
Van de redactie 
 
Dit is al weer de laatste Popo van het jaar. De tijd gaat snel. Je bent 
oud voordat je het weet. Zo ook onze Nederlandse Vereniging die op 
de drempel van haar 100-jarig bestaan staat. Een heugelijk feit dat in 
de afleveringen van de Popo van het volgend jaar uitgebreid aandacht 
zal krijgen. Vanzelf spreekt dat we  van al onze leden verwachten niet 
alleen het festijn mee te vieren maar ook actief mee te helpen aan de 
organisatie ervan. 
 
In deze aflevering, afgezien van de standaardstukjes van de redactie en 
de bestuurstafel alsmede informatie over de komende activiteiten, een 
update van de jubileumcommissie over de plannen die we hebben om 
ons 100-jarig bestaan op gepaste en misschien wel ongepaste wijze te 
vieren. Zoals jullie zullen zien hebben we nogal wat in petto. 
 
Ook kunnen jullie in dit nummer de verslagen vinden die op de 
afgelopen algemene ledenvergadering aan de leden zijn voorgelegd. 
Het jaarverslag, het verslag van de penningen en het commentaar 
daarop van de kascommissie. Zo te zien bevinden we ons nog 
ruimschoots buiten de gevarenzone. Misschien heeft het kleine aantal 
Popo’s dat er dit jaar is uitgekomen mede daartoe bijgedragen. Nog-
maals onze excuses daarvoor. Zoals al aangekondigd in de Popo van 
oktober gaan we vanaf nu eens per twee maanden verschijnen, dus 
blijven de financiële vooruitzichten rooskleurig. 
 
Vervolgens een paar stukjes die in het licht van de Kerstviering staan. 
Het eerste van Janneke de Geus die iets over de Mexicaanse Kerst-
gewoontes schrijft inclusief een handleiding voor het maken van 
piñatas en recepten voor de Kerstsla, romeritos en ponche. Ik miste 
nog de gevulde pavo en de bacalao maar die komen wellicht volgend 
jaar. Het tweede een stukje is van mijzelf en gaat over orgelmuziek. 
Dat past overigens meer bij Pasen dan bij de Kerst gezien het feit dat 
de Matthëus Pasion daarin ter sprake komt, maar dat hebben we dan 
maar vast gehad. 
 

POPO 

 

New Restaurant:  

Rojo Bistro 
Amsterdam 71-C 

Col. Condesa, esq. Parras 

Telefoon: 5211 3705 

Wel reseveren 
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Tenslotte een bijdrage over olifanten in Namibië van onze vaste medewerker Bernard Schut, 
vader van Peter, die ik tijdens mijn recente verblijf in ons kikkerlandje maar eens ben gaan 
opzoeken. Bilthoven. Kan het niemand aanraden. Erger dan een puzzelrit. Ik kwam een uur na 
afspraak, en dat alleen dankzij het feit dat Bernard de hond van de buurman waar ik vergeefs 
aanbelde hoorde aanslaan. Hij dacht: dat moet Ad zijn. En dat was zo. Bleek nog dat we allebei 
op het ’s Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium hebben gezeten. Toch leuk om dat werk voor 
de Popo te doen. Maak je nog eens wat mee! Is er niet iemand bereid mij te helpen?  
 
Te elfder ure kreeg ik nog een verslag binnen van Ilse Geladi over het wildwatervaren in 
Veracruz. Bij het corrigeren en aanpassen van haar stukje aan het Popoformaat kwam ik hier en 
daar een uitdrukking tegen die ik niet kende, of waarvan ik dacht: “dat zeg je toch niet zo”,  
maar ik heb het maar opgevat als een klasje vlaams. Wat een geweldig festijn overigens, dat 
wildwater-varen! Degenen die na het lezen van het stukje van Ilse besluiten nooit aan iets zo 
gevaarlijks mee te doen, kan ik geruststellen. Een paar jaar geleden gingen we met drie 
generaties, opa (ik), pa en ma, en (klein)kinderen en we hebben het allemaal overleefd. 
 
Alles bij mekaar een dikke Popo deze keer. Ik wens jullie veel leesplezier, een feliz navidad en 
een próspero año nuevo. 
 
Ad ten Kate 
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__________________________________________________ 
 

Komende Activiteiten 
 

13 december  Kerst koffie/lunch met kadootjes 
   bij Jean v.d. Velde, Sierra Fría 630, Lomas de Chapultepec 
 
11 januari  Koffieochtend 
   bij Maia Terwind, Av. Club de Golf 59, Valle Escondido 
  
12 januari  Nieuwjaarsborrel 
 
Voor nadere informatie zie de website http://mexico.nederlandse-vereniging.net 
 



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  & 
KUNSTGEBITTEN  

 
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 
BOUCHON 

calle Julio Verne 102, esq. Virgi-
lio, Polanco 

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  



VOLUME 43,  NO.  10 PÁGINA 4 

Van de Bestuurstafel 
 
 

Beste leden, 
 
Voor u ligt alweer de laatste Popo van 2006. Zoals velen van u weten was Marco Bueninck 
jarenlang degene die ons van tijd tot tijd van een Popo voorzag, hij heeft dat nu 
overgedragen aan Ad ten Kate. Velen van ons beleven veel leesplezier in de Popo. Het 
samenstellen van telkens een nieuwe editie brengt achter de schermen de nodige arbeid met 
zich mee. Daarom bij deze dank aan Marco voor zijn bijdragen in deze! Ik heb er het volste 
vertrouwen in dat Ad, die tijdens 2006 de Popo samen met Marco verzorgd heeft, ervoor zal 
zorgen dat u ook in 2007 elke twee maanden een Popo ontvangt. Daarvoor heeft hij wel de 
medewerking van ons allen nodig: heeft u deelgenomen aan een activiteit van de NVM of 
iets anders wat u met andere leden wilt delen, klim in de pen en schrijf een artikel voor de 
Popo. 
 
In oktober en november hebben er weer verschillende aktiviteiten plaatsgevonden: een zeer 
goed bezocht Leidens Ontzet op de residentie, het jaarlijks tennistoernooi (echter elke zes 
maanden prima georganiseerd door Henk Keizer), de herfstborrel/jaarvergadering bij Hans 
en Jeroen de Kleer en onlangs een weekend raften nabij Jalapa met een recorddeelname. Na 
99 jaar bruist de NVM nog steeds als nooit tevoren. De jaarvergadering was levendig (de 
Zwitserse koeiebel kwam zeker van pas), en het was goed te ervaren dat de vacante posities 
in het bestuur probleemloos zijn opgevuld. We mogen hopen dat er minder 
bestuurswisselingen nodig zijn in het komende jaar, maar anderzijds is dit inherent aan een 
club met een groot aantal expats. 
 
Op de jaarvergadering is het concept programma voor ons 100-jarig jubileum in 2007 
gepresenteerd en wij rekenen op uw aller steun om er een geweldig jaar van te maken. 
Nogmaals roep ik een ieder op om actief mee te helpen in de organisatie en uitvoering van 
tenminste één activitieit. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij het organisatiecommittee (zie 
ook website NVM). Alleen als we er samen achter gaan staan, wordt het een succes! 
 
Tenslotte wens ik u alvast fijne feestdagen in - of buiten Mexico.  
 
De voorzitter 



Volgend jaar, 2007, 
Bestaat de Nederlandse Vereniging in Mexico 

100 jaar  
 
 

Daar gaan wij als vereniging natuurlijk extra aandacht aan geven door dat jaar verschillende 
speciale activiteiten te organiseren. 

 

De afgelopen maanden hebben we nagedacht over wat leuk zou kunnen zijn, en dit zijn de resultaten: 

 

 

 
  

12 januari Nieuwjaarsborrel 
De komende Nieuwjaars borrel zal in het teken staan van het 
100 jarige bestaan. We zullen dan al onze plannen aankondigen 
en U uitnodigen om deel te nemen om er een fantastisch jaar 
van te maken. Natuurlijk ook de dag om het lidmaatschap te 
betalen. $500 per gezin. 

 

25 februari Molen Project 
Om een blijvend aandenken te hebben van onze aanwezigheid 
in Mexico hebben we het idee om een kleine molen te bouwen 
op de top van de Ajusco berg in het zuiden van de stad. Dit 
wordt een sportief ondernemen omdat er flink geklommen en 
geschouwd moet worden. Eenmaal klaar zal het prachtig zijn, 
vooral voor diegenen die mee gedaan hebben. 
  

 

10 maart  Mexicaans GIETHOORN 
Een Nederlandse traditie in Mexico. Op een zaterdag 
organiseren we een boten wedstrijd in Xochimilco waar elke 
boot bemand zal worden met mensen uit de zelfde provincie. 
Zorg ervoor dat je niet alleen op de boot staat. 

 

 

27 april  BEDRIJVENDAG 
Het is alweer een lange tijd geleden dat het Nederlandse 
bedrijfsleven in het daglicht heeft gestaan. Dus het komende 
jaar gaan we dat eens een keer organiseren. 



 

 

12 mei Bomenplanten 
Om als vereniging iets blijvends terug te geven 
aan de stad Mexico dachten we dat het leuk zou 
zijn om 100 beuken bomen te planten. Waar we 
dat precies gaan doen wordt nog uitgezocht en 
of het er 100 worden dat is ook nog niet zeker. 

100 JAAR FEEST  

9 juni 100 Jaar Feest 
Geen oranjebal deze keer en niet in Centro 
Banamex. Maar wel een knallend feest op een 
top locatie met alles er op en er aan. Om het 
nog leuker te maken dachten we er een 
verkleed partij van te maken. 

 

14 september Jubileum boek 
Als nagedachtenis van het 100 jarige bestaan 
gaan we (olv Ad ten Kate) een jubileum boek 
maken, Daar kunnen we natuurlijk alle hulp bij 
gebruiken, dus als u nog iets interessants heeft, 
verhaal, foto of zo neem dan contact op met 
Ad. De presentatie zal natuurlijk officieel 
gebeuren met een drankje en een hapje en als 
alles goed gaat met een beroemde Nederlander. 

 
  

20 oktober Sportdag 
De jaarlijkse buitendag gaan we deze keer in de 
vorm van een sportdag steken, vooral voor de 
kinderen zal dit leuk zijn. Wilt U mee helpen 
neem dan kontact met ons op. 

 
  

17 november  Braderie Jaarmarkt 
De jaarmarkt willen we deze keer uitbreiden 
met een braderie. Dan wordt het nog leuker om 
er de hele dag te vertoeven en hebben de 
kinderen er ook een leuke dag. We gaan dus 
weer een hoop spullen uit Nederland 
importeren en hopen dat U ook iets leuks heeft 
voor die dag. 



 

 

 

Al deze activiteiten organiseren kost de vereniging een hele hoop tijd en 
moeite, we zijn maar met 13 mensen in het bestuur en hebben allen een 
baan, dus dat wordt een hele klus. Bij deze beginnen we aan alle 
Nederlanders te vragen om een steentje bij te dragen. Bij de lijst van 
activiteiten is er vast wel iets te vinden waar ook jij als lid van de vereniging 
wil helpen met de organisatie en ons allen versteld laat staan van je 
creativiteit.  

 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. We weten allemaal dat er buiten de 150 
leden van de vereniging er nog veel meer Nederlanders in Mexico wonen, 
Cancun krijgt er steeds meer en Sinterklaas gaat zelfs naar Monterey. Maar 
van al die “minder bekende” Nederlanders hebben we geen Email enzo. Dus 
alle leden krijgen de taak om het woord voort te verspreiden zodat we steeds 
meer mensen op de 100 jaar activiteiten krijgen. De communicatie van het 
100 jaar gebeuren zal dan ook in twee talen gebeuren zodat we meer 
ingeburgerde Nederlanders kunnen bereiken. 
 

Om dit allemaal te bekostigen moeten we er natuurlijk zeker van zijn 
dat alle leden hun contributie betalen en samen met de sponsoren zal 

dit moeten lukken. 

 

Al met al hopen we er een prachtig 100 jaar van te maken en er 
minimaal 100 leden bij te krijgen. 

 
 
 

           
 

 

1 december Schaatsen op ijs 
Vele van ons hebben al jaren lang niet meer 
op de schaatsen gestaan, dus in december 
gaan we het weer eens proberen. We huren 
dan zo’n baan af voor ons en met een 
muziekje op de achtergrond zal dat een leuke 
avond worden. 

  Natuurlijk komt Sinterklaas het komende 
jaar ook weer. 



De Nederlandse Vereniging te Mexico 
opgericht 17 januari, 1907 

 
Verslag van de secretaris van het verenigingsjaar 2005/2006 
 
Allereerst een korte terugblik op de ACTIVITEITEN in het afgelopen jaar. Iedere maand 
werd er een koffieochtend georganiseerd, dankzij de bereidwilligheid van diverse dames 
hun huis hiervoor open te stellen en bovendien de deelnemers te vergasten op allerlei 
heerlijks. Een woord van dank aan allen die zich hiervoor inzetten is zeker op zijn plaats. 
 
Een andere maandelijkse terugkerende activiteit is de bridgedrive. Het was niet altijd 
eenvoudig voldoende deelnemers bij elkaar te krijgen, maar de vaste kern van spelers is 
niet van plan zich hierdoor uit het veld te laten slaan. Niettemin, geinteresseerde bridgers 
worden van harte uitgenodigd de laatste vrijdagavond van de maand vrij te houden en zich 
aan te melden voor de volgende bridgedrive. 
 
Naast deze vaste maandelijkse activiteiten organiseerde de vereniging nog vele andere 
evenementen. 
 
19 november 2005 Jaarmarkt . Weliswaar anders dan de vroegere Bazaar, maar 

niettemin zeer geslaagd met veel bezoekers, ca. 250 man. Bovendien kon 
een batig saldo worden overgemaakt aan het Koningin Juliana Fonds. 

 
3 december 2005 Sinterklaas. Een jaarlijks terugkerend succesnummer en net zoals in 

voorgaande jaren ten huize van Cornelis en Olga van der Bom. Dit jaar 
telden we ongeveer 55 bezoekende kinderen, een gemiddeld aantal. 

 
13 januari 2006 Nieuwjaarsborrel. Dit maal waren we te gast bij Pieter en Su-Yhen de 

Rijk, die ongeveer 70 bezoekers mochten verwelkomen. 
 
25 februari 2006 Tennistoernooi. Zoals altijd een hoogtepunt voor de tennissers onder 

ons, en dat allemaal onder het toeziend oog van sportcommissaris Henk 
Keizer. 

 
11 maart 2006 Paardrijden/Paintball. Een niet alledaagse combinatie, maar toch een 

prima dag voor de deelnemers. 
 
1 april 2006 Paaseieren zoeken/Paasbrunch. In de heerlijke tuin van Paul en Ewa 

Polano, ca. 50 bezoekers, die genoten van een eieren verven, zoeken, 
hapjes en drankjes. 

 
29 april 2006 Oranjebal. Zoals steeds een hoogtepunt in het verenigingsjaar met zo’n 

165 bezoekers. 
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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 

30 mei 2006 Buitendag. Wederom in Cuernavaca dank zij de gastrvrijheid van Jo en 
Hans van Marweijk. Een 45-tal bezoekers bracht de dag door met jeu de 
boules, barb’cue en  ander gezelligs, en dat allemaal in een heerlijk klimaat. 

 
16 juni 2006 Nassiborrel. Voor het zomerreces genoten omgeveer 60 mensen van nassi, 

sateh en nog veel meer ten huize van Andrea en Peter le Poole. 
 
WK Voetbal juni 2006. Eigenaar Maurice Dijkman van Bar Zydeco kon een groeiend 

aantal Nederlanders everwelkomen in zijn etablissement, bijna allemaal in 
het oranje met als climax meer dan 100 man tijdens de wedstrijd tegen 
Portugal, waarna het voor Nederland was afgelopen. 

 
Homecoming borrel 8 september 2006. Na de vakantie werd de draad weer opgepakt, 

wederom bij Andrea en Peter le Poole. Dit maal mochten we meer dan 70 
bezoekers verwelkomen. 

 
Tennistoernooi 23 september. Voor de tennissers kan het niet vaak genoeg zijn. 
 
Leiden’s Ontzet 6 oktober 2006. Meer dan 80 bezoekers lieten zich de haring en 
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vaderlandse drankjes goed smaken en kregen ook nog eens uitleg van gastheer  
Jan Jaap v.d. Velde over de betekenis en oorsprong van de viering van Leiden’s 
Ontzet.   

 
Voor de communicatie met de leden wordt als van ouds gebruik gemaakt van de PoPo en in 
toenemende mate van de WEB Site van de vereniging. Na vele jaren trouwe dienst heeft Mar-
co Bueninck de redactie van de PoPo onlangs overgedragen aan Ad ten Kate, die met veel ent-
housiasme aan de slag is gegaan. De WEB Site wordt bijgehouden door onze enige echte tech-
neut Eric van Nuland. 
 
Binnen het bestuur van de vereniging waren er het afgeopen jaar ook de nodige veranderin-
gen. In de loop van het jaar vertrok onze voorzitter Paul Polano en een paar maanden geleden 
ook zijn opvolger Jos de Leijer. Bovendien vertrokken onze bestuursleden Anja Coopmans 
en Anneke Yserd in de afgelopen maanden naar Nederland resp. Tunesië. Op dit moment 
bestaat het bestuur derhalve uit de volgende personen: Drees Beekman (interim) voorzitter, 
Roel van Halen (interim) vice-voorzitter, Andrea Le  Poole (interim) secretaris, Joost 
Draaisma penningmeester, Cristina Keizer lid, Marie-Claire van Rooij lid, Marco Bueninck 
lid, Henk Keizer lid, Hans de Kleer lid, Eric van Nuland lid. 
 
Tot slot een welgemeend woord van dank aan iedereen die op de één of andere manier een 
bijdrage heeft verleend aan de vereniging. Dat geldt zowel voor alle bedrijven (zonder hun 
financiële hulp zouden vele evenementen niet kunnen plaatsvinden) als voor alle personen, die 
hun individuele steentje hebben bijgedragen. Héél, héél hartelijk bedankt voor de geweldige 
inzet. 
 
Namens het bestuur verzoek ik u bij deze  om goedkeuring van het bovenstaande verslag.  
 
Roel van Halen, 10 november 2006. 
 



De Nederlandse Vereniging te Mexico 

Financieel verslag over het verenigingsjaar 2005-2006 (bedragen in pesos) 
 

 

Resultatenrekening 2005-2006

Inkomsten
  Contributies 48,000
  Advertenties 1,000
  Oranjebal (netto) 18,844
  Rente 4,776
  Reserve goede doelen 23,007
Totaal inkomsten 95,627

Uitgaven
  Popo 21,864
  Sinterklaas 6,115
  Paasbrunch 640
  Buitendag (netto) 1,100
  Borrels (netto) 1,230
  Bloemen e.d. 3,450
  Donatie KJF 23,007
Totaal uitgaven 57,405

Netto resultaat 38,222

Verdeling resultaat
  Reserve activiteiten 100 jaar 25,000
  Versterking eigen vermogen 13,222

Balans per 31/10/2006
Kas/Bank 121,610 Eigen vermogen 96,610

Reserve activiteiten 100 jaar 25,000

 
Begroting 2006-2007 
In       Uit 
  Contributies   50,000     Popo    24,000 
  Advertenties     5,000     Sinterklaas     6,000 
  Renteinkomsten    5,000     Borrels     5,000 
Totaal    60,000     Bloemen e.d.     5,000 
         100 jaar activiteiten  20,000 
       Totaal    60,000 
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE OVER VERENIGINGSJAAR 2005-2006 
 

Namens de Kascommissie is het mij een genoegen de ALV mede te kunnen delen, dat wij de 
financiele boekhouding van de Nederlandse Vereniging hebben gecontroleerd. De Kascom-
missie heeft in de cijfers die in ieders bezit zijn er een onjuistheid aangetroffen in het toaal 
van de uitgaven. Deze zijn 57,406 en niet 57,405. Na lang overleg en verschillende whisky’s 
hebben wij geconcludeerd dat dit verschil van 1 peso onvoldoende reden is om het financiele 
jaarverslag af te keuren en de Kascommissie heeft daarom de boeken in orde bevonden. 
Graag maken wij de volgende opmerkingen bij onze controle: 
 
1) De Nederlandse Vereniging heeft momenteel 137 betalende leden. Slechts 70 hebben tot nu 
toe hun contributie over dit jaar betaald. 42 leden hebben 2005 betaald maar nog niet 2006 en 
25 hebben 2004 betaald maar verder niet. De penningmeester verwacht een groot deel van de 
nog verschuldigde contributies te kunnen innen. Het opnieuw organiseren van de Bazaar 
heeft, zoals verwacht, een  positief effect op de contributieinning. Het Bestuur voert verder 
een beleid waarbij een lid na 3 jaar niet betalen uit het bestand wordt geschrapt. Dit jaar is dat 
het lot geweest van 12 inmiddels ex-leden. De Kascomissie steunt dit beleid en raadt boven-
dien aan verschillende entreegelden te hanteren voor wel en niet (meer)-leden, zeker gezien 
de hoeveelheid geplande activiteiten voor komend jaar . 
 
2) Het Bestuur voert een financieel beleid dat beoogt dat de contributies de publicatie van de 
Popo financieren alsmede de Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsborrel. Alle 
andere activiteiten moeten in principe zelf bedruipend zijn. Het Bestuur is er in het afgelopen 
financiele jaar zelfs in geslaagd om uit de contributiefondsen alle activiteiten kunnen 
financieren, zelfs het Sinterklaasfeest. Er is zelfs nog ruimte om een paar zwarte piet pakken 
te kopen die na de aanschaf van een nieuw sinterklaaspak vorig jaar hoognodig zijn.       
 
3) De Kascommissie heeft de afgelopen twee jaren een kanttekening gemaakt bij de relatief 
hoge uitgaven post Popo. De netto kosten van de Popo bedroegen twee jaar geleden 60% van 
de contributieopbrengsten en vorig jaar 52% van de toen lage contributieopbrengsten. De 
kascommissie ziet met genoegen dat het percentage dit jaar verder is teruggebracht tot 43%. 
Wij menen dat het plan om meer en meer de webpagina van de Vereniging te gerbuiken om 
activiteiten aan te kondigen, alsmede om het aantal Popo’s terug te brengen tot 6, een goed 
plan is. Om de kwaliteit van de Popo nog verder te verbeteren, raden wij het Bestuur aan een 
nieuw beleid ten aanzien van advertentie inkomsten te overwegen.  
 
4) Het Oranjebal heeft wederom een zeer positieve bijdrage geleverd aan het financiele 
resultaat van de Nederlandse Vereniging het afgelopen jaar. Een positief resultaat van bijna 
$19,000 is mede te danken aan de sponsorwerving die $ 110,000 opbracht. Het organiseren 
van een evenement van dergelijke omvang brengt aanzienlijke financiele risico’s met zich 
mee. Om dergelijke risico’s te kunnen lopen heeft iedere organisatie, en de Nederlandse 
Vereniging is daar geen uitzondering op,  een minimum eigen vermogen nodig om eventuele 
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tegenvallers op te kunnen vangen. Twee jaren geleden verkondigde de Kascommissie haar 
mening, dat een organisatie als onze Vereniging een minimum eigen vermogen behoort te 
hebben van zo’n $ 80,000, een bedrag dat vorig jaar gehaald werd. Dit bracht ons er toe om te 
sugereren dat dit eigen vermogen de mogelijkheid opende om de komende jaren weer meer 
aandacht te geven aan de sociale taak van onze Vereniging. Op dit moment is het Eigen 
Vermogen van de Vereniging bijna $ 97,000 en is er een reserve opgebouwd van $ 25,000 
voor het eeuwfeest. Daarbovenop heeft het Bestuur besloten om de :”Goede Doelen Reserve” 
van $23,007 in zijn geheel uit te keren aan het KJF, een beslissing die de Kascomissie, het KJF 
en in het bijzonder haar penningmeester van harte toejuicht. Gezien de omvang en kwaliteit 
van de verschillende georganiseerde evenementen meent de Kascommissie, dat vanaf nu een 
eigen vermogen van $ 100,000 voldoende is om tegenvallers in de toekomst te kunnen 
opvangen.   
 
5) Het KJF is een fonds dat zich ten doel stelt financiele steun te verlenen aan Nederlanders die 
in Mexico buiten hun schuld in ernstige financiele problemen geraakt zijn. Het Fonds verkreeg 
in het verleden zijn funding uit de opbrengsten van de bazaar van de Nederlandse Vereniging. 
Door het cancelen van de bazaar verdween ook deze periodieke fundingstroom, hetgeen 
resulteerde in een afname van het eigen vermogen van het KJF van $392,000 in 2001 tot 
$200,000 vorig jaar. Het Fonds geeft jaarlijks zo’n $100,000 aan haar klanten, op dit moment 
vier, aangezien er geen geld is om meer verantwoordelijkheid op ons te nemen. Om u een idee 
te geven, het KJF is al meer dan drie jaren bezig om een Nederlandse oma te helpen die de 
zorg op zich genomen heeft voor haar nu 12 jarige Nederlandse kleindochter. Haar ouders daar 
niet meer toe in staat en wat andere duistere familileden brachten de fysieke integriteit van het 
meisje in gevaar. Na drie jaren procederen zijn we nu bijna zover dat de rechtbank het 
voogdijschap aan de vader, en dus aan de oma, toekent. De enige structurele oplossing voor 
oma en kleinkind is naar Nederland verhuizen waar ze recht hebben op diverse uitkeringen. De 
donatie van $23,007 van  Nederlandse Vereniging maakt het mogelijk om vliegtickets te kopen 
voor allebei en hun in Nederland een nieuw bestaan te laten opbouwen, hoe mager dan ook 
altijd beter dan wat ze nu hier hebben.  
 
6) Volgend jaar bestaat de Nederlandse Vereniging 100 jaar. Het Bestuur is bezig met het 
opzetten van een erg interessant programa. De Kascommissie daagt het Bestuur en de leden uit 
om een actie te houden :”100 tijdens 100”, om gedurende dit feestjaar $100,000 bijeen te 
brengen voor sociale doelen.  
 
7) Tenslotte, de Kascommissie heeft een twintigtal uitgaven gecontroleerd op documentatie, 
waaronder tien electronische transfers tussen de prive rekening van de penningmeester en de 
rekening van de Nederlandse Vereniging. Al deze transacties zijn goed gedocumenteerd en in 
orde bevonden. De Kascommissie feliciteert het Bestuur en in het bijzonder de Penningmeester 
met het efficiente beheer van de fondsen van de vereniging. 
      
PIET KABEL           KAREL VAN LAACK 
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Kerst in Mexico 

door Janneke de Geus 
 

De kerstperiode kent veel tradities in Mexico. Een van de eerste signalen dat de Kerst in 
aantocht is, is het bloeien van de Nochebuena (kerstster). Deze plant siert tuinen, 
parken, straten, winkels en huizen.  
 
Posadas 
 
Van 16 december tot 24 december worden de posadas gevierd. Posada betekent 
onderdak of onderkomen en de viering stelt de moeilijke en koude reis voor die Jozef en 
Maria maakten van Nazareth naar Bethlehem. Tegenwoordig is het posada feest zowel 
een religieuze als een sociale gebeurtenis, een feestelijke uitbeelding van de reis naar 
Bethlehem. 
 
Aan het einde van iedere posada wordt de piñata kapot gemaakt. Piñatas werden 
oorspronkelijk gemaakt van een aardewerken pot die bedekt werd met papier-maché, 
maar tegenwoordig worden ze ook wel gemaakt van papier-maché dat over een 
opgeblazen ballon geplakt wordt. De traditionele piñata heeft de vorm van een ster en 
stelt de ster voor die de drie koningen naar het pasgeboren kindje Jezus leidde. De 
piñata wordt gevuld met seizoensfruit en wordt aan een touw opgehangen en vervolgens 
met een stok kapot geslagen. 
 
Hoe maak je een  piñata? 
 
Materiaal: 1 grote ballon, stroken krantenpapier (3 x 6 cm breed), lijm (gemaakt van 1 
deel water met 2 delen meel), gekleurd crêpepapier (geknipt in stroken van 2 x 5 cm en 
aan de onderkant met een lepel gekruld), sterk touw, schaar, bezemsteel, snoepjes, fruit, 
noten in dop en speeltjes 
 
Blaas de ballon tot de gewenste grootte. Doop de krantenstroken in de lijm en plak een 
aantal lagen op de ballon. Laat aan de bovenkant een opening open. Bevestig het touw 
zodat hij kan worden opgehangen. Laat het drie dagen drogen. Prik de ballon kapot en 
versier die met crêpepapier. Vul de piñata met de snoepjes, fruit en speeltjes. 
 
Kerstavond 
 
Het woord Nochebuena in Mexico betekent ook kerstavond. Mexicanen eten hun 
kerstdiner op kerstavond en gaan daarna rond middernacht naar de kerstmis. Zowel op 
kerstavond als op 6 januari (Drie Koningen) worden cadeautjes uitgedeeld. Kerstavond 
is in Mexico een echt familiefeest. Voor het kerstdiner worden binnen de familie 
afspraken gemaakt; wie komen er allemaal en wie helpen er mee aan de voorbereidingen 
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van het speciale kerstdiner. Behalve de kalkoen (guajolote) zijn dit enkele van de typisch 
Mexicaanse kerstrecepten: 
 
Ensalada Nochebuena  
 
1 kg mandarijnen, 1 kg sinaasappels, 1 kg. limoen, 1 kg appelen, 1 kg bieten, 100 gr suiker 
op 1 liter water, 1 kg suikerriet in stukjes, 1 kg jícama in staafjes, 100 gr pindas 
 
Kook de bieten in het suikerwater. Zeef het mengsel, laat het afkoelen en roer de overige 
ingrediënten erdoor. Het geheel wordt gegarneerd met de gemalen pinda’s.  
 
Romeritos 
 
Rozemarijn, aardappels en nopalcactus en eventueel droge steurgarnalen 
 
Voor de saus: 1.5 ui, 6 teentjes knoflook, 4 rode pepers, 4 Spaanse pepers, ½ kopje 
rozijnen, 24 gepelde en geroosterde amandelen, 30 gepelde pindas, 4 kruidnagelen, zwarte 
peper, 1 kaneelstokje, 2 kopjes kipbouillon, ½ banaan, 5 sneetjes geroosterd brood, 1 
kopje reuzel 
 
Verwarm de reuzel in een braadpan en sauteer de knoflook en de ui. In een andere pan 
kunnen de pepers lichtbruin gebakken worden. Vervolgens het geheel (alle ingrediënten 
van de saus) in dezelfde braadpan laten koken. Haal de pan van het vuur en mix het geheel 
totdat er een saus ontstaat zonder klonten of stukken. Laat de saus nog gedurende een uur 
zachtjes doorkoken. Mocht de saus te droog worden kan er extra kipbouillon toegevoegd 
worden. In het geval de saus te pikant is kan chocolade worden toegevoegd zodat het 
geheel minder pikant wordt en de smaak versterkt. De rozemarijn, aardappels, nopalcactus 
en de steurgarnalen worden aan de saus toegevoegd en het geheel dient nog ongeveer 25 
minuten zachtjes door te koken. 
 
Ponche 
 
10 tejocotes (Crataegus Spp), 2 stukken suikerriet, 10 guaves, 20 pruimen, 3 liter water, 3 
kaneelstokjes, bruine suiker, rum 
 
Was het fruit en snij het suikerriet in kleine stukjes. Doe het water in een pan en voeg het 
suikerriet, de tejocotes, de suiker en de kaneelstokjes toe. Zodra het geheel een beetje 
gekookt is worden de guave en de pruimen in stukjes toegevoegd. Het geheel zachtjes 
laten koken gedurende een uur. Eventueel rum toevoegen. Warm serveren. 
 



_______________________________________________________________________ 
 

ORGELMUZIEK 
door Ad ten Kate 

 
Ik ben dol op muziek. Muziek van allerlei soort. Van Wolfgang Amadeus tot Public 
Enemy, van Thelonious Monk tot Eric Satie, van Charly Mingus tot Johann Sebastian 
Bach, van Nina Simone tot Eric Clapton, je kan het zo gek niet bedenken, ales heeft voor 
mij z’n charme. Zelfs het gekreun, dat je bij zonsopgang hoort opstijgen uit de moskees, 
als je bij toeval in een moslimland wakker wordt, en het onderaardse gebrom van de 
Boedhistische mannenkoren, spreken me aan als ik maar lang genoeg volhard in het 
luisteren ernaar. Om van de Beatles, waarvan de overlevenden nu allemaal al sixty four of 
daaromtrent zijn, en mijn lievelinge Celine Dion met haar “Love can move mountains” 
maar niet te spreken. Tijdens mijn eerste leven klaagden Jaap en Annenoor al over het 
kattegejank van Carmen Linares als hun vader zat te genieten van het cante flamenco. En 
nu, wat dichter bij huis, zijn het de orgelconcerten van Haendel die het doelwit vormen 
van de kritiek van mijn gezinsgenoten. “Waarom ga je niet naar de mis?” krijg ik dan te 
horen. En dat terwijl die concerten toch behoorlijk seculair zijn, zou ik zeggen. Nee, ook 
al bespeel ik zelf geen instrument, naar muziek luisteren doe ik niet alleen met m’n gehoor 
maar ook met m’n bloed. 
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Drie Koningen 
 
Op 6 januari komen familie en vrienden bijeen om te vieren dat op deze dag de drie 
Koningen op bezoek kwamen bij het kindje Jezus. Ze eten dan een ringvormige cake die 
Rosca de Reyes wordt genoemd, hierin zitten een paar kleine, plastic babypoppetjes 
verstopt. Iedereen snijdt zijn eigen stukje af en diegenen die een poppetje vinden moeten 
voor alle aanwezigen een etentje organiseren op 2 februari, 40 dagen na Kerstmis. 
 
Rosca de Reyes 
 
450 gr meel, 15 gr gist, 200 gr boter, 115 gr suiker, 3 eieren, 7 eierdooiers, ¼ theelepel 
zout, 2 lepels oranjebloesem water, limoenschraapsel, 2 sinaasappels, 2 sukade, 2 
poppetjes, eieren en suiker voor bovenkant 
 
Maak het deeg van de gist, het benodigde meel en 8 lepels lauw water. Laat het deeg op 
een warme plek gisten totdat het eens zo groot is geworden. Aan de rest van het meel 
worden de eieren, suiker en zout toegevoegd. Daarna worden de eierdooiers, het 
oranjebloesem water en het limoenschraapsel en het gegiste deeg toegevoegd. Tot slot de 
boter toevoegen. Het geheel wordt gedurende 12 uur in een kom bewaard. Na 12 uur 
opnieuw kneden en in 2 delen splitsen. In ieder deel gaat een poppetje en wordt op een 
ingevette plaat geplaatst. Gedurende 1 uur op een warme plaats laten gisten. Met de 
eieren, sukade, suiker en de sinaasappel wordt de rosca versierd. Daarna in oven. 
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Toch ben ik geen grote kenner. Er is veel muziek die me bij het horen bekend voorkomt, 
maar waarvan ik me met geen mogelijkheid kan herinneren wat het precies is, wie het 
gecomponeerd heeft of wie het zingt. Mijn geheugen is dus verre van perfect op dat 
gebied. Toen ik echter een jaar of tien geleden bij de Tuilerieen in Parijs in een taxi 
stapte, wist ik onmiddellijk dat de muziek die mij uit dat voertuig tegemoet kwam het 
Adaggio van Albinoni was, overigens uitgevoerd op een prachtig orgel. Ik was er nogal 
verbaasd over want dat soort muziek verwacht je niet van een taxichauffeur. Ik bleek hier 
echter te maken te hebben met een authentieke muziekliefhebber die zich nauwelijks 
bekommerde om wat er zich om hem heen afspeelde, en zich eerder op z’n automatische 
piloot een weg leek te banen door het chaotische verkeer van de Franse hoofdstad. 
 
De chauffeur was dan ook even verbaasd als ik even daarvoor, toen ik Albinoni ter 
sprake bracht. En hij had daar alle reden toe want dat soort muziek valt nou ook niet 
bepaald in de smaak bij de gemiddelde taxipassagier. “Prachtig” zei ik, waarop hij: “ja 
heh”. En zo kwam het dat we, voor zover mijn gebrekkige frans dat toeliet, aan de praat 
raakten over klassieke muziek. Ik vertelde hem dat het kerkorgel mijn 
lievelingsinstrument was, dus wat een toeval dat hij nou juist het Adaggio van Albinoni 
op had staan! Hij zelf had het meer op de hobo die bij mij op nummer twee staat. 
 
En zo kabbelde ons gesprek voort. Opeens herinnerde ik me de jeugdconcerten die ons 
door het Residentieorkest werden aangeboden in de Haagse schouwburg toen ik nog op ‘t 
gymnasium zat en ik vertelde hem daarover. Hij op zijn beurt lichtte me in over zijn 
veelvuldige concertbezoeken en wat dat voor hem betekende. Alles bij mekaar was hij zo 
verguld met m’n gezelschap dat hij bij onze aankomst bij het Concorde Lafayette, het 
hotel op Porte Maillot waar ik bij die gelegenheid verbleef, ondanks mijn aandringen 
terminant weigerde de rit in rekening te brengen. Hij stelde me zelfs voor me de 
volgende dag ook nog gratis naar het vliegveld te brengen. Ik hoefde maar te zeggen hoe 
laat hij me moest komen ophalen en hij zou klaar staan. Nou vond ik dat wat te veel van 
het goeie, dus ben ik er niet op ingegaan, maar om jullie de waarheid te zeggen denk ik 
dat ik z’n aanbod had aangenomen als m’n frans wat vlotter was geweest. 
 
M’n zwak voor orgelmuziek is me overigens met de paplepel ingegoten. Als kind ging ik 
iedere zondagmorgen naar de kerk en tot mijn grote ergernis moest ik daar, één, m’n 
mond houden, twee, stil zitten en, drie, preken aanhoren waar geen eind aan kwam. De 
meest geinspireerde dominees waren de ergste. Die gingen zo volstrekt op in wat ze de 
week ervoor in hun studeerkamer hadden uitgevogeld dat ze niet van ophouden wisten. 
Hoe heb ik ze verwenst! Wat heb ik me in die tijd zitten vervelen bij alle baarlijke 
nonsens die er in vanaf de preekstoel over me uitgestort is! Ik heb daar geen goeie 
herinneringen aan. En als die dominee dan eindelijk het verlossende “amen” uitsprak, 
zette het orgel in. Wat een verademing! 
 
En nu denk ik ik in m’n onderbewuste orgelmuziek altijd in verband ben blijven brengen 
met de opluchting van dat ogenblik. Anders kan ik mijn voorkeur voor dat instrument 
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maar moeilijk begrijpen. Of zou het misschien de verslavende werking zijn van de 
zelfkastijding? Dat zou ook kunnen. Toch denk ik acheraf wel eens dat het een goede 
vooroefening is geweest voor het uitzitten van die eindeloze KLM vluchten naar Amsterdam en 
terug, waarvan ik er inmiddels een kleine honderd op heb zitten. 
 
En zo is het gekomen dat ik altijd van orgelmuziek ben blijven houden, ook nadat ik de kerk 
allang de rug had toegekeerd. Toen ik in Amsterdam studeerde ging ik ieder jaar op stille 
donderdag of goede vrijdag naar de Grote Kerk in Naarden om de uitvoering van de Matthëus 
Passion bij te wonen. Je zat dan ruim drie uur op één van die ongemakkelijke houten 
kerkbanken met eenvolstrekt verticale rugleuning waar je een paar platte billen en een 
geradbraakte wervelkolom aan overhield. Hoe is het mogelijk dat ik het er voor over had? 
Achteraf bekeken nauwelijks begrijpelijk gezien het feit dat indertijd ik een preek van een half 
uur al onuitstaanbaar vond. Nee, als ik daaraan terugdenk hel ik toch over naar de verslavende 
werking van de zelfkastijding als verklaring voor mijn orgel fanship. 
 
Vele jaren later, toen ik allang in Mexico woonde, wilde ik het nog eens herbeleven en verzocht 
ik m’n zus een kaartje te kopen voor de paasweek die ik in Nederland zou doorbrengen. Van de 
Grote Kerk in Naarden was geen sprake. Om daarin te komen moet je er tegenwoordig een jaar 
van te voren bij zijn, maar ze kon nog wel een paar kaartjes krijgen voor een uitvoering in het 
Concertgebouw in Amsterdam. Waar ik geen rekening mee had gehouden was dat die 
uitvoering plaatsvond amper twee dagen na m’n aankomst in Nederland. Dus werd ik drie uur 
lang geteisterd door een vreselijke jet-lag en schrok ik halverwege de aria “erbarme dich” 
opeens wakker van m’n eigen gesnurk. Na de pause was de stoel naast me leeg. M’n buurman 
had kennelijk een wat rustiger plaatsje elders weten te vinden. 
 
Ons land heeft overigens een enorme traditie op het gebied van kerkorgelmuziek. Ik denk dat 
dat te maken heeft met de protestantse achtergronden van onze Zeven Provincieen. Helemaal 
zeker ben ik er niet van, want de katholieken kunnen ook wat van orgelspelen en de echte oude 
kerkorgels stammen uit tijden waarin het protestantisme nog geboren moest worden. Toch heb 
ik de indruk dat de katholieken een vookeur hebben loor ‘t carnaval en daar komen toeters en 
fanfare aan te pas die een toch ietwat andere sfeer oproepen dan die van het kerkorgel. 
Bovendien waren de vaders van de orgelmuziek, Bach en Buxtehude, van protestantse huize. 
Van Bach weet ik het zeker. Die was Lutheraan. Van Buxtehude neem ik het aan. Die kwam uit 
Noord-Duitsland, tegen de Deense grens aan, waar in zijn tijd, de 17de eeuw, het katholicisme 
weinig aanhang had. 
 
Waar ik wel zeker van ben is dat, als je op een willekeurige zondagmorgen met een 
zweefvliegtuig over Nederland zou vliegen, je orgelmuziek zou horen opstijgen uit de talloze 
kerken die je geleidelijk onder je door zou zien schuiven. De ene kerk na de andere, zou 
aanslaan, afhankelijk van ‘t moment waarop de dienstdoende dominee het verlossende amen 
zou uitspreken. ‘t Zou een fantastische ervaring zijn, zo’n vlucht. Naar muziek luisteren uit de 
verte heeft op zich al iets heel speciaals, en dat dan ook nog zonder de kwellende preek ervoor. 
Ik ga ‘t vast nog eens proberen, al was ‘t alleen maar om wat filosofische inspiratie op te doen. 
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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 

In Mexico is de kerkorgelmuziek niet erg populair en dus weinig ontwikkeld. Hier en daar 
hoor je wat Gregoriaans bij de mis en bij de huwelijksinzegeningen de geeikte nummertjes. 
Veel verder komt het niet. Hier hoor je meer straatorgeltjes en dat is eerder een veredelde 
vorm van rechtvaardiging voor het ophalen van een aalmoes. Niet van die wanstaltige 
circusachtige rijtuigen die in Nederland voor straatorgel doorgaan en waar ze, als ik me niet 
vergis, in Utrecht zelfs een museum voor hebben ingericht. Nee, hier zijn het van die mooie 
kastjes op een stok, dikwijls met kunstig inlegwerk en altijd met een hendel waar je aan moet 
draaien om er geluid uit te krijgen. Volgens mij hebben de meeste van die apparaten een 
antiquiteitswaarde van vele jaren zwengelen maar als straatorganist behoor je tot een vakbond 
met een eigen beroepsethiek en het leven zou z’n zin verliezen als je zou gaan rentenieren op 
de opbrengst van je orgeltje. Dus zie je ze nog overal. 
 
Het fenomeen is enigzins vergelijkbaar met de ervaring van zovele Nederlandse boeren die 
hun leven lang iedere morgen om vijf uur zijn opgestaan, hebben geploegd, gezaaid, geoogst, 
koeien gemelkt en werkdagen gemaakt tot lang na zonsondergang, om zich er in hun nadagen 
rekenschap van te geven dat het allemaal overbodig is geweest, dat de comparatieve 
voordelen van de internationale handel zich tegen hen hebben gekeerd, dat de argentijnen het 
allemaal voor de helft van de prijs kunnen maken en dat ze daarom een subsidie krijgen niet 
op het produceren maar op het opruimen van een koe. Een soort oprotpremie dus. En dat alles 
dikwijls met de schrale troost dat hun land zo in waarde is gestegen, dat ze het reisje naar de 
Niagara falls waar ze hun leven lang voor hebben gespaard,  na de  verkoop van land en 
boerderij op hun sloffen kunnen betalen. Je kan je amper een grotere belediging voorstellen. 
Ja, misschien zijn de werkelijke slachtoffers van het kapitalistische system niet zo zeer de 
armen maar eerder de nuttelozen. Dat geldt althans voor degenen die vinden dat het leven zin 
moet hebben. En daar heb je er nogal wat van. 
 
Toen ik nog werkte kwam ik op weg naar m’n kantoor altijd langs een kruispunt waar een 
straatorganist in een kakiekleurig uniform z’n beroep uitoefende. Lang geleden hadden die lui 
vaak een aapje bij zich om het geld op te halen, liefst met een petje dat ze even op hun kopje 
terugzetten als ze de giften bij hun baas hadden ingeleverd en het weer afnamen als er weer 
nieuwe potentiele gevers in de buurt kwamen. Deze deed het echter met een gebochelde man 
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die het medelijden van de voorbijgangers moest opwekken. Als ik zoiets zie is het eerste 
wat ik me altijd afvraag of die bochel wel echt is, maar bij onze vriend zat ie iedere dag op 
precies dezelfde plaats dus leek mijn argwaan ongegrond. Zelfs in zo’n geval is het niet 
mijn gewoonte om dat soort lui iets te geven, niet zo zeer uit gierigheid, zelfs niet omdat ik 
een ingebakken achterdocht heb tegen alles wat prat gaat op liefdadigheid, maar 
simpelweg omdat ik daarvoor vanuit een zittende houding diep in m’n broekzak moet 
tasten en als ik daar dan een paar pesos uit te voorschijn trek, de helft van de 
achtergebleven geldstukken dikwijks tussen de stoelen valt. En die moet je dan weer gaan 
zitten oprapen. Dat heb ik er niet voor over. Da’s meer ellende dan het opofferen van een 
paar pesos.  
 
‘t Grappige was echter dat ze die gebochelde man hadden geleerd om gracias te zeggen 
ook als hij niks kreeg. Waarschijnlijk met de bedoeling de betrokkene zich schuldig te 
laten voelen over z’n gebrek aan goedgeefsheid. Uit wraak zei ik dan dikwijls terug: ¿de 
qué? maar dat grapje ging boven z’n overigens lege pet. Verder schepte ik er een gemeen 
plezier in hem zo eens per veertien dagen in verwarring te brengen door ’m bijvoorbeeld 
een tienpesostuk toe te bedelen. Dan werden z’n ogen op slag twee keer zo groot en uitte 
hij een volstrekt gemeend gracias dat heel anders klonk dan het rancuneuze gracias van als 
hij niks kreeg. 
 
Mexicaanse straatorgeltjes zijn altijd een beetje vals. Anders zijn het geen straatorgels 
meer. Dat kan ook haast niet anders want het is volstrekt onmogelijk die hendel een 
constante draaisnelheid te geven, vooral ook als de weerstand ongelijkmatig verdeeld is. 
Bovendien worden de organisten vermoeider naarmate de dag vordert. Zo hadden we er 
één bij een stoplicht in mijn buurt, die ‘s avonds als ik van m’n kantoor naar huis terug 
kwam, zo’n kattegejank placht voort te brengen dat je zou overwegen hem te betalen om 
‘m te laten ophouden met spelen. In de minder extreme gevallen is dat valse ondertoontje 
echter een deel van de charme. Het hoort er bij. 
 
Toen ik een paar weken geleden terugwandelde van het centrum van Cuernavaca naar ons 
huis in la Cañada werd ik geconfronteerd met hoe ‘t is als een orgel niet vals is. In één van 
die nauwe steegjes liep ik op tegen een organist die ere en éénmanszaak van had gemaakt. 
Geen aapje, geen gebochelde, nee, hij deed alles zelf, ik neem aan uit een oogpunt van 
kostenbesparing. Ik was enigzins geintrigeerd en vroeg me af hoe hij het zou klaarspelen 
om tegelijkertijd z’n kastje overeind te houden, aan de zwengel te draaien en mij de pet 
voor te houden. Maar toen ik voldoende dichtbij gekomen was om interessant voor hem te 
worden liet ie gewoon de zwengel los en hield me met de vrijgekomen hand de pet voor. 
Het verbazingwekkende was echter dat de muziek gewoon doorging. De enige uitleg die 
me te binnen schoot was dat de man een cd speler had ingebouwd in z’n kastje en 
inderdaad, toen ik er op lette, was er geen spoor van valsheid te ontdekken in het deuntje 
dat hij had opgezet. Ik kreeg onmiddellijk spijt van de vijf pesos die ik hem had toegestopt, 
maar bij nader inzien maakte mijn verontwaardiging over een dergelijke heiligschennis 
plaats voor medelijden met de eerder vermelde slachtoffers van het kapitalistische system. 
Hij zat in ieder geval niet bij de pakken neer en dat kan lang niet van iedereen gezegd 
worden.  
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Wildwatervaren , weekend van 17, 18 en 19  november 
Door Ilse Geladi 

 
Wat een ervaring was het weer. Een van de leukste familieuitstappen georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging, met name, verantwoordelijk voor het project sinds jaren, door Henk 
Keizer. 
  

Zeven families in totaal hadden zich ingeschreven: de Eipies, de Maias, de Ingridjes, de 
Louka clan, de Mariannen, de van Iersels en Henk en co. (van eMANcipatie gesproken he 
Henk). Vrijdag tegen half tien was iedereen ter plaatse. Het buitenrijden uit de stad was 
nogal meegevallen, zo een twee uur voor de mensen van het noorden, en in totaal een 7 uur 
zitten in de wagen. Al bij al viel dit reuze mee. 
  
Zaterdagmorgen half tien werd er verzameld om vanuit El Carizal, een warmwaterbron-
nenhotel met reuzefijn dinozwembad voor de kids, met de bus naar de plek te rijden waar de 
boten ter water zouden gaan.(en de mensen ook natuurlijk). Na een uur in een verschrikkelijk 
gammele bus, of is het een verschrikkelijk uur in een gammele bus, kwamen we toe. Na de 
fotosessie voor de Popo, het passen van de helmen en jackets, het uitdelen van de remmen en 
een veiligheidspreek, was iedereen ‘er klaar voor’. Enkelen, meer dan gedacht uiteindelijk, 
wilden ‘de grote’ afdaling doen dwz. vanop het droge zo een drie meter diep neerploffen in 
de rivier. Iedereen had zulk een pret, er werd gegild, gekreund en geknepen.  (jaja) 
  
Zes boten, familieboten namen het op tegen elkaar.  Eén, twee, één, twee, één, twee, remmen 
maar... wat?? El remo is roeien jongens, niet remmen.. wat een lol. Een stop om van een brug 
af te springen, of je ondertussen helemaal in te zetten voor het waterbody’en (vrij vertaald.. 
je laten meesleuren door de stroming), en hop weer in de boot om elkaar nat te spetsen, 
trachten voorbij te steken of rustig te kabbelen zonder dat iemand het merkte dat je niet 
meeroeide. Ieder wat wils. Na afloop werden de droge kleren aangetrokken en werd er in het 
hotel genoten we van die heerlijke warmsulferbaden, die ondanks hun geur, zalig 
ontspannend waren. 
 

‘s Avonds had Henk nog een temascal geregeld... een voorvaderse sauna om geest, ziel en 
lichaam te reinigen. We zouden alle slechte vibras achterlaten door lekker te zweten. maar o 
jee.. wat een andere ervaring werd het dit keer. Wanneer we juist op temperatuur gekomen 
waren, de donkerte gewend, gilden we ‘puerta abierta’ en werden we uitgenodigd om contact 
te maken met moeder aarde.  Nu voelt die, na zulk een 30 minuten van zweten wel zeer koud 
en zanderig aan, dachten we, tot de sjamaan ons aanporde de poriën te openen door ons af te 
spuiten met de moderne hedendaagse middelen, nl. de mangera, of tuinslang en koud water 
op de rug... wat hebben we gegild... we konden niet snel genoeg weer op onze knieen in die 
hut komen. Gek genoeg, of beter ... desondanks, voelden de meeste van ons zich zeer 
ontspannen en relaxed na afloop. Geen betere manier om te ontstressen...nietwaar Steven? 
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Zondag was het koud, druilerig, en ja, tijdens het ontbijt regende het fel... maar zouden we 
toch niet nat worden bij het instappen in de boten? En als we zo gek waren om een temascal 
te doorstaan (en daar nog voor te betalen ook he) konden we dan de koude en regen niet 
verdragen? NATUURLIJK! Dus hop, weer de bus in, die trouwens ook van de koude had 
afgezien en waar we vurig op hoopten dat de remmen, (neen, geen roeispanen)  werkten. 
Ondertussen was de samenstelling van de boten veranderd ... het zou een gevecht worden, een 
uitdaging tussen de jeugd en de volwassenen .. uiteindelijk werden het een ouderenboot, een 
vrouwenboot, door Henk en Louka vrolijk omgedoopt tot submarino of titanic..(haha), twee 
jongerenboten en de van Ierselboot. 
  
Maar toen we ter plekke kwamen en de woelige rivier zijn kopjes toonde, werden de mamás 
ongerust .. hoe onverantwoordelijk kunnen we toch zijn .. neen, niets van.. de boten moeten 
herverdeeld ... zie je die jongerenboten al omkieperen.. Henk doorstond alle stormen en 
mannen werden verspreid over de jongerenboten, alleen de vrouwenboot bleef ongedeerd ... 
we kregen nog versterking van Sara .. joehoe .. weg waren we in de gutsende regen. 
 

De vrouwen gingen als tweede het water in ... maar o jee, bij de eerste versnelling ging het 
fout .. wat en hoe het juist gebeurde weet niemand meer .. verschillende versies doen de 
ronde, maar laten we het maar houden op een ‘onbekwame stuurman’ nee?  De hele linker-
helft van de boot kapsijsde en floep, Paula, Eipie, Sara en Ilse werden eruit gekatapulteerd. 
Gelukkig was Eipie in de buurt van Sara en had zij onmiddellijk houvast. Paula had minder 
geluk ... zij is hoogstwaarschijnlijk tegen een rots geknotst want toen ikzelf terug de boot 
werd ingetrokken, (ik maar wachten op het touw dat zou gegooid worden, had ik keurig 
geluisterd naar de veiligheidsuitleg ... maar ja, als er vier uitvallen en er maar een touw is) zat 
Paula helemaal toegetakeld, tot over haar oren onder het bloed. Gelukkig had Marianne droge 
kleenexen en kon de eerste hulp worden worden toegediend. Arme Paula, wat een pech. 
 
Nadien hadden Louka en Henk natuurlijk des te meer pret ... hadden ze toch gelijk gehad met 
hun grapje van submarino. Boten werden hergegroepeerd nu de vrouwen hun voorvrouw 
verloren, en ja hoor, wat niet hoort gebeurt gewoonlijk toch. Henk en Drees kwamen de 
vrouwenboot versterken. Vanaf toen kwam geen gesprek meer tot een goed einde. Het ging 
over walvisrotsen en bananenpoten, over regeringen en boomapen. 
 

De verdere rit verliep voor sommigen onder ons meer tussen de zitvlakken dan erop, uit angst 
of voorzichtigheid.. het maakt niet uit, zolang je je maar veilig voelde.  We glibberden over de 
stenen bij de Bruja, daar werden geen risico’s genomen ... alle groepen uit de boot tot voorbij 
het gevaarlijke gedeelte ... en toen veel vlugger dan gewenst kwamen we bij de eindstop.  
Lekkere droge kleren, want sommigen van ons zagen letterlijk blauw van de kou ... een hapje 
door de maag en een ervaring rijker. 
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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  

 

ELEPHANTS 

door Bernard Schut 
 
 

“Kijk, verse olifantenmest moet groenig zijn”, zei Tas. 
We waren de avond tevoren aangekomen in Palmwag, al vrij noordelijk in Namibië. Een 
gebied waar olifanten voorkomen. En, soms toevallig, maar vooral door kennis, door hun 
sporen te lezen en te volgen, krijg je ze ook te zien. 
 
Toen we aankwamen in Palmwag hoorden we dat er die middag, inmiddels al weer uren 
geleden, een olifant langs de camping was gelopen, door de rivierbedding. We daalden af naar 
de rivier maar geen olifant te bekennen natuurlijk. Te laat! 
 
We zetten de tenten op, na dagen vrij kamperen  - en vrij kamperen in Namibië ís vrij kamperen 
- een nieuwe ervaring: stromend water, warme douches, een toilet. We maakten het eten klaar. 
Wij, onze gids Tas (“iedereen noemt mij Tas”), Suzette zijn vrouw en hun hond Toffee, mijn 
vrouw en ikzelf. De hele expeditie zou 12 dagen duren en was perfect geregeld. Iedere dag 
heerlijk eten, fruit, groente, goed water, blikjes bier en fris, en ’s avonds een goed glas wijn na 
een dag vol stof. We kwamen niets tekort. Maar daar waren we niet voor gekomen. We 
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kwamen voor het wild. Gemzen, springbokkies, kudu’s, de sabelantilope en andere bokken. 
Vogels. Maar vooral toch ook wel voor olifanten, leeuwen en neushoorns, de zwarte rhino. 
En dat alles in die enorme, droge, lege, stoffige steenwoestijn die Namibië heet.  
 
We zouden juist gaan eten, toen iemand ons waarschuwde. De olifant kwam eraan! We 
liepen naar het pad van de camping dat naar de douches leidde. En daar in de schemering op 
misschien tien meter afstand stapte doodbedaard een olifant onze richting uit, ondertussen 
etend van de jonge struiken. 
 
Op korte afstand lijkt een olifant op een wandelende berg. Een berg van vijf tot zesduizend 
kilo en zo’n vier meter hoog. Het merkwaardige is dat hij zich onhoorbaar voortbeweegt. Het 
enige dat je hoort, is het breken van takken en het knagen aan de bast. Zo nu en dan laat hij 
een stevige boer en laat hij stront vallen: vierkante pakjes van een paar kilo waar de stukjes 
tak en bast nog uitsteken. 
 
Geruisloos kwam de olifant naar onze kampeerplaats, bleef op de hoek, nu hooguit vijf meter 
van ons af, rustig staan knabbelen aan een nieuw vers boompje, terwijl wij ons terug trokken 
tot aan het muurtje achter onze tenten. Een idee natuurlijk, want wat stelt een muurtje voor 
tegenover vijf tot zes ton? Toen sloeg de olifant links af, liep achter onze auto’s langs, waar 
hij wel bijzonder lekkere struiken ontdekt moet hebben, want zeker een half uur bleef staan 
smullen. Een grijze vlek in het donker. 
 
Alles went, ook een olifant binnen armbereik. We gingen dus ook maar eten. Al bleven we 
wel met een schuin oogje kijken en luisteren. Helemaal veilig voel je je toch niet. Na een 
half uur waren de toppen van de boompjes achter onze auto’s voldoende gesnoeid en keerde 
de olifant zich om, liep weer om onze auto’s heen, het laantje van de camping op en gaf nu 
de andere kant een beurt, en verdween zo geleidelijk uit ons zicht in de nacht. 
 
                                                       ***** 
 
De volgende morgen stonden we als gewoonlijk op bij het eerste morgenlicht om ons kamp 
af te breken. De verwoesting die de olifant had aangericht bleek enorm. Alle struiken en 
boompjes waar hij langs gekomen was, waren op een ruwe manier getopt. Afgerukte takken 
waaraan hij geknaagd had, lagen her en der op de grond. Het is niet voor niets dat bomen en 
struiken hier zulke scherpe stekels hebben. Zo kunnen ze zich nog enigermate beschermen 
tegen wild dat op zoek is naar voedsel.  
 
We vertrokken, nu echt op olifantenjacht. Met onze 2 volgepakte Toyota-terreinwagens. 
Doel: de droge bedding van de Hoanib-rivier. Daar moesten enkele kuddes olifanten zijn. Of 
je ze te zien kreeg, was punt twee. Maar Tas kon sporen lezen. Hij zag aan de mest en de 
prints in welke richting en hoe lang geleden hoeveel olifanten langs getrokken waren. Een 



olifant legt normaal tien kilometer per uur af. Wanneer hij vaart zet, als hij bijvoorbeeld 
agressief op je afstormt, haalt hij de dertig. Je kunt aan een olifant zien of hij gestresst raakt 
door je aanwezigheid en kwaad wordt, of hij je echt gaat aanvallen of alleen een 
schijnaanval inzet. Is hij kwaad dan gaat de slurf omhoog! En dat is nuttige kennis wanneer 
je dicht bij ze komt met je terreinwagen. 
 
Na uren gereden te hebben, waarbij Tas telkens de sporen interpreteerde in het zand van de 
rivierbedding, zagen we de eerste kudde. Enkele olifanten stonden te eten van een groepje 
bomen. We naderden, cirkelden om ze heen om de best mogelijke positie te krijgen om ze te 
fotograferen. 
 
Ze observeerden ons, op hun hoede. Ze raakten gestresst. De staart ging omhoog. En toen 
opende een van de olifanten razendsnel de aanval. Met een ruk gaf Tas gas en reed er 
vandoor. Maar zijn vrouw die met hun hond in de tweede auto achter ons zat, zag de enorme 
kolos op haar afstormen. Toffee blafte. En met een olifantslengte lukte het haar om voor de 
olifant uit weg te komen. Tas lachte. “Ze is een goed chauffeur”, grinnikte hij. Maar ze had 
weinig speelruimte over. Haar motor had niet af moeten slaan, toen ze in paniek optrok. En 
leuk vond zij het zeker niet. 
 
We hebben daarna nog tientallen olifanten gezien. Dezelfde dag nog en later. Tas zocht ze 
op. Hij daagde ze uit. We werden nog eenmaal aangevallen. “Een schijnaanval slechts”. Het 
leek wel of hij het jammer vond. 
 
Bernard Schut 
 
Oanob Resort, september 2005   
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