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Van de Bestuurstafel��. 
 

Het nieuwe verenigingsjaar is al in volle gang en zoals in de vorige POPO al 
stond vermeld er staan weer vele activiteiten op het programma.  
Wat nog niet vermeld is de nieuwe bestuursleden die per November vorig 
jaar zijn toegetreden.  
Drees Beekman, werkzaam bij Intervet, is als lid erbij gekomen. Drees heeft 
in zijn vorige woonplaats, Hong Kong, een actieve rol gespeeld in de Neder-
landse business club en komt dus met de nodige ervaring in verenigingswerk. 
Zijn charmante vrouw Eipi was ook bij het organiseren van activiteiten in 
Hong Kong betrokken en heeft zich onmiddelijk bereid verklaard om deel te 
nemen in het Oranjebal committee. Welkom Drees en Eipi en geweldig dat 
jullie meteen een active rol in de vereniging willen vervullen.  
Andrea le Poole, heeft zich ook bereid verklaard om mee te werken in het 
bestuur. Andrea heeft een lange ervaring in ambassadewerk en is dus een 
welkome aanvulling voor de contacten met de ambassade. Samen met Hans 
de Kleer zijn deze kontakten dus goed geregeld.  
Andrea is de partner van Peter le Poole onze tweede man bij de ambassade. 
Welkom Andrea en ook jij bedankt voor je bereidwilligheid. 
Volgend jaar bestaat de vereniging 100 jaar en dus is het bestuur al begonnen 
met het maken van plannen omdat te vieren. Op dit moment vliegen de 
ideeën links en rechts over de tafel maar in de komende maanden zullen deze 
zeker vastere vorm krijgen. Uiteraard zullen we ook een beroep doen op de 
leden om actief deel te nemen aan de organisatie van evenementen. Heeft u 
ideeen, schroom dan niet om deze kenbaar te maken aan het bestuur. Het is 
tenslotte UW vereniging. Ook zouden het leuk zijn om voornamelijk van de 
oude leden informatie, foto�s en andere documenten te ontvangen, want het 
plan is om een speciale POPO in elkaar de zetten.  
Dus we rekenen op u!! 
Tot slot wens ik u veel plezier met deze uitgave van de POPO. Ik ben me er-
van bewust dat de regelmaat van de POPO te wensen overlaat maar onze re-
dactie doet zijn uiterste best om dit te verbeteren.  
 
Paul Polano 
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En dit is nieuws van de Redactie�.. 

 
 
 
Goede bedoelingen worden gemaakt om gebroken te worden. En dus ook deze uitgave 
van de POPO die toch weer later komt dan gepland. Heus we doen ons best om dit te 
verbeteren. En zoals ik al zei in het vorige nummer met de toevoeging van Ad ten Kate, 
die nu alle geheimen van het publisher programma onder de knie heeft, zal het weer de 
goede kant opgaan.  
 
Zoals Paul al in zijn stuk schreef, de POPO redactie loopt met plannen rond om voor 
het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging een speciaal nummer uit te bren-
gen. We weten nog niet precies wat maar het moet wel iets speciaals worden. We den-
ken aan een nummer met veel foto�s en allerlei verhalen en anecdotes van leden die hier 
al velen jaren zijn. Het moet een bijzonder nummer worden. Joost onze pennigmeester 
zal hiervoor maar eens in de buidel moeten tasten.  
 
Maar�..daar hebben we wel uw hulp voor nodig. We zijn op zoek naar allerlei mate-
rial. Wat u ook maar heeft, alles komt in aanmerking. Oude foto�s, uw eigen verhalen, 
brieven, etc. Enfijn, alles waarvan u denkt dat het kenmerkend voor de vereniging is. 
We hebben al een foto gevonden van het allereerste bestuur van de vereniging. Alleen 
heren, tijden zijn wel veranderd, die er heel streng uitzien. Duidelijk heren die hun taak 
zeer serieus opvatten. Ik denk niet dat er nog leden zijn die deze mannen in stijve pak-
ken, nog zullen kennen.  
 
Laat dus wat van u horen en stuur uw materiaal naar Ad ten Kate of ondergetekende. 
Voor uw informatie het huisadres van Ad is Lopez Cotilla 1048, Colonia Del Valle, 
03100 México, D.F.  Sinds hij met pensioen is, is zijn nieuwe email adres            
adtenkate@hotmail.com. Zijn oude adres atenkate@cfc.gob.mx blijft nog een paar 
maanden actief maar het verdient de voorkeur het nieuwe adres te gebruiken. 
 
                                                                                                          (vervolg op pagina 4) 
 
 



TEL: 5663-4643 / 5272-6708 

VOOR HET PERFECTE EN 
GEZONDE GEBIT 

 
GERARDO BARRERA RAMIREZ 

T A N D A R T S  
 

GESPECIALISEERD IN  KRONEN  & KUNSTGEBIT-
TEN  

 
BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK 

 
Wil je buitenlanders ontmoeten ga dan 

naar de maandelijkse borrels van 
MEXPAT laatste woensdag van elke 

maand om 8 pm 
 

 
 

MEXPAT.COM 
 
 
 

Ter plekke: bar-restaurant LE BOU-
CHON 

calle Julio Verne 102, esq. Virgilio, Po-
lanco 

DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 
Alergologe en kinderarts 
(kinderen en volwassenen) 

 
HOSPITAL MÉDICA SUR 
 Puente de Piedra n° 150 

Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan 
  14050 México D.F. 

Torre 1, consultorio 201 
tel: 5606.2277 ext. 2201/ 5606.4918 

Celular: 044-55-8509.5950 
radio: 5449.5299 cl. 8509.5950 

www.dra-desiree-larenas.medem.com 

O p le id in g :   
R ij k s u n iv e r s it e it  U t r e c h t  
I n s t . N a c . d e  P e d ia t r ía , M é x ic o  
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Meubelmakerij en Timmerwerkplaats 
 

 �La Piscarra� 
Reparaties 

Meubels in opdracht 
Kasten, deuren  en trapleuningen 

 
 
 
 
 

 Sr. Jaime Mendoza 
Tel 57104459 

 
 

 
INTERNATIONAL RELOCATION  

SERVICES 
 

 
THE MOST COMPREHENSIVE  

RELOCATIONS SERVICE IN  
MEXICO CITY AND  THE  

CUERNAVACA AREA 
 

RESIDENTIAL * COMMERCIAL *  
ORIENTATION * WEEKEND HOMES  *  

VACANTION RENTALS 
Patrica Hogan 

Director 
 
Our new address: Agua Y Seijas 35 PB-B, Col. Virreyes, 11000 
Mexico, D.F. 
Office phones: 011 (525) 5520-6771/5540-0795.  
E-mail: interese@solar.sar.net 

 

Als laatste nog een herinnering aan het komende Oranjebal 29 april��.zet het in 
uw agenda. Een nieuwtje is dat het organisatiecomitee dit jaar met een zeer 
geavanceerd system komt om uw tafel te reserveren. Dit omdat er altijd mensen 
zijn die klagen dat ze niet met hun vrienden aan dezelfde tafel kunnen zitten. Wel 
nu heeft u de kans. Maar u moet wel uw kaartje meteen betalen, dan heeft u ook 
de kans om met uw vrienden, familie en andere geliefden gezellig aan dezelfde 
tafel te zitten.  
Let op uw email�� en check regelmatig de website.  
 
Marco Bueninck 
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KOPE, KOPE EN NIE KIJKE 
 
Vroeger stonden wij Nederlanders bekend, zoal niet als gierigaards, dan toch in ieder geval als 
zuinige, spaarzame mensen. Je moest voorbereid zijn op slechtere tijden en iedere cent werd eerst 
een paar keer omgedraaid alvorens te worden uitgegeven. De zeeuwen met hun boterbabbelaars 
spanden daarbij de kroon en dat is toch wel enigzins verwonderlijk gezien de nabijheid van de spil-
zieke Belgen. We zullen het er maar op houden dat tegenpolen nu eenmaal dicht op elkaar zitten. 
 
�t Is alom bekend dat Mexicanen �t nog weer beter kunnen dan onze zuiderburen. Mexicanen leven 
van de hand in de tand, wat ze hier noemen van het ene �tarjetazo� in het andere, en hun belan-
grijkste zorg is om voldoende geld te vergaren, liefst door het te lenen van familieleden, vrienden en 
kennissen, om maandelijks het minimum bedrag op hun credit card te kunnen aflossen. �t Ligt dus 
voor de hand dat Mexicanen in dat opzicht iets van ons Nederlanders zouden kunnen leren. In dit 
stukje ga ik jullie vertellen hoe het bij mij net andersom uitpakte . 
 
Om te beginnen moet ik toegeven dat de krenterige aard van het Nederlandse volk beduidend 
minder is geworden met de welvaartsboom van na de oorlog. Naarmate we het breder kregen werd 
de noodzaak om zuinig te zijn minder en begon het elfde gebod �gij zult genieten� vanuit het Zuiden 
op te rukken. Toch woekeren diepgewortelde gewoontes dikwijls jarenlang door. Neem bijvoorbeeld 
mijn moeder. Die had twee wereldoorlogen en de crisis van de dertiger jaren meegemaakt en had 
dus met haar acht broers en zusjes geleerd had wat het was om weinig te hebben. Bij haar duurde het 
dan ook tot haar zeventigste jaar voordat ze wat minder nadruk begon te leggen op de eerste tien ge-
boden. 
 
Als kind krijg je daar altijd wat van mee en daar werd ik op m�n negenentwintigste pijnlijk aan her-
innerd op de kashba van Tangiers, lang geleden één van de meest welvarende handelssteden van de 
Middellandse Zee. Ik wou daar zo�n arabisch kralenpetje kopen en nam er alle tijd voor om er één 
uit te zoeken. Ik had er al een stuk of vijftien nauwgezet bestudeerd, had ze één voor één op m�n 
toen nog met een weelderige haardos overdekte schedel gezet en had me daarbij iedere keer 
zorgvuldig bekeken in het miniatuur-spiegeltje, dat de koopman in z�n knokelige vingers voor me 
hield, maar net op het moment dat ik op het punt stond m�n keuze te maken, werd hij het zat � hij 
wist waarschijnlijk niet dat wij Nederlanders in tegenstelling tot z�n landgenoten geen luizen hebben 
� en snauwde me in welhaast onberispelijk nederlands toe: �kijke, kijke en nie kope�. Ik was zo per-
plex dat ik zonder te afdingen het petje dat ik toevallig op m�n hoofd had afrekende en m�n toeris-
tennieuwsgierigheid elders op de markt ging bevredigen. Ik denk niet dat ik dat kunstvoorwerp nog 
ergens heb want sindsdien ben ik meer dan tien keer verhuisd, een aantal malen internationaal, en 
dat soort souvenirs overleven verhuizingen maar zelden.  
 
Ook bij mij heeft het onnodig lang geduurd voordat ik wat gemakkelijker ben gaan uitgeven. Alicia 
heeft daarbij een doorslaggevende rol gespeeld. Die was groot geworden met de spaarzame gewoon-
tes van haar vader die altijd had gevonden dat je het brood van gisteren eerst op moest eten met als 
gevolg dat niemand ooit vers brood at. Toen ze op haar veertiende zelf ging werken, maakte ze daar 
korte metten mee door gewoon het brood zelf te kopen, en toen ze mij leerde kennen op haar dertigs 

(Continued on page 6) 
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te, liet ze er geen enkele twijfel over bestaan dat er in onze relatie geen plaats zou zijn voor dat soort 
overdreven zuinigheid. In �t begin klampte ik me nog vast aan de betrekkelijke vaagheid van het 
woord �overdreven� maar ook daar liet ze geen gras over groeien. Sparen voor de oude dag kwam 
niet meer in haar vocabulair voor. Dat had ze haar hele leven al van d�r vader gehoord en die was er 
op z�n 75-ste - dat was hij toen - nog altijd hard mee bezig. 
 
Er zat dus weinig anders op. Ik moest gewoon geld gaan verdienen. En dat heb ik toen maar gedaan. 
Nu moet ik daar direct bij vertellen dat Alicia altijd door is blijven werken en dat ze ook een stevige 
duit in het zakje heeft gedaan. Ze heeft dus recht van spreken. Het bovenstaande moet dan ook niet 
worden uitgelegd als een klacht van mijn kant over dat ze me zo hard heeft laten werken maar meer 
als een blijk van erkentelijkheid voor het feit dat ze me bevrijd heeft van ingeroeste gewoontes die 
m�n geluk in de weg stonden en dat ze me uiteindelijk heeft weten te bekeren tot het elfde gebod. 
 
Ondanks alles ben ik altijd een hekel blijven houden aan winkelen. Ik doe dat niet voor m�n plezier. 
Als ik echt iets nodig heb, trek ik er met alle genoegen op uit, maar om nou naar een mall te gaan om 
daar wellicht op �t idée gebracht te worden dat ik wel eens iets nodig zou kunnen krijgen, nee dat is 
er bij mij niet bij. In het begin van onze relatie was dat een bron van ergernis want voor Alicia is 
shopping de favoriete therapie en �t is natuurlijk leuker om dat samen te doen. Op den duur heeft ze 
haar pogingen om mij mee te krijgen echter opgegeven en nu stelt ze mijn gezelschap niet eens meer 
op prijs. Met mij erbij winkelt het gewoon niet zo lekker als zonder mij, zegt ze. Dus gaat ze liever 
met Paty of met een stel vriendinnen en ik vind het allang best. 
 
En zo gaat ze sinds een aantal jaren met wat kooplustige zielsverwanten zeer regelmatig naar San An-
tonio. In het begin uitsluitend in November voor thanksgiving maar de laatste jaren komen er steeds 
meer redenen op tafel om er tussen door ook zo nu en dan eens die kant op te gaan. Ze vertrekken dan 
met een aantal platte koffers die via geheime ritssluitingen en dubbele bodems uitgebouwd kunnen 
worden tot ongekende afmetingen en ze komen dan terug met een soort torens van Babel vol met ca-
deautjes voor de Kerst. Toen ik dat voor het eerst zag, moest ik terugdenken aan m�n Marokkaanse 
avontuur en heb de spraakverwarring verder aangewakkerd door hun uitstapjes te gaan bestempelen 
met �kope, kope en nie kijke�. 
 
Alicia heeft mij er inmiddels van weten te overtuigen dat haar uitspattingen geen geld kosten maar 
nou juist uitsparen. Alles is immers veel goedkoper daar. Ja, en ik moet toegeven dat de rekeningen 
bij Liverpool en het Palacio de Hierro beduidend minder zijn geworden sinds de ontdekking van San 
Antonio. Bovendien heb ik na iedere Kerst weer voldoende witte overhemden en geruitte pijamabroe-
ken voor ´t komende jaar en dat is mooi meegenomen. 
 
Afgelopen december ging ik ten slotte voor de bijl. �t Had lang geduurd maar het moest er een keer 
van komen. De maand ervoor had ik, zoals ik dat jullie de vorige keer verteld heb, m�n overjarige 
laptop bij de vuilnis gegooid. Dat was in een opwelling gebeurd en het was me inmiddels duidelijk 
geworden dat ik toch niet zonder kon. En volgens Alicia waren die apparaten veel goedkoper in San 

(Continued from page 5) 

(Continued on page 7) 
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Antonio dan in Mexico. Ze was weliswaar net voor thanksgiving geweest, maar volgens haar was de 
reis betaalbaar uit het prijsverschil en ze was best bereid om met me mee te gaan om me de weg te 
wijzen. Dan kon ik ook eens met eigen ogen zien waarom dat San Antonio van haar, dat ik altijd zo 
schamper had afgedaan met �kope, kope en nie kijke� in werkelijkheid een winkelparadijs was. Ze 
verzekerde me dat ik me er geen zorgen over zou hoeven te maken dat ik dan de hele tijd met de 
boodschappentas achter haar aan zou moeten sjokken want zij was net geweest, dus was ze uitgewin-
keld. Eerst sputterde ik nog wat tegen maar al m�n naar mijn smaak overtuigende argumenten werden 
vakkundig van de tafel geveegd zodat er niets anders opzat dan op het vliegtuig stappen. 
 
Het bleek een hele belevenis. De Toshiba, die m�n collega�s me hadden aanbevolen en die bij de 
OfficeMax op de Avenida Cuauhtemoc voor 17 duizend pesos te krijgen was, stond bij BestBuy net 
in de aanbieding voor 800 dollar. Omdat die besparing nog niet voldoende was om de reis voor ons 
tweeen inclusief hotel en huurauto eruit te krijgen, hebben we ook nog maar een digitale camera, een 
draagbare dvd, memory cards en sticks, een hele hoop casual kleding, wandelschoenen, boeken en 
meer van dat soort poespas gekocht. Uit een conservatieve schatting van de besparing die we daar-
mee hadden gerealizeerd kwam ik tot de slotsom dat we uiteindelijk ook allebei de kleinkinderen mee 
hadden kunnen nemen. De mooiste aanwinst was nog wel de �draadloze muis�. Ik vroeg me af wie 
het twintig jaar geleden voor mogelijk had gehouden dat er ooit zo�n diersoort uit de evolutie te voor-
schijn zou komen? �t Deed me denken aan de pitloze druif. De katten van toen hadden er waar-
schijnlijk hun tong bij afgelikt! 
 
Wat me nog het meest opviel was de uitstekende service. Als je in Nederland gaat winkelen in een 
van onze onvolprezen warenhuizen en je wilt iets weten over een of ander product van de moderne 
technologie, doe je er eerst een kwartier over voordat je iemand te pakken hebt die bereid is je te 
woord te staan � dat nadat je eerst per abuis een aantal klanten hebt aangesproken die er als verkopers 
uitzagen � om vervolgens te horen te krijgen: zoekt u het maar op in de manual! In San Antonio is dat 
anders. Als je daar een winkel binnenstapt wordt je gelijk op een niet opdringerige manier gevraagd 
of ze je ergens mee kunnen helpen en als je ergens vragen over hebt is er onmiddelijk personeel 
beschikbaar dat je haarfijn kan uitleggen hoe het allemaal werkt, wat de voordelen zijn van het ene 
apparaat ten opzichte van het andere en je kon het zo gek niet bedenken. Ik was er diep van onder de 
indruk.     
 
 Alles bij mekaar hebben we een heerlijk long weekend gehad en we kwamen op zondagavond terug 
met diezelfde magische koffer uitgebouwd tot ongekende hoogtes, nu wel hoofdzakelijk met cadeaut-
jes voor mij. Alicia heeft geen moment geklaagd over mijn zuinigheid. Integendeel, ze vond dat ik 
veel te veel uitgaf. De volgende keer mag ik dan ook niet meer mee, zei ze. Misschien heeft het feit 
dat ik tien jaargeleden de Mexicaanse nationaliteit heb aangenomen toch meer invloed op me gehad 
dan ik toen vermoedde. 
 
Ad ten Kate                                                                               Mexico-stad, februari 2006 

(Continued from page 6) 
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 TE HUUR 
CONDO IN PUERTO VALLARTA!!! 

  1 slaapkamer, 2 badkamers.  
  Geschikt voor 4 personen 

US$ 100 per dag 
US$ 700 per week 

US$ 1,800 per maand  
Hotel service inbegrepen 

 Voor meer informatie, bel met Carmen van Geffen, telefoon 5257 5166, mobil 04455 3108 8752 of email naar  
baspames@prodigy.net.mx 

 
In één van de vorige POPO�s plaatsten we het verhaal van Dionisio van de hand van Ad 
ten Kate. Helaas was de laatste alinea van deze storie niet opgenomen en die willen we 
u niet onthouden. Dus bij deze nogmaals de Epiloog van het verhaal over Dionisio, en 
hoe het lot hem tot het Nederlandschap veroordeelde. 
 
De redactie  
 

Epiloog (Dionisio) 
 
In de jaren die daarop volgden maakte ik er een gewoonte van om naar Jacky op te bellen als ik in Nederland 

kwam. Even vragen hoe of het was en de groeten overbrengen van Roberto die na die omarming in de delega-

ción niet meer onder de douche was geweest. (Mexicanen koesteren de herinnering aan een Platoni-sche aan-

raking zo lang mogelijk en spoelen die niet zo maar eventjes met water van zich af!) Jacky woonde toen op de 

één of andere Kostverloren toestand in Amsterdam West. Straat, kade, dijk of wat heb je? Ze had een geheim 

nummer dat niet in het tele-foonboek vermeld stond want ze was nog altijd bang dat Jorge opeens voor haar 

neus zou staan. Per slot van rekening had hij nu een paspoort. Ook gingen Alicia en ik nog een keer op bezoek 

bij Karel en Machteld om zand over oude gevoeligheden te strooien. Op den duur verwaterden de contacten 

echter en het is nu meer dan tien jaar geleden dat ik iets van ze heb gehoord. 

Toch zou ik �t best leuk vinden Dionisio nog eens te ontmoeten. Als het leven hen niet op een presenteer-

blaadje wordt opgediend � en ik denk niet dat dat bij Dionisio het geval is geweest -, groeien slechtopgevoede 

kinderen dikwijls uit tot interessante volwassenen. Zo ken ik er tenminste een paar. Hij moet inmiddels een 

jaar of achttien zijn en, ik neem aan, volstrekt onwetend van hoe het met hem had kunnen aflopen als ik er niet 

geweest was. 

Ad ten Kate                                                                            Cuernavaca, juni 2005 



 
 

Bespaar 80% op je internationale telefoonrekening. 

Bel nu voor maar $0.04 USD/min  (± 0.45 pesos) naar Nederland. 

Ben je in het bezit van een computer met Internet connection? Wacht niet langer en koop nu de prepaid Internet  

calling card en bel  

voor $10,- USD  4 uur naar Nederland. 
 

Voor meer Informatie bel 5207 2586,   

mail: info@c8llinghome.com  

of  

bezoek ons op Jalapa 51 Col. Roma, (5 min. van metro Insurgentes.) 
 

We bieden ook goedkoop bellen voor bedrijven. (dezelfde tarieven). 

LA MONTAÑA CON UN GUÍA

Ajusco 3950 metros
Malinche 4460 metros
Ixtacihuatl 5290 metros
Pico de Orizaba 5747 metros

Servicios de un guía profesional 
de alta montaña 

Guillermo Álvarez del Castillo Munguía
Tel. casa 5594 0293
Cel. 044 55 5461 2107
Correo el. yeti52@hotmail.com
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Tante Lili 
 

Dit is het verhaal van tante Lili. Een misschien merkwaardig maar waar gebeurd verhaal. En ook heel 
menselijk. 
 
Tante Lili was 99 jaar oud toen ze stierf. Ze was puissant rijk. Haar man, al lang overleden, had z�n fortuin 
gemaakt in het textiel. Ze woonde in een groot appartement aan de Andromedalaan in A. Niet de minste buurt 
om in te wonen. Ook de laatste jaren toen ze bedlegerig werd, was haar kapitaal toereikend om zich thuis te 
laten verplegen. Ze was in kleinere kring bekend als verzamelaar van kunst en antiek, met name van oosters 
porselein. 
 
Komende gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Toen tante Lili de leeftijd bereikte waarop mensen 
normaal gesproken dood gaan, zag je de belangstelling voor haar wel en wee toenemen. Wilde ze geen hulp, 
nu ze niet meer zelfstandig naar het buitenland kon reizen? Had ze geen behoefte aan een goede financiële 
adviseur? Zou ze niet liever wat geld naar Zwitserland brengen? Was haar testament niet verouderd? Ze werd 
uitgenodigd voor een intiem dineetje bij een bekende kunstliefhebber, die toevallig ook in kunst bleek te 
handelen. De naaste familie hield het allemaal argwanend in de gaten. Tante Lili had immers geen kinderen! 
 
Maar tante Lili ging niet dood, nog niet. En de spanning steeg. Met zoveel kapers op de kust ging de naaste 
familie nu tot tegenmaatregelen over. Exit de antiekhandelaars, notarissen en adviseurs van de laatste tijd, die 
dachten dat ze een strategische uitgangspositie verworven hadden. Een betrouwbare notaris uit de eigen 
gelederen kwam er voor in de plaats. 
 
Tenslotte ging  tante Lili dan toch dood. Nu was in de binnenste cirkel van de familie bekend dat er een zoon 
moest zijn van vóór haar huwelijk. Men had wel een vaag vermoeden wie dat zou kunnen zijn, maar was niet 
zeker. En terecht. De zoon bleek een volslagen onbekende man van achter in de zeventig en niét de vermeende 
inmiddels overleden neef. En om de verrassing compleet te maken, er was nog een tweede zoon, ook ongeveer 
zo oud natuurlijk. En hun papieren bleken deugdelijk. Helaas. En toen kwam de hele waarheid aan het licht. 
 
Toen oom Bas nog niet getrouwd was met tante Lili, hield hij wel van een verzetje. En zo ontmoette hij Lili, 
een beeldschone jongedame. Lili geriefde hem zo zeer dat hij een appartementje voor haar kocht en haar 
daarin installeerde. En tenslotte trouwde hij ook met haar. Honni soit qui mal y pense. Wee hem die er kwaad 
van denkt. 
Lili was niet op alle punten even ontwikkeld. Maar daar viel door middel van privé-lessen wat aan te doen. My 
fair lady. Zo leerde ze wat Frans, gasten ontvangen, paardrijden in de duinen bij Aerdenhout én ontwikkelde 
haar liefde voor antiek. Kinderen kreeg ze niet meer. Misschien wilden ze die ook niet. 
 
Voor de inboedel van haar appartement werd door een befaamd veilinghuis een aparte veiling gehouden. De 
opbrengst overtrof alle verwachtingen. 
 
Bernard Schut, april 2005 



Willy de Winter 
 

Officieel tolk- vertaler bij diverse Mexicaanse instanties en als 
 zodanig erkend door praktisch alle ambassades van Amerika en  
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Nederlands (Vlaams) - Frans - Duits - Engels - Spaans -  
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REMBRANDT VAN RIJN, 400 JAAR 
 

Liggen uw roots in Nederland en vindt u het belangrijk om die band levend te houden? Dan belooft 2006 voor u een 
bijzonder jaar te worden. Op 15 juli 2006 viert de wereld de 400e geboortedag van de beroemdste Nederlander aller 
tijden: Rembrandt van Rijn. In Nederland zelf gaat van alles gebeuren. Er komt een Rembrandt Musical in Carré, allerlei 
evenementen in zijn geboorteplaats Leiden, een tentoonstelling over Rembrandt in het Van Goghmuseum (vanwege de 
verbouwing van het Rijksmuseum) en nog veel meer. 

De complete agenda van Rembrandt-activiteiten vindt u op http://www.rembrandtdvd.com 
 
Het mooiste zou natuurlijk zijn als u dit jaar naar Nederland zou kunnen komen om iets van de festiviteiten mee te vieren. 
Maar als u daartoe niet in de gelegenheid bent, is er gelukkig een goed alternatief: de Rembrandt-DVD met CD ROM. Dit 
officiële souvenir van het Rembrandtjaar 2006 is vanaf nu online te koop in 9 talen, zowel in PAL als in NTSC, via de 
webshop op http://www.rembrandtdvd.com. Daar kunt u ook een demo bekijken. 
 
De Rembrandt-DVD probeert antwoord te geven op één centrale vraag. Wat maakt Rembrandt zo speciaal dat hij tot de 
beroemdste schilders ter wereld wordt gerekend? Het tijdperk van Rembrandt, de Gouden Eeuw, komt tot leven. We 
nemen een kijkje bij Rembrandt privé: zijn ouderlijk huis, zijn jeugd, zijn schooltijd, zijn leermeesters, zijn atelier, zijn 
liefdesleven en zijn gloriejaren in Amsterdam. Meer dan 100 schilderijen, etsen en tekeningen passeren de revue. Speciale 
aandacht krijgt De Nachtwacht. De conservator voor 17e eeuwse schilderkunst van het Rijksmuseum legt uit waarom 
juist dit schilderij is uitgegroeid tot hét icoon van de Nederlandse schilderkunst in de Gouden Eeuw. In het 
Rembrandthuis wordt duidelijk gemaakt waarom Rembrandt ook als etser wereldberoemd was. In het Mauritshuis in Den 
Haag gaat een restaurator op zoek naar het geheim van Rembrandts onnavolgbare techniek. Met behulp van röntgen- en 
infraroodapparatuur kijken we letterlijk door enkele meesterwerken heen. En we volgen de voetsporen van Rembrandt in 
het Leiden en Amsterdam van nu. Met de CD Rom kunt u 49 kleurenreproducties maken van schilderijen, etsen en 
persoonlijke documenten van Rembrandt, maar ook van enkele oude, zeldzame stadskaarten van Leiden en Amsterdam.  
 
De DVD is samen met de CD Rom stevig verpakt in een luxe geschenkbox. De normale winkelprijs in Nederland is 24,95 
euro. Maar voor Nederlandse communities in het buitenland gelden hoge kortingen wanneer u als club een bestelling 
plaatst. Als u daar meer over wilt weten, verzoek ik u contact met mij op te nemen. 
 
Buiten Nederland is de Rembrandt-DVD moeilijk te krijgen. Dat maakt hem tot een exclusief geschenk voor kenners en 
musthaves. Indien u dit bericht belangrijk genoeg vindt om het te linken aan uw website of door te mailen naar uw 
verenigingsleden dan wel andere Nederlanders en Rembrandtliefhebbers die u in uw omgeving kent, zou ik u zeer 
erkentelijk zijn. In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
 
Met vriendelijke groet, 
Ed de Ridder 
Uitgeverij Capital Interactive 
Pettelaarpark 66 
5216 PP  's-Hertogenbosch 
T +31 73 - 613 30 30 
F +31 73 - 613 65 00 

e.deridder@capitalinteractive.nl 
 
Bestellingen kunnen direct bij Uitgeverij Capital Interactive geplaats worden. Over de korting voor leden van de verni-
ging wordt nog overleg gepleegd. 
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In het land der apen 
 

Er was eens een land waar erg veel apen woonden. Te veel. Dat land was vroeger in een ver verleden leeg 
en moerassig geweest. Veel eiken hakhout, wilde varkens, een woest gebied waar struikrovers en 
bekkensnijders de dienst uitmaakten. 

 

Geleidelijk was het geciviliseerd en dichter bevolkt. Hoewel de moerasgeuren nooit helemaal verdwenen 
waren. Het had zelfs ooit een bloeitijd meegemaakt, nu al weer eeuwen geleden. De apen teerden er nog 
steeds op, op die al lang vergane glorie. Maar de overblijfselen uit die tijd waren geleidelijk weer 
verdwenen, ter wille van de vooruitgang. Zelfs het geboortehuis van hun beroemdste kunstenaar uit die 
gouden eeuw was afgebroken en vervangen door een benepen nieuwbouwhuisje in een nog lulliger 
nieuwbouwblokje. Waar apen groot in kunnen zijn! 

 

Rijk waren ze wel gebleven na die gouden tijd, dat wel. Door een gelukkige combinatie van geldzucht en 
geloof hoorden ze nog steeds tot de rijkste landen van de hele wereld. Je kon er zelfs leven zonder dat 
je een poot uitstak. Want er was een fonds voor arme landgenoten dat bijsprong wanneer iemand onder 
een van tevoren vastgelegd welvaartsniveau zakte. Het gevolg was met een beetje inzicht in de natuur 
van apen te voorspellen geweest, er zakten véél apen onder dat niveau. Erg veel. Teveel.  

 

Nu was de ellende nog wel te overzien geweest wanneer er niet zo veel apen uit andere landen 
aangetrokken werden door dit luilekkerland. Zelf hadden ze weinig kansen. Er heerste in hun thuislanden 
werkeloosheid, honger, burgeroorlog, criminaliteit. En met zoveel ellende is de rekening natuurlijk snel 
opgemaakt. Bovendien kende dit kleine apenland geen grenzen. Een gevolg van een afspraak met buur-
landen. Een afspraak waarvan de enorme consequenties niet te overzien waren. Een enorme stommiteit 
natuurlijk. Elk instrument om ongewenste toevloed van apen uit verre en vreemde landen te reguleren 
ontbrak. 

De eerlijkheid gebiedt om te erkennen dat er in ons kleine apenland ook veel stemmen opgingen om deze 
kanslozen uit andere minder bedeelde landen op te nemen, zeker wanneer ze asiel zochten. Alleen, een 
klein land, ook al is het nog zo rijk kan niet onbeperkt nieuwe inwoners opnemen. Een tegenstrijdigheid 
die pas langzaam duidelijk werd. 

Er kwam nog iets bij, dat van tevoren te voorzien was geweest maar helaas niet voorzien werd: veel van 
die nieuwkomers waren geheel anders dan de apen die  oorspronkelijk woonden in dit land. Hoewel 
�oorspronkelijk� ook maar een betrekkelijk begrip is natuurlijk.  

Anders, dat wil zeggen, ze aten ander voedsel, kleedden zich anders, spraken een andere taal, geloofden 
in een andere god. En vermengden zich niet met de oorspronkelijke bevolking.  

De taal niet spreken betekende vaak geen werk. Geen werk betekende vaak frustraties. Frustraties 
betekenden soms vandalisme, criminaliteit, en extreme geloofsovertuigingen die terroristische ideeën 
met zich mee brachten. 

 

Inmiddels waren er zo�n anderhalf miljoen allochtonen tegenover zo�n 15 miljoen autochtonen, zeg maar 

(Continued on page 15) 
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vreemde tegenover inheemse apen. Hoewel �inheems� ook alweer zo�n betrekkelijk begrip is. Wanneer je 
ergens sinds je geboorte woont, en je familie al enkele generaties,  ben je dan een vreemdeling? 

   

Het is aan apen eigen om snel last te hebben van xenofobie, wat zoiets betekent als �alles wat vreemd is 
niet accepteren�.  Want �wat de boer niet kent dat lust ie niet�! Er ontstonden dus spanningen. En zo kom 
je terecht bij de politiek. Want die is daarvoor.  

 

De politiek dus. Elk gezond denkend mens begrijpt dat je geen anderhalf miljoen inwoners buiten je 
grenzen kunt zetten. Maar er waren politici die angstig dicht in de buurt van dergelijke ideeën kwamen. 
En er stemmen mee trokken.  

 

Een korte uitleg over het politieke systeem van onze apen. Ik ga daarbij voorbij aan wat toeters en 
bellen die er vooral voor de sier zijn, zoals verjaardagen van de koningin der apen en haar familie, 
toespraken urbi et orbi, doorgeknipte linten bij de opening van weer een overbodige autoweg, en andere 
even eerbiedwaardige als betekenisvolle tradities.  

Dit apenland kende een politiek systeem waarbij het volk regeert. Niet echt natuurlijk, maar zo 
vertelden ze het. Het volk koos de figuren die het land regeerden. En die figuren zorgden er voor dat 
het volk ze koos, ze bespeelden de pers en alle media die ze konden bespelen. In een bevriend land had 
de opperste politicus daarom alle media onder zijn gezag gebracht, zo kon hij min of meer ongestoord 
zijn volk manipuleren en zich laten herkiezen. In ons apenland was dat niet het geval, in ieder geval nog 
niet. Maar om gekozen en herkozen te worden moest een politieke figuur in ieder geval twee dingen doen, 
hij moest de pers halen, in het nieuws komen en die dingen zeggen waarmee hij dacht de meeste kiezers 
te trekken. Anders kon hij het bij de nieuwe verkiezingen over vier jaar wel schudden. Samengevat dit 
politiek systeem leidde tot een behoorlijke portie opportunisme. Je moest er immers voor zorgen dat je 
over vier jaar niet buiten de prijzen viel. En het leidde tot korte-termijn-politiek. De horizon van de 
gekozen politici lag niet verder dan de komende drie jaar. 

 

Terug naar het probleem van de allochtoonse apen en de reactie daarop van de politiek. Er kwamen dus 
de meest waanzinnige ideeën. Inheemsen mochten er bij lopen zoals ze wilden, in Staphorst, Oeteldonk 
of waar dan ook. Maar allochtonen moesten behalve privé hun klederdracht inleveren. Er was een politica, 
nooit te beroerd om het vuurtje op te stoken als ze daarmee de pers kon halen, die het recht op 
belediging als een grondrecht wilde beschouwen. Ja er kwam zelfs het voorstel van een van de 
invloedrijkste politici van het land om te verbieden dat op straat een andere dan de oorspronkelijk 
inheemse taal gesproken werd; een minister die bekend stond om het fanatisme waarmee ze haar kleine 
oorlog voerde, je zou het een jihad kunnen noemen. Zwarte scholen, fout. Zwarte wijken, fout. 
Verplichte integratie. Dwang. Kortom, extremiteiten genoeg. Die de spanning natuurlijk allesbehalve 
deden afnemen. Integendeel. Er vielen slachtoffers. De politicus die belast was met het handhaven van 
de binnenlandse orde, startte een veiligheidscampagne die zo geruststellend was dat je onder elke 
straattegel een terroristische aanslag verwachtte. De meeste politieke partijen bleken bang om een 
genuanceerd antwoord te geven. En een gecompliceerd probleem vraagt nu eenmaal om een genuanceerd 
antwoord. 

In feite zou je kunnen zeggen dat het politieke systeem het antwoord schuldig bleef, faalde. Arm 

(Continued from page 14) 
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Wij kunnen het gehele pakket van internationale verhuizing  
en/of relocation services voor U regelen en met de meeste  
verhuispartners in Mexico samenwerken.  
 
Kijk op onze Website www.AStarRelocation.com voor  
meer informatie. 
Contact: Astrid van den Noort 

                Kerklaan 3A, 4944 VA  Raamsdonk Nederland. AStarRelocation@aol.com 
            Tel 31 162 580789            Fax 31 162 521692        Mobiel 31 6 53948663                     

De gegevens van de leden worden bijgehouden door Eric van Nuland.  
Indien uw gegevens niets juist zijn opgenomen, gelieve een email te zenden aan: 

nvmexco@prodigy.net.mx  
of bel :5662 1033. 

apenland.  

Er waren ook wel andere, verstandigere geluiden. Maar die werden niet gehoord.    

Dat je mensen hun taal en cultuur nooit mag ontnemen. Taal en cultuur zijn wezenlijk voor een gelukkig 
bestaan. De geschiedenis biedt talrijke voorbeelden van de ellende die er ontstaat wanneer je apen van 
hun taal en cultuur berooft. Dat daarom in het onderwijs, om het heel kort te stellen, de eigen taal en 
cultuur centraal behoren te staan, en dat de taal van het gastland beschouwd moet worden als een 
vreemde, tweede taal. Dat die tweede taal wel beheerst dient te worden.  

Dat het beheersen van deze tweede taal belangrijk is om aan werk te komen. En het afmaken van een 
opleiding idem dito. Dat er voor ieder werk behoort te zijn, en is. Dat er een verborgen werkgelegenheid 
is  Dat werk een remedie is tegen veel frustratie. Arbeit macht misschien niet frei, maar het voorkomt 
wel veel ellende. 

Dat er in ruil voor het recht op onderwijs in eigen taal en cultuur, op scholing en werk,  de 
onontkoombare plicht behoort te zijn tot scholing en werk.         

 

En de integratie dan, wat komt daar dan nog van terecht? Integratie is een toverwoord. Je spreekt het 
uit en je hebt visioenen van een gelukkige harmonische samenleving. Ze leefden nog lang en gelukkig. Zo 
gaat dat in sprookjes. Maar niet in dit allesbehalve te benijden apenland. 

 

Bernard Schut 

(Continued from page 15) 
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Toegansprijs: MN$500 per persoon, alles 
inbegrepen. Denk eraan: vol is vol. Dus 
wacht niet tot het laatste moment. 




