zijn bijna geen verblijfplaatsen bekend van 
deze beesten. We gebruiken de nieuwste technologie om er achter te 
komen waar ze heen vliegen en jagen, wat ze eten en wat voor 

verblijfplaatsen ze nodig hebben.  We hebben financiële steun van National Geographic en ze hebben 
ons al een paar keer vergezeld in het veld om foto's en video te maken van het onderzoek, om dat 
uiteindelijk te publiceren in hun tijdschrift en om er een documentaire over te maken. Het was wel 
een verandering om van San Cristobal naar Mexico stad te verhuizen en ik moet eerlijk zijn dat het niet 
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mijn stad is. Ik ben een groot deel van het jaar in het veld, maar nu ik en Cristina begin dit jaar een 
kindje hebben gekregen is dat niet makkelijk en mis je het om bij hen te zijn. We denken er wel over 
om in de toekomst naar een ander deel van Mexico of mogelijk naar Nederland te verhuizen. Al had ik 
vroeger maar al te veel zin om weg te gaan uit mijn vaderland, met een kindje ga je toch wat anders 
naar de dingen kijken. Mexico zal ik altijd een warm hart toedragen, het is een geweldig land met 
geweldige mensen  en het heeft mij altijd heel veel gesteund in mijn studie en werk.  

 
.  

AMBASSADE NIEUWS 
 

door Lotte Hulshof 

Ondanks de “hoy no circula” regels die onze gezellige carpoolritjes verruilen voor Ubers en de soms 
Nederlands-achtige regenbuien die het regenseizoen ons hier brengt, gaat het werk op de ambassade 
in Mexico-Stad gewoon door.  
 
In april hebben we natuurlijk uitgebreid Koningsdag gevierd met een grote receptie, waarbij de 
stroopwafels en de Heineken biertjes niet konden ontbreken. Ook was er tijdens de receptie een foto-
expositie van fotografen Micky Hoogendijk en Bob Schalkwijk te bewonderen en konden de gasten 
genieten van de klassieke muziek van “Trio Rosso”, drie jonge talenten en voormalig winnaars van het 
Prinses Christina Concours. Vanuit verschillende hoeken hebben we gehoord dat het een zeer 
geslaagde Koningsdagviering was.  
 
Maar niet alleen op Koningsdag kon er genoten worden van Nederlandse lekkernijen. Ook tijdens de 
Feria de las Culturas Amigas van 21 mei tot 5 juni werd Nederland op het Zócalo vertegenwoordigd. Bij 
de oranjegekleurde stand vlogen de kaas, stroopwafels, biertjes en tulpen als warme broodjes over de 
toonbank en waren de klompsloffen, petten, T-shirts, tassen, vlaggen en het Delftsblauw niet aan te 
slepen. Twee stagiaires van de ambassade hebben, gehuld in traditioneel-Hollandse kleding, ook een 
aantal dagen meegeholpen met de verkoop. De spulletjes uit los Países Bajos zijn dus nog altijd erg 
populair bij het Mexicaanse publiek. 

 
Over stagiaires gesproken: stagelopen op de ambassade 
hier in Mexico-Stad is zeker geen straf. Als stagiaire krijg 
ik de kans zelfstandig interessante bijeenkomsten bij te 
wonen en hier verslag van te doen. Zo was ik laatst 
aanwezig bij de High-level dialoog tussen Mexico en de 
Europese Unie over publieke veiligheid en 
rechtshandhaving. Tijdens de opening waren 
verschillende Mexicaanse ministers en EU-
afgevaardigden aanwezig. Het is natuurlijk gaaf om deze 
mensen, over wie je toch bijna dagelijks leest, in real-life 

te horen spreken. En misschien was het nóg leuker om “per ongeluk expres” met ze op de foto te 
gaan. Toen de ministers en afgevaardigden zich na de opening opstelden voor een officiële foto, 
konden twee stagiaires van de EU-delegatie en ik het niet laten er ook even bij op te gaan en onze one 
moment of fame was een feit!  
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Terug naar het ambassadenieuws, want hoe fijn is het dat naast de KLM nu 
ook Aeroméxico rechtstreekse vluchten vanuit Mexico naar Amsterdam 
aanbiedt. Aan onze ambassadeur en zijn vrouw was het op 30 mei de eer 
om met de eerste vlucht mee te gaan. Ander leuk nieuws is dat de film 
“Prins” van Nederlandse regisseur Sam de Jong op 9 juni in Mexico-Stad in 
première is gegaan. Een aantal ambassademedewerkers was hierbij 
aanwezig en vond de film een bezoekje waard.   

 
Tot slot maken wij ons op voor het korte bezoek van Koningin Máxima aan Mexico. In haar functie als 
speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor inclusieve financiering voor 
ontwikkeling, houdt ze op 21 juni een toespraak in het nationaal paleis in Mexico-Stad ter gelegenheid 
van de lancering van het “Nationaal Beleidsplan voor Inclusieve Financiering”. Dit in het kader van de 
verbetering van toegang tot financiële diensten voor de bevolking van Mexico.  
 
Al met al hebben we dus weer mooie maanden achter de rug. Helaas zal ambassadeur Dolf 
Hogewoning de post eind juli verlaten voor een nieuw avontuur in New York. In september 
verwachten we de nieuwe ambassadeur Margriet Leemhuis. Dan meer nieuws! 
 
 

MYSTERIE IN HOTEL CALIFORNIA 
 

door Edwin Timmer 

Legende: muzikale oase in Mexico 

Aan het einde van een lange woestijnweg over het Mexicaanse 
schiereiland Baja California stuit je op Todos Santos. Een oase tegen 
de Grote Oceaan, vol palmbomen in de koelte van een zeebries. Sinds 
1950 prijkt hier Hotel California. Gaf deze plek de inspiratie tot het 
beroemde liedje van The Eagles? De tekstschrijver ontkent, maar de 
overeenkomsten zijn verbluffend. 

’Spookverhalen?’’, zegt Ramon Castillo, terwijl de zestiger in de 
schemering staart. ,,Ja, die heb ik wel. Over Hotel California zeker. De 

bekendste dorpsmythe is die over ’de gewurgde’.’’ Honderd jaar geleden woonde buiten Todos Santos 
een jonge bruid in huis bij haar man en jaloerse schoonmoeder. Toen de man weg was en de jonge 
bruid werd aangesproken door een knappe voorbijganger, ontstak de schoonmoeder in woede. Ze 
sloeg de jonge vrouw, drie maanden zwanger, met een stenen kom op het hoofd. 

 Als de zoon thuis komt, treft hij zijn moeder naast het lichaam van zijn levenloze echtgenote. Het is 
moord. En ze besluiten het te verdoezelen. Samen slepen ze het lijk honderden meters verder en 
hangen haar hoofd in een strop aan een boom. Zodat het lijkt op zelfmoord. Castillo: ,,Op de plek waar 
’de gewurgde’ ligt begraven, zijn drie in elkaar vervlochten boomstronken gegroeid. Mensen bezoeken 
het graf om wonderen te vragen. Anderen weten zeker dat haar geest in het dorp rondwaart.’’ 
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 Eén van de kernfiguren in de tekst van Hotel California is zo’n mysterieuze dame. Ze verschijnt aan 
een reiziger die na een lange woestijnrit toe is aan een overnachting. Is zij echt? Of is ze een spook die 
de zanger wil verleiden om een hotel binnen te gaan waar gasten veranderen in gevangen? 
Uitchecken mag, maar vertrek is onmogelijk. Dorpschroniqueur Castillo weet niet of de fantoom uit 
het lied is geïnspireerd op de ’gewurgde’. ,,Maar elke hotelgast die in de jaren vijftig en zestig Hotel 
California bezocht, kan de legende hebben gehoord. Hoteleigenaresse Trinidad Castillo was dol op 
spookverhalen. Net als haar zeven dochters.’’ 

Hotel California anno 2015 is luxe en betoverend mooi vergeleken bij het eenvoudige verblijf dat de 
familie Wong Castillo decennia voerde. Toen het Canadese koppel John en Debbie Stewart het pand in 
2001 kocht, was het dichtgetimmerd en al jaren in de verkoop. ,,’Ga je mee op een Mexicaans strand 
wonen?’, vroeg mijn man in 1998. Hij had een bouwproject in Los Cabos en we trokken erheen met 
ons dochtertje. Toen dat misliep, kwamen we op een zondag in Todos Santos. We beklommen het dak 
van Hotel California en John wist: Dit wordt ons project.’’ 

Hapten de twee toe omdat ze verstokte Eaglesfans waren? ,,Oh 
nee’’, zegt Debbie. ,,Ik hield van disco. Bee Gees en Donna Sumner. 
Toen dat voorbij ging, bezocht ik country-bars met mijn zus. Ik had 
echt geen idee dat een gelijknamig liedje als ons hotel één van de 
bekendste popnummers ter wereld was.’’ Het pand was een 
bouwval. Het terras waar je nu ontbijt, was een zandvlakte waar 
Debbie haar oude Jeep parkeerde. Pas toen de renovatie vorderde, 
leerde ze over de legende. ,,Veel dorpsbewoners geloven dat 

tenminste één van de bandleden hier ooit is geweest.’’ 

Het album Hotel California van The Eagles kwam in december 1976 uit en werd een eclatant succes. 
De band won in 1977 een Grammy voor de beste langspeler, het titelnummer bereikte de eerste plek 
van de Billboard hitlijst en er gingen in de Verenigde Staten zestien miljoen albums over de toonbank. 
Jaarlijks hoort het bij de drie populairste nummers uit de Top2000 van Radio 2. Al vanaf het begin 
houdt het gitaarliedje over dat mysterieuze onderkomen luisteraars in de ban. Want wat betekent het 
nou precies? Meningen schieten alle kanten op. 

Het gaat over een psychiatrisch ziekenhuis, stelt één stroming. Het Camarillo State Hospital nabij Los 
Angeles luisterde ooit naar de bijnaam ‘Hotel California’. En de waanbeelden uit de tekst lijken de 
ervaringen van een ingesloten patiënt. Anderen zien het lied als verwijzing naar een satanische sekte. 
Duivelaanbidders onder leiding van Anton LaVey kochten in 1969 een oud kerkje in Los Angeles dat ze 
tot Hotel California doopten. Strofen als they could not kill the beast en het feit dat er geen wijn wordt 
geschonken (een bijbels symbool voor het bloed van Christus) gelden als bewijs. Zelfs op de 
albumhoes zien ze duivelse hints. Gitarist Joe Walsh, samen met Don Felder uitvoerder van de dubbele 
gitaarsolo op het eind, verwijst die duivelsuitleg naar het rijk der fabelen. ,,Absoluut niet!’’ 

Dan is er de derde verklaring: het liedje verwijst naar een bestaande plek, het hotel in Mexico. Is dat te 
vergezocht? Tijuana, vlak over de Mexicaanse grens, heeft Amerikanen altijd aangetrokken als het ging 
om eenvoudig scoren van drank en drugs. Todos Santos ligt nog eens 1500 kilometer zuidelijker. Maar 
Iggy Pop en Jimmy Buffet lagen er ooit aan het surfstrand. En REM-gitarist Peter Buck bezit er 
tegenwoordig een huis. 

Debbie 
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Het was de Chinees Antonio Wong Tabasco die op 5 februari 1950 
het Hotel California opende. Wong woonde er met zijn 
Mexicaanse vrouw Trinidad en hun zeven dochters. Naast 
goedkope hotelkamers herbergde het gebouw een tankstation, 
een winkeltje en een bar. Alles bemand door gezinsleden. De bar 
serveerde als eerste koud bier in het dorp, omdat Wong grote 
blokken ijs – beschermd onder zaagsel – vanuit La Paz aanvoerde. 
Het hotel trok vooral zakenlui. Maar ook buitenlandse reizigers, 

die werden aangetrokken door de mystiek van het gortdroge schiereiland.  

Er zijn verbluffende overeenkomsten tussen een bezoek aan Todos Santos en de wereldhit. De rit 
vanaf La Paz voert langs een deken van cactussen en dorre heuvels vol schorpioenen. Tot ineens de 
groene oase voor je opdoemt. Ook het zandbruine hotel, dat fel afsteekt tegen de blauwe lucht heeft 
het nodige in petto. Een fraaie ommuurde binnenplaats, tralies in deuren en muren en, als je denkt 
dat het niet gekker kan, begint plots de kerktoren te luiden: de mission bell uit het naastgelegen 
kerkje. 

En dan is er nog de ’warme geur van colitas’ waar de tekst aan refereert. Volgens sommigen zijn 
colitas bloemen in de woestijn. Maar dorpelingen in Todos Santos weten beter: het is één van de 
bijnamen voor een joint. ,,In de jaren zestig groeiden er in zoveel tuinen marihuanaplanten, al was het 
maar voor een tante die last had van reuma’’, vertelt Ramon Castillo. Eigenaresse Debbie Stewart: ,,Ik 
weet alleen niet wat ik aan moet met het tekstgedeelte over het ’beest dat hotelgasten steken met 
stalen messen’.’’ 

Eén ding is zeker: de muziek is niet geschreven in Mexico. Componist Don Felder zat 
halverwege de jaren zeventig aan het strand van Malibu toen hij de melodieën 
opnam op een kleine TEAC-recorder. Maar de tekst? Kan Don Henley in de jaren 
zestig als rugzakhippie Baja California zijn afgezakt? Mogelijk. Maar hij ontkent dat 
de tekst verwijst naar het echte hotel. ,,Het nummer gaat over de donkere 
onderbuik van de Amerikaanse droom’’, formuleerde hij in 2007. We moeten de 
tekst interpreteren als een aanklacht tegen de Californische muziekindustrie. Vol 
overdaad en zonder uitweg. 

,,Geloof je het zelf?’’, zegt Jorge Antonio Barajas, geboren en getogen in Todos Santos, en directeur 
van het kleine dorpstheater. Elke muzikant die vijftig jaar geleden Hotel California bezocht, moet een 
betoverend verblijf hebben gehad, stelt hij. Wiet in overvloed, spookverhalen bij kaarslicht – want om 
10 uur ’s avonds was er geen stroom meer – en de bloedmooie Trinidad Castillo als gastvrouw. En 
volgens de dorpsroddels, Barajas herhaalt slechts de verhalen, was Trinidad ’van lichte zeden’. 
,,Sommige dochters leken exact op vader Wong, anderen in de verste verte niet.’’ 

Het mysterie leeft voort. Eind jaren zeventig werd het hotel al vanaf de straat gefotografeerd. 
Inmiddels zijn die paar toeristen aangezwollen tot dagelijkse busladingen. Vanuit badplaats Los Cabos 
boeken zonaanbidders en cruisevaarders een toertje. Oudere mannen in Eagles-shirts en witte 
sportsokken sjokken langs, drinken een Hotel California tequila – geen wijn – en kopen hoedjes, T-
shirts of zeepjes voor thuis. ,,Heeft u de hotelnaam zelf veranderd in Hotel California?’’, krijgt Debbie 
Stewart vaak als vraag. ,,Nee’’, antwoordt ze dan. En wijst vervolgens op de oude zwart-witfoto's aan 
de muur, uit de tijd dat hotel met de beroemde naam net was geopend. 
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CULTUREEL OVERLEVEN 
 

door Debbie Vorachen 
 

Voor eenieder die hier al een tijdje woont, of die hier pas net is gearriveerd. Je zult het waarschijnlijk 
wel hebben meegemaakt: Je eerste maanden die gevuld zijn of waren met het eten van tacos in 
allerlei smaken die je nog nooit geproefd had, moeilijkheden met het uitspreken van de Spaanse 
woorden en zinnen, het niet begrijpen van Mexicaanse spreekwoorden en (jawel) scheldwoorden, 
aangestaard worden door je nieuwe buren (‘wie is die blanke?!’), je weg vinden in het doolhof van 
verkeer en verwarrende straten… ik kan nog wel even doorgaan. De eerste paar maanden in een 
nieuw land, of wellicht de eerste dagen, weken, jaren? Hoe lang je nodig hebt om de culturele 
verschillen en andere moeilijkheden te overwinnen voordat je je echt thuis voelt, verschilt per 
persoon. 

 
Als cultureel antropoloog weet ik dat die eerste maanden moeilijk kunnen zijn, zeker na 
veldwerkervaringen in Indonesie en Mexico. Antroplogen hebben een cyclus bedacht die iedereen die 
naar het buitenland gaat doormaakt. De cyclus bestaat uit vier fasen: De wittebroodsweken – De 
crisisfase – De herstelfase – De aanpassing. In de antropologische wereld is het ultieme doel van het 
doorlopen van deze fasen ‘going native’, oftewel: Je aanpassen aan het leven van het land waar je 
(tijdelijk) woont. Omdat het een cyclus is, is er geen duidelijk begin of einde en kan de cyclus weer 
opnieuw beginnen na een tijdje of kunnen sommige fasen zich herhalen. Nu iets meer over deze cyclus 
en mijn ervaringen in Mexico.  
 
De wittebroodsweken 
Het begint allemaal met de wittebroodsweken, ook wel te vergelijken met de eerste tijd van een 
huwelijk. Wat is dit land toch prachtig! Voor mij was de beginperiode in Mexico net een echte 
huwelijksreis (ook al ben ik nog -niet- getrouwd). Misschien herinner je je dat ik naar Mexico ben 
gekomen voor de liefde en het avontuur. Dus de hereniging met mijn geliefde na een lange tijd 
physiek gescheiden te zijn geweest, was alsof ik in de zevende hemel was beland. Dit heeft zeker 
meegeteld in hoe ik Mexico op het eerste gezicht zag. Alles leek wel mooi, spannend en fijn te zijn. De 
gaten in het wegdek, rotzooi langs de weg en de armoede zag ik nauwelijks. Als je voor het eerst naar 
Mexico komt is het best makkelijk om de mooie dingen te zien, omdat een relatief groot deel van de 
bevolking in goede auto’s rijdt en in mooie huizen woont. Je kunt een bezoek brengen aan musea, 
goed onderhouden parken, mooie historische plekken, een zócalo etc. Misschien kom je alleen in 
toeristische gedeeltes waar alles perfect lijkt te zijn. Iedereen in de stad lijkt vrolijk en is aardig voor 
die rare buitenlander. In antropologische termen ben je dan ook een ‘exotische buitenstaander’ in 
deze fase, en zo voelt het ook (voor zover je kan spreken in termen van ‘exotisch’ en ‘buitenstaander’. 
Ik zeg niet dat deze termen bestaan, maar je kunt je zeker zo voelen).  
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De crisisfase  
De werkelijkheid hakt er hard in. Je woont echt in het buitenland! Het slechte wegdek irriteert je, het 
bestaan van armoede begint tot je door te dringen. Corruptie is niet langer vermakelijk, en onrecht 
frustreert je. Langzaam aan ga je richting de cultuurshock. De cultuur waar je zo aan gewend bent en 
die je ‘van huis uit’ hebt meegekregen, lijkt zo anders te zijn dan die waar je op dit moment bent. En 
dat is moeilijk. Op dit moment zou je er alles aan doen om op het vliegtuig, de boot, de trein, de bus of 
alles wat je naar huis zou brengen te stappen. Hoe is dat mogelijk na zo’n goed begin? Je dacht zelfs 
dat je al helemaal thuis was in je nieuwe land. Geen zorgen, het is een normale reactie. Nu voel je je 
als een ‘getolereerde vreemdeling’. Mensen die zo aardig tegen je waren, zijn nu iets afstandelijker 
omdat je aanwezigheid normaal geworden is en ze hun dagelijkse bezigheden weer volgen. 

 
De herstelfase  

Nadat je een berg chocolade, koekjes, koffie, drank of wat je dan 
ook fijn laat voelen of je aan ‘thuis’ laat denken hebt gekocht, zul 
je merken dat nostalgische gevoelens, heimwee of frustratie 
vervagen. Het kan ook helpen om gesprekken aan te gaan met 
mensen in je omgeving die je 100% vertrouwt. Er zijn mensen die 
adviseren om niet met ‘thuisblijvers’ te praten, maar het helpt 
mij altijd als ik een beetje mentale steun krijg van mijn ouders, 
familie en vrienden die in Nederland achtergebleven zijn. Het kan 
ook helpen om vriendschap te sluiten met iemand van een 
andere nationaliteit in je nieuwe land met wie je over culture 
verschillen en de vreemde dingen die in je nieuwe dagelijks leven 
gebeuren kunt praten (en geloof me, die zullen zeker gebeuren). 
Tijdens deze fase zul je beetje bij beetje meer positieve dingen in 
je nieuwe land zien en deze beginnen te waarderen. 

 
 
De aanpassing  
Yes! Je past je echt aan het nieuwe levensritme aan. In dit geval aan het Mexicaanse dagelijks leven. 
Dit bekent vooral eten op elk moment van de dag, niet de hele tijd op je horloge kijken, alles iets 
rustiger doen, je agenda nauwelijks naleven, en tijd doorbrengen met nieuwe vrienden (in mijn geval: 
vriend, zijn familie en nieuwe vrienden). Het heeft wat tijd gekost om op dit punt te belanden, maar je 
begint je eindelijk thuis te voelen. Maak je geen zorgen als je een tijdje later over een nieuw cultureel 
verschil struikelt, dat is nomaal. Dit is precies de reden waarom deze fasen onderdeel zijn van een 
cyclus. Onthoudt dus: Geen begin, geen einde.  
 

Mexico is niet zonder stekels 
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Hoe lang iedere fase duurt, hangt af van je gevoelens en ervaringen. Ik doorloop deze fasen nog steeds 
en ik ben alweer bijna drie jaar in Mexico. Soms voel ik me fantastisch en helemaal thuis, en een week 
later kan ik me gefrustreerd voelen door de culturele verschillen die ik meemaak die vaak tot 
misverstanden leiden, of gewoonweg een verschil in normen en waarden. Het beste dat je kunt doen 
is weten dat deze fasen bestaan en daadwerkelijk plaatsvinden. Als je je zwakke en sterke punten 
herkent, kun je met ze aan de slag! 
 
Wat kun je naast kennis over de ‘antropologische cyclus van cultureel aanpassen’ nog meer doen? 

1. Spreek de taal: Precies! Natuurlijk zullen mensen je paar woorden Spaans begrijpen, maar wat 
is een betere manier om je aan te passen aan Mexico dan vloeiend Spaans spreken? Ik ken 
geen betere, omdat Spaans spreken (vaak) de enige manier is om te kunnen communiceren 
met alle Mexicanen, te kunnen genieten van Mexicaanse feesten en de Mexicaanse cultuur be-
ter te leren kennen. Na verloop van tijd zul je meer en meer Mexicaanse spreekwoorden en 
zinnen leren en herkennen, en zelf gebruiken. ¡A huevo!  

2. Op naar de straat: Loop eens rond in je buurt en leer mensen kennen. Koop een taco op de 
hoek van de straat (maar wel daar waar de meeste mensen gaan aangezien die vaak het 
lekkerste/veiligste zijn) en geniet ervan. Dus: Ga die straat op en ontdek, en raak vertrouwd 
met het dagelijks leven in Mexico. 

3. Ontdek wat het land te bieden heeft: Mexico heeft zo veel te bieden. Het is een ontzettend 
groot land met verschillende landschappen, culturen, eten en geschiedenis. Plan een uitstapje 
naar een historische plek, ontdek een Pueblo Mágico, of spring in de auto en maak een road 
trip. De reismogelijkheden zijn eindeloos en het beste van alles? Je kunt het allemaal proberen 
omdat Mexico je nieuwe thuis is! 

4. A trabajar: Wellicht één van de meest belangrijke stappen die je kunt ondernemen om aan de 
Mexicaanse manier van leven te wennen, is een baan vinden. Dit helpt ook om een ritme in je 
dagelijks leven te krijgen en mensen te leren kennen (wat allemaal weer kan helpen bij het be-
strijden van heimwee). Be aware! De Mexicaanse migratie regelgeving verplicht je om het 
werkvisum te verkrijgen terwijl je nog in je thuisland (Nederland) of in een land buiten Mexico 
bent. Sinds 2012 kun je een Visitor Visa niet meer omzetten naar een Temporary Work Visa – 
daarvoor moet je Mexico verlaten en een hoop papierwerk invullen samen met de organizatie 
waar je voor zult werken. Maar, dat is het zeker waard! 

5. Socialize: Leer mensen kennen. Sluit vriendschappen en spreek met ze af. Probeer een vriende-
lijk gesprek aan te knopen met de aardige vrouw die je torta maakt. Dans met familieleden op 
een feest, ook al ken je geen enkele stap van de cumbia. Ontspan en geniet van de mooie din-
gen die het leven in Mexico te bieden heeft.  

6. Dingen die je herinneren aan ‘thuis’: Een paar dagen voor vertrek naar Mexico pak je je koffer. 
Doe er dan een paar dingen in die je aan ‘thuis’ herinneren, oftewel aan je familie of vrienden. 
Spullen die je een fijn gevoel geven door er alleen maar naar te kijken. Wanneer er een triest of 
gefrustreerd gevoel opkomt over je beslissing te emigreren, kan dit helpen om de pijn te ver-
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zachten. Inmiddels ben ik hier dus bijna drie jaar en ik heb al behoorlijk wat persoonlijke voor-
werpen uit Nederland verzameld die me dit gevoel geven. Bij een bezoekje aan Nederland 
neem ik ook altijd iets van snoep (ja, zoetekauw!) en één voor één wat boeken uit mijn col-
lectie mee terug.  

 
Misschien is er nog wel meer om aan te denken. Heb je dit wel eens meegemaakt of heb je nog een 
andere tip?  
 
 
 

IK BEN...IRENE 
 

door Irene Mardi 

 

Als 29-jarige Nederlandse heb ik de laatste tien jaar in Utrecht gewoond, maar ik ben geboren en 
getogen in Veenendaal. Sinds twee maanden ben ik woonachtig in Mexico, waar ik mijn werk als 
zangeres, songwriter en zangdocent in het pop/jazz genre voortzet. Mijn verblijf in Mexico is nog maar 
pril, ook al ben ik de afgelopen drie jaar zo’n twee keer per jaar in Mexico geweest om op te treden. Ik 
ben erg benieuwd wat er met de muziek gebeurt als ik wat langer blijf. Daarnaast vind ik het een 
heerlijk land om voor langere tijd de zijn. 

Mijn eerste keer Mexico is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. De reden van mijn bezoek was 
simpelweg een reis. Ik heb toen voor de grap opgetreden in een café, waarna er tot mijn verrassing 
meer aanvragen voor optredens kwamen. Alle keren daarna ben ik teruggekomen om te zingen op 
festivals en in jazz clubs. De keuze om nu voor langere tijd hier te zijn is dan ook om te kijken hoe het 
met mijn muziek zal gaan als ik het wat langer de tijd geef in dit land. Bovendien is het gewoon een 
mooi avontuur om in het buitenland te wonen en is het erg leerzaam. Neem alleen maar al de 
cultuurverschillen met Nederland, die zijn er genoeg. Mensen zijn hier minder direct, veel omhaal van 
woorden, geen ‘nee’ durven zeggen. De Nederlandse directheid is misschien botter, maar wel lekker 
duidelijk. En verder word je als vrouw hier veel meer op een voetstuk geplaatst, de mannen zijn erg 
galant. Dit heeft uiteraard twee kanten, maar ik ben het toch wel gaan waarderen. Ook de gastvrijheid 
is een groot verschil. Het zou mooi zijn als we daar in Nederland een beetje meer van hadden. 
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De eerste kennismaking met Mexico verliep soepel, ik voelde me hier vrij snel thuis aangezien het een 
prachtig, gastvrij land is met mensen die erg open staan voor muziek. Ik kwam destijds aan in Mexico 
Stad en dat was best overweldigend; het verkeer, de luchtvervuiling, de herrie. Inmiddels is deze stad 
mijn Mexicaanse thuisbasis en langzaamaan groei ik ‘erin’, ik vind het echt een geweldige ervaring om 
in zo’n bruisende stad te wonen. 

Het muzikantenleven is beslist niet saai. Op dit moment heeft mijn dagelijks leven in Mexico niet 
zoveel routine en dat vind ik heerlijk! Elke dag is anders: Sommige dagen heb ik repetities of schrijf ik 
liedjes, dan weer optredens, waarna ik weer iets inzing in een studio. Ik heb mijn debuut album dan 
ook deels in Mexico, deels in Nederland opgenomen. Het is een samenwerking van super goede 
muzikanten van beide kanten van de oceaan, waartussen ik de verbindende schakel ben. Van dat soort 
projecten word ik blij. Tussen het zingen door geniet ik van alles wat Mexico Stad te bieden heeft, ook 
op het gebied van muziek. Elke avond speelt er wel iemand ergens, als je wilt kun je de hele week tot 
in de vroege uurtjes van muziek genieten. Ik vind het ook fijn om op mijn gemak de stad te verkennen, 
musea te bezoeken, het historisch centrum te bewonderen, een rondje park te lopen… En soms krijg ik 
de kans om buiten de stad op te treden. Tot nu toe heb ik van een perfecte combi van reizen en 
optreden mogen genieten en ben ik in San Cristóbal de las Casas, Xalapa en Veracruz geweest. 
Hopelijk volgen er meer plekken en kom ik ooit tijdens een optreden of een andere gelegenheid met 
meer Nederlanders in contact.  
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NA NOCHIXTLÁN 

door Jan-Albert Hootsen 

Oaxaca is, tien jaar na de rellen van 2006, opnieuw het toneel van gewelddadige confrontaties tussen 
onderwijsvakbond CNTE en de autoriteiten. De onder toeristen populaire staat, met al haar natuur-
pracht, culturele rijkdom en schitterende koloniale hoofdstad, zet zich schrap voor een lange periode 
van sociale onrust. 

De lange rij truckers staat al dagenlang stil bij het viaduct. De chauffeurs hebben zich erbij neergelegd 
dat ze voorlopig hier zullen moeten blijven staan, ongeacht hoezeer de inhoud van de trailers dreigt te 
verpieteren. Nog een eindje verderop staat het smeulende karkas van een andere vrachtwagen, een 
auto, een bus. Weer iets verderop: hopen aarde op de weg, stenen, balken. Het is een drievoudige 
wegblokkade, en die gaat voorlopig niet weg. 

Voor de inwoners van Oaxaca zijn dergelijke blokkades al 
jaren aan de orde van de dag. De linkse onderwijsvakbond 
CNTE gebruikt blokkades als belangrijkste manier van 
actievoeren, en sinds de federale regering van Enrique Peña 
Nieto in 2013 het landelijke docentenbestand besloot te 
onderwerpen aan een algemene evaluatie, werden de acties 
sterk opgevoerd. 

Zondag 19 juni liep het hier, in het plaatsje Nochixtlán, op 
zo'n 80 kilometer ten noorden van Oaxaca de Juárez, echter 
vreselijk uit de hand. De federale regering en met name de 

deelstaatautoriteiten van gouverneur Gabino Cué, waren de blokkades zat, en stuurden een 
politiemacht van liefst 800 man naar Nochixtlán om korte metten te maken met de demonstraties.  

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er die noodlottige ochtend gebeurde. De autoriteiten 
stellen dat er aanvankelijk, vroeg in de ochtend nog, op vreedzame wijze werd onderhandeld over het 
opgeven van de blokkade, maar dat docenten zich op aggressieve wijze zouden hebben verzet en 
bovendien steun kregen van nog eens 2000 sympathisanten, waardoor de politie dreigde te worden 
overweldigd en zich moest verdedigen door het vuur te openen. De docenten zelf stellen dat de politie 
vrijwel meteen het vuur opened op de menigte, die vooral was gewapend met stokken, stenen en 
molotov cocktails. Wat er ook precies is gebeurd; aan het einde van de dag waren er tenminste acht 
doden gevallen. De blokkade staat nog steeds overeind. 

Ik arriveerde een dag na de gebeurtenissen in Nochixtlán. De situatie was gespannen en de meeste 
mensen in het stadje waren op dat moment niet blij om journalisten te zien. Na enkele gesprekken bij 
de blokkade werd de sfeer wat minder gespannen en namen de docenten me mee naar de plekken 
waar volgens hen een en ander had plaatsgevonden. 
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Ze lieten me kogelhulzen zien, de plaatsen waar hun kameraden waren neergschoten. Samen met en-
kele collega´s bezocht ik het lokale bureau van de federale politie en het gemeentehuis, beide in brand 
gestoken. En ik bekeek de wegblokkade, waar onder andere een vrachtwagen vol pluimvee met de 
levende lading erin nog in brand was gestoken; vandaar dat de lucht rondom de blokkade naar een 
soort weeïge gebraden kip rook. 

Wat in ieder geval duidelijk werd uit mijn bezoek aan Nochixtlán, is dat de versie die de Mexicaanse 
overheid over de gebeurtenissen ten toon heeft gespreid in ieder geval deels helemaal niet klopt. Zo 
beweerde minister van Binnenlandse Zaken Miguel Ángel Osorio Chong aanvankelijk dat de politie 
helemaal geen vuurwapens bij zich had. Kort na de gebeurtenissen doken echter de eerste foto's op 
van politieagenten met automatische wapens, die ze richtten op de menigte. En mijn aanwezige 
collega's en ik zagen inderdaad kogelhulzen op dezelfde plekken waar de gewapende agenten waren 
gefotografeerd; er was dus niet alleen op de menigte gericht, maar ook geschoten. 

Kort na de verklaring van Osorio Chong maakte Oaxaca's gouverneur Gabino Cué schoorvoetend 
bekend dat er 'rationeel gebruik van geweld was gemaakt', en federale politiechef Enrique Galindo 
had toen ook al toegegeven dat er tóch wapens in het spel waren, maar dat dat alleen het geval was 
vanwege de plotselinge aanval van meer dan 2000 aggressieve demonstranten tegen de politie. Ook 
zou er door 'radicale groepen' binnen de bond op de agenten zijn geschoten. 

De demonstrerende docenten zelf zeiden dat het beste mogelijk was dat er 'radicalen' in hun midden 
waren, maar dat zouden 'infiltranten' van de federale regering zijn geweest. Niet te controleren, hoe 
dan ook. 

De tragedie in Nochixtlán, want dat was het, betekent een escalatie van de strijd tussen de federale 
regering en de CNTE, een strijd al was losgebarsten in 2013, nadat de regering van Peña Nieto een 
serie onderwijshervormingen had aangenomen die, in ieder geval op papier, het onderwijs in Mexico 
zouden moeten verbeteren. Daarbij hoort het verplichte evalueren van docenten. Vooral dáár keertde 
CNTE zich tegen; de bond stelt de evaluaties geen rekening houden met de moeilijke omstandigheden 
en etnische achtergrond van veel van de docenten, die les moeten geven in uiterst armoedige ge-
bieden waar een groot deel van de bevolking niet Spaans als moedertaal heeft. 
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Het is nu de grote vraag of, na het geweld van 19 juni, de bonden hun acties voort zullen zetten, of dat 
er toch nog onderhandelingen komen en de situatie gaat kalmeren. De kans is groot dat dat laatste 
niet zal gebeuren; de CNTE eist dat minister van Onderwijs Aurelio Nuño aftreedt, net als gouverneur 
Gabino Cué van Oaxaca. Beide zijn volgens de bond verantwoordelijk voor het bloedbad van de 19e; 
Nuño omdat de onderwijshervorming de reden is dat de docenten überhaupt de straat opgaan en Cué 
omdat zijn deelstaatpolitie deelnam aan de gevechten. Ook vindt de bond dat de onderwijshervorm-
ing moet worden besproken. De positie van de federale regering is simpel: de hervormingen gaan 
door, Nuño treedt niet af en Cué zit sowieso zijn laatste maanden als gouverneur uit. 

Voor de inwoners van Oaxaca wacht daarom een onzekere tijd. Niet alleen dreigt op termijn meer 
geweld, omdat de federale overheid notoir intolerant is wat betreft lange blokkades van snelwegen, 
maar ook worden in steden als Oaxaca, Huatulco en Juchitán de gevolgen van de blokkades al gevoeld: 
de benzine en de voedselproducten beginnen zoetjesaan iets schaarser en daardoor duurder te 
worden. 

 

TENNIS TOURNOOI 
 

door Henk Keizer 

Het was een vieze troep in Mexico City deze zaterdag 9 april. Hoewel het verkeer al met 20% vanwege 
de Hoy No Circula gereduceerd was, hielp dat duidelijk helemaal niets. Een donkere smog-wolk 
koepelde ons DF en ‘t enig plezierige was dat je er sneller doorheen reed want inderdaad waren er 
minder autos op de weg. Gelukkig werd ons traditionele Tennistoernooi gehouden in het groene en 
ultra-schone Sayavedra waar ik na wat idyllisch Engels aandoend bochtenwerk gezond vroeg ar-
riveerde. 

Berenice en Niels hadden werkelijk niets aan het toeval overgelaten en alles stond ter beschikking van 
de sportieve elite van onze NV. Drie gloednieuwe tennisbanen, een schittererende luifeltent voor het 
schaduwzoekende publiek, gekoelde karaffen met vruchtensappen, uiteraard verse trossen bananen, 
hapjes, snacks etc etc. Enfin, de getoonde luxe deed ons bijna het tennissen vergeten. Logisch dus dat 
de stemming opperbest werd en dat alle deelnemers in dit immer sterk bezette toernooi er duidelijk 
zin in kregen! 

Zoals gebruikelijk werden de dubbelparen , flink ondemocratisch en zonder enige inspraak, perfect 
ingedeeld en iedereen was gelukkig met zijn of haar partner, al was die maar tijdelijk. Tijdens de 
warming-up was ‘t al duidelijk dat het er hevig aan toe zou gaan! Terwijl de zon ons stralend aan de ( 
in Sayavedra) helderbauwe hemel  begon te pijnigen, werden er wereldpartijen tennis gespeeld 
waarbij in vele talen werd gekreund, gesteund, gekermd en gekrijst. 

Uiteindelijk bleven de allerbesten  over en in de finale waren het de jonge  Niels en Fernando tegen de 
oude Eric en Henk.... statistisch hadden die laatste twee geen schijn van kans en moesten ze het alleen 
hebben van hun superieure intelligentie en psychologische overwicht. Tot verrassing van het talloze 
publiek werd de gelijk opgaande strijd dan ook gekanteld toen beide ouderlingen hun troef, de sub-
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tiele verbale benadering, inzetten. Met 7-2 werd de spannende tie-break in hun voordeel beslist en 
derhalve mag Eric de Zilveren 1925 Bokaal zes maanden op zijn nachtkastje bijzetten. 

 

 

Hierbij een atletische foto van beide grijsaards met de Cup !! 

 

Ter verdere info van geinteresseerden, het toernooi in Sayavedra is voor jong en oud een prachtgele-
genheid om sportief samen met vrienden en kinderen aan de slag te gaan, er staan ons luxe zwemba-
den ter beschikking, er kan gesaunad en gedouched worden en dat alles in een perfect beveiligde 
omgeving. Zet het voor een paar honderd pesos meedoen met het volgende Tennistoernooi svp al vast 
in je Agenda (september) want eigenlijk mag je dit niet missen!! 

Voor reserveringen, email naar: niels@brmedical.com.mx 
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LOSSE FLODDERS 

 
door Ad ten Kate 

 
De kakkerlak is een bedriegelijk diersoort. Wij mensen schuwen van die beesten maar dat komt omdat 
we weten dat ze zich in rioleringen schuil houden en zich daar verlekkeren aan onze excrementen. Als 
je dat niet zou weten en je een onbevooroordeelde blik op ze zou werpen, zou je moeten toegeven 
dat ze nog meer glimmen dan onze net gepoetste schoenen. Je zou gewoon niet op het idee komen 
dat het vieze beesten zijn. Met hun bolle rug lijken ze eerder op lachspiegels en misschien is dat ook 
wel de bedoeling. 
 
Over schoenepoetsen gesproken, dat doe ik niet al te vaak want sinds ik met pensioen ben loop ik 
liever op gymschoenen. Maar als mijn opperbevel weer eens weigert om met me mee uit te gaan als ik 
die vreselijke schoenen van me aan heb, weet ik dat het er maar weer eens van moet komen. Om di-
verse redenen doe ik dat niet zelf. Ten eerste wil ik de Mexicaanse schoenpoetsers het brood niet uit 
de mond stoten. Ten tweede poets je je schoenen normaal gesproken met je linkerhand in de schoen 
voor de stevigheid en met je rechterhand smeer je in en poets je. Of andersom, afhankelijk van welke 
schoen. En dat lukt me niet meer met die twee linkerhanden van me. Behalve dat vind ik het wel mooi 
om op die verhoogde stoel te klimmen op de glorieta de la Riviera en me daar te laten bedienen. Dat 
alles  onder een plastic dakje voor mocht het regenen en niet te vergeten met een opengeslagen krant 
voor me. 
 
Toen ik nog werkte hadden we Roberto. Die kwam iedere dag op het kantoor langs in z’n uniform van 
de vakbond. Bij mij twee keer per week, want hij wist precies op welke dagen ik wel en op welke 
dagen ik niet van zijn diensten gebruik maakte. Hij was openhartig en geleidelijk aan leerde ik z’n hele 
levensloop kennen. Zo gaat dat bij mensen die je regelmatig ziet. Hoe hij aan de drank was geraakt en 
hoe AA hem er vanaf geholpen had. En over z’n gezondheid. Hij vroeg me wel eens om medisch ad-
vies, want hij had anderen doctor tegen me horen zeggen. Als ik er wat meer van had geweten, had ik 
hem in de waan gelaten, maar vanwege mijn onkunde op dat gebied vond ik dat toch iets te riskant.   
 
Even iets heel anders, in het vorige nummer van onze PoPo stond een stukje van mijn hand over het 
gemak waarmee Mexicanen het woord God in de mond nemen. Ik had het al drie maanden eerder 
geschreven, maar op de valreep besloot ik het niet te plaatsen in het decembernummer van het vorige 
jaar vanwege godslasterlijk. Dat was het helemaal niet, maar ik was bang dat dat niet begrepen zou 
worden en ik wilde niemand onnodig voor het hoofd stoten. Voor het maartnummer had ik wat 
ruimte over die om opvullen vroeg, dus heb ik het toen alsnog geplaatst, zij het in een gekuiste versie. 
 
In feite is God mijn beste vriend en ik praat dan ook veel met Hem. Maar ik doe dat op de manier 
waarop ik met goede vrienden praat. Zoals zoonlief Jota-erre met z’n vriendjes praat. Dan doet op-
perbevel het raam dicht, want die wil niet dat de buren meegenieten van “no mames” vóór en “güey” 
na iedere drie woorden. Ik stoor me daar niet aan, want ik weet dat dat uit “cariño” is. Dus als ik vind 
dat God een geweldige gozer is, dan meen ik dat echt, maar dat gaat veel mensen boven de pet, voor-
al de “mochilas”. Die zien dat als een gebrek aan eerbied. En daarin hebben ze gelijk, eerbied is nooit 
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mijn sterkste kant geweest. Ik heb ook geen eerbied voor God, ik mag hem graag. Dat is heel wat an-
ders. 
 

Nu we het er toch over hebben, ik was een maand geleden in Guadala-
jara en bezocht daar de boekenwinkel El Sotano. Ik was in gezelschap 
van Katya, dochter van Jaime, een goede vriend van mij. Katya wilde 
daar een boek kopen over hele serieuze zaken, zaken die ik sinds mijn 
pensioenering ver achter me heb gelaten. Maar zij is amper moeder 
van drie kinderen en werkt aan de universiteit, dus kan ze zich nog niet 
veroorloven om serieuze zaken naast zich neer te leggen. Terwijl zij 
zich aan het informeren was, zag ik een boek staan van Jonas Jonasson 
met op de omslag dezelfde tronie als die van de “Honderjarige die uit 
het raam klom en verdween”. Voor degenen die daar niet van op de 
hoogte zijn, in dat boek over de honderdjarige neemt Jonas zijn lezers 
op een zo ongenadige manier bij de neus dat je er alleen maar om kan 
lachen. Het verhaal uit de bijbel over Jonas en de walvis is er niks bij en 
dat verhaal is toch ook al behoorlijk komisch.  
 

Ik heb het boek gelijk gekocht, want dat van de honderdjarige was een van de prachtigste boeken die 
ik de afgelopen jaren gelezen heb. En het was weer een schot in de roos. Het gaat over Moordenaar 
Anders die zijn diensten aanbiedt aan een ieder die een ander een pak slaag wil geven of een kopje 
kleiner wil maken. Hij heeft daarvoor twee medewerkers, een vrouwelijke dominee die onslagen werd 
vanwege ongepaste taal vanaf de preekstoel en een gefrustreerde jongeman die z´n overleden opa 
haat omdat die het familiekapitaal verkwanseld had in plaats van dat aan hem te vererven. In beide 
gevallen geldige redenen dus. 
 
Ze maken er een mooi handeltje van en het gaat allemaal uitermate voorspoedig totdat ... puntje, 
puntje, puntje … die ontslagen dominee onze Moordenaar Anders vertelt over de bijbel. Deze wordt 
daar zo door ontroerd dat hij weigert door te gaan met z’n beroep van kopjes-kleiner-makerij en zelf 
een soort Billy Graham wordt. De medewerkers gooien het roer ook om en zien wel wat brood zitten 
in het verspreiden van de blijde boodschap en het opwekken van medelijden bij godgelovige sterve-
lingen. En dat alles uit winstbejag. 
 
Ik zal jullie de afloop besparen – je moet het zelf maar lezen – maar ik kan wel zeggen dat ik nog nooit 
iets gelezen heb over godsdienst en liefdadigheid dat hier enigzins bij in de buurt komt. Zijn kritiek is 
niet hard of overbiddelijk, zijn kritiek is speels en liefderijk. Aan het eind van het boek bedankt hij wat 
mensen voor de steun tijdens het schrijven en een van de bedankten is God zelf. Voor het feit dat Hij 
Zich beschikbaar heeft gesteld om op te treden in het verhaal. Toen ik het boek uit had, dacht ik dat ik 
dat oorspronkelijke stukje primero Dios toch wel had kunnen publiceren in het decembernummer en 
ik merkte dat ik een concurrent had in mijn pogingen om beste vriend met God te zijn. 
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