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VAN DE REDACTIE 
 
 

Nog een kleine maand en het is weer zover: het Oranjebal! Eindelijk weer eens op 30 april precies. Dat 

lukte bijna nooit, want het moest een vrijdag of een zaterdag zijn en de eerste mei zat vaak dwars, want 
dat is een vrije dag en puentes zijn niet geschikt voor dat soort feesten; dan hebben velen van ons an-
dere plannen. Het is trouwens al lang geleden dat 30 april echt de verjaardag van de koningin was. 
Daarvoor moeten we terug naar Juliana, want Beatrix had de hare op 31 januari en dat vonden ze te 
koud voor uitbundigheid. En nu het eindelijk een keer lukt, is het 27 april geworden, de verjaardag van 
Willem Alexander. ´t Is als met die computerspelletjes: als je op het puntje klikt met je mouse, springt 
het ergens anders naar toe. 

Het ziet er wel naar uit dat het een groots feest gaat worden, dit jaar in de Club Naval van de mariniers 
aan Alencastre. Wat minder groot dan het Polyforum van vorig jaar, maar wel goed voor ruim 300 man. 
En de inschrijvingen gaan de goede kant op. Wel raden we jullie aan er op tijd bij te zijn. Voor de orga-

nisatie is het ook belangrijk om het aantal aanwezigen zo lang mogelijk van te voren zo nauwkeurig 
mogelijk te schatten. Dat spaart adrenaline. In deze Popo de officiële aankondiging van het feest met 
wat instructies over het opgeven en betalen. 

Verder hebben we in deze aflevering weer eens wat informatie over de financiële toestand van de 
vereniging. Door een aantal wisselingen in het penningmeesterschap was daar een paar jaar niet van 

gekomen, maar nu is er dankzij de bemoeienissen van ons oudbestuurslid Niels van Vliet een poging 
gedaan om de zaken op een rijtje te zetten. In dit nummer dus financiële verslagen over 2013, 2014 en 
2015, een begroting voor 2016 en verslag van de kascommissie die inmiddels versterkt is met Niels. 

Er is ook een verslag van de bloedige beklimming van de Ajusco op zondag 21 februari. Als je dat leest, 
denk je al gauw: weet wel waar je aan begint! Maar het was in ieder geval niet saai en uiteindelijk heeft 
iedereen het er levend afgebracht. Dan zijn de risico’s bij het eten van hete kost wat gematigder, hoewel 

Debbie Vorachen er ook wat spannends van weet te maken in haar stukje “Muy picante”. Tenslotte nog 
wat aandacht voor religieuze zaken, een ongebruikelijk onderwerp voor ons blad. Jan-Albert schrijft over 
het bezoek van de paus aan Mexico, Bron Rooda stuurt iets in over de appel van Eva en Ad ten Kate 
heeft het over het gemak waarmee Mexicanen de uitdrukking Primero Dios in de mond nemen. 

Wij wensen jullie weer veel leesplezier.  

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

Goed nieuws!  
Wilt u op 30 april graag bij dit gezellige feest zijn maar heeft u 

nog geen mogelijkheid gehad om uw kaartjes te kopen?  

Er is nog geen man overboord  
(om in de termen van de Club Naval te spreken)  

want er zijn nog stoelen beschikbaar en u heeft nog tot 15 april de 

tijd om voor 700 peso pp uw reservering te maken. Betalen kan via 

onderstaande gegevens:  
 

BANAMEX CLABE: 002180065073332396 / tnv: Henricus S F 

van Nuland / Cheques suc. 650 - cuenta 7333239 / Concepto: uw 

naam  

Belangrijk: In geval van overboeking, stuur een email met uw 

naam en de betaalbevestiging naar royalparty2016@hotmail.com  

 PAYPAL: ericddd@prodigy.net.mx  

 

Wacht niet langer en koop NU uw kaartjes.  
Met z’n allen maken we er een “schitterend” feest van! 
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Informatie  
The Royal Glitter & Glamour party zal dit jaar op 30 april plaatsvinden in Salon Candiles van de 

Club Naval Norte, een hele toegankelijke en geschikte locatie met een geweldige service. De 

ontvangst is tussen 19.30 en 20.00 uur. Er is geen receptieruimte en de stoel/tafelkeuze is vrij. 

Mocht u dus voorkeur hebben voor een tafel of met meerdere personen aan een tafel willen zitten is 

het aan te raden om op tijd te ko-men. Wel worden er enkele tafels gereserveerd voor onze sponsoren, 

en indien u zelf een volledige tafel wilt reserveren (betaling in één keer voor 8, 9 of 10 personen) 

kunt u dat bij uw reservering aangeven. Let wel, 10 personen aan een tafel is enigszins krap.  

 

Het diner begint om 21.00 uur. Indien u een vegetarische versie van het menu prefereert verzoeken 

wij u vriendelijk dit aan te geven op het moment van reserveren. Om 2.00 uur worden we verwacht de 

zaal te verlaten.  

 

We hopen er een schitterend feest van te maken. De live-band en de Nederlandse DJ Karina, die speci-

aal uit Washington zal overkomen om ons te verrassen met heerlijke lounge– en swingende dans-

muziek zullen daar zeker aan bijdragen, maar het zal ook zeker helpen als u de dresscode in acht 

neemt om de uitstraling uniform te houden. De kleuren wit, zwart, bruin (brons), goud en zilver 

zouden de boventoon moeten voeren. Feestelijk is belangrijker dan formeel dus vergeet vooral de glit-

ters niet!  

 

Indien u met de auto komt heeft de Club Naval (verplichte) valet-parking voor 50 peso per auto. Kijk 

voor meer informatie over de invulling van het feest in het Nederlands of in het Spaans, of om uw 

kaartjes te kopen op http://nvmexico.com/index.php/party16 of stuur een mail naar royal-

party2016@hotmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken er naar uit u aanstaande 30 april met een “sparkle and a shine” te mogen begroeten.
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SPONSORS 
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BERICHT VAN DE KASCOMMISSIE 
 

In het December 2015 nummer van de PoPo melde de voorzitter van de Nederlandse Vereniging het volgende; 

”De boekhouding van de vereniging wordt altijd overgedragen aan de kascommissie voor controle. Deze 

commissie bestaat uit Piet Kabel, Karel van Laak en als nieuw lid Niels van Vliet. Zij hebben helaas niet genoeg tijd 

gehad om alles door te nemen en zullen hun verslag doen in de volgende PoPo”. Wat daarmee bedoelt werd is 

dat tijdens de laatste ALV hebben de leden het financiële verslag en beheer door het Bestuur goedgekeurd. De 

Kascommissie heeft toen in haar verbaal rapport gevraagd om wat meer transparantie in het beheer van de 

financiële middelen, haar waardering uitgesproken dat Jorrit Tolhoek de taak van penningmeester op zich ging 

nemen en aangeboden om, zeker in het begin, hem indien nodig van advies te dienen om zijn taak wat te 

vergemakkelijken. 

De Kascommissie is ondertussen aanwezig geweest bij bestuursvergaderingen en is blij te kunnen berichten dat: 

Het bestuur zich gecommitteerd heeft om het 2016 budget na te leven; dit budget toont een positief resultaat 

van $ 4,000 over het bestuur jaar 2015-2016. 

 Het Bestuur zich er van bewust is, dat met een betere voorbereiding van sommige activiteiten, 
nodeloze kosten voorkomen kunnen worden;  

 Er een oplossing met de Ambassade gevonden is, om het financiële gedeelte van het Oranjebal (het 
duurste evenement van de Vereniging met het grootste risico voor een gezonde balans) weer in 
samenwerking dicht te timmeren; 

 De boekhouding wat betreft de voorraad preciezer zal worden bijgehouden om kasverschillen te 
minimaliseren; 

 Er concrete plannen zijn om in 2016 niet weer een verlies te lijden op het Sinterklaasfeest; 

 De Kascommissie iedere drie maanden met Jorrit rond de tafel gaat zitten om de financiële situatie en 
projecties te bekijken. 

Bij dezen wensen we het bestuur een plezierige en professionele samenwerking toe voor het huidigejaar.  

Met vriendelijke groeten de kascommissie: Piet Kabel, Karel van Laack, Niels van Vliet 

Budget Bestuur jaar 2015 - 2016 
Gebudgetteerde Winst en Verliesrekening 1 November 2015 tot en met 31 Oktober 2016 

Ontvangsten Uitgaven 

Lidmaatschap         40,000.00  Evenementen       320,000.00  

Evenementen       134,000.00  Donatie Koningin Juliana Fonds                        -    

Sponsorbijdrage via ambassada       150,000.00      

Kasverschil   Resultaat           4,000.00  

        324,000.00          324,000.00  

    

Gebudgetteerde Balans per 31 Oktober 2016 

Activa Pasiva 

Bank         95,400.00  Eigen Vermogen       114,800.00  

Kas         10,000.00      

Vaste Activa           6,800.00      

Vlottende Activa           2,600.00      

        114,800.00          114,800.00  
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Bestuur jaar 2013 – 2014 – 2015 
Balans per 8 November 2013 

Activa Pasiva 

Bank         82,063.00  Eigen Vermogen       109,463.00  

Kas           3,000.00      

Nog te vorderen         15,000.00      

Vaste Activa           6,800.00      

Vlottende Activa           2,600.00      

        109,463.00          109,463.00  

    

Winst en Verliesrekening 8 November 2013 tot en met 12 November 2014 

Ontvangsten Uitgaven 

Lidmaatschap         23,500.00  Evenementen         37,700.00  

Evenementen         33,000.00  Donatie Koningin Juliana Fonds                        -    

Kasverschil -         2,263.00  Resultaat         16,537.00  

          54,237.00            54,237.00  

    

Balans per 12 Novembre 2014 

Activa Pasiva 

Bank         80,000.00  Eigen Vermogen       111,400.00  

Kas         22,000.00      

Vaste Activa           6,800.00      

Vlottende Activa           2,600.00      

        111,400.00          111,400.00  

    

Winst en Verliesrekening 13 November 2014 tot en met 31 Oktober 2015 

Ontvangsten Uitgaven 

Lidmaatschap         36,500.00  Evenementen         80,814.00  

Evenementen         50,100.00  Donatie Koningin Juliana Fonds                        -    

Kasverschil -         6,386.00  Resultaat -            600.00  

          80,214.00            80,214.00  

    

Balans per 31 Oktober 2015 

Activa Pasiva 

Bank         80,000.00  Eigen Vermogen       110,800.00  

Kas         21,400.00      

Vaste Activa           6,800.00      

Vlottende Activa           2,600.00      

        110,800.00          110,800.00  
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ACTIVITEITEN 2016 
 

Het bestuur heeft de volgende activiteiten gepland voor dit jaar. Voor sommige 

zijn de data nog niet helemaal duidelijk. Binnenkort zullen we meer text en uitleg 

geven en een manier om je op geven. 

      

21 februari Beklimming Ajusco 

9 april Tennis toernooi  

30 april Koningsdag Feest  

eind mei Golf Toernooi / afterwork borrel 

  juni Wandel tocht Tepoztlan 

16  juli Cantina Tour 

26 augustus Home coming borrel 

  september Tennis tournooi 

14-21 oktober Wild water varen in Veracruz 

  november ALV / Buitendag Cuernavaca 

10 december Sinterklaas 

      

Raadpleeg onze site: NVMexico.com 
 

.  

http://nvmexico.com/index.php/302-tennistoernooi
http://nvmexico.com/index.php/party16
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AMBASSADE NIEUWS 
 

door Lotte Hulshof 
De tijd heeft de afgelopen maanden zeker niet stilgestaan op de ambassade. We hebben een aantal Mexicanen de 

Nederlandse nationaliteit mogen overhandigen door middel van een naturalisatieceremonie, bezoeken gebracht aan 

verschillende evenementen en ons bezig gehouden met bezoeken van Nederlandse muzikanten. Bovendien maken wij 

ons op voor Koningsdag en het staatsbezoek van de Mexicaanse president aan Nederland in mei.  

Eind februari ontvingen drie Mexicanen na een korte ceremonie de Nederlandse nationaliteit uit handen van de 

ambassadeur. Een naturalisatie blijft altijd een bijzondere gebeurtenis, die uiteraard gevierd werd met een grote taart 

met de Nederlandse vlag erop.  

 

Behalve bezoek te ontvangen, zijn we zelf ook geregeld aanwezig op 

evenementen. Deze maand gaf onze Politiek Adviseur Marc Verschuur een 

presentatie op de Facultad de Estudios Superiores Acatlán, een faculteit van 

de UNAM, ter gelegenheid van de veertiende editie van de Academische 

Week van de Internationale Betrekkingen. Een paar honderd studenten 

hebben geboeid geluisterd naar de presentatie over de verschillende relaties 

die Nederland met Mexico onderhoudt. Ook waren er collega’s van Polen en 

Portugal aanwezig om hetzelfde te doen voor hun land. Dit alles in het kader 

van het thema: “Mexico en la Perspectiva de la Diplomacia de Europa”.  

Bovendien hebben verschillende steden in Mexico deze maand bezoek gehad van de Nederlandse metal band Stream 

of Passion. Ook de veelzijdige, driekoppige band Snowapple zal begin april haar tour in Mexico starten. Maar er is nog 

meer gaande op cultureel gebied. Koningsdag komt er aan en dat betekent veel voorbereidingen. Zo zal er van 20 april 

tot 22 mei in het kader van Koningsdag in de Biblioteca de México José Vasconcelos (La Ciudadela) een 

fototentoonstelling te zien zijn van Micky Hoogendijk en Bob Schalkwijk, beide internationaal succesvolle Nederlandse 

fotografen. Bob woont al meer dan 50 jaar in Mexico en heeft door de jaren heen de verschillende aspecten van de 

Mexicaanse samenleving gefotografeerd. Voor deze tentoonstelling zal hij een aantal foto’s laten zien over het 

Tarahumara volk in het noorden van het land. Micky is een Nederlandse kunstenares die in LA woont. Haar foto’s zijn 

voornamelijk indrukwekkende portretten waar onderwerpen als religie, samenleving en mythologie een grote rol 

spelen.  

 

Naast Koningsdag is er een ander groot evenement waar we druk mee bezig zijn: het staatsbezoek van president 

Enrique Peña Nieto aan Nederland. Op 30 en 31 mei zal de president een bezoek brengen aan verschillende plaatsen 

in Nederland. De ambassade heeft in samenwerking met RVO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag 

een journalistenprogramma opgesteld van Mexicaanse journalisten met verschillende media-achtergronden. Zij zullen 

naar Nederland gaan om uit eerste hand informatie te ontvangen over de economische sectoren waar de focus van dit 

bezoek ligt en hierover te rapporteren in diverse Mexicaanse media. 

 

Deze week is onze ambassadeur in Nederland om de jaarlijkse Ambassadeursconferentie in Den Haag bij te wonen. 

Hier wordt over verschillende onderwerpen gesproken op het gebied van onder andere mensenrechten, veiligheid, 

ontwikkelingssamenwerking en economische diplomatie. 

Al met al hebben we dus interessante maanden achter de rug en hebben we leuke evenementen om naar uit te kijken!  
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MUY PICANTE 
 

door Debbie Vorachen 

‘s Ochtends vroeg zouden we vertrekken. Voor twaalf uur nog wel, zodat we op tijd een plekje zouden 

kunnen bemachtigen inclusief barbecue. Mijn vriend en ik waren daarom extra snel klaar met het 

pakken van de spullen en reden richting het huis waar de familie zich zou verzamelen. Daar aangekomen 

was het nog erg stil – alleen wij waren er al. “Zei ik het niet, ik wist wel dat we het wat rustiger aan 

hadden kunnen doen”, was zijn reactie. Dit was pas de derde keer dat ik een dergelijk uitje meemaakte 

en ik dacht dus nog steeds dat we er op tijd moesten zijn. Lekker Nederlanders! Niet dus, zo weet ik 

inmiddels. We vertrokken pas drie uur later richting el campo. En zo begon het met een klein deel van 

mijn Mexicaanse familie (zo’n vijfentwintig man) verspreid over verschillende auto’s. 

 

Iets waar ik ontzettend aan moest wennen maar waar ik nu geen genoeg meer van kan krijgen, is het 

Mexicaanse begrip ‘tijd’. Tijd ligt, zoals jullie Nederlanders in dit land wellicht ook ervaren hebben, niet 

vast en is een flexibel begrip (behalve voor zakenafspraken). Tijdens bezoekjes aan Nederland wordt dit 

eens zo duidelijk. Agenda’s, drie weken van te voren een datum prikken voor een kop koffie… Voor mij 

is dit haast niet meer mogelijk. Spontane initiatieven hebben in Mexico gelukkig nog steeds de 

overhand. 

 

De avond ervoor was afgesproken de desbetreffende dag 

een día en el campo door te brengen, vrij vertaald ‘een dag 

in de natuur’. In dit specifieke geval een dag in een 

natuurpark in het bos waar hier en daar bankjes staan, 

kinderen activiteiten kunnen doen en plek is waar men kan 

barbecueën. En die ochtend was iedereen dus bij elkaar. 

Nou ja, om één uur ‘s middags dan. Maar, ze waren er wel. 

Zie dat in Nederland maar eens voor elkaar te krijgen! 

 

Eenmaal aangekomen stond er precies één plek op ons te 

wachten, aan de rand van een klein meer. Een hutje van 

steen waarvan vier betonnen palen een betonnen dak 

droegen, met daaronder nog meer beton. Een dank, en niet 

te missen: de barbecue. De familie werd uit de auto gela-

den inclusief al het eten en drinken. Volgens goed 

Mexicaans gebruik een hele hoeveelheid, dus we waren 

wel even bezig met dat karwei. Daarna volgden paardrijden, balspelen, balspelen en een heerlijke 

maaltijd. Mijn stukjes werden steeds apart gelegd, aangezien er een hoop salsa overheen ging die mij 

nog steeds te pittig is. Zal het ooit wennen? Ik weet het niet. Wellicht hebben jullie het ook gezien (of 
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geprobeerd), zelfs het snoep is pittig! En niet ik-ga-naar-een-Mexicaans-restaurant-en-bestel-dat-

gerecht-met-DRIE-pepertjes-op-de-kaart pittig, maar geconcentreerde-salsa-vol-pepers pittig. 

 

Picante zoals ze het hier zo mooi zeggen. Vraag dan ook nooit “Está picante?” (is het pittig), want dan 

zal het antwoord gegarandeerd zijn van niet, of heel weinig. Terwijl ik dan al in de brand sta. Beter vraag 

je: “Tiene chile?” (heeft het chili) Als het antwoord “ja” is, weet je dat je je Hollandse zuinigheid moet 

inzetten als je de salsa op je tortilla schept. 

 

Met maar een beetje salsa at ik de rest van mijn maaltijd en verwonderde me over hoe erg iemand zich 

thuis kan voelen in een land dat niet het zijne is. Wanneer je de taal dusdanig begint te begrijpen dat je 

alle grappen meekrijgt, en de tientallen stemmen door elkaar je geen hoofdpijn meer bezorgen maar 

gezelligheid. Dat moment waarop je denkt waren mijn geliefden uit Nederland er ook maar bij, omdat 

het dierbare momenten zijn die je het liefst met iedereen wilt delen. Ja, ook dat soort momenten zijn 

muy picante. Ze doen, net als salsa, een beetje pijn. Maar zijn ook oh zo sabroso! 
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BLOED, SNOT EN TRANEN: AJUSCO 2016 
 

door Marloes Overbeek 
 
Op zondag 21 februari was het weer tijd voor de jaarlijkse Ajusco-klimtocht en dat werd een 
onvergetelijk avontuur. We moesten om 09:00 uur ’s morgens verzamelen bij een restaurant onderaan 
de berg waar Henk, de leider van de roedel, met een namenlijst zat om te checken of iedereen er was. 
Natuurlijk kwamen er weer mensen te laat, o.a. een paar vrienden van Marloes O., maar dat kon ook 
niet anders, want we wonen nu eenmaal in Mexico. Achteraf gezien, zoals verderop in dit verhaal zal 
blijken, was dat een geluk bij een ongeluk (letterlijk) en werden die telaatkomers de redders in nood in 
dit avontuur.  

Henk wist door z’n grapjes op de vroege morgen meteen de sfeer erin te brengen en iedereen 
enthousiast te maken voor het wilde avontuur dat we tegemoet zouden gaan. Wie er het meest door 

het dolle heen was, was Sultan, de hond van Roeland, die niet kon wachten om te vertrekken. Het beest 
zat boordevol energie en toen we vertrokken, wilde hij natuurlijk het Alphamannetje Henk voor zijn. We 
gingen met 35 man omhoog de berg op. De mensen in topvorm liepen voorop in flinke pas achter de 
twee Alphamannetjes aan en de rest volgde in twee groepen erachter. In de middelste groepen zaten 
o.a. de twee Marloezen die vanwege de ijle lucht hijgend en puffend naar boven sjokten. Julián vond 
het meteen al zwaar en wilde dan ook na elke 10 meter even een rustpauze inlassen. De sportieve Laura 
leidde de tweede groep en nog een stuk daarachter liep de laatste groep geleid door Michel.  

De barre klimtocht bestond uit vier etappes. Het eerste gedeelte besloeg een bospad dat steil 
omhoogging. Verschillende mensen kregen na een paar meter al problemen met ademhalen. Volgens 
sommigen was dit dan al meteen het zwaarste gedeelte. Helemaal uitgeput kwamen we bij een plateau 
aan waar we even gingen uitrusten en alvast konden genieten van een mooi uitzicht. Roeland en Sultan 
waren nergens te bekennen. Henk, met z’n oranje Holland-pet, vertelde ons in geuren en kleuren het 

horrortafereel dat zich had afgespeeld.  

Terwijl de eerste groep naar boven liep, was Sultan een andere hond tegengekomen die hij 
meteen te grazen had genomen. Toen Roeland hem van die hond af wilde halen, viel het monster Sultan 
hem aan en niet zo’n beetje ook. Het hongerige beest had een gratis amputatie op z’n baasje uitgevoerd 
en het stuk been wat er nog aanwiebelde, zag er niet zo frisjes meer uit. Maar Roeland, als een echte 
nuchtere Hollander, zei dat het allemaal wel meeviel en hinkelde op één been de berg af, gevolgd door 

de kwispelende Sultan die Roelands onderbeen in z’n bek had. Je bent een diehard, of je bent het niet 

Roeland merkte na een tijdje hinkelen dat hij toch wel veel bloed verloren had onderweg. Hij 
was helemaal alleen in het bos, vergezeld door de bloeddorstige Sultan, en begon maar “¡Auxilio!” te 
roepen, in de hoop dat iemand hem zou horen en hij niet moederziel alleen dood zou bloeden. De 

vrienden van Marloes O. die te laat waren, waren net begonnen aan de klim, toen ze opeens een 
bebloede man naar beneden zagen komen zonder onderbeen en met het beetje kracht dat hij nog over 
had “¡Auxilio!” uitstootte. “Ah caray, ¿qué es eso?” Omdat Roeland al veel bloed verloren had en er al 
aardig bleekjes uit zag, hadden Roelands redders hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het 
monster Sultan hadden ze in hun haast vastgebonden aan een boom waar hij lekker verder kon kluiven 
aan z’n verse maaltje.  
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Groep 2 en 3 hadden er niets van meegekregen en hoorden bij het eerste rustpunt het 
gruwelverhaal van Henk. Toen waren er nog maar 34. Veel waren al halfdood na de eerste klim, maar 
iedereen moest en zou doorgaan tot het bittere eind. Opgeven is voor watjes. Daarna liepen we 200 

meter over een vlak paadje vanwaar we konden genieten van een prachtig uitzicht. Vervolgens kwamen 
we aan bij level 2: rollende stenen. Het was een hele kunst om naar boven te klauteren over losse keien 
zonder er eentje in het gezicht van degene achter je te laten vallen. Met een paar tanden minder en een 
paar blauwe plekken meer kwam de meerderheid zo goed als heel aan bij rustplaats twee. We stonden 
te genieten van het fraaie uitzicht met aan de horizon de welbekende geel/bruine deken over Mexico-
Stad. Het was wel bijzonder om dat nu vanuit een ander perspectief te aanschouwen. Henk was 
helemaal in z’n element en begon allerlei grappige anekdotes te vertellen. Na 20 minuten uitgerust te 
hebben, moesten we verder naar level 3: een uitgestrekte grasweide met diepe konijnenholen waar je 
moest oppassen dat je je benen niet brak. Het was zo dichtbegroeid dat je de gaten niet kon zien. Als je 
voorganger opeens in het hoge gras verdween, wist je dat daar ergens een gat moest zitten. We gingen 
al struikelend naar boven. In deze Alice in Wonderland-weide had Henk een boom versierd met wc-

papier: de wc-boom. Volgens Henk was dat de beste boom waaronder je iets achter kon laten, mocht 
dat nodig zijn. Vanaf deze plek had je een geweldig uitzicht. Er stond natuurlijk meteen een hele rij bij 
de boom. 

Nadat we het gatenparcours overleefd hadden, was het weer even tijd voor een broodje en wat 
drinken. En daarna konden we door naar level 4: klauteren over grote rotsen, het laatste en eveneens 
makkelijkste gedeelte van de bergbeklimming. Toen we de rotsen over waren, kwamen we eindelijk aan 
bij de top. Bij het adembenemende uitzicht leken de enorme inspanning en de lichamelijke 
vermoeidheid even van ons af te vallen. Iedereen genoot volop. Ondertussen deelde Marloes O. 
chocolaatjes uit om het energiegehalte weer wat op te krikken. Na een groepsfoto te hebben gemaakt, 

was het tijd voor de 
afdaling.  

Nu begon het 
afzien pas echt! Over 
de rotsen klauteren 
viel mee, maar toen 
we weer bij die 

konijnenhollenvallen 
kwamen, begonnen de 

eerste klaagzangen te 
klinken door het 
vredige weideveld. “Ik 
wil niet meeeer!” 

“Waarom is er geen 
kabelbaan naar 
beneden?” Paul v.d. V. 
merkte op dat hij toch 
wel oud begint te 
worden en hij vond de 
daling dan ook 



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

 

behoorlijk zwaar, in tegenstelling tot z’n zoon Lucas. Frank H. mopperde: “Waarom doe ik dit in 
godsnaam?” En hij kwam tot de conclusie dat hij toch liever op z’n bureaustoel op kantoor zit. En bam, 
daar lag er weer één op z’n snuit. “Au!” Ook hadden veel mensen last van snotneuzen en die werden 

maar gesnoten in het T-shirt van de voorganger, aangezien de zakdoekjes op waren. Henks tenen waren 
gekneusd nadat hij op de heenweg een kei op z’n voet had gehad. Maar dat mocht de pret niet drukken. 
Michel, met z’n Yasser Arafat-sjaal, leidde de achterhoede en als een echte herder probeerde hij de 
verloren schaapjes bij elkaar te houden. Er klonk een hoop gesteun, gepuf, en gejammer, maar daar trok 
de Alphaleider van de roedel zich niks van aan. Henk schreeuwde: “Rechts aanhouden jongens!”. Nou, 
dat hebben we geweten. Toen begon de ellende pas echt.  

We kwamen weer bij de ballenbak a.k.a. de rollende keien, maar dan tien keer erger dan op de 
heenweg. De beste manier om naar beneden te gaan was al skiënd met twee stokken. Het was echt een 
drama. Een collega van Laura gleed uit en rolde hard naar beneden. Wonder boven wonder kwam ze 
tot stilstand net voor de afgrond boven het diepe ravijn. Henk liep al fluitend naar beneden en Carlos 
en Annet, vrolijk babbelend, volgden hem. Dit was echt het moeilijkste stuk van de hele tocht. Je kon je 

het beste vasthouden aan de takken van de bomen aan de zijkant om maar niet uit te glijden. De jonkies 
ging het beter af dan de oudjes, want die slingerden gewoon als aapjes naar beneden, alsof het niets 
was.  

Daarna volgden Frank en Marloes. Frank begon sterretjes te zien en vroeg zich af of ze wel voor 
het donker beneden zouden zijn. Heel ver achter zich hoorden ze mensen roepen en ze begonnen zich 
een beetje zorgen te maken omdat het al begon te schemeren. Ze besloten toch om maar door te lopen 
en niet te wachten op de rest. Henk, Annet, Carlos, Frank en Marloes gingen nog even rusten op de 
eerste rustplaats van de heenweg en dat was een mooi moment om de rugzakken te ontdoen van de 
bananen die zich getransformeerd hadden tot smoothies.  

Het laatste gedeelte was een kwestie van Roelands bloedspoor volgen. Weer eens wat anders 

dan kiezelsteentjes of pijlen. Op bijna elke steen zat wel een druppel, dus we wisten dat we goed liepen 
en we niet meer konden verdwalen. (Bedankt Roeland!) Toen we dachten dat we eindelijk de finish 
bereikt hadden, moesten we nog langs het gevaarlijkste obstakel: Sultan. De botjes van Roelands been 
lagen er lekker afgekloven bij en het bloederige monster keek verrukt uit naar z’n volgende maaltje. Het 
was een kunst om levend langs het blaffende beest te komen, maar als het je lukte, kon je daarna 
meteen, als welverdiende beloning, aanschuiven aan tafel waar overheerlijke sopa de hongos, 
quesadillas, pan de elote en bier op ons stonden te wachten. Dat hadden we wel nodig na zo’n brute 
tocht. Uiteindelijk zijn we allemaal levend beneden gekomen, maar hoe. Sommige mensen kwamen 

totaal gedesoriënteerd beneden, vol kleerscheuren, schaafwonden, snotneuzen en brandwonden door 
de zon. Maar levend en -na de delicieuze maaltijd- ook voldaan. Hier en daar werd er een traantje 
weggepinkt omdat zo’n zware opgave toch wel een impact heeft op je lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid.  Maar je moet er wat voor over hebben om zoiets mee te mogen maken. Net voor het 

donker waren alle schaapjes veilig beneden. De temperatuur was inmiddels gezakt naar 9 graden en dus 
was het tijd om in de auto te stappen en naar huis te gaan. 

 
Kortom, Ajusco 2016 was een avontuur om nooit te vergeten. 
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VIVA FRANSISCO 

door Jan-Albert Hootsen 

Het grote moment was aangebroken, op woensdag 17 februari in Ciudad Juárez. Vanuit een massa van 
honderdduizenden mensen klonk een zachte kreet. De Pausmobiel rijdt het terrein op. Ik stond hele-
maal aan de rand van het festivalterrein in Ciudad Juárez, aan de oever van de Río Bravo, pal op de grens 
met de Verenigde Staten, een van de ruim zeshonderdduizend mensen die aanwezig waren bij de grote, 
afsluitende mis van Paus Franciscus in de grensstad. Links en rechts klonk er gezucht, dan gesnik; 
sommige mensen braken in tranen uit. Ze hadden de kerkvader niet eens gezien (hoe kon het ook, met 
zo'n enorme mensenmassa aan alle kanten), maar alleen al het idéé dat de Paus zich op enkele honder-
den meters van ze richting het enorme altaar voor ze bewoog was al genoeg voor ze om in tranen uit te 
barsten. 

Het bezoek van Paus Franciscus, vorige maand, kwam geen moment te vroeg voor Mexico. Voor zover 
er onder de Mexicaanse bevolking sprake was van voorzichtig optimisme bij het aantreden van presi-
dent Enrique Peña Nieto in 2012, was dat begin 2016 volledig weg. Mexico heeft het niet makkelijk 
gehad de afgelopen twee jaar. De economie wacht nog altijd op het 'Azteekse wonder' dat buitenlandse 
economen al jaren aankondigen, maar blijft nukkig en met tegenzin langzaam groeien. Weliswaar doet 
het land het een stuk beter dan regionale concurrent Brazilië, dat in een regelrechte recessie is beland, 
maar Mexico moet jaarlijks volgens denktank IMCO minstens een miljoen banen creëren om de hard-
nekkige armoede, die tussen de 40 en 50 procent zweeft, effectief aan te kunnen pakken.  

Van Peña Nieto werden in den beginne grote dingen verwacht (althans, vooral door buitenlandse critici), 
maar diens politieke agenda heeft vooralsnog nauwelijks succes. Ja, de machtige onderwijsvakbond is 
gekortwiekt door de arrestatie van diens corrupte leider Elba Esther Gordillo, maar de befaamde onder-
wijshervorming is vooral een manier gebleken om 's-lands docentenkorps in het gareel te krijgen. De 
financiële hervormingen lijken vooral voor extra druk op de middenklasse en kleine ondernemers te 
hebben gelegd. De energiehervorming is in de problemen gekomen door de lage olieprijzen en zal niet 
het gewenste effect hebben op de termijn die de regering voor ogen lag. Bold reforms be damned; 
alleen The Economist blijft volhouden dat het allemaal langzaam de goede kant op gaat. 

En intussen is het moordcijfer explosief gestegen, staat de persvrijheid door (zelf)censuur en een sterk 
toegenomen aantal aanvallen op journalisten sterk onder druk, blijven corruptieschandalen voor kran-
tenkoppen zorgen en hebben de ontsnapping van drugsbaron Joaquín Guzmán Loera en het debacle 
rondom het onderzoek naar de moord op de 43 Ayotzinapa-studenten de toch al zo fragiele geloofwaar-
digheid van het kabinet-Peña Nieto doen instoriten. Uit een recente opiniepeiling van El Universal/Buen-
día Laredo blijkt nog amper een derde van de Mexicanen positief tegenover de regering te staan. 

En toen kwam de Paus. Precies op het juiste moment, zo leek het. Met het Katholicisme in Brazilië in 
een vrije val is Mexico de facto het grootste Rooms-Katholieke bastion ter wereld. Net als elders in 
Latijns-Amerika daalt ook hier het aantal Katholieken, maar veel geleidelijker dan in bijvoorbeeld Mid-
den-Amerika en Brazilië. 
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Bovendien is Franciscus mediageniek en charismatisch en óók nog eens een Paus die dingen zegt die 
men wereldwijd graag uit de mond van de Pontifex hoort (strijd tegen armoede en ongelijkheid, 
relatieve tolerantie tegenover andere religies, de LGBT-gemeenschap en veroordeling van pedofilie 
onder priesters). Naar het bezoek werd door miljoenen Mexicanen rijkhalzend uitgekeken. 

Opmerkelijk genoeg leek iedereen, tot de meest atheïstische Mexicaan, een reden om met grote ver-
wachting de kerkvader te verwelkomen. 

De Mexicaanse regering zelf zag het Pausbe-
zoek vooral als een grote PR-stunt, en dat viel 
van meet af aan te merken aan de wijze 
waarop Franciscus werd ontvangen. De 
aankomst op de luchthaven in Mexico-Stad 
was een strak georganiseerd spekstakelstuk 
waar alles volgens het boekje verliep en die 
vooral ter meerdere eer en glorie van Peña 
Nieto en diens vrouw Angélica Rivera, die 
nog altijd onder het vergrootglas liggen van-
wege het Casa Blanca-schandaal. En het be-
zoek kwam natuurlijk precies op het moment 
dat de regering lelijk in de maag zat met de 
kwestie Chapo Guzmán-Kate del Castillo-
Sean Penn. 

Ook de eerste volledige dag in Mexico, in 
Mexico-Stad, was een feest van hoogwaar-
digheidsbekleders die met de Paus op de foto 
wilden. Tegenstanders van de regering 
kwamen niet in het spel voor. Van de twee 
schamele minuten die Mexico-Stad's burge-
meester Miguel Ángel Mancera kreeg om de 
sleutel van de stad uit te rijken tot de mis in 
de Catedral Metropolitana met de breeduit 
grijnzende, ultraconservatieve aartsbisschop 
Norberto Rivera (in veel opzichten een ideol-
ogische tegenpool van Franciscus) - de Paus 
leek soms wel een kermisattractie: komt u in 
de rij staan voor een kiekje met de Pontifex!

Tegenstanders van de regering, in al hun 
bonte verscheidenheid, hoopten op harde 
woorden van de Paus over hun grieven. Ze 

kregen wat ze wilden, zij het tot op zekere hoogte: generieke toespraken in Ecatepec, Mexico-Stad en 
Morelia over armoede, criminaliteit, corruptie en jeugdwerkloosheid. Vactiaan-watchers kraaiden 
enthousiast over 'ongekend harde woorden' van de Paus en sommige leden van Peña's kabinet voelden 
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zich zichtbaar ongemakkelijk bij de toespraken, maar doordat de kerkvader vooral bleef steken in alge-
mene termen en geen daders of oorzaken specifiek noemde, vroegen sommige activisten zich af of hem 
misschien niet was ingefluisterd door Los Pinos wat hij geacht werd te zeggen, iets wat het Vaticaan zelf 
uiteraard meermaals ontkende. 

In Chiapas zat Franciscus een mis voor ten overstaan van duizenden Indiaanse Chiapanecos, de armste, 
meest gedscrimineerde en meest gemarginaliseerde bevolkingsgroep in het land. Namens de Katholieke 
Kerk bood hij steun aan tegen de uitbuiting, de genocide onder de koloniale overheersing en de door-
etterende discriminati. 'Revolutionar en historisch!', noemden veel observanten de toespraak. Anderen 
wezen er echter fijntjes op dat de Paus die woorden noemde onder toezicht oog van de gouverneur van 
Chiapas, die door mensenrechtenactivisten er bijna dagelijks van wordt beschuldigd de discriminatie en 
marginlisatie van de oorspronkelijke bewoners in zijn staat volop in stand te houden. 

En toen, op 17 februari, volgde het bezoek aan Juárez. De Paus sprak tijdens de enorme mis, waar ik dus 
ook bij was, vooral over het migratieprobleem. In Juárez, een stad die zo lang onder geweld heeft gezu-
cht en in veel opzichten in de frontlinie van de Mexicaans-Amerikaanse grenskwestie ligt, werd het 
Pausbezoek gezien als een teken dat de stad er weer bovenop lijkt te komen. Althans, dat was de door 
het gemeentebestuur en het lokale bedrijfsleven gecultiveerde boodschap, die door vele Juarenses ook 
als zodanig werd omarmd. Critici zagen het bezoek aan de stad echter vooral als een manier voor de 
lokale autoriteiten en bedrijven om zichzelf te promoten, terwijl mensenrechtenactivisten het door hen 
vurig gewilde onderhoud niet kregen. Wie wel de Paus mocht ontmoeten, waren zakenlui, waaronder 
Carlos Slim. 

Het Pausbezoek was daarom van een vrij aparte aard. Iedereen wilde wat van hem, iedereen kreeg wat, 
velen waren teleurgesteld, nog veel meer niet. Toch wordt Franciscus' komst naar Mexico door met 
name Vaticaan-watchers als een groot succes gezien. En dat heeft vooral te maken met de enige agenda 
waar de meeste Mexicanen het niét over hadden: die van de Paus zelf. 

In tegenstelling tot zijn voorganger Benedictus, die in 2012 met schijnbare grote tegenzin snel een dagje 
Mexico 'deed', lijkt Franciscus de waarde van Mexico als Katholiek bolwerk op het Westelijk Halfrond 
wel in te zien. Het gehele bezoek was dan ook strategisch: de Paus bezocht de gebieden die precies in 
zijn ideologie passen: armoede (Ecatepec, Chiapas en Morelia), criminaliteit (Mexico-Stad en Ecatepec) 
en migratie (Ciudad Juárez) kwamen aan bod, waardoor hij zijn eigen belofte eigenlijk al automatisch 
inloste door slechts aanwezig te zijn, tot goedkeurend knikken van zijn fans en aanhangers buiten Me-
xico. 

Daarbij was zijn bezoek aan Chiapas bijzonder strategisch: meer dan om de vinger op de zere plek van 
gedscrimineerde oorspronkelijke bewoners te leggen, is Chiapas een van de weinige gebieden in het 
land waar de RK kerk wél onder grote druk staat van evangelisch-christelijke groepen (net als in Midden-
Amerika). Armoedebestrijding past mooi in het PR-plaatje van het Vaticaan, maar het lijkt de Paus in 
Chiapas vooral om het winnen van zieltjes te zijn gegaan – grote, gemarginaliseerde groepen oorspron-
kelijke Mexicanen zijn er immers ook in Guerrero en Oaxaca. 

Tenslotte was het allerbelangrijkste bezoek van de Paus in Mexico-Stad zelf aan de Basiliek van Guada-
lupe. Franciscus deed er alles aan om zich voor, tijdens en na zijn bezoek aan de Mexicanen te presen-
teren als 'Guadalupaan', en dat was slim: van Mexicanen wordt immers gezegd dat ze voor 80 procent 
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uit Katholieken bestaan, maar voor 100 procent uit Guadalupanen, iets wat religiewetenschapper An-
drew Chesnut vaak het 'krachtigste nationale symbool' van het land noemt en de belangrijkste reden 
waarom de RK kerk in Mexico sterker is dan die in bijvoorbeeld Brazilië. Dankzij de Virgen de Guadalupe 
is de RK kerk naast religie ook patriottisme. 

En dat wist Franciscus heel goed. Zijn bezoek was voor eigenlijk iedereen even bevredigend als te-
leurstellend, behalve voor de Paus zelf. Zonder veel schokkendst te doen of te zeggen, heeft hij Mexico 
als geheel voor zich weten te winnen. 

EET NOOIT MEER APPELS 
 

Ingestuurd door Bron Rooda 
 

Adam leefde lang geleden, eenzaam in de tuin van Eden, 

met de zegen van de Heer, wat verlangt een mens nog meer. 
Hij liep lekker in z'n blootje, baadde zon en baadde pootje, 

in het water van de beek, zeven dagen van de week 
 

Adam leefde zonder zorgen, tot dat hij op zekere morgen, 
plotseling ontdekte dat ieder dier een vrouwtje had ! 

Hij zei: 'Heer, ik wil niet klagen, maar ik zou U willen vragen 
onderdanig en beleefd, of U ook voor mij een vrouwtje heeft.' 

 
'Goed,' zei God,'ik zal mijn best doen, maar dan moet jij zelf de rest doen. 

Ik zal zorgen voor een vrouw, die haar leven deelt met jou' 
Adam liep van pret te zingen, hij kocht twee verlovingsringen. 

Prijs de Heer, ik krijg een wijf, al kost 't me een rib uit 't lijf.' 
 

En toen Adam lag te slapen, heeft de Heer de vrouw geschapen, 
't Was een droom van elke man, alles d'r op en alles d'r aan. 

En ze leefden heel tevreden, samen in de tuin van Eden. 

 
Tot dat op zekere dag, Eva de boom met appels zag, 

Eva dacht:'Wat kan het schaden, aan zo'n boom zo volgeladen. 
Ofschoon de Heer het mij verbiedt, mist men een, twee appels niet.' 

Eva brandde van verlangen, toen zij al dat fruit zag hangen, 
Ze nam een hap terwijl ze zei: An apple a day keeps the doctor away. 

 
Toen was 't gedaan het mooie leven, Het paradijs werd opgeheven, 

Door een appel, zo ik weet, werken wij ons nu in 't zweet, 
Door het eten van die appel, werken wij ons nu te sappel: 

Het is daarom dat ik beweer: Snoep verstandig, eet een peer!' 
met de groeten van de ''Heer”. 
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PRIMERO DIOS
 

door Ad ten Kate 
 

Mexico is nog altijd een bolwerk van het katholieke geloof in een wereld van oprukkende ketterij. En dat na alle 

publiciteit rond knapenschennis en andere sexuele uitspattingen van de clerus, waar die van Mexico overigens 

dapper aan meegedaan heeft. Denk maar aan de Legionarios de Cristo onder het vaderschap van Marcial Maciel, 

van wie het pas na z’n dood aan het licht kwam. En dan zijn er de financiële schandalen van het Vaticaan. Je zou 

zeggen: dat soort dingen moeten er toch in hakken. Maar nee, ‘t gaat allemaal gewoon door alsof er niks aan de 

hand is. Ze houden aardig stand, dat moeten we ze toegeven. 

 

Het feit dat de huidige paus een Latijnsamerikaan is heeft de afbrokkeling hier in Mexico waarschijnlijk wat 

tegengehouden. ‘t Is weliswaar een Argentijn, maar als Argentinië tegen Italië voetbalt, zijn de Mexicanen nog 

altijd in ruime meerderheid voor de Albicelestes. Daarnaast heeft de paus een belangrijke rol gespeeld bij de 

toenadering tussen de VS en Cuba en daar kunnen Mexicanen zich goed in vinden. Ze zijn altijd al solidair geweest 

met de Cubanen in hun strubbelingen met die malditos gringos. De wat vergaande uitspraken van de paus over 

homosexualiteit, geboorteplanning en meer van dat soort zaken liggen wat gevoeliger, maar ook daarin lijken de 

Mexicaanse katholieken wat milder dan hun wat strengere Europese geloofsgenoten. En als hij het over ongelijk-

heid heeft, heeft hij ze helemaal op z’n hand. Dan voelen ze zich aangesproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch schuiven de Mexicanen God dingen in Z’n schoenen waar Hij volgens mij niets mee te maken wil hebben. 

En dat doen ze meestal onbewust en met het grootste gemak. Ik heb geprobeerd dat te bevestigen, maar mijn 

directe lijn met de hemel, die altijd goed  gewerkt heeft zolang ik er geen gebruik van maakte, lijdt de laatste tijd 

nogal eens aan onverklaarbare storingen. Mijn relatie met God, die overigens z’n ups en z’n downs heeft gehad 

tijdens mijn verblijf in Zijn tranendal, is dus op afstand en ik hou er rekening mee dat Hij het wel eens niet met 

me eens zou kunnen zijn. 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLvczM2vzMcCFQYFkgodFSEJGw&url=http://www.redhotphones.com/hephcangiand.html&ei=sKPgVbvEG4aKyASVwqTYAQ&psig=AFQjCNFsy9EZE_wl0CgAkhwFT72O-s1fpA&ust=1440871693851072
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Mexicanen nemen het woord Dios te pas en te onpas in de mond. Als ze de 

toekomstige tijd gebruiken, kan je er donder op zeggen dat de zin wordt afges-

loten met primero Dios. “Nos vemos mañana, primero Dios.” Door dat te doen 

verklaren ze zich onvoorwaardelijk ondergeschikt aan God’s wil en op zich is dat 

een goeie zaak. We gaan er dikwijls wat al te gemakkelijk van uit dat ons leven 

wel zal voortkabbelen zoals het altijd voortgekabbeld heeft, maar op die manier 

wordt Hij wel verantwoordelijk gesteld als er iets mis gaat. Opdie manier verkla-

ren de Mexicanen zich niet alleen ondergeschikt, maar maken ze van God een 

zondebok. Dan hoeven ze de schuld niet meer bij zich zelf te zoeken. 

 

Nu we het toch over mañana hebben, in het Nederlands heeft morgen twee betekenissen: die van de volgende 

dag en die van ochtend. Voor die tweede betekenis hebben wij in onze taal dus een apart woord. In het Spaans 

is dat niet zo, maar in Mexico heeft mañana behalve de betekenissen van morgen en ochtend ook nog een derde 

betekenis: die van dat zien we dan wel, een spreekwoordelijke betekenis dus. Wie dat ook zei was de koning in 

het verhaal van Alfred Jodokus Kwak. Toen deze de inhoud van de schatkist aan het verspillen was, vroegen zijn 

raadsheren hem hoe of het nou straks verder zou moeten en zijn antwoord daarop was: dat zien we dan wel.  

 

Een grappige kanttekening daarbij is dat de Mexicanen, ondanks die derde betekenis van het woord mañana, 

waar ze nota bene ook nog prat op gaan, de afgelopen twintig jaar het overheidsbudget een stuk beter onder 

controle hebben gehouden dan bijvoorbeeld die koning van Alfred Jodokus. Of dan de Grieken. De Grieken heb-

ben de levenswijsheid van hun held Zorba, die overigens gespeeld werd door de uit Mexico afkomstige Anthony 

Quinn, wat al te gretig overgenomen en nu is voor hen het toekomstige mañana van 2dat zien we dan wel” 

tegenwoordige tijd geworden. 

 

Om terug te komen op m’n onderwerp, toen ik een teenager was leefde ik op voet van oorlog met God. Ik 

geloofde niet in Hem en vond dat iedereen met een greintje gezond verstand tot de conclusie zou moeten komen 

dat God een broer van Sinterklaas is. Je kan je één keer bij de neus laten nemen, maar bij de tweede keer getuigt 

het van onnozelheid. En dan gaat het bij Sinterklaas nog om een stoomboot uit Spanje. Dat is speels en dus ver-

geeflijk. Maar bij het verhaal van God gaat het over onbevlekte ontvangenissen, over het uit de dood opstaan, 

over water dat in wijn verandert en dat soort goochelarij. Dat is allemaal bloedserieus en, als je daar dan niet in 

gelooft, wordt je ook nog bedreigd met de hel. Broers kunnen verschillend uitvallen! 

 

In die tijd had ik het moeilijk met m’n omgeving. Iedereen zei me dat ik het allemaal niet zo letterlijk moest 

opvatten en dat ik er wel anders over zou gaan denken als ik eenmaal oud en wijs was. Het overtuigde me voor 

geen meter en in plaats daarvan was ik verbaasd over hoe dom ouwe mensen konden zijn. Maar ja, met dat soort 

argumenten houdt alle discussie op, dus werd ik een mol. De sociale druk was groot. Ik was een snotjongetje en 

een wijsneus tegelijk, waar amper naar geluisterd werd, en zo begon ik m’n ondergrondse gangen te graven. 

Boven de grond hield ik m’n bedenkingen vóór me, zolang ze me niet uitdaagden. En als ze dat wel deden, waren 

mijn reacties veel te heftig. Zo zie ik het nu tenminste. 

 

Ook was ik niet helemaal zeker van m’n zaak. Stel je voor Hij wel bestaat! Dan ben je straks de sigaar als het zo 

ver is. Daar heb ik me dus tegen ingedekt: ik heb Hem opgebeld – de verbinding was toen nog ongestoord – en 

heb Hem gezegd: “Luister eens, er worden hier allerlei rare verhaaltjes over Jou verteld en daar geloof ik niets 

van. Ik kan het niet helpen, ik geloof het gewoon niet. En nu kan ik wel net gaan zitten “doen alsof”, maar daar 
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schiet niemand iets mee op. Jij ook niet. Volgens mij wil Jij dat helemaal niet van mij.” Z’n antwoord was onom-

wonden duidelijk: “Helemaal mee eens, laat ze maar kletsen. Maar … dan ook niet zeuren en wel je eigen boontjes 

doppen daar beneden.” Dat heb ik geweten! 

 

Sindsdien hebben we een LAT relatie gehad, Hij en ik. Ik heb m’n eigen boontjes gedopt hier beneden en Hij heeft 

mij met rust gelaten. Bij het oud en wijs worden ben ik het inderdaad allemaal wat anders gaan zien – daar hadden 

ze dus gelijk in – maar ik heb me wel ver gehouden van al die poespas met kerken en de schijnheiligheid die daar 

bedreven wordt. De rationele vraag naar het bestaan van God heeft plaatsgemaakt voor een wat minder rationele 

bewondering voor wat ik ben gaan noemen de “onvanzelfsprekendheid van het bestaan”. Dat de zon iedere dag 

weer opkomt. Dat wij mensen zo ingewikkeld in mekaar zitten en dat het nog allemaal werkt ook. Niet te geloven! 

Voor mij IS dat God en met die God wissel ik regelmatig een knipoogje uit. Dat zit dus wel goed tussen ons. Of 

moet ik zeggen tussen Ons? 

Daardoor ben ik Hem ook heel anders gaan zien. Vroeger was mijn beeld gevormd, en vooral vervormd, door wat 

de kerk ervan gemaakt had. En daar kan je gewoon niet van op aan. Een al te grote onderdanigheid staat een 

gezonde kennis dikwijls in de weg en ik wilde Hem wat beter leren kennen. Dus ben ik Hem meer gaan zien als 

een vriend. Dat heeft goed gewerkt. Er is nog wel één zaak die ik nooit bij Hem ter sprake heb gebracht en die 

gaat over die Zoon van Hem.  

Vooral dat van die andere wang heeft me nooit aangesproken. God, zoals ik die ken, slaat gewoon terug en ik 

vind dat veel gezonder. Dat van die andere wang is voor mij je reinste martelaarschap en, als er íets is waar ik op 

afknap, dan is het wel martelaarschap. Dat was nou juist wat God bedoelde met dat onomwonden antwoord van 

Hem: niet zeuren en wel je eigen boontjes doppen daar beneden. Kan iemand die zo iets zegt zo’n zoon hebben? 

Volgens mij klopt er iets niet. 

 

Ik hou rekening met de mogelijkheid dat Z’n Zoon anders was dan hoe ze hem hebben afgeschilderd. Er zijn nogal 

wat films over Jezus gemaakt die dat suggereren. Maar die grenzen dikwijls aan de blasfemie en dat gaat me toch 

wat te ver.  Bovendien zijn er aantal evangelieën geschreven die wel redelijk met elkaar overeenkomen en die 

Zijn rol van slachtoffer bevestigen. Alles bij mekaar kom ik er niet uit dus.   

 

Ik werd laatst in het park aangesproken door María, een Jehovagetuige of zo. Ik zat de Economist te lezen en 

wilde eigenlijk niet onderbroken worden, maar ze drong nogal aan, zoals Jehovagetuigen daar een handje van 

hebben. Dus zei ik dat ik God graag mocht, maar dat die Zoon van Hem niet mijn type was. María was enigzins 

ontredderd, maar liet zich niet direct uit het veld slaan. Totdat ze besefte dat er met mij geen land te bezeilen 

was en verontwaardigd reschtomkeert maakte. 

 

Toch had mijn opmerking enig effect, want toen ik de week erop in hetzelfde park de Economist van de week 

erop zat te lezen, kwam ze weer naar me toe, nu niet om me te beleren, maar met wat vragen. Kennelijk had ik 

haar toch geïntrigeerd. Ik ben nog lang niet zover dat ik haar van haar waanideeën heb afgebracht, maar ze heeft 

me al wel een flink deel van haar leven verteld.  We gaan dus de goede kant op. En bij het afscheid nemen is het: 

nos vemos uno de estos, primero Dios. 
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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:  Janneke de Geus  5254 4013 jannekemex@gmail.com  

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

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

Leden:   Ellen Paap  mob. 11406303 paapellen@hotmail.com  

   Anne Schouten  mob. 777-7884992 ampschouten@gmail.com  

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

PoPo:   Ad ten Kate   5559 0143 adtenkate@hotmail.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 

6372619323 bij een HSBC filiaal ten name van Jorrit 

Tolhoek. Voor elektronische storting is de CLABE: 

021180063726193234. Kopie stortingsbewijs met 
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Website www.nvmexico.com 

 

 

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 
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