
Van de redactie 
 
 

We hebben het gehaald! We bestaan honderd jaar. Niet te geloven! 
Ongetwijfeld een mijlpaal. Geen van onze leden was al geboren toen 
de Nederlansche Vereeniging in Mexico in januari 1907 werd 
opgericht. En we genieten nog altijd van een blakerende gezondheid. 
Niks geen ouderdomsverschijnselen. In tegendeel, de activiteiten 
worden bezocht als nooit tevoren, de Popo rookt nog altijd dapper 
door — zo zelfs dat we er niet meer op mogen - en de dijken van de 
polders om de Popo hebben het nog niet begeven. En als er dan al eens 
een gaatje in heeft gezeten, dan was er altijd wel een vinger te vinden 
om het gat te dichten. Dus beginnen we met goede moed aan onze 
tweede eeuw. 
 
Drie maanden geleden, om precies te zijn op 19 october jongstleden, is 
op 94-jarige leeftijd overleden ons oudste lid, Francis van der Vliet. 
Voor velen onder ons was hij een toegewijde vriend die zich met name 
verdienstelijk heeft gemaakt bij de oprichting en organisatie van de 
Nederlandse zakenlunchclub. Dat hij mag rusten in vrede. In deze 
aflevering een in memoriam van de hand van onze ambassadeur en 
erelid, Jan-Jaap van de Velde. 
 
Verder hebben we in dit nummer, naast de standaardrubrieken, eerst 
een verslag van onze zuiderburin, Ilse Geladi, van het Sinterklaasfeest 
dat weer een goedbezocht festijn is geweest en waar al onze kinderen 
van tussen de twee en 75 jaar hun hart aan op hebben kunnen halen. Ik 
wist niet eens dat ze in België ook aan Sinterklaas deden. Zo leer je 
weer eens wat. 
 
In dit nummer ook een oproep aan onze leden om mee te werken aan 
het jubileumboek dat we in september hopen te kunnen presenteren. 
Dat is een nogal bewerkelijke gelegenheid dus hulp en suggesties zijn 
van harte welkom. 
 
Vervolgens een bijdrage van mijn zwager Cees Coumou. Die was in 
verband met de cursus Spaans die mijn zus in november gevolgd heeft 
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een paar weken uit ons koude landje over in Cuernavaca. Wel eens leuk om te zien hoe een 
in ons thuisland woonachtige Nederlander tegen de Mexicaanse Kerstpoespas en andere 
eigenaardigheden aankijkt. Daarna weer een korte bijdrage van Bernard Schut, deze keer 
over een jeugdervaring.  
 
En dan zou ik nog bijna vergeten jullie allemaal een heel heel heel gelukkig nieuwjaar toe 
te wensen. 
 
Ad ten Kate  

________________________________________________ 
 

Komende Activiteiten 

 
12 januari Nieuwjaarsborrel; bij Pieter de Rijk en Sue-Yen 
  Bosques de Framboyanes 179; Bosques de Las Lomas 
  Vanaf  20:00 
 

 8 februari Koffieochtend; bij Mari Angeles van Halen 

  Fuente de la Acequia 16, Lomas de las Palmas, Tel: 52916131. 
  Vanaf 10.30 uur. 

 
25 februari Molenprojekt 
  Programma wordt nader aangekondigd. 
 
 8 maart Koffieochtend; bij Jolanda Tarrab-Mees 

  Cierra Aconcagua 210; Lomas de Chapultepec; Tel: 52026638. 
  Koffie vanaf 10.30 uur met aansluitend een picknick op de Pyramide van  
  Cuicuilco. 
  Graag van tevoren aanmelden bij de gastvrouw of bij Jeroentje de Kleer  
  (tel. 52518706) 
 

10 maart Mexicaans Giethoorn 
 
Voor nadere informatie zie de website http://mexico.nederlandse-vereniging.net 
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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  
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Van de Bestuurstafel 
 

De eerste week van januari kreeg ik een mailtje van mijn secretaresse met de mededeling 
dat Ad ten Kate contact zocht. Ad? Popo? Och ja, het is alweer januari 2007! Ad zat 
natuurlijk te wachten op mijn bijdrage voor de nieuwe Popo. Daarmee wist ik meteen dat 
de vakantie haar einde naderde en dat het gewone leven met werk, school, etc. weer in 
aantocht was. Terug naar de routine, voor velen van ons. Wellicht is het daar weer tijd 
voor, zodat we op zaterdag en zondag weer een echt weekendgevoel beleven na vijf dagen 
hard werken. 
 
Voor mij was de kerstvakantie een tijd van gas terug nemen, ontspannen en de 
familiebanden aansterken. Geen recreatie met volle agenda’s, maar echt een kans voor 
“herschepping”, om de batterij weer op te laden en met frisse energie aan een nieuw jaar te 
beginnen. Zonder allerlei voornemens die ik eind januari al zou moeten loslaten, maar wel 
met nieuwe doelstellingen en kansen om er een goed jaar van te maken. Prive, op de zaak 
en bij de Nederlandse Vereniging Mexico welke 100 jaar bestaat. 
 
Tegen de tijd dat deze Popo bij u in de bus ligt is de kop inmiddels af met de afgelopen 
nieuwjaarsborrel bij de familie De Rijk en volgen er nog vele activiteiten in de rest van het 
jaar. Laten we er samen een speciaal jaar van te maken, een Holland promotie in Mexico 
waar we kerst 2007 trots op kunnen terugzien. Daarvoor rekenen wij als bestuur op uw 
enthousiasme bij organisatie en deelname in het programma dat is samengesteld. 
 
Zo, mijn eerste voorwoord op tijd klaar zodat Ad verder kan met afronden van de Popo. 
Eindelijk weer eens productief geweest. Een goed begin van 2007, want wie het kleine niet 
deert ... Zo’n goede start wens ik u allen toe! 
 
De voorzitter 
 

——————————————————————————— 
 

Van de jubileumcommissie 
 
De laatste tijd is er al veel geschreven in de Popo over het 100 jarig bestaan van de 
Nederlandse Vereniging. Te veel misschien, maar aan de andere kant is het toch ook wel 
een een unieke prestatie en daar mag dan ook best eens met enige trots over worden 
gepubliceerd. Hoe het in 1907 allemaal begonnen is, was nog enigszins te achterhalen maar 
wat er zoal gedacht, bestuurd, geschreven en gedaan werd gedurende periodes als de 
Mexxicaanse Revolutie, "the roaring twenties", de crises van de dertiger jaren en de Tweede 
Wereldoorlog is voor ons anno 2007 compleet duister. Toen moet er toch wel het een en 
ander gebeurd zijn want het betreft feitelijk een tijdsbestek van bijna een halve eeuw.  
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Vanaf de vijftiger jaren krijgen we weer een beetje zicht op wat zich afspeelde. Het was voor 
onze hedendaagse begrippen allemaal nogal "deftig". Oud Indiegangers, nieuwe Philips 
directeuren en Shell mensen. Het werd gezien als een grote eer om Bestuurslid te mogen 
zijn. Om in het Dames Committee of de Bazaarorganisatie opgenomen te worden werden 
hele, overigens keurige en fatsoenlijke, promotiecampagnes gevoerd. Zat je "erin" dan was 
meteen je status gewaarborgd. Wat zijn de tijden veranderd! 
 
Toch zou het geweldig zijn als er onder de lezers van dit stukje mensen zijn, die wellicht via 
familiearchieven of mondelinge overleveringen de leemtes van 1907 tot 1955 zouden kunnen 
opvullen. Dat hoeven echt geen gedetailleerde rapporten te zijn maar met enkele interessante 
anecdotes zijn we al dik tevreden. Zo is ons bekend dat o.a. de families Baay, Kram, 
Franken, de Jager, de Jager van de Wal, Van der Mersch en Spoor al generaties lang in 
Mexico verblijven en dat hun familieleden ook vaak een actieve rol hebben gespeeld in de 
Nederlandse gemeenschap in Mexico. Graag nodig ik hen uit om eens wat te vertellen of te 
schrijven (spaans/engels/nederlands) over hoe de Nederlandse Verenigingin die jaren 
functioneerde. 
 
Mijn eigen ervaringen beginnen pas in 1980/1981 toen ik, amper in Mexico aangekomen, 
direct werd getackled door ene Jan Visser en Cees Beye om met name ,, het sportieve en 
actieve element" in de NL Vereniging weer te stimuleren. Door Erik Lans was er al een 
enthousiast groepje gevormd dat onder de naam "De Klipgeiten" alle bergtoppen rond 
Mexico City bestormde. Later zijn daar ook nog eens "beroemde en vooral beruchte" 
grottentochten aan toegevoegd. Prachtige uitzichten en diepe duisternissen! Enfin, in die 
tijden werden de activiteiten flink uitgebreid en Jeu de Boullen werd weer een must, de 
jaarlijkse voetbalwedstrijden tegen de Belgen ontaardden in complete veldslagen (deze 
activiteit is later wegens gebrek aan spelers gecancelled), Tennis ging van 1x naar 2x per 
jaar, echtparen hielden het gemiddeld drie autorallies vol en gingen dan "een ieder 's weeg" 
(ook gecancelled dus) en na acht sucesvolle POPO-beklimmingen ontplofte die!! 
 
Later werden "modernere" activiteiten bedacht , zoals dolfijnenzwemmen, paintballen, off 
the road -picknicken en wildwatervaren. Met andere woorden, de Nederlandse Vereniging 
zoals ik die ken vandaag de dag, loopt over van uitdagende actviteiten waar eenieder naar 
eigen smaak iets uit kan plukken om gezellig aan mee te doen. Oftewel 100 jaren, en nog 
jong en bruisend van energie!! 
 
Ik hoop dan ook dat velen van U actief deel zullen nemen aan de 100-jaar activiteiten en als 
U zin heeft om mee te helpen in de organisatie neem dan even kontakt op met een van de 
bestuursleden. 
 
hwk 



 
In memoriam Francis van der Vliet 

(1914-2006) 
 
 
Begin augustus 1996, kort na onze eerste aankomst in Mexico, was er een afscheidsfeest 
voor mijn voorganger Gerard-Jan van Epen, waarbij ook wij aan de lokale Nederlandse 
gemeenschap zouden worden voorgesteld. Diezelfde middag kwam Francis van der Vliet 
op bezoek bij de ambassade. Ik was onder de indruk hoe hij op zijn 82ste nog actief bezig 
was met lobbyen, aanbestedings-documenten en het verwerven van projecten voor 
Nederlandse bedrijven. Later zei Gerard-Jan, dat Francis ook langskwam omdat hij niet op 
het feest van die avond kon komen maar wel zo spoedig mogelijk wilde zien wat voor 
nieuw vlees de ambassade in de kuip had. Dit bezoek kenmerkte Francis: op hoge leeftijd 
nog zeer actief en betrokken bij zaken en ontwikkelingen in Nederlandse kring. Die 
aanbesteding werd het Nederlandse bedrijf overigens niet gegund maar de kennismaking 
werd klaarblijkelijk als positief ervaren: in de daaropvolgende jaren heb ik een zeer 
regelmatig en hartelijk contact onderhouden met deze doyen van de Nederlands-
Mexicaanse zakenwereld. 
 
Francis van der Vliet kwam naar Mexico in 1963 na een succesvolle loopbaan bij de 
KLM. In de eerste naoorlogse jaren van grote groei bij onze nationale luchtvaartmaat-
schappij was hij lange tijd de naaste medewerker van Albert Plesman. In Mexico was hij 
betrokken bij vervoer en havenbouw. Dankzij zijn grote kennis van schepen, havens en de 
oliesituatie heeft hij veel bewerkstelligd voor een samenwerking met Mexico in deze voor 
Nederland zo belangrijke sectoren. 
 
Naast zijn eigenlijke werk, was Francis ook verder actief bij het bevorderen van het 
Nederlandse zakenleven in Mexico. Hij was geruime tijd betrokken bij de toenmalige 
Nederlands-Mexicaanse Kamer van Koophandel, eerst als bestuurslid en vervolgens 
gedurende lange tijd als voorzitter. Met zijn adviezen en kennis van de Mexicaanse 
samenleving was hij ook veel van mijn voorgangers tot raad. Later wijdde hij zich 
intensief aan de organisatie van de Nederlandse zakenlunch. Elke maand kwam deze 
lunchclub van in Mexico woonachtige Nederlanders bijeen, lange tijd in het Camino Real, 
later in de Club Universitario. Officieel was er geen voorzitter maar het was voor iedereen 
duidelijk, dat Francis hier de leiding gaf, zowel voor wat betreft. het uitnodigen van 
gastsprekers als voor het verloop van de maaltijd en de discussies. Hij hield dit vol tot zijn 
90ste: eerst in 2004 droeg hij, tijdens een groot feestmaal bij Intervet, zijn coördinator-
schap van de zakenlunch over aan Henk Keizer. 
 
In 1992 werd Francis op voordracht van de ambassade op grond van bovengenoemde 
verdiensten voor het Nederlandse zakenleven door H.M. de Koningin benoemd tot officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
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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 

 
Francis van der Vliet woonde meer dan 40 jaar in Mexico. Dankzij zijn uit een 
vooraanstaande Mexicaanse familie afkomstige echtgenote en zijn dochter Monica, die 
gehuwd is met ex-burgemeester en oud-minister Manuel Camacho, had Francis toegang 
tot vele kringen. Maar hoewel hij totaal in Mexico was ingeburgerd, bleef hij in hart en 
geest een Nederlander. Dit blijkt voldoende uit zijn inzet voor het Nederlandse zaken-
leven, uit zijn verhalen over het Amsterdam van vroeger maar ook uit zijn gehechtheid 
aan Nederlandse tradities. Als ik aan hem terugdenk, dan herinner ik mij hem uiteraard als 
tafelpraeses bij onze maandelijkse bijeenkomsten maar vooral ook in 2003 als trotse 
grootvader van twee kleindochters op het Sinterklaasfeest in de Ambassadetuin.  
 
Francis is op 19 oktober 2006 in Mexico-stad overleden. 
 
 
Jan-Jaap van de Velde 
Ambassadeur 



 

Zie ginds komt de stoomboot 
 

door Ilse Geladi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat keken de kinderen er weer naar uit. De school had een lang weekend en papa en mama 
dachten er even tussenuit te knijpen, maar dat draaide anders uit... alle kinderen, en we 
hebben er toch vier, waren het er unaniem over eens... als de sint komt dan ga je niet weg.  
 
De weken voorafgaand aan het grote kinderfeest werd er gezongen, geknutseld, getekend 
en video gekeken naar Dag Sinterklaas, een reeks van en door Bart Peeters, waarin elke 
dag, in een vijftal minuutjes aan de kinderen alles over de Sint wordt uitgelegd: Hoe noem 
je het paard van sinterklaas.. Hoe zet je ‘het best je schoentje klaar. Welk lied hoort de Sint 
het liefst...Hoe noem je de kleren die de Sint draagt...Wat is het verschil tussen gooien en 
strooien enz..  
 
Er worden ook brieven geschreven, verlanglijstjes gemaakt.. maar dat is moeilijk... de 
hedendaagse tijd gezien kan je heel weinig op je lijst zetten... nl een MP3 speler, maar de 
kans dat de sint dat kent is klein.... veel mag je er ook niet opzetten,... want gulzig zijn is 
ook niet mooi... dus die lijstjes werden meermaals geschreven, opgepropt, weer 
geschreven... het was me wat!! 
 
Ondertussen hoorden we van mensen, die de nederlandse televisie in Mexico ontvangen, 
dat er een heus Sintenjournaal bestaat... wat hadden onze kinderen dat graag gezien. 
Dankzij vrienden werden we op de hoogte gehouden van het wel en wee in Nederland. 
Was daar de Sint toch wel zijn boek verloren.. de pieten konden het niet vinden, en nog 
erger, de computerpiet had al die brieven in de computer gezet, maar had vergeten te safen 
en nu hadden de pieten de zak met brieven bij de vuilnis gezet. Dat werd een dagje 
thuisblijven voor de kleinste van school bij ons.. want nu moest hij zijn brief (lees, zijn 
lijst) opnieuw schrijven. 
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Dan is de dag aangebroken. Hun zakjes klaar voor de pepernoten die de pieten zullen 
strooien, hun pietenmutsen op hun hoofd, Haubi wilde gaan als zwarte piet, dus de 
houtskool werd op zijn gezichtje gesmeerd, de kleurboeken voor de sint.... en weg waren 
we. 
 
Zoals elk jaar is de tuin bij de Familie van der Bom omgetoverd tot het Sintentoneel. Een 
perfecte locatie, een puike organisatie, bier in overvloed, sapjes voor de kids, cola, 
joepie, feeeeeeest, lekkere marsepein en stukken speculaas. De zetel staat statig klaar, 
muziek maakt alles tot een feest, leuke knutseltafels waar kinderen hun laatste 
voorbereidingen treffen en binnen de kortste tijd namen op hun kronen pronken .. dan 
kan Sint hen makkelijk aanspreken ... toch? ... effe wat liedjes oefenen, een paar gekke 
spelletjes, en daar rinkelt de telefoon... ja, de Sint is in aantocht, zingen kinderen. 
 
" Dag sinterklaasje, daaag daaaag" klonk uit volle borst.. 
 
En daar staat hij dan plots. Haubi die anders geen twee minuten stil zit, zat keurig op zijn 
stoeltje... wat een emotie toch. Mooie tabbard had die Sint, en een nieuwe staf... nog 
glinsterend...twee pieten met lelijke schoenen..."maar Sint, we moeten toch vanavond 
over de daken klimmen..."  Mijn bengels gaven de kleine piet groot gelijk... 
 
Niki zat er glundered te kijken en voor ze het wist had ze haar hand opgestoken. Had die 
Sint nu niet gevraagd of papa en mama soms stout waren.. en ach.. dat was een makkie.. 
nu zat ze daar naast de Sint en verklaarde blozend dat papa zich al wel eens niet goed 
gedroeg... maar toen onze Niki iemand hoorde roepen.. in de zak, in de zak.. wist ze het 
plots niet al te goed meer.. zou papa door haar schuld nu in de zak moeten en zij zonder 
papa blijven?? Ach wat naar, waarom had ze ook haar hand opgestoken.. en die Sint riep 
haar papa nog ook en ondervroeg hem.. nooit van haar leven zou ze dit nog eens doen, 
zeker weten. 
 
Gelukkig liep het voor papa goed af, voor haar ook, en kon mama er ook om lachen.. 
Opluchting alom. 
 
Al vlug was het onze kinderen hun beurt om bij de Sint te komen... maar o jee.. Hij had 
Haubi 's briefje niet gekregen .. wat naar.. gelukkig kende Haubi zijn lijst vanbuiten en 
keurig somde hij hem op. 
 
Niki zat hoopvol te wachten, maar Sinterklaas keerde zich naar Anne en Ilke. Haubi was 
ondertussen op de piano gaan spelen.. tja.. die neemt zijn kansen mooi... en daar zat 
Niki.."Daaag kinderen, tot volgend jaar..", hoorde ze de Sint zeggen.. Waarom zei hij nou 
niets tegen haar? Mama had gezegd dat alle kindjes in het boek stonden van Sinterklaas, 
met alle dingen die ze goed gedaan hadden dit jaar. Ze had zo haar best gedaan... en hij 
had haar kleurboek niet eens gezien.. tja.. dat gaf ze toch nog maar vlug af... de lekkere 
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chocoladeletter werd aan mama gegeven met de woorden..." ben ik dan zo gegroeid dat hij 
mij niet meer kende mama?" 
 
En verder ging de Sint..Menno was Helmig, Sara werd aanzien voor Olivia.. Die 
kindernamen was blijkbaar zeer moelijk voor Sinterklaas... en hadden ze toch hun 
pietenmutsen op!? Blijkbaar was Sint beter in de mama's namen.. die kende hij 
wel... Natuurlijk, die kent hij immers langer. Grappig was het, dat wel.. En jij tennist 
graag.. nee, dat is mijn broer.. En jij bent Yolanda, nee, Denise.. ach , waar is Yolanda 
dan? 'o jeetje, laat eens zien.. maar het grote boek hielp niet veel... 
 
Als alle kindjes bij de heilige man geroepen waren was het pakjestijd.. leuk... eerst de 
snoep en dan de cadeautjes.. maar wat ging het snel... te snel.. sommige kindjes kregen het 
verkeerde pakje, gelukkig stond overal keurig hun naam op geschreven.. dat hadden de 
pieten goed gedaan. 
 
Nog een laatste liedje en daar ging hij weer... maar waar was Anne haar pakje nu? Onze 
oudste, toch al 13, kreeg de waterlanders in haar ogen.. want sprookjes zijn mooi, maar als 
je geschenk ontbreekt.. Ze hield zich flink.. neen, ze was niet stout geweest, dat wist ze wel 
zeker.. de Sint zou het wel bij haar schoen leggen vannacht... Haubi kon zijn oren niet 
geloven.. zou Sint zoiets echt doen... hij had toch gezegd dat alle kinderen braaf geweest 
waren? Anne toch ook... Gelukkig was de redding nabij... Anne's pakje lag ietsje verderop 
nietsvermoedend te wachten op die pietenhanden.. het werden Niki-handen .. bezorgd als 
ze is om haar zus en zichzelf ... was ze de sint achterna gelopen...Als hij dan niets tegen 
haar gezegd had zou ze het effe zelf gaan vragen... "Sint, je komt toch vanavond nog bij 
ons langs, nietwaar?" vroeg ze dapper.. waarop Sint gelachen had.. maar dat was genoeg 
voor onze kleine spruit...  
 
Op weg naar huis was het opvallend rustig in de wagen... drie van de vier van onze bengels 
waren in slaap gevallen.. puur van opwinding natuuurlijk. 
 
Ilse Geladi 
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Wandeln door Cuernavaca 
 
Er kan in Cuernavaca prima worden gewandeld. Dat wil zeggen, je kunt je er te voet 
voortbewegen alhoewel dat, gezien de toestand van de infrastructuur niet de bedoeling 
lijkt te zijn. Stoepen zijn er vooral voor de bomen. Die groeien er midden op de stoep en 
worstelen een leven lang met de betonnen platen die op hun wortels zijn gelegd. Niet dat 
dit moet worden opgevat als sadistische act tegen deze bomen. Tegelijkertijd worden zij 
liefdevol geknipt en hun takken ‘in vorm’ gehouden. Ik heb daarvan veel activiteit 
kunnen waarnemen. Maar die zorg beperkt zich kennelijk tot de bovenkant. Aan de 
wortels wordt weinig aandacht geschonken,en dus groeien deze maar door en pogen de 
belemmering ‘van boven’ te doorbreken. En dat lukt de bomen geweldig goed zo is mij 
opgevallen. Wandelen in Cuernavaca is dan ook vooral een activiteit met een naar 
beneden gerichte blik, soms vergelijkbaar met schotsje springen. Mocht de wandelaar 
een beeld willen hebben van de omgeving dan zal hij even halt moeten houden. Dat 
deed ik dus ook van tijd tot tijd. En wat ik daarover te vertellen heb moet worden 
gelezen met de wetenschap dat iemand die een stad beschrijft, dat doet met de blik die 
hij of zij daar nu toevallig werpt. Het resultaat zegt dus eigenlijk meer over de 
waarnemer dan over het waargenomene. Dat geldt eigenlijk voor alle verslagen van 
waargenomen ‘feiten’, maar ik besef dat dit zeker geldt voor mijn waarnemingen daar. 

 
De ondernemers 
 
Het ondernemen moet een feest zijn in Mexico. Ontevredenheid ben ik nauwelijks 
tegengekomen. Vooral de vlijtige vrouwen in stalletjes waar eten wordt geserveerd op 
straat of net nog binnen, wekken de indruk met plezier bezig te zijn. Het zijn dan ook 
vrolijke samenscholingen die niet alleen de stoep blokkeren maar ook een groot gedeelte 
van de weg. De politie, taxichauffeurs en wie al niet, komen met de auto ook even langs 
om wat te eten. Als wandelaar zie je maar dat je veilig langs de vleespotten komt. Dat is 
jouw zorg. Mijn indruk is dat Mexicanen altijd eten en daarvoor volop gelegenheid 
hebben of maken. Het ziet er niet alleen gezellig uit maar het ruikt ook lekker. Dat geldt 
ook voor veel open winkeltjes in allerlei handel. Het aanbod is enorm breed en 
gevarieerd. En als er even geen klandizie is, zit de ondernemer bij zijn tijdschriften 
rustig zijn Dick Bos te lezen. Dat is tenminste de indruk die ik kreeg bij het formaat 
boekje met per pagina slechts één plaatje en enkele woorden. Ad zei me dat dat meestal 
gaat om “historietas”, de Mexicaanse variant van de dokterromannetjes met echte 
blauwe prinsen en meisjes die er pas tegen het eind van het verhal achter komen dat die 
oudere man waarop ze altijd al heimelijk verliefd waren in werkelijkheid hun vader was. 
De lezers wisten dat natuurlijk al vanaf het begin. Kortom, het soort boekjes waar ik in 
mijn jeugd voor gewaarschuwd werd en waar ik nog steeds een beetje nieuwsgierig naar 
ben.  
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Jubileumboek 
 

Zoals al eerder vermeld ligt het in onze bedoeling een jubileumboek uit te geven ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze vereniging. Eigenlijk zou het een soort 
gedenkboek moeten worden waarin onze wapenfeiten van de afgelopen eeuw zouden 
moeten worden vastgelegd. Dat is echter niet zo gemakkelijk want helaas is er maar weinig 
informatie beschikbaar. We hebben natuurlijk een uitgebreid POPO-archief waar het een 
en ander in staat over het wel en wee van onze vereniging maar daar gaat het toch meer om 
ad-hoc verslagen van evenementen, meestal geschreven in de koddige stijl die de POPO 
altijd gekenmerkt heeft en waar we natuurlijk trots op zijn. Nu zullen we daar ongetwijfeld 
uit putten en ook de koddige stijl is allerminst taboe voor het jubileumboek maar we willen 
er ook wat overzichtsmateriaal bij hebben en wellicht enkele algemene bijdragen van 
beschouwelijke aard. 
 
Zo heeft onze ambassadeur Jan-Jaap van de Velde zich bereid verklaard een stukje bij te 
dragen over de ontwikkeling van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en 
Mexico, dit naar aanleiding van een artikel dat hij al eerder heeft gepubliceerd in de POPO. 
Zelf ben ik van plan een hoofdstuk te schrijven over armoede en ongelijkheid gezien door 
de ogen van een ex-ontwikkelingswerker in Mexico. Ook hebben we in gedachten een stuk 
over de ervaringen van onze Koninklijke oliemaatschappij in Mexico, hoe die er in de 
dertiger jaren bij de nationalizatie van de Mexicaanse olieindustrie uitgeknikkerd is en hoe 
je dat vandaag de dag ziet. Oftewel, zaken die wat verder gaan dan de koffieochtend die zo 
gezellig was, de appeltaart die zo lekker was en dank aan de gastvrouw. Zonder overigens 
schamper te willen doen over die gezelligheid en gastvrijheid, want uiteindelijk floreert 
onze vereniging natuurlijk nou juist dankzij dat soort saamhorigheidsgevoel. 
 
Ook zijn we van plan een aantal leden te interviewen die al lang in Mexico wonen, hen te 
vragen wat hen indertijd bewogen heeft zich in Mexico te vestigen, wat zij toen van 
Mexico verwachtten, wat daarvan is uitgekomen. Ook willen we hen vragen hoe zij nu 
terugzien op hun eerste ervaringen hier, hoe zij Nederland zagen toen zij er weggingen, 
hoe zij Nederland anders zijn gaan zien nu ze hier wonen en hoe zij Nederland nu zien als 
zij er terugkomen. Dat kan een uitermate interessante lectuur worden voor al degenen die 
zoals ik gefascineerd zijn door de verschillen in cultuur tussen Nederland en Mexico. 
 
Hierbij dus een oproep tot bijdragen voor het jubileumboek, hoofdzakelijk aan leden die 
hier al wat langer zitten en die herinneringen hebben die in deze opzet interessant zijn. 
Daarbij wil ik zeker degenen die hier nog niet zolang zitten ontmoedigen. Ook zij worden 
van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren, al was het alleen maar omdat de meesten van 
hen in een Nederland zijn opgegroeid dat duidelijk verschilt van het verzuilde bastion 
waarin ik zelf, en ik neem aan veel van onze oudere leden, zijn groot geworden. Dat geeft 
hen wellicht een andere, maar zeker niet minder waardevolle, perceptie van de verschillen 
en overeenkomsten tussen de Mexicaanse en Nederlandse cultuur. Dat willen we allemaal 
meenemen. 
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Ook zou het aardig zijn om fotomateriaal te verzamelen over het wel en wee van onze 
vereniging en de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Mexico. Zo heb ik niet zo 
lang geleden vernomen dat een Nederlandse schoonspringster een medaille gewonnen 
heeft bij de Olympische Spelen in 1968 en als eerste vrouw van de quebrada in 
Acapulco gedoken is. Ze schijnt daarmee de voorpagina’s van diverse kranten te hebben 
gehaald. Is daar informatie over? Wie kan me daar meer over vertellen? Zo ook heeft 
Roy Schuyten’s, overigens mislukte, poging om het werelduurrecord te breken in het 
velodromo vlakbij het vliegveld in Mexicostad, als ik me niet vergis in 1976, de nodige 
aandacht getrokken. Allemaal gebeurtenissen die gebruikt zouden kunnen worden bij de 
samenstelling van het jubileumboek. 
 
Ook spelen we nog steeds met de gedachte om een bekende Nederlander over te laten 
komen om het boek in Mexico te presenteren en het op die manier in Nederland ook een 
zekere publiciteit te geven. Een eerste poging om Geert Mak hiervoor beschikbaar te 
krijgen ketste af op andere verplichtingen die deze auteur op zich heeft genomen voor 
de periode die wij in gedachte hebben. Maar er zijn vast wel andere kandidaten en 
suggesties van onze lezers daarover zullen uitermate op prijs gesteld worden. 
 
Ik wil het dus niet allemaal alleen doen. En ik zou dat niet eens kunnen. Dus hierbij een 
dringend oproep om mee te denken, mee te herinneren, mee te “ideeën”en om mee te 
schrijven, en wat heb je nog meer? 
 
Ad ten Kate 



 
Coming in from the cold 

 

door Cees Coumou 
 

 
Van alle families is de schoonfamilie de beste. Zij vormt een onbereikbaar ideaal, de 
warmte die altoos straalt is nooit helemaal ten volle haalbaar. Je blijft ‘van de koude 
kant’, hoezeer je ook je best doet. De enige (schrale) troost is dat ook de schoonfamilie 
op haar beurt weer ergens een koude kant is. De vraag van jullie redacteur om een 
stukje voor de PoPo te schrijven voelde dan ook aan als een warme mogelijkheid een 
wit voetje te halen, een mogelijkheid om bij hem in een goed blaadje te komen, een kans 
dus die ik onmogelijk voorbij kon laten gaan. 

 
Een verzoek of een opdracht? 
 
Het verzoek van Ad om een bijdrage te leveren daagde mij uit. Ik heb de barensnood 
gezien waarmee het decembernummer van de PoPo tot stand kwam en de trots van mijn 
zwager over die aflevering was alom voelbaar. Tijdens ons verblijf in Cuernavaca werd 
ik nauwkeurig op de hoogte gehouden van de vorderingen en mocht ik mee naar het 
Internetcafe alwaar de verschillende onderdelen van dat nummer verzameld werden. 
Schrijvers horen in kroegen hun inspiratie op te doen. Carmiggelt was daarvan een 
bekend voorbeeld. De moderne variant daarvan is dat verhalen van auteurs in de kroeg 
worden opgehaald. Waar de inspiratie werd opgedaan lees je dan in het verhaal zelf wel. 
De eerste proefdruk van de decembereditie werd mij tenslotte als voorbeeld voorgelegd. 
En dat ik maar een bijdrage leveren zou. Meer een opdracht dus. 
 

Wat ik deed in Cuernavaca 
 
Mijn aanwezigheid in Cuernavaca hield verband met de cursus Spaans die mijn 
echtgenote Ineke nu eindelijk eens zou gaan volgen. Daartoe reisde zij met broerlief 
naar Mexico na diens verblijf in Nederland in November. De bedoeling was dat ik zou 
nakomen om nog wat gezellig in Mexico te verblijven na afloop van de cursus. Tijdens 
het eerste weekend maakten broer en zus een wandeling naar het Zocalo met fatale 
gevolgen. Ineke brak haar pols door uit te glijden op de fris geboende stoep van een 
kapperszaak. Waarom zijn die zaken ook niet ordentelijk gesloten op zondag? Haar pols 
belande in een verband en zij was dus eenzijdig onthand. Daardoor werd mijn raison 
d’être bepaald door het begeleiden van Ineke van en naar de cursus. Boekentas dragend 
en zorgend dat zij tijdig gereed was. ‘En wat deed je in de tussentijd?’ was de scherpe 
vraag van Joost, die natuurlijk net als ik ‘van de koude kant’ is.  
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De schoenpoetser die er ook niet erg mee leek te zitten dat er geen klandizie was, 
bestudeerde papieren die mij sterk deden denken aan een cursus vraag en antwoord in 
beeldvorm. Kennelijk een ondernemer die vooruit wil. En natuurlijk zijn er de 
orgelmannen. Maar dat is een terrein van Ad en daar moet ik mij dus niet mee 
bemoeien. Daar waag ik mij niet aan. Behalve dan deze foto die laat zien dat er ook 
orgelvrouwen zijn. 
 

 
 

Lopen in Mexico 
 
Lopen is niet een bezigheid waaraan iedereen in Mexico zich makkelijk overgeeft. Mijn 
indruk is dat het lopen van vele Mexicanen beperkt blijft tot functioneel lopen, dat wil 
zeggen, je loopt naar de auto. Verder niet. Daarop zijn de voorzieningen ook ingericht. 
Auto’s staan overal zodanig opgesteld dat je er makkelijk in kunt, maar niet er omheen. 
Dat is ook niet nodig, tenzij je er geen hebt. Maar dan zie je maar dat je er een krijgt, zo 
lijkt het adagium hier. Iemand zoals ik, die hier de auto negeert en ook de taxichauffeur, 
die hem dagelijks uitnodigt in te stappen, vriendelijk bedankt en verder sjokt, verdient 
niet beter. Ineens begrijp ik wat het is om in te burgeren en ook wat het betekent om te 
accepteren dat buitenlanders vreemde gewoonten hebben. 
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En zo loop ik door Cuernavaca en beschouw het leven dat zich afspeelt tussen de 
tijdstippen waarop de cursus Spaans begint en eindigt. Een zeker dédain ligt op de loer. 
Waarnemen valt niet mee zonder te vervallen in (voor)oordelen over situaties waarvan 
je slechts een oogwenk meemaakt. Met die oppervlakkige houding loop ik door de 
straten en bekijk wat er zich zoal afspeelt. Er worden regelmatig stoepen geschrobd. Iets 
dat ik uit Nederland eigenlijk niet meer ken. Maar daar heb ik nu kennelijk een speciale 
kijk op, ik weet wat er van kan komen! Er zit ook iets van de gluurder in mij, zo merk 
ik. Een nieuwsgierigheid die overigens wordt beantwoord. Kennelijk een vreemde 
snoeshaan die lopend en zonder functioneel doel over straat gaat, zie ik ze denken. Het 
ochtendgesprek van de straatvegers en vuilophalers, wordt even onderbroken als ik 
langs kom. Een wederzijdse belangstelling die maar kort duurt. Iets uitleggen kan ik 
niet; daartoe is m’n Spaans ontoereikend en wie zou er trouwens interesse hebben in wat 
ik heb uit te leggen?  
 

 
 
De kat en de honden 
 
Onderweg kom ik op de Avenida José María Morelos een dode kat tegen. Vermoedelijk 
niet iets bijzonders hier, maar ik kan mij niet herinneren wanneer ik voor het laatst in 
Nederland een dood dier op straat heb zien liggen. Maar wat wil je ook in een land dat 
zo decadent is dat er in het parlement afgevaardigden zijn gekozen voor de dieren. In 
Nederland worden dooie of halfdooie dieren direct door de dierenambulance opgehaald. 
De betere baasjes doen tegenwoordig een chip in hun huisdier zodat een verdwenen 
poes snel kan worden herkend als die ergens wordt aangetroffen. Hier blijft de kat 
liggen tot de vuilophalers of straatvegers zijn uitgepraat en toevallig in de buurt zijn. 
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Deze kat ligt er vermoedelijk al een tijdje alhoewel ik geen idee heb hoe je dat zou kunnen 
vaststellen. In ieder geval is de gelaatsuitdrukking duidelijk zeer agressief. De kat moet op het 
laatst wel een verschrikkelijk gevecht zijn aangegaan dat hij uiteindelijk dus verloor. Zielig, 
maar ook een aspect van het leven dat nu eenmaal, zoals bekend is, niet het paradijs is dat wij 
ons wensen en waartoe sommigen zelfs de dieren willen veroordelen. 
 

 
 
Het lijkt mij dat de natuurlijke staat beter is dan de gesocialiseerde. Of dat voor mensen altijd 
geldt weet ik niet, maar als ik de loslopende honden zie die ik tegenkom op mijn zwerftochten 
door Cuernavaca, dan blijken die in het geheel niet in mij geïnteresseerd. Dat is goed zo. Ik 
laat hen graag de ruimte en zij vullen die naar behoefte op zonder mij te na te komen. Maar 
dan die geciviliseerde beestjes die op microformaat proberen in de veilige omgeving van het 
huis van Ad, in de Cañada, de eigendommen van hun baasje te verdedigen. Aanvankelijk 
dacht ik nog dat het om elektronische speeltjes ging die achter een hek hun troosteloze act 
opvoeren van blaffen en rennen. Maar plots op een ochtend bleek er een buiten het hek en los 
te lopen. De gluiperd liet dat merken door van achteren in mijn broek te bijten. Nadat ik hem 
vertelde dat hij de volgende keer een rotschop kon krijgen (zijn formaat maakte mij dapper) 
bleef hij stil staan, verbaasd door zoveel aandacht van een mens. 
  

Het valse geld  
 
Er moeten ook boodschappen gedaan. Weliswaar hebben Ad en Alicia ervoor gezorgd dat het 
ons aan niets ontbreekt, ook niet op het vlak van personeel, maar een beetje doen alsof er echt 
van mantelzorg sprake is, is ook wel eens goed. Bovendien moet ik oefenen voor als wij weer 
thuis zijn. En zo verzamel ik een kar met boodschappen die ik met een biljet van $ 500 wil 
betalen. Het biljet blijkt echter niet te voldoen aan de eisen van de juffrouw van de kassa. Dus 
baas erbij. Grappig te zien dat al op afstand duidelijk is dat het om de baas gaat. Een bazin dit 
keer die haar personeel niet laat vallen en mij achterlaat met een biljet en de onopgeloste 
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vraag wat ermee mis is. Gelukkig is de beheerder van de geldautomaat waar ik het geld uit 
verkreeg vlakbij. Daar is evenwel een rij wachtenden voor mij. Gelukkig is mijn Spaans 
voldoende om te begrijpen dat het loket dat wordt aangeduid met ´Preferente´ wellicht een 
betere behandeling belooft. En daar is geen rij. Ook hier dient een bazin (heren zijn in dit 
land kennelijk bovenbaas) in het probleem te worden betrokken. Met een wat meewarige 
blik krijg ik een ander biljet. Het mijne verdwijnt tussen de andere biljetten. Waarschijnlijk 
voor een volgende ronde bezigheidstherapie. 
 

Mañana 
 
In de prachtige supermarkt kan ik ook foto’s afdrukken. Direct vanuit mijn camera in een 
machine. De techniek staat voor niets. Maar dan is het papier op. Althans dat begrijp ik van 
een vriendelijke dame. Mañana, dan is het er weer. Maar mañana is het vrijdag en dan wordt 
de nieuwe president in zijn ambt geïnstalleerd en komt er dus geen papier in het 
fotoapparaat. En vervolgens is het op mañana zaterdag en dan is er weer een andere reden, 
kortom het is geweldig dat er altijd weer een mañana is. Dat houdt de klant alert en in 
beweging. 
 

De kerstversiering 
 
De plastic opblaassfeer met knipperlichten is een fenomeen dat ook in Nederland niet 
onbekend is. In sommige buurten bereikt het zelfs het niveau van versiering van de straat 
tijdens voetbalkampioenschappen. Maar de ernst waarmee ik mensen dagenlang bezig zie 
draden met lampjes in bomen te hangen en enorme figuren zie opstellen, maakt indruk. 
Vooral de sneeuwmannen die met hun plastic lijf in de zon al gauw een temperatuur van 
meer dan 25 graden moeten verdragen, wekken de lachlust op. Maar ook hier is er verschil 
in niveau. De absolute toplocatie is een eindje verderop in de derde sectie van de Cañada, 
waarlangs wij zo nu en dan een avondwandeling maken. De daken en bordessen zijn al vol 
gezet met uiteenlopende kerstmannen en herten met wagens erachter. Dat alles in 
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opblaasuitvoering met lichtjes. Alle gevels zijn met lichten versierd en nu is de beurt aan 
de voortuin en de ruimte bij de voordeur. De volgende dag blijkt de oever van het 
riviertje tegenover het huis aan de beurt te zijn om te worden volgestouwd met 
kerstsfeerproducten. Geen boom is veilig voor de vele meters draad met lampjes. Een 
heuse kerststal wordt ingericht naast de sneeuwman die al met verlichte buik aan de 
oever van het kleine stroompje staat. Ineke wil nog een opmerking maken over het bord 
met prohibido tirar basura dat ernaast staat, maar ze laat dat maar na. 
 
  
                                                       
 

 
 
 
 

 
 
 
Tot slot 
 
Ons verblijf in Mexico heeft veel teweeggebracht. Niet alleen aan de pols van Ineke en 
de bedrijvigheid die daarvan kwam in ziekenhuizen, maar ook in de gevolgen voor de 
programma’s van verschillende mensen. Programma’s die moesten worden aangepast 
aan de omstandigheden. Dat was ook het geval bij enkele leden van het bestuur van de 
Nederlandse vereniging die op ons moesten wachten toen we wat laat terugkwamen van 
het consult bij de orthopeed. En dat alleen doordat de dokter die wij moesten raadplegen 
zich niet aan zijn afspraak hield. Tegen de tijd dat ik Ad adviseerde om de afspraak 
maar af te zeggen en het wachten te beëindigen, verscheen meneer de dokter. Dankzij 
het feit dat we er slechts 20 minuten over deden van het Angeles Santa Teresa naar het 
huis van Joost in Guadalupe Inn – en dat in het spitsuur! – bleef de schade tot een 
kwartiertje beperkt. Ik weet het, het was niet onze schuld, maar toch. Wij hopen dat deze 
verlating niet leidt tot enig nadelig effect voor het jubileumjaar van de vereniging. 
Hopelijk is deze bladvulling een kleine compensatie voor de veroorzaakte overlast. 
 
En nu maar hopen dat ik hiermee in Ad z’n goede blaadje, de PoPo, kom. 
 
Cees Coumou                                                         Hendrik Ido Ambacht, december 2006 
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Een historisch moment in de Maretakstraat 
 

door Bernard Schut 
 
In de straat achter ons, de Maretakstraat, woonde op een gegeven moment de familie B. 
Meneer B. had voetbaltrainer kunnen zijn, een lefgozer. Mevrouw B. was wat 
tegenwoordig een ‘Rubensachtig type’ wordt genoemd. De kinderen waren enigszins 
verwaarloosd. Een asociaal gezin zou je achteraf gezien zeggen. Met de oudste van de 
twee jongens speelden we op straat. In de buurt van de Maretak en de Tweede 
Braamstraat waren we meestal wel te vinden. De jongste was een echt Haags schoffie. Hij 
was te klein voor ons, maar hing wel steeds om ons heen en werd wanneer hij zich te 
hinderlijk gedroeg door zijn oudere broer hardhandig gecorrigeerd. Het was duidelijk dat 
die zich verantwoordelijk voelde voor zijn jongere broertje. Zoals natuurlijk vaak 
voorkomt. Het was de tijd van de wederopbouw en de rijkdom die je nu ziet had je toen 
niet, zeker niet in de Maretakstraat. 
 
Kinderen zijn nieuwsgierig en onze nieuwsgierigheid werd dan ook hevig geprikkeld toen 
op een dag een lange rij donkere limousines uit de Maagdepalmstraat de Maretakstraat 
binnenreed. De voorste auto stopte voor het huis van de familie B. De andere auto’s 
stopten er achter. En toen werd het weer stil. Een keurige lange rij donkere limousines 
stond geparkeerd langs de stoeprand, en er gebeurde niets. Geen portier werd geopend, 
niemand stapte uit. De auto’s moeten geblindeerd zijn geweest want we konden geen 
gezichten onderscheiden. Pas na lang gespannen wachten ging de voordeur open van het 
huis van de familie B. Mevrouw B. kwam te voorschijn, schreed door het armetierige 
voortuintje en stapte in de voorste óf in de tweede auto, dat weet ik niet meer precies. 
Zwart bontjasje, hoge naaldhakken en opvallend opgemaakt. Zoiets zagen we hier niet 
iedere dag! De auto’s gleden de straat uit, ons daar achterlatend met al onze vragen. 
 
 
 
 
 
Later, veel later pas heb ik het historisch karakter van deze gebeurtenis begrepen. In 1949 
vond in Den Haag de Ronde-Tafelconferentie plaats. En de Indonesische delegatie had, 
heel menselijk, na zware onderhandelingen behoefte aan enige ontspanning. Wie zal het 
geweest zijn? Was het Hatta zelf? Het was tenslotte wel de eerste óf tweede auto, waarin 
mevrouw B. stapte! 




