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CO NTENIDO:  

Het is toch een heel gedoe om het allemaal 
georganiseerd te krijgen, naast je werk en 
dagelijkse zaken. Het is niet je eigen feest, 
je bruiloft organiseren is heel iets anders, 
je doet het voor de nederlandse club. De 
club is nogal verdeeld, mensen die hier al 
heel lang zijn, nieuwe leden, sponsors, 
Nederlanders, Mexicanen, jong en oud en 
het is dus nagenoeg onmogelijk om het goed 
te doen voor iedereen. Heftige en lange 
discussies zijn voorafgegaan aan het feest, 
welke zaal, de band, het eten en drinken, 
de tijden een loterij, een receptie, de 
aankleding, de kaartverkoop, lootjes 
verkopen ja of nee enz. Uiteindelijk wordt 
er een keuze gemaakt en dan maar hopen 
dat het goed gaat.  

 

In het begin waren we wat nerveus over 
het nieuwe reserveringssysteem dat 
achteraf gezien heel goed en efficient 
heeft gewerkt. Doen we dus volgend jaar 
weer. Het doel was om hiermee de juiste 
mensen bij elkaar aan tafel te krijgen, en 
gezien het klets-niveau is dat aardig 
gelukt.  

 

Zaterdagmorgen hebben we met een hele 
groep de zaal aangekleed en om een uur of 
3 snel naar huis, door al het verkeer, hapje 
eten, douchen, even relaxen, pak aan en 
snel weer terug. Vanaf 7 uur kwamen de 
eerste gasten langzaam binnendruppelen en 
zo af en toe was het even stressen met de 
entree tickets en lootjes. Je ziet dan in 
korte tijd zoveel bekende en onbekende 
gezichten waar je een naam bij moet 
plaatsen dat je op een gegeven moment de 
draad helemaal kwijt bent. Maar dan gaat 

de deur van de zaal open en kan het feest 
beginnen. Even rust en lekker wat eten met 
een glaasje wijn. We hebben de loterij 
gedaan tijdens het toetje om de rest van 
het feest niet te onderbreken, en mischien 
is ´t volgend jaar toch beter om dit te 
doen tussen, bijvoorbeeld, 12 en 1. 

 

Tijdens het feest moest er natuurlijk flink 
gedanst worden en de meesten deden dat 
erg goed. Al moet ik zeggen dat er zoveel 
verschillende stijlen worden gedanst dat 
het eigenlijk niet uitmaakt welke muziek er 
gespeeld wordt. Jong en oud hebben het 
goed volgehouden tot 3 uur �s morgens. 
Voor mij zelf is de tijd veel te snel gegaan 
omdat ik tijdens en daarna nog met van 
alles en nog wat bezig was. Licht, aan of 
uit, de airco harder of zachter, kan het 
eten weg, zijn er nog meer toetjes, de 
bailys is op, de band maakt een pause, en ik 
weer naar achter om die lui op het podium 
te krijgen en als het afgelopen is de 
flessen tellen, afrekenen, een gedeelte van 
de versiering naar de auto slepen en dan 
lekker lang lang slapen. 

 

Het is een heel gedoe maar al met al zeker 
de moeite waard want het is prachtig om te 
zien dat iedereen een fantastische avond 
heeft gehad. 

 

En volgend jaar? Dat hebben we in de 
afgelopen vergadering al besloten. We gaan 
een nieuwe locatie zoeken en een nieuwe 
band huren. 

Het Oranjebal;  
gezien door de ogen van Eric van Nuland 

POPO 
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Van de Bestuurstafel.............. 
 

Zoals jullie misschien weten gaan wij (Ewa, twee kinderen en ik) deze zomer terug naar Zweden. Na 
bijna 10 jaar is het weer eens tijd om wat van de �home culture� op te doen.  

Op de algemene ledenvergadering was afgesproken dat ik tot de zomer als voorzitter zou aanblijven en 
dat Drees Beekman het daarna zou overnemen. Maar het leven is vaak moeilijk te voorspellen en Drees 
kreeg veel meer op zijn werk te doen dan hij had verwacht. Gelukkig hebben we Jos de Leijer bereid 
gevonden om deze taak van Drees over te nemen.  

Het afsluiten van vijf jaar Mexico bleek ook niet zo makkelijk te zijn en Jos, onze vice voorzitter was 
zo aardig om mijn taak al vanaf 1 mei te willen vervullen. Deze voorzitterswisseling is op de 
bestuursvergadering van 2 mei officieel bevestigd. Ik hoop dat Jos net zoveel plezier zal hebben als ik 
met het leiden van onze dynamische club.  

Met deze wisseling ben ik U allen ook een dank verschuldigd. Ik herinner me nog als de dag van gisteren 
de algemene bestuursvergadering van 2001, toen ik net aangekomen in Mexico de gezellige rotzooi van 
een zodanige vergadering mocht aanschouwen. Als partner van een staats zigeuner, heb ik in Buenos 
Aires, Damascus, Stockholm, Bonn en Berlijn de Nederlandse verenigingen meegemaakt en nergens een 
zo�n actieve ongecompliceerde en  héél gezellige groep gezien. Voor mij was de bestuursvergadering 
altijd een van de weinige momenten in m�n leven als partner van een diplomaat, waar naast het 
afhandelen van nuttige zaken, ook veel humor aanwezig was. Ik hoop dat U allen nog lang van de 
vereniging kunt genieten.  

Volgend jaar bestaat de club 100 jaar en is het misschien tijd om de koninklijke goedkeuring aan te 
vragen. De vereniging verdient het!!! 

Paul Polano 

 

Koffie ochtend Nederlandse Vereniging 
 
In verband met moederdag en het aanstaand vertrek van Anneke is de volgende koffie ;           

                                              17 mei bij Anneke Yserd 

Adres; Socrates 377 3e verd., Palmas Polanco. Graag aanmelden ; 5281-3432 of 5308-3382 

Komende vanaf Palmas op de Presidente Masaryk neem je de eerste straat rechts. Dit is Bernard Shaw, 
aan het eind links, daarna weer 1e links. Dit is Socrates. Portero is ook valet. 

 

In juni wordt de koffie ochtend gehouden bij Andrea. 

Dit wordt een speciale ochtend want de buurman van Andrea is uitgenodigd. Hij vertegenwoordigt het 
cosmeticamerk Nature. Na zeer positieve verhalen van velen willen wij jullie graag kennis laten maken 
met deze produkten. Voorlichting en demonstraties beloven interessant te worden. 

Als een ieder rekening kan houden met de datum donderdag  8 juni !?!. Een definitieve bevestiging en 
adres volgen nog. 



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 

Ingezonden brief van Erik Witschey.  
 
Laat ik voor op stellen dat we als redactie altijd blij zijn een ingezonde stuk op te nemen. Eigenlijk zouden we 
het op prijs stellen als er meer mensen zijn die reageren op evenementen of artikelen.  
Dus Erik, onze dank.  
 
We berijpen je frustratie en we delen dit uiteraard. Maar de realiteit is iets anders. Laat ik je enigszins op de 
hoogte brengen. De laatste keer dat we een �grote bazaar� hebben gehouden, is er een onevenredig beroep ge-
daan op de ambassade en in essentie is hun franschise niet voor de daarvoor bedoelde bestemming gebruikt. 
Uiteraard heeft het bestuur dit meerdere malen met de ambassade besproken, maar het besluit stond vast.  
Jammer? Ja, maar we moeten ons natuurlijk realiseren dat het verkopen van zoveel producten zonder btw niet 
echt kan. Ik denk dat beiden kanten gelijk hebben en dat we nu dus �creatief� moeten zijn. En dat zullen we 
ook doen. Maar het is moeilijk en de consequentie is dat de prijzen zijn gestegen.  
Het klink echt makkelijk om een �API� hier te vinden maar ook voor een soort �API� bestaan er vele gecom-
pliceerde en dure Mexicaanse voorschriften en daar heeft het organisatie committee zich aan te houden.  
Weet, Erik, dat het bestuur hun uiterste best zal doen om aan ieders wensen te voldoen! 
 
Marco Bueninck   
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Het bestuur ...... Wat doen die nou? 
 

Lid zijn van het bestuur is hartstikke leuk. Elke maand komen we bij elkaar bij een van de leden thuis. 
En het is elke keer weer een verassing wat voor hapjes, kaas, bier en wijn er aanwezig zijn want het 
kan natuurlijk geen droge bedoeling zijn. 

 

In het begin van het jaar wordt er een plan opgesteld van alle klassieke activiteiten met de nieuwe 
datums en wie er verantwoordelijk wordt voor welke activiteit. Elke keer als we een vergadering 
hebben worden de komende activiteiten in meer detail uitgewerkt. En dat is natuurlijk een heel gedoe, 
wie doet de drank, wie koopt het vlees, wie maakt de nasi, saté enzovoorts. Nou dat valt allemaal best 
wel mee. Om 10 uur is meestal alles wel rond en wordt het gezellig naborrelen. Omdat elk lid zo zijn 
eigen kennissen/vrienden heeft in de klub, komen er natuurlijk heel wat roddels over de tafel. Je kunt 
je dus wel voorstellen dat er tijdens en na de vergadering heel wat gelachen wordt en er best een hoop 
lol gemaakt wordt. �En nu even serieus� is een veel gebruikte uitdrukking van de voorzitter. 

 

Voordat ik lid van het bestuur werd, kende ik bijna niemand en gedurende de eerste vergaderingen 
snapte ik het zo af en toe niet helemaal. Er zijn natuurlijk klassieke activiveiten waar sommige leden 
veel ervaring mee hebben. Ik niet, dus worden er nogal eens wat oude koeien uit de sloot gehaald om 
duidelijk te maken hoe het vroeger ging. De jeugd wil het natuurlijk altijd weer anders en de door de 
wol geverfde leden willen gewoon recht door zee. Voorbeeld: waarom niet elke derde donderdag met 
z�n allen naar de kroeg. Dat idee is dus al verschilende malen uitgeprobeerd en werkt blijkbaar niet. 
Trekken er een paar toch de stoute schoenen aan en wordt het georganiseerd. Blijkt er de eerste keer 
een opkomst te zijn van zo�n 20 man en een puinhoop met de betaling en die obers snappen er ook geen 
bal van. Na drie maanden zit je dus alleen in de kroeg en moet je de oude garde toch gelijk geven.  

 

Het tweede jaar in het bestuur is daarom veel gemakkelijker en steeds leuker en nu begin ik zo 
langzaam aan bij de oude garde te horen. Dus hebben we nieuwe leden nodig, vers bloed zodat het 
bestuur fris, jong, dynamisch en vernieuwend blijft.  

 

Het is echt wel de moeite waard om in het bestuur te zitten omdat je dan veel meer mensen leert 
kennen, goede informatieuitwisseling over het reilen en zeilen van Mexico en over ons Nederlanders, 
weer eens ergens komt en niet thuis voor de buis zit te niksen. 

 

Volgend jaar bestaat de Nederlandse Vereniging 100 jaar. Er moet dan veel meer georganiseerd 
worden en we kunnen alle hulp gebruiken. Wie heeft er goede kontakten met de koningin en kan haar 
uitnodigen. Is er iemand in de vereniging die drinkmaatje is geweest met Prins Willem Alexander? 
Hebben we geen familielid van een bekende Nederlandse artiest onder ons? Wiens oom of tante kan 
een container klompen importeren? Als hoogtepunt van het 100-jarig bestaan kunnen we mischien een 
molen neer zetten in la Colonia �el Holandes� op de Ajusco. 

 

Eric van Nuland 
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De man van Albuquerque 
 

Ik zal hem nooit vergeten, John Tushi uit Albuquerque, zoals hij daar stond, wankelend op zijn benen, een gegrilde 
kip omhooghoudend met zijn linkerhand, opgewonden naar ons gebarend. 

 

We waren op trektocht door de Verenigde Staten en beland in het indiaanse zuidwesten van het land, in Arizona en 
Nieuw Mexico, het gebied van de �nobele wilden� zoals de Romantiek hen zag, wilde zien en Karl May hen beschreef. 
Nobele wilden? 

We trokken door het reservaat van de Navajo-indianen, de Navahós, zoals je het uitspreekt. Een troosteloos 
gebied met her en der verspreid armoedige erven met een huis en wat in elkaar zakkende stallen. Wat klein vee. 
Blaffende honden, kippen, een paard. En vooral pick-ups, waarmee hele families zich met grote snelheid 
verplaatsten. De mannen met hun cowboyhoeden voorin in de cabine, de rest van de familie, vrouwen en kinderen in 
de achterbak tegen de achterwand van de cabine hurkend, in elkaar gedoken tegen de wind. Meestal was een 
tradingpost het doel van de rit. Of liever gezegd de drank die je daar kon krijgen. Bij die winkels stonden, leunden, 
hurkten en lagen de indianen in alle vormen van beschonkenheid. Een droevig gezicht. Er bleek weinig meer over van 
hun aangeboren adel. Een gedegenereerd �ras�, al mag je dat woord niet meer gebruiken. 

 

Wij kampeerden bij Gallup, in het Red Rock State Park. Jaarlijks wordt daar in augustus het Inter-Tribal Indian 
Ceremonial gehouden, interamerikaanse indiaanse spelen. Delegaties van Midden-Amerika tot Canada komen er. Voor 
de kinderen worden spelen gehouden, er zijn rodeo�s en we zagen indianendansen, waarvan vooral de krijgsdans van 
de Apachen de meeste indruk maakte. Dat kon ook bijna niet anders. 

 

Gallup zelf was een stad in oorlog. De politie patrouilleerde 5 man breed door de straten. En politie in die gebieden 
ziet er ook uit als politie, geen vriendelijke greenhorns met ringetjes in hun oren en zorgvuldig gecoiffeerde haren. 
Breedgeblokte beren, goed bewapend, en eerst slaan en dan pas praten. Dat type. 

 

We zochten onze parkeerplaats op. In Gallup hadden we niets te zoeken. En daar stond John Tushi en gebaarde 
naar ons. Mijn reisgenoten verdwenen snel in de auto. Ik liep naar hem toe, hij zag er vriendelijk uit. Een grote 
indiaan. Indianen zijn meestal klein van stuk. Dronken was hij wel, dat was wel zo. Hij maakte duidelijk dat hij een 
heerlijke kip had weten te bemachtigen, Maar een kip zonder brood, dat was jammer, dat bedierf voor een goed 
deel het plezier van het eten. En helaas zijn geld was op, dat was zijn probleem. En of ik hem niet aan wat klein geld 
kon helpen. 

 

We raakten aan de praat, hij vertelde hoe hij heette en waar hij vandaan kwam, ik vertelde hetzelfde. Maar 
Holland, dat zei hem niet veel. Achter mij kwamen mijn reisgenoten in opstand, ik moest nu echt mee. Dit was 
vragen om problemen. Maar niks problemen. Ik pakte, nog dommer, mijn portemonnee, zocht wat kleingeld bij 
elkaar, genoeg voor brood, en ik nam aan dat hij er toch ook nog wat bij moest drinken. 

 

John Tushi begreep de situatie, dat ik, we nu afscheid moesten nemen. Hij gaf me een hand, een vette hand en zei 
eenvoudig: God bless you. 

 

Ik ben niet gelovig, maar denk nog vaak dat zijn zegen mij geen kwaad heeft gedaan in mijn leven. 

 

Bernard Schut 
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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 

Komende Activiteiten 
(niet vergeten in uw agenda op te nemen) 

 
20 mei  Buitendag  
   Bij Hans van Marwijk in      
   Cuernavaca  (Zie elders in de POPO de   
   routebeschrijving) 
Juni   WK  
   Er wordt gewerkt aan de      
   mogelijkheid om interesante     
   wedstrijden gezamenlijk te zien. 
16 juni  Nassiemaaltijd/Zomerborrel 
   Bij Andrea en Peter le Poole-van    
   Amerongen, Av. Bernardo Quintana 110-11 
   Col. Loma de Santa Fe. Tel. 5292 2044 
8 sept.  Home-coming Party  

   Details volgen nog of kijk op de website van de   
   Vereniging. 



 
 

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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Nederland en de Taalverloedering 
 

Zo, weer terug van een paar weekjes Nederland. Het is iedere keer weer wennen hoor, afgezien van het weer. Nederland bedoel ik 
dan. Nederland staat letterlijk en figuurlijk op de schop. 

 

Toen ik op het station in Arnhem aankwam en de treintaxi naar Velp wilde nemen, kwam ik er achter dat die treintaxi niet meer 
bestaat. De bus dan maar. Buitenkomend zag ik dat het hele stationsplein, na 2 jaar werk, nog steeds op een zandafgraving lijkt. 

In Velp is het winkelcentrum Velperbroek tegen de vlakte en verderop op de Kennedylaan, waar m'n moeder woont, is er een enorm 
gat van zo'n 250 vierkante meter en 5 meter diep gegraven om de plaatselijke waterhuishouding te verbeteren. 

Daarnaast, eind december, werd er in alle kranten al gewaarschuwd dat Rijkswaterstaat in 2006 op alle snelwegen groot onderhoud 
zal gaan uitvoeren en dat iedereen op lange files moest gaan rekenen. Nu had ik vanuit de trein vanaf Schiphol al gezien dat om 10 
uur 's morgens het verkeer tussen Ede en Driebergen in beide richtingen volkomen vast zat, dus er staat ze wat te wachten. 

 

Natuurlijk waren er ook positieve noten. Zo kreeg ik de gelegenheid een volkomen nieuwe taal te beluisteren zowel op radio en 
televisie als "live".  

Het lijkt meestal op Nederlands, maar soms klinken er woorden tussendoor die op Engels lijken maar die met een vet Nederlands 
accent worden uitgestoten. Je weet dan even niet waar de andere persoon het over heeft. 

Dit is, volgens de Amsterdamse linguist Dr. Jan Stroop, te danken aan het feit dat "In many cases the spelling and pronunciation of 
the English words are adapted to fit Dutch usage". Ook een beetje aan iemand anders z'n taal sleutelen mag dus. 

Vandaar: een geheel nieuwe taal. 

Dat veel Nederlanders er ook moeite mee hebben blijkt uit het feit dat veel reklame op de televisie nu van ondertiteling voorzien 
wordt. De creatieven zijn tegenwoordig zo creatief dat er uit de vertoonde beelden ook geen touw aan vast te knopen is wat er  nu 
eigenlijk aangeprijsd wordt. 

Vanmorgen las ik een artikel in de krant over een meisje, oorspronkelijk uit Kosovo, dat zo graag een Nederlands VWO dilpoma wil 
hebben, dat ze, na met de hele familie het land uitgezet  te zijn, nu weer, illegaal, met een Frans toeristenvisum in Nederland 
terug is. 

O ja, wel nadat ze een "oprot-premie" van 7.000 euro opgestreken hadden.  

Minister Verdonk is daar achtergekomen en wil haar alsnog uitzetten. 

Ongelooflijk wat dat, naast het standbeeld voor de doodgeschoten mus, regenachtige herdenkingsbijeenkomsten voor Van Gogh en 
Fortuyn, en overspannen politieagenten die hun hele familie uitmoorden, in ons land losmaakt! 

Hier even wat reakties van het volk: 

 

-Take your loses Verdonk! 

-Lock stock en barrel uitrouleren! 

-Maar zo belazeren deze hazardeuren allmaal de boel. 

-Come on zeg. 

-Rita.... keep up the good work! 

-...de mensen die de aanvraag hard nodig hebben, lijden weer onder de bad gays/girl(s). 

-yeah right sorry hoor maar als we echt zo zielig gaan zitte zijn. 

-...de gast family ook hun verkregen premie afnemen. 

 

Moeilijk, hë? 

 
 
Peter Frederiks 
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Buitendag Cuernavaca 
 
Op de website van de Nederlandse Jeu de Boule Bond (ja, die bestaat echt!) kun je lezen dat Jeu de 
Boule staat voor een life-time sport voor het hele gezin, van jong tot oud, waarbij vaardigheid, 
concentratie en teamgeest centraal staan.  Om dit in de praktijk te brengen organizeert de Nederlandse 
Vereniging in Mexico het Jeu de Boule toernooi 2006.  Deelname staat open voor alle leden van de 
vereniging, jong of met wat meer levenservaring. 

 

Naast de mogelijkheid om een echte fransman (én kampioen vorig jaar!) te verslaan in deze geavanceerde 
sport, kun je ook gewoon lekker komen zwemmen, genieten van de buitenlucht, een glaasje wijn, de 
barbeque, salades en natuurlijk het gezelschap en contact met mede-leden van de club. 

 

Jo, en Hans van Marweijk stelt wederom het terrein bij hun huis in Cuernavaca ter beschikking op 
zaterdag 20 mei, waar we vanaf 11.00 uur van harte welkom zijn. Het adres is Privada Azaleas #615, 
Paseo de la Reforma 264, Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos (routebeschrijving 
op de website http://mexico.nederlandse-vereniging.net/buitendag.htm )  

 

Voor deze aktiviteit vragen we een onkostenvergoeding van 100 peso per volwassene (kinderen gratis) en 
stellen we aanmelding vooraf zeer op prijs (via dezelfde website). 



Willy de Winter 
 

Officieel tolk- vertaler bij diverse Mexicaanse instanties en als 
 zodanig erkend door praktisch alle ambassades van Amerika en  

Europa 
 

Nederlands (Vlaams) - Frans - Duits - Engels - Spaans -  
Italiaans - Portugees en andere talen. 

 

Avenida Horacio 528 (404), Colonia Polanco, 11570, México D.F. 
Tel.: 5545 5764 / 5254 7446, Fax: 5531 0348 

 
Marijke J. Larenas-Linnemann 

 
Drs. Spaanse taal en letterkunde 

Lerares M.O. Spaans 
Beëdigd  tolk-vertaler 

 
Privé- en groepslessen Spaans, Engels, en Nederlands 

Vertaalwerk Spaans, Portugees, Engels, Frans, Duits en Nederlands 
 

Clases privadas y en grupo de Español, Inglés y Holandés 
Traducciones Español, Portugués, Inglés, Francés, Alemán y Holandés 

 
TEL./FAX: (5) 675 44 04 
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Jo en Hans  van Marweijk 
Privada  Azaleas 615 

Paseo de la Reforma 264. 
Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca 

Tel. : 01  777  325 10 26      Cel. 044  777  327 37 21 
 

Route: 
Neem bij nadering van Cuernavaca vanaf de snelweg (tolweg) de driebaans dubbele rondweg ("Libramiento) richting 
ACAPULCO. 
                                 
Rij ongeveer 13 km tot het einde van de rondweg. Voorbij de laatste afslag "TABACHINES" hangt het eerste verkeersbord 
boven de weg.  Dit verkeersbord geeft  aan: Een rechtdoor pijl ACAPULCO, een rechtsaf pijl MORELOS en de gebogen 
linksaf pijl richting (terug) MEXICO. 
 
Rij vanaf dit punt op de linkerweghelft om deze U-turn te nemen terug richting Mexico. 
      
Neem na ongeveer 500 mtr. de afslag rechts PALMIRA, die na enkele meters uitkomt op de Ave. Palmira en sla rechts 
af. Vanaf dit punt is het ongeveer 4 km tot de Privada Azaleas. 
Voor degenen die de U-turn terug richting Mexico missen bestaat er nog een tweede afslag, richting Acapulco, bij een 
volgend verkeersbord met pijl links naar Palmira, onder de snelweg door meteen naar links langs het benzinestation 
richting de eerst genoemde afslag Palmira. 
Volg Palmira en passeer na ongeveer 1,6 km een rotonde met fontein en  na ongeveer 1,7 km kom je, via een geleidelijk 
dalende weg en op enkele plaatsen bochten met "topes", bij een kruising die je oversteekt (aan beide kanten zie je respt. 
een "Blockbuster  en  een "Farmacia del Ahorro"  en van tevoren een reeks van "negocios"). 
 
Na deze kruising en een "caseta de vigilancia" arriveer je aan de rotonde met een mozaiek van PASEO DE LA 
REFORMA (Dubbele avenida met mozaiek slang op de brede middenberm). 
 
Volg ongeveer 700 mtr. rechtdoor, na het passeren van de zijstraten "la Rosa en Laureles", tot de hoek met zijstraat 
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VAN DE REDACTIE��.. 
 

De april POPO was van onze nieuwe redacteur Ad ten Kate, en�� ik vond het een perfect nummer. Let 
wel, dit was de eerste keer dat hij met het programma Publisher aan de slag ging. Ad, fouten? Nee, 
alleen chapeau. Bedankt, geweldig gedaan.  

We hebben afgesproken dat we om en om de POPO verzorgen, hetgeen een leuke afwisseling geeft van 
wat een ieder van ons belangrijk vindt om in de POPO op te nemen.  

 

Als u dit leest ligt het Oranjebal alweer achter ons. Het verslag heeft u kunnen lezen in deze POPO. Ik 
kan me helemaal bij het commentaar van Eric aansluiten: een geweldig feest. Een woord van dank is zeer 
zeker op z�n plaats hier! Uitstekend werk Oranjebal team.  

Zoals Eric ook vermeldde viert de vereniging volgend jaar zijn 100-jarig bestaan en het bestuur is al vo-
lop bezig met het maken van plannen. Ook de redactie heeft een aantal ideeën voor iets speciaals. Wat 
we in ieder geval wel al weten is dat we uw hulp nodig zullen hebben. Verhalen over uw leven hier, erva-
ringen en alles wat u zelf leuk vindt zullen we plaatsen.  

 

Een ander belangrijk element is dat, zoals velen van u weten, Paul en Ewa deze zomer terug gaan naar 
Zweden. Uiteraard wensen we ze alle geluk in hun leven daar en voor Ewa heel veel succes in haar 
verdere carriére. Maar wat ook belanrijk voor de Nederlandse Vereniging is; we verliezen onze voorzit-
ter. Niet alleen dat, maar ook een enorme gastvrije Paul, wiens huis altijd open stond voor evenementen 
van de vereniging. Om er maar een paar te noemen: de jaarlijks terugkerende Paasbrunch, het Leidens 
Ontzet (wat een competitie strijd werd tussen hem en de andere Leienaar in ons midden), de vele ver-
gaderingen. Kortom, de Zweedse residentie was altijd bereid om als gastheer op te treden. Daarbij kwa-
men ook nog de uitstekende wijnen die Paul schonk. En het geestrijk vocht vloeide rijkelijk. Paul en Ewa, 
bedankt en nogmaals bedankt. Het zal moeilijk zijn een vervanging te vinden. En nogmaals heel veel suc-
ces in jullie verdere leven.  

 

Jos de Leijer heeft zich bereid verklaard om de taak als voorztter op zich te nemen. En terecht. Jos zal 
zondermeer een waardevolle voorzitter zijn en heeft een lange ervaring in de vereniging. Jos en Marjon 
zullen nog ongeveer twee jaar hier blijven en ik kan u verzekeren  dat Jos een geweldige job zal doen. 
Ook Jos en Marjon zijn altijd gastvrij en bereid hun huis ter beschikking te stellen voor activiteiten van 
de vereniging. Welkom Jos en ook jij succes in je nieuwe functie. Je hebt de steun van de radactie! Wat 
wil je nog meer? 

 

Rest mij nog u veel plezier te wensen met deze POPO en vergeet de Buitendag in Cuernavaca niet. U kunt 
zich opgeven via het Internet of bij één van de bestuursleden. Altijd gezellig en goed om even schone 
lucht te happen. Rij wel voorzichtig. Er zijn leden die soms in de greppel belanden! 

 

Marco Bueninck 
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Een jaar of vijftien geleden hebben Alicia 
en ik afgesproken elkaar niet meer van het 
vliegveld op te halen. Dat was tijdens de 
onderhandelingen van het Noord-
Amerikaanse vrijhandelsaccoord waarvoor 
we allebei regelmatig op stap moesten. 
Eén keer heb ik op Benito Juarez Interna-
tional drie en een half uur staan wachten, 
omringd door nog een paar duizend afha- 
lers van vertraagde passagiers. Allemaal 
op hun tenen om beter te kunnen zien of 
de geliefde al uit de schuifdeuren te voor-
schijn zou komen. �t Was de wanhoop ten 
top. En dan heb ík nog het geluk wat lan-
ger te zijn dan de gemiddelde Mexicaan. 
Maar de temperatuur liep op tot ruim bo-
ven de dertig graden en ik stond daar te 
zweten als een otter. Zelfs een spons was 
onvoldoende geweest om het vocht van 
m�n voorhoofd op te nemen, laat staan de 
zakdoek die ik toevallig bij me had. Toen 
besloot ik: dit nooit meer, en sindsdien ne-
men we gewoon de taxi. 
 
Overigens tot beider tevredenheid. De air-
port taxis zijn snel en ondanks de regel-
matige tariefsverhogingen van de af-
gelopen jaren nog altijd redelijk betaal-
baar. Een enkele keer, bv. als je aankomt 
tijdens het laatste weekend van een 
schoolvacantie, moet je wel eens een tijdje 
in de rij staan, maar op Parijs Orly is het 
me een keer overkomen dat ik anderhalf 
uur moest queuen en zoiets heb ik op 
Benito Juarez nooit meegemaakt. Het 
langste dat ik op Benito Juarez op een taxi 
heb moeten wachten is hooguit een half 

uurtje geweest. In ieder geval niks in ver-
gelijking met die drie en een half uur staan 
dringen en rekken van toen. Ook is er een 
frekwente busverbinding met Cuernavaca 
waar we dankbaar gebruik van maken als 
we tijdens het weekend aankomen. 
 
Regels zijn er echter om er van af te wi-
jken en dat gebeurde een paar weken gele-
den. Alicia kwam toen terug uit Argenti-
nie, alweer in verband met een vrijhandel-
saccoord waar Mexico inmiddels 
groothandelaar in is geworden. �t Is in 
Mexico met onderhandelaars als met di-
jkenbouwers in Nederland: als je er zoveel 
kundigheid in hebt opgebouwd, kan je er 
niet meer mee ophouden. Nederlanders 
winnen land tot er geen water meer over is 
en Mexicanen sluiten vrijhandelsaccoor-
den af totdat er geen �derde� landen meer 
over zijn. Als ik me niet verges hebben ze 
er nu zelfs één met Bulgarije.  
 
De vlucht van Alicia zou zaterdagavond 
om kwart voor tien aankomen en ze zag 
het niet meer zitten om naar Cuernavaca te 
komen. Eerst moet je door migración, dan 
op je koffer wachten, vervolgens door de 
douane heen en de bus gaat ook niet pre-
cies op �t moment weg dat jij aan komt 
lopen. Alles bij mekaar zou het wel tegen 
enen worden voor ze in Cuernavaca zou 
zijn. En dat na zo�n lange reis. Nee, ik ga 
gewoon naar huis in Mexico en vandaar 
bel ik wel. 
 

(Continued on page 15) 
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Ik had daar eerst vrede mee, maar toen ze 
later opbelde dat ze de woensdag daarop 
wéér voor anderhalve week naar Argenti-
nië zou moeten, begon ik er anders over te 
denken. ´t Leek me een beetje droevig als 
ze dan na zo�n lange reis de nacht in d´r 
eentje zou moeten doorbrengen in Mexico 
Stad, terwijl d´r man, kinderen en klein-
kinderen �t gezellig hebben in hun wee-
kendoptrekje in Cuernavaca waar ik jullie 
al eens eerder over heb verteld. Wie van al 
die schepsels de grootste aantrekking-
skracht op haar zou uitoefenen was me 
niet geheel en al duidelijk maar ik had er 
wel vertrouwen in dat ik na 25 jaar huwe-
lijk nog wel degelijk meetelde. Dus stelde 
ik voor: we komen je wel halen. Eerst 
wimpelde ze het aanbod af maar na enig 
aandringen zei ze: OK maar dan neem ik 
toch liever de bus naar Cuernavaca want 
ik wil niet dat je in �t donker rijdt. Jullie 
zien me wel verschijnen, ook als is �t na 
middernacht. 
 
De woensdag daarop was �t dus weer raak. 
Nu niet alleen naar Buenos Aires maar ook 
nog naar Mar del Plata waar de Cumbre de 
las Américas zou plaatsvinden. Hugo Cha-
vez met z�n gebruikelijke rode baret wierp 
zich daar op als de spirituele vader van het 
verzet tegen wat hij de herkonolisatie van 
America noemde, die de vorm zou aanne-
men van de Free Trade Agreement of the 
Americas. Aangezien Alicia een handje 
heeft in ´t hoofdkantoor van de FTAA in 
Puebla, is het niet verwonderlijk dat onze 
Venezolaanse vriend niet hoog scoort op 
haar lijst van favoriete staatshoofden. 

Alles bij mekaar zouden we elkaar bijna 
drie weken niet zien want voor mij stond 
er aansluitend een reisje naar Nederland 
op �t programma. Dus besloot ik weer een 
goeie beurt te maken en bood aan, alweer 
helemaal tegen onze afspraken in, haar bij 
die gelegenheid naar het vliegveld te bren-
gen. 
 
Normaal gesproken zie ik dat als tijdver-
lies want de chauffeur kan haar gewoon 
afzetten. Maar de tijden veranderen. Ik ga 
binnenkort met pensioen en ik ben al bezig 
om naar een lagere versnelling over te 
schakelen. Dus waarom ook niet? Haar 
vlucht vertrok om negen uur �s avonds, 
dus moesten we daar om zeven uur zijn en 
om zes uur van huis weg. Ongebruikelijk 
voor de spits waren we in 40 minuten op 
Benito Juarez, dit dankzij een alternatieve 
route die Miguel Angel tijdens z�n vele 
uren niks doen, kenmerkend voor het le-
ven van een chauffeur, voor ons had uitge-
vogeld. Doet ie tenminste nog wat nuttigs! 
Ook de terugweg leverde weinig proble-
men op en zo was ik om half acht terug op 
stek. 
 
Nog altijd zelfingenomen met het blijk van 
belangstelling en kameraadschap dat ik 
had getoond door Alicia naar het vliegveld 
te brengen schonk ik mezelf een single 
malt in en begon me bij de eerste dip af te 
vragen waar ik me die avond verder mee 
bezig zou gaan houden. Ik zou natuurlijk 
dóór kunnen lezen in La Fiesta del Chivo 
van Vargas Llosa waar ik kort geleden op  
aanraden van Adriaan jr. aan begonnen 

(Continued from page 14) 

(Continued on page 16) 
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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. 

was maar ik had die dag al zó veel gelezen 
op m�n werk dat ik me weinig gein-
spireerd voelde. Orde brengen in alle bank 
en credit card afschriften die zich de af-
gelopen weken hadden opgestapeld, had ik 
al helemaal geen zin in en zo kwam het 
dat ik terugviel op een oude verslaving: 
een potje schaken met de computer.  
 
Ik heb daarvoor een laptop van het begin 
van de negentiger jaren. Toen ik �m kocht 
een snufje van technologische vernieu-
wing maar inmiddels volledig achterhaald 
door de vooruitgang. De rechargeable doet 
het niet meer zodat je �m continu aan het 
stopcontact moet houden om er nog wat 
mee te kunnen doen, �t operating system is 

nog MS-DOS want Windows was er nog 
niet in die tijd. Dus het enige waar hij nog 
goed voor is is een potje schaken zo nu en 
dan. Maar daar kan hij dan ook wat van! 
Ik schat hem op een ELO-rating van rond 
de 2000. Dat is net iets beneden het mijne,   
Dus win ik wel van �m als ik echt m�n best 
maar kleine onnauwkeurigheden worden 
snel afgestraft en als je wat riskant speelt, 
dubieuze offers brengt of zo, kom je al 
gauw in uiterst gecompliceerde stellingen 
terecht waarin je alle zeilen bij moet zetten 
om niet op de klippen te lopen. �t Is inder-
daad verbazingwekkend hoe zulke stomme 
apparaten intelligente wezens, waar ik me-
zelf ook toe reken, zo in betovering kun-
nen brengen. 
Alicia vindt dat ook verbazingwekkend 
maar dan wel vanuit een andere inval-

(Continued from page 15) 
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shoek. Ze komt meestal later dan ik thuis 
van kantoor en het kan vóórkomen dat ik 
net op het moment dat zij de kamer bin-
nenstapt de kansen van een torenoffer op 
g6 zit af te wegen tegen het verlies van 
materiaal dat dat met zich mee zou bren-
gen. In zo�n geval krijgt ze natuurlijk niet 
de aandacht die ze verdient en dat heeft 
ertoe geleid dat ze die krakkemikkerige 
laptop van me als een mededinger is gaan 
beschouwen. Om jullie de waarheid te 
zeggen heeft ze daarin gelijk en iedere 
keer dat ik me weer eens door dat el-
lendeding laat afleiden van m�n echtelijke 
verplichtingen neem ik me stellig voor om 
m�n leven te beteren. Maar als ik dan bij 
de volgende gelegenheid weer zo�n mooie 
stelling zit te analizeren, blijken ingeroeste 
gewoontes toch weer hardnekkiger dan 
goede voornemens. Een maand of vier 
geleden heb ik me al eens afgevraagd 
waarom ik dat kreng niet gewoon weg-
gooi. Uiteindelijk heb ik bij het bestrijden 
van m�n veslavingen altijd de beste resul-
taten geboekt met het wegnemen van de 
verleiding. En ik ben nou ook weer geen 
aanhanger van Willy de Winter�s lemma: 
ik schaak, ergo sum. 
 
Ik zat die avond al aan m�n tweede glaasje 
Scotch toen om kwart voor negen de tele-
foon ging. �t Was Alicia. Ik sta nu op �t 
punt stond het vliegtuig in te lopen. Op dat 
moment ging �t mij om de gevolgen van 
een paardoffer op e5. Als die �m dan terug-
pakt met m�n pion, dacht ik, geef ik 
schaak, moet hij z�n koning verzetten en 
zo ontneem ik �m de mogelijkheid om te 

rokeren. Vergeet vooral niet de telefoonre-
kening te betalen. Nee, maar hij kan ook 
z�n loper ertussen zetten, dan kan ik wel 
afruilen maar dan is er nog niks aan de 
hand. Je moet eraan denken Sebastian en 
Daniela hun domingo te geven. Maar ik 
kan ook níet afruilen en in plaats daarvan 
de f-pion opspelen. Da�s uiterst kansrijk! 
Ik moet nu ophangen, ik hou van je, mor-
gen bel ik je wek als ik aankom en we zien 
mekaar over drie weken. Pas op dat mo-
ment drong het tot me door dat er aan de 
andere kant van de lijn iemand tegen me 
aan �t praten was en dat die iemand m�n 
allereigenste geliefde was. Ik kon nog net 
een �buen viaje� uitbrengen maar was er 
niet zo zeker van of vóór dan wel na de 
click was waarmee Alicia het gesprek had 
afgebroken. Ik schrok ervan en probeerde 
haar nog terug te bellen om me te veronts-
chuldigen voor m�n gebrek aan aandacht 
maar d�r mobieltje was inmiddels buiten 
het bereik van de zenders. 
 
En daar zat ik dan. M�n zelfgenoegen had 
inmiddels plaatsgemaakt voor een groot 
ongenoegen en ik begon me een voorste-
lling te maken van de gevolgen die dit in-
cident op onze relatie zou hebben. Ja, want 
Alicia is niet van het soort dat een derge-
lijke achteloosheid ongestraft over zich 
heen laat komen. Hoe was dit nou toch 
mogelijk? Doe je zo je best! Eerst het aan-
bod om haar op te halen vanuit Cuernava-
ca; vervolgens meegaan naar het vlieg-
veld. En dan breek je in een halve minuut 
af wat je zo zorgvuldig hebt opgebouwd! 
Niet te geloven! Hoe speel je het klaar? 

(Continued from page 16) 
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Ik weet niet of jullie daar ook last van heb-
ben maar als ik me ergens schuldig over 
voel zoek ik altijd onmiddellijk naar een 
zondebok en in dit geval had ik een uitste-
kende kandidaat recht tegenover me op m�n 
knieën: m�n laptop. Zonder jou was dit niet 
gebeurd, verweet ik �m en ik dacht niet 
eens meer aan de mogelijke voortzettingen 
van het paardoffer. �t Was nu of nooit! En 
zonder er verder over na te denken trok ik 
de stop uit het stopcontact, pakte de arme 
computer die er natuurlijk niets van snapte 
op en mieterde �m in de vuilnisbak tussen 
alle kleverige eierdoppen, sinaasappelschil-
len, kartonnen dozen, vettig papier en ove-
rige afval waar die zich natuurlijk ver bo-
ven verheven voelde. 
 
M�n voldoening was echter slechts van 
korte duur. Nog maar amper weer boven 
realizeerde ik me dat op dat moment Alicia 
zich naar alle waarschijn-lijkheid in het 
vliegtuig zat op te winden over d�r concur-
rent en over de onachtzaamheid van degene 
die eigenlijk haar toegwijde en belangstel-
lende echtgenoot zou moeten zijn. Tijdens 
het éénrichtingsgesprek was de laptop on-
vermeld gebleven maar Alicia kent mijn 
reacties zo door en door dat ik me er geen 
enkele illusie over maakte dat ze niet zou 
hebben opgemerkt waar mijn gebrekkige 
spraakzaamheid aan te wijten was geweest. 
Er was voorlopig echter niets meer aan te 
doen, ze zat in het vliegtuig en daar was ze 
voor mij onbereikbaar. Dus begon ik te zin-
nen op een uitleg die ik haar de dag daarop 
zou kunnen geven als ze me haar behouden 

aankomst zou melden. Misschien was ze 
wel zo boos, dacht ik, dat ze niet eens belt. 
Nou ja, we zien wel. Misschien is het beter 
als ik haar vóórben met bellen. En zo lag ik 
nog even door te piekeren totdat de whisky 
het van m�n zorgen won en ik even later 
vredig lag te snurken. Zoals jullie inmid-
dels weten, kan ik daar wat van.  
 
De volgende morgen rekende ik uit dat het 
weinig zin had om van huis uit te bellen. 
De reis naar Argentinië met tussenstop is 
langer dan de directe vlucht naar Amster-
dam dus was het onwaarschijnlijk dat ze 
vóór achten Mexicaanse tijd in d�r hotel 
zou aankomen en dus leek �t me beter het 
een uurtje later vanuit het kantoor te 
proberen. Om kwart voor negen deed ik 
dat, maar ze was er nog niet. Dus liet ik een 
boodschap achter al was het alleen maar 
om van m�n toewijding blijk te geven. An-
derhalf uur later belde zij mij en ik was 
natuurlijk één en al rozegeur en mane-
schijn. �Hoe is �t , m�n schatje? En hoe was 
de vlucht? Deze keer geen vertraging ge-
had? Hoe is �t hotel? Alles in orde? En het 
weer daar? Regent �t niet?� Ik dacht even: 
hoor mij effe! 
 
Enigins verbaasd over zoveel ongebruikeli-
jke aandacht wist Alicia te melden dat alles 
naar wens verlopen was, dat het hotel, zo te 
zien, uitstekend was en dat alles in orde 
was, afgezien dan van de vermoeidheid van 
�t �s nachts reizen. Ik merkte die verbazing 
van haar op en kon die wel begrijpen. Ja, 
want ik moet toegeven dat het niet m�n ge-
woonte is zo vleiend te zijn. En zo kwam 

(Continued from page 17) 
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het dat ik er opeens getuige van was hoe ik mezelf zat te verontschuldigen over wat er 
de avond ervoor gebeurd was. Ja sorry, ik was net aan het schaken toen je me belde, 
dus had ik m�n gedachten er niet bij en zo was ik wat kortaf. �t Spijt me. Ook vertelde 
ik haar dat ik, om herhaling te voorkomen, m�n ouwe laptop in de vuilnisbak had ge-
gooid, en ik verwachtte daarmee natuurlijk haar instemming te oogsten. 
 
Dat pakte eve anders uit. Nu was ze pas echt verbaasd. Waarom heb je dat nou gedaan? 
Ik had er niet eens wat van gemerkt! Ik had haast. Ik stond net m�n spullen op te ber-
gen in het bovenvak en de overige passagiers stonden achter me te dringen dus moest 
ik toch ophangen. Bovendien, ik merkte niks abnormaals. Ik ben niet anders van je ge-
wend. Dus waarom opeens zoveel spijtbetuiging? Maar goed, die laptop kan je nog 
wel opvissen, niet? 
 
Nu was ik degeen die verbaasd was. Zoveel bezorgdheid en dat alles voor niets. Ik 
hield de haak een eindje van m�n oor zoals mensen dat doen aan wie een waarheid 
wordt verteld die ze liever niet willen horen. Ook was ik in de war gebracht. Aan de 
ene kant zei ze dat er niks aan de hand was � oftewel, waar maak je je zorgen over? - 
maar tegelijkertijd kreeg ik wel onder m�n neus gewreven dat ik haar altijd al verwaar-
loosd had. Wat moest ik hiermee? Ik stond er even beteuterd bij, maar na een moment 
van twijfel koos ik de gemakkelijste weg. Oftewel, wat een geluk dat ze niet boos is! 
Toch heb ik de laptop maar gelaten waar die was. 
 
Sindsdien zit ik meestal te lezen of te schrijven in m�n avonduren. Ook geef ik weer de 
nodige aandacht aan m�n gezinsleden als ze daarom vragen. Of ik in de toekomst 
Alicia�s laptop ter hand zal nemen die wat minder oud is en die behalve een enorme 
hoop giga�s en alle nieuwe snufjes natuurlijk ook een schaakprogramma heeft moet ik 
nog zien. Wat me wel duidelijk is geworden is dat ik als rechtgeaard Hollander beter 
ben in het dijkenbouwen dan in het onderhandelen. 
 
Ad ten Kate                                                      Mexico-Stad, 25 november 2005                         
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