
 

 

Van de redactie 
 
 

Toen ik indertijd de redactie van de Popo op me nam was 
dat wel op voorwaarde dat ie in plaats van eens per maand 
eens per twee maanden uit zou komen. Ik dacht toen dat ik 
dat wel aan zou kunnen. Achteraf heb ik er spijt van. Ik had 
er beter gelijk eens per drie maanden van kunnen maken. De 
tijd gaat namelijk hard. Vooral als je ook nog een maand 
kwijt bent aan vacantie in Nederland. Nou ja, kwijt. Wel met 
een uitstapje naar Valbella, bij Lenzerheide, om te kijken of 
je de slalom nog uit je benen kon krijgen, en “een escala 
técnica” in Boedapest, om af te gieten in die Schöne Blaue 
Donau – ik constateerde er kleurenblindheid want voor mij 
was die rivier zo grijs als een willekeurig kantoorbureau –. 
Ik heb daar samen met een vriend ’t happy birthday horen 
spelen op een zingende zaag. Eén van onze medeklanten in 
het restaurant waar wij het avondeten nuttigden was jarig en 
het zigeunerstrijkje liet die gelegenheid niet onbenut om z’n 
kunsten te tonen. 
 
Goed, maar het is inmiddels maart en dat betekent dat er 
weer een Popo moet komen. Dat is een hoop werk en 
daarnaast heb ik de afgelopen maand de mensen ook nog 
achter hun broek moeten zitten voor een bijdrage aan het 
jubileumboek dat voor september op het programma staat. 
Ja, en dan schiet de Popo er al gauw bij in. Ondanks dat 
verwacht ik dat ik een niet al te magere Popo voor het einde 
van deze maand bij jullie in de bus kan krijgen. 
 
Gelukkig hebben er een aantal activiteiten plaatsgevonden 
waarvan verslag in dit nummer. Zo hebben de dames van de 
koffieclub in december een bezoek gebracht aan het wees-
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huis Internado de Guadalupano. Daarvan een verslag van Jeroentje de Kleer. 
Verder werd op de nieuwjaarsborrel in januari het startschot gegeven voor de 
viering van het 100-jarig bestaan van onze vereniging, waarvan een verslag 
van Hans van Bongard.  
 
En zo was er op 25 februari de molentocht op de Ajusco. Lang geleden deed ik 
de molentocht op de schaats maar hier ging het meer om een kruistocht met de 
bedoeling om Nederlandse waarden op Mexicaanse bodem gestalte geven. Er 
werd een molen geplaatst op de top van de Ajusco met een gedenkplaatje dat 
eer doet aan een eeuw Mexicaans-Nederlandse vriendschap. ´t Wachten is nu 
op Don Quijote de la Mancha om die molen te bestormen want ik heb niet de 
indruk dat er op de Ajusco voldoende wind staat om alternatieve energie-
winning rendabel te maken. In dit nummer twee verslagen van de happening, 
het eerste van de hand van Ilse Geladi, die met het hele gezin inclusief huis-
dieren de top gehaald heeft, en het tweede van een betrekkelijke nieuwkomer 
onder ons, Tristan Vis. Zo te zien aan z’n enthousiasme kan je die vast op de 
lijst zetten voor de volgende keer wildwatervaren, Henk. 
 
Daarnaast nog een stukje van Peter Le Poole over Jan Zwartendijk die in het 
begin van de Tweede Wereldoorlog als Nederlandse honoraire consul in Litou-
wen een groot aantal joden uit het bedreigde land wist weg te smokkelen en de 
tentoonstelling hierover in Acapulco. Dan nog een stukje van mij over de 
poging van wat Staphorstse fatsoensrakkers om een gekuiste versie van ons 
onvolprezen woordenboek van de Nederlandse taal, de Van Dale, van de grond 
te krijgen. Ten slotte een bijdrage van Peter Frederiks waarin hij ons uit de 
doeken doet hoe keurig de gemotorizeerde politie in ons thuisland de Neder-
landse taal hanteert. 
 
Deze Popo is toch wat dunner uitgevallen dan de vorige keer maar dat komt 
hoofdzakelijk omdat we er een aantal niet-betalende advertenties uit hebben 
weggelaten. De tekst zelf is ongeveer even uitgebreid als in het januarinummer 
en biedt vooor ieder wat wils. 
 
Ad ten Kate 
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Komende Activiteiten - Nederlandse Vereniging 
 
17 maart  Tennistoernooi 
   Plaats:  Club Irlandés 
     Prol. Paseo de la Herradura 309 
     Zwembad, sauna. douches  
   Entrée: 330 pesos voor spelers 
     publiek vrije toegang 
   Tijd:  12:30 
   Aanmelden:  hwkintlmex@mexis.com 
 
24 maart  Paaslunch - eieren zoeken 
   Plaats:  bij Drees en Eipie Beekman-Nagelhout 
     Retorno del Bosque 10A, Paseo de las Fincas 
     Fincas de Sayavedra, tel.: 5808-1235 
     voor routebeschrijving zie onze website 
   Entrée: 50 pesos   
   Tijd:  12:00 
 
21 april  Mexicaans Giethoorn 
   Nadere informatie volgt op de website 
 
12 mei  Bomen planten 
   Nadere informatie volgt op de website 
 
Deze Popo is te laat voor de aankondiging van de koffieochtend op 8 maart. 
Voor koffieochtenden in april en mei kijk naar de website of bel naar: 
Jeroentje de Kleer tel.: 5251-8706 
 
 
Onze nieuwe website is te vinden op: http://new.nederlandse-vereniging.net   



 

 

POPO PAGE 5 

Evenementen van de Nederlandse Ambassade 
 

Tlalpan: Semana de Holanda 
 

15 maart Opening expositie: Los Países Bajos en Cuatro Palabras 
  Door:  Onze Ambassadeur 
  Plaats:  Centro Tlalpan, ingang: Plaza de la Constitución 
  Tijd:  20:00 
 
17 maart Concert Yuri Honing Trio 
  Plaats:  Centro Tlalpan 
  Tijd:  18:00 
 
18 maart Concert Yuri Honing Trio 
  Plaats:  Centro Nacional de Bellas Artes 
    Calzada de Tlalpan esq. Rio Churubusco 
  Tijd:  16:00 
 

Festival Ollín Kan 
 
Van 27 april tot 25 mei. 
 
Nederlandse deelname door: 
 
  Extreme Tango 
  met concerten op 4, 5 en 6 mei 
 
en  Planet T (Coen van Dam) 
  met concerten op 18, 19 en 20 mei 
 
Nadere informatie bij:  Janneke de Geus 
    Afdeling Pers en Culturele Zaken, tel: 5258-9921 
 
of op de website:  http://www.paisesbajos.com.mx 
 



 

 

Het molenproject... 25 februari 2007 
 

door Ilse Geladi 
 
In het kader van het jubileumjaar van de nederlandse vereniging werd een Super activiteit 
bedacht... het bouwen van een molen- in madurodamstijl- op de Ajusco, een vulkaan in het 
zuiden van de stad. Als enthousiaste volgelingen van Henks projecten, bedenker en 
organisator van het hele gebeuren, was de hele familie, honden inclusief, paraat op 
zondagmorgen 6.30 om vanuit het noorden naar het zuiden te vertrekken. De Geladi's, de 
Maias en de Eipies, die allemaal in het noordelijke 'getto' wonen, reden in karavaan de 
gehele Periferico af, in een recordsnelheid... om stipt om 9 uur te arriveren. 
 
Een hele bende dragers, puffers, in en out form lopers stonden aan het vertrekpunt. De 
wieken, de gedenkplaat, de verf en borstels, de schroevedraaier.. zelfs de champagne werd 
verdeeld onder vrijwilligers, en weg waren we. Ik heb nu niet geteld hoeveel deelnemers er 
vertrokken zijn, maar het waren er wel wat. De spurt omhoog werd ingezet door honden en 
kinderen, op de voet gevolgd door de dragers... van de wieken en het voetstuk. Wat een 
karwei... maar geen enkele keer hoorde ik iemand zuchten.. integendeel, Niels heeft een 
heel eind die wieken alleen op zijn scouders getild.. jong en sterk..wow...bewondering 
alom.. (van de vrouwen toch) Toen we dachten dat we er waren, bleek dat we nog maar 
één vijfde van de weg hadden afgelegd..(stond er in de aankondiging dat die molen op de 
top van de berg zou gezet worden?) 
 
IJverig klauterden we verder. Waar het eerste gedeelte door het bos over losliggende 
meestal kleinere stenen ging, veranderde het naar veraste lange grasstengels die als je je 
wilde vasthouden, je omtoverden in 'zwarte piet', nietwaar Haubi?  Ondertussen hadden de 
'klimmers' een heuse kopgroep. Eenmaal over de helft, waar was die eigenlijk????, renden 
alle kids voorop. Zwarte Takkie, labrador, had het heel erg zwaar.. wat een beest lijden kan 
op toch al een deftige leeftijd (9)!.. maar daar kwam de top in zicht. Het leek eindeloos, 
maar stel je voor, elke meter dat je verder stapte, stond je er ook één hogerop... zo steil was 
het af en toe, vooral naar het einde!.. rots tegen rots werd het gewicht van die wieken 
opgetild, hond werd vastgemaakt want dat laatste eind was net teveel, kinderen leken wel 
berggeitjes en voilá... dan waren we er. 
 
Neen, geen tijd om uit te blazen.. Heftig werd er gekapt, gevijsd en geverfd. Alles paste 
keurig in en op elkaar en verbazend snel stond die molen rechtop. De gedenkplaat, 
champagne, fotos .. en dan .. het molenlied, jaja, het hele lied, de zegen in een plaatselijke 
taal.. dat alles maakte het hele gebeuren officieel. Prachtige organisatie van Henk! 
 
Ondertussen is er op deze plaats ook een letterbox geplaatst... voor degenen die een van de 
volgende weken een bezoekje willen brengen aan de molen kunnen dit nu ook doen op een 
zeer 'speelse' en 'speurtocht.achtige' manier. De gegevens kan je weldra verkrijgen op de 
website van de nederlandse vereniging alsook op de officiele website van letterboxing. 
www. letterboxing.com. 
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Iedereen op weg.terug. Er was ons gezegd een uurtje en half om terug te gaan... en dat was 
nodig, want de vier uur naarboven hadden al de nodige energie gevraagd, geen drinken 
meer, de pic nick in de auto... enfin, vol goede moed begonnen we eraan. Maar na nog geen 
20 minuten, lieten we Bas en Jan achter... Steven met Oliver, Ilse en Sarah, Maia iets 
verderop met Anne, en de rest??? Wij zagen niemand meer. Plots een gegil van Louka... 
deze kant op... hierlangs.. en toen waren we samen met de andere Geladis en de 
Eipies...Peter en Pieter... We liepen langs een weg, die geen weg leek, maar toch wel steil 
naar beneden ging... Wat doen we? Denken jullie dat dit de weg is ? We twijfelden maar vol 
hoop dachten we: beter een weg dan geen weg.. tot we beseften dat we in een kringetje 
rondom een afgebrand stuk aan het lopen waren.  

Kwart over vier. Zo kwamen we er nooit.. walkie talkie had geen bereik.. en daar stonden 
we. Wat nu? Terug omhoog? Dat konden we nooit... maar we hadden geen keuze... en in 
tijden van niet kunnen, honger, dorst en uitputting kan een mens bergen verzetten, in dit 
geval, beklimmen. Acht volwassenen, negen kinderen en twee honden. Ongeloofelijk hoe 
iedereen elkaar oppepte... Drees zou net een 'begrafenislied' inzetten... toen we Pieter 
hoorden roepen dat 'ja', dit toch wel het pad moest zijn.. Walkie talkie kregen we ook weer 
aan de praat, de hond kreeg een ijsklont in zijn bek gepropt en daar gingen we weer. Henk, 
Erik-Jan en Sue Yen (schrijf ik het wel goed) kwamen ons tegemoet met de belofte van 
water en cola... en hoe gauw is een kinderhand gevuld. Iedereen had het vertrouwen weer. 
Na nog een uurtje afdalen - Bas en Jan kwamen we weer tegen op de laatste kilometer - 
kwam iedereen veilig en wel toe, gretig grijpend naar iets warms en vochtigs... soep, water, 
frisdrank.. als het maar liquid was... Wat een avontuur, dat is het minste wat je van deze trip 
kan zeggen... waarin zowel de jongsten als de oudsten alle bewondering verdiend hebben. 
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De bekeuring 
 

door Peter Frederiks 
 

Afgelopen december ben ik voor het eerst met de Nederlandse politie in kontakt gekomen 
als “overtreder”. Ik reed op een rustige donderdagmiddag, in een gehuurde auto, gezellig 
met m’n vrouw kletsend, en van Prins Alexander geen kwaad wetend, over een IJsseldijk 
bij Westervoort. Plotseling dook er een motoragent op voor de wagen en een bordje 
“Politie - Stop” floepte aan. Dat leek me een beetje overdreven. Dat bordje dat aanfloepte 
dan. Als je een witte motor ziet met blauwe en oranje strepen, een blauw zwaailicht en 
daarop een rijder in gelijkgemotiveerd lederen pak en helm op, weet zelfs een allochtoon, 
zoals ik, wel waar het om gaat. De keurig opgevoede burger, en gezagrespecterende ex-
marinier, die ik ben, brengt zijn voertuig dan op gematigde wijze tot stilstand achter de 
officiele tweewieler. Dit wordt in het onschuldige Nederland nog altijd toegestaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Verenigde Staten stopt de trooper altijd achter het voertuig van de verdachte zodat 
hij je bewegingen ten aller tijde in de gaten kan houden, terwijl hij het beveiligingsbandje, 
dat zijn .45 op z’n plaats houdt tijdens de rit, losknipt terwijl hij naar je toeloopt. Als hij 
een maatje bij zich heeft stelt die zich strategisch op in je “dode hoek” met z’n riot-gun 
doorgeladen met 12 gauge buckshot. Mocht je aanstalten maken om de deur open te 
maken, of als je een onverhoedse beweging maakt, alsof je iets vanonder de stoel wil 
pakken, krijg je meteen de volle laag. 
 
Goed, onze diender klapt eerst z’n vizier op zodat we kunnen zien met wie we te maken 
hebben en bij mijn open linkerraam aangekomen begroet hij ons met een monter 
“Goedenmiddag”. Nadat we de groet beantwoord hebben, vindt de volgende dialoog 
plaats (“P” is de politieagent, “I” ben ik): 
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P. “Zo meneer, u ging te hard.” 
I. “Nou ja, hard….” 
P. “Mag ik even uw papieren zien?” 
 Papieren van de huurwagen en mijn Mexikaanse rijbewijs worden overhandigd. 
P. “Zo, u bent dus op vakantie en, gezien het jaargetijde, zeker op familiebezoek.” 
I. “Ja, inderdaad. ” 
P. “Meneer, mits u me een, voor mij aannemelijke, reden kunt geven om 74 kilometer netto 
te jakkeren waar maar 70 kilometer wordt toegestaan, moet ik u een bekeuring geven”. 
 Nou luister ik altijd graag naar iemand die een correct spraakgebruik hanteert, maar 
iemand die het woord “mits” in z’n dagelijkse vocabulaire heeft…“Tenzij”, o.k., dat hoor 
je nog wel eens, of gewoon “als”. Maar “mits?” 
I. “Nou ja, jakkeren. Als ik willens en wetens wil jakkeren, rij ik zo’n 20 kilometer 
zuidwestwaarts en dan bij Elten de grens over. Daar kan ik dan jakkeren totdat het karretje 
het begeeft”. 
 Nou weet iedereen dat er geen geldige smoes bestaat voor te hard rijden. Ik heb die 
tabellen voor snelheidsovertredingen wel eens gezien en de bijhorende bedragen die op 
prijzen van een loterij lijken. Dus even kijken wat de financiele zijde inhoudt, omgerekend 
naar pilsjes om een goede referentie te hebben. 
I. “Mag ik u even vragen wat 74 kilometer netto betekent? Gaat daar niet iets vanaf?” 
P. “Meneer, ik heb geconstateerd dat u 77 kilometer per uur reed. Daar gaan 3 kilometer 
meetcorrectie vanaf en blijven er dus 74 kilometer over. Vier kilometer te hard. Dat is een 
boete van 14 Euro”. 
 Vier tot vijf pilsjes dus. De moeite waard. Even afleiden dus. 
I. “Wel, mijn vrouw en ik zaten gezellig te keuvelen op deze prachtige middag op een weg 
zonder verkeer, die tractor 2 kilometer verderop niet meegerekend, en ik heb waarschijnlijk 
even niet goed op de snelheid gelet”. 
 De politieagent, iets dieper door de knieën buigend, richt een blik op mijn 
echtvriendin en glimlacht haar vriendelijk toe. Mijn vrouw antwoord met een stralende 
lach. Bingo! Ik weet het al. Er komt niks van die bekeuring. Loser. 
P., de papieren teruggevend, “Goed meneer, voor deze keer zal ik het door de vingers zien, 
maar doet u voorzichtig aan. Een fijne vakantie verder en Prettige Feestdagen. U ook, 
mevrouw”. 
 
Hand naar de helm, terug naar de motor, vizier omlaag, contactsleuteltje omgedraaid, 
eerste versnelling en snel al een stipje op de horizon. 
Aju paraplu. 
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Expositie over onder meer de Nederlandse consul 
die in Litouwen levens van vele Poolse joden redde 

 

door Peter LePoole 
 
 

Tot 23 mei a.s. is er in het Museo Histórico Judío y del Holocausto een zeer bijzondere 
expositie te zien. Het heeft betrekking op het dagboek dat de jonge Litouwer Solly Gonor 
schreef over zijn ervaringen in het joodse ghetto van Kaunas, de toenmalige hoofdstad van 
Litouwen. De expositie toont 85 foto's van de joodse fotograaf George Kadish. Deze gaan 
niet alleen over het leven in het joodse ghetto, maar ook over de activiteiten van de Japanse 
consul Chiune Sugihara en de Nederlandse honoraire consul Jan Zwartendijk. Deze beide 
consuls hebben de levens van vele joden gered door op zeer grote schaal visa uit te geven. 
 

Zwartendijk, die in 1940 als manager van Philips in Kaunas werkte, werd benaderd door 
Poolse joden, die in 1939 naar Litouwen waren gevlucht en vreesden dat het ook daar voor 
hen op den duur gevaarlijk zou worden. Zwartendijk 'bedacht' een visum voor de 
Nederlandse gebiedsdelen in de West (Antillen en Suriname), hoewel een dergelijk  visum 
helemaal niet bestond. Alleen de Gouverneurs van beide gebiedsdelen konden persoonlijk 
goedkeuring geven voor toelating van vreemde-lingen, en dit gebeurde bijna nooit. 
 

Zwartendijk stuurde de joden door naar de Japanse consul Sugihara, die hen vervolgens, 
tegen de instructies van zijn regering in, een transitvisum voor Japan gaf. In augustus 
sloten de Russen alle consulaten in de Baltische staten, en moesten Zwartendijk en 
Sugihara hun activiteiten staken. In 1941 verklaarde Duitsland de Sovjet-Unie de oorlog en 
veroverde o.m. Litouwen, met alle gevolgen vandien voor de daar levende joden. Naar 
schatting heeft Zwartendijk met zijn Curacaose visa het leven van 6000 joden kunnen 
redden. Uiteraard kwamen zij nooit aan in Curacao, maar wel bereikten velen Japan, 
vanwaar zij doorreisden naar de Verenigde Staten of China.  
 

De expositie werpt met foto's en teksten licht op de levens van Ganor, Sugihara en 
Zwartendijk in Kaunas. Jammer is dat Zwartendijk minder aandacht krijgt dan Sugihara, 
wat komt doordat aan Sugihara een museum is gewijd in Kaunas en dus over hem meer 
materiaal beschikbaar is. Maar ook met het materiaal dat op de expositie te zien is, valt een 
goed beeld te krijgen van Zwartendijk’s activiteiten. Wie meer wil weten, vindt 
achtergrondteksten via google en de trefwoorden 'Zwartendijk' en 'Litouwen'.     
 

Enciende una vela, el diario de Solly Ganor 
Museo Histórico Judío y del Holocausto, Acapulco 70, Col. Condesa 
Tot 23 mei    
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Bezoek aan het Weeshuis. 
 

door Jeroentje de Kleer 
 
De Nederlandse koffiedames hebben in het kader van het 100-jarig bestaan van de 
Nederlandse Vereniging besloten het Internado de Guadelupano in Lomas de Guadelupe, te 
sponsoren. Met het geld dat we maandelijks op de koffieochtenden ophalen, willen we 
etens-waren, zoals verse groenten en levensmiddelen, kopen en die daar maandelijks 
brengen. 
 
Op donderdagochtend 15 februari hebben we een bezoek gebracht. In drie auto’s volgeladen 
met groene knuffelbeesten in prachtige blikken, die gedoneerd waren door het bedrijf 
Codigo Millonario van Stephan Toonen, met zes dames en veertig liter chocolademelk 
gingen we op weg naar onze bestemming. Na een akelig steile weg omhoog, waarop ook 
nog even gedraaid moest worden, stopten we voor de deur van het Internado. Met alle 
vrouwkracht hebben we de blikken en pakken zo snel mogelijk uitgeladen. De gang stond 
uiteindelijk aan beide kanten hoog opgetast met knuffels. Jammer genoeg hebben we niet de 
gezichten van de 130 meisjes kunnen zien, want het overgrote deel zat nog op school. 
 
Vervolgens werden we verwelkomd door Sor Julieta, die ons een rondleiding gaf. Het zag 
er overal zeer schoon en opgeruimd uit. De kleinste meisjes hebben les in het internado en 
zij werden natuurlijk afgeleid door die mevrouwen die nieuwsgierig naar binnen keken. 
Daarna kwamen we in de keuken, die een paar jaar geleden helemaal is opgeknapt. Het zag 
er spic en span uit echter zonder noemenswaardige bedrijvigheid, slechts één meisje stond 
te roeren in een grote pan met ‘gekleurd’ water, waarschijnlijk was dat de bouillon die de 
aanwezige meisje om die tijd (12 uur) kregen. De kinderen krijgen maar twee maaltijden per 
dag, voor meer is er geen geld. 
 
Buiten achter de keuken stond een rek met daarop het overschot aan groenten dat ze van de 
plaatselijke markt krijgen. Veel zag er erg verlept uit. Sor Julieta vertelde verder dat ze 
iedere maand 12 x 12L melk van Lala krijgen en slechts eens per maand  brood van Costco. 
De slaapzalen zagen er zeer opgeruimd uit. Allemaal stapelbedden met daarop keurig 
opgevouwen dekens en enkele persoonlijke eigendommen; de meisjes hebben totaal geen 
priveruimte. 
 
Verder zagen de douches en toiletten er ook schoon uit. Voor de meisjes waren er op het 
terrein schommels en speelattributen. Op een dakterras was een aantal meisjes de was aan 
het doen met de hand. De industrieële wasmachine die ze een aantal jaren geleden hebben 
gekregen is een tijd geleden opgehaald voor reparatie en nog steeds niet teruggeplaatst. Ze 
zorgen voor eigen inkomsten door twee keer per maand op zaterdag tweedehands spullen te 
verkopen, waaronder kleding, die ze zelf niet kunnen gebruiken. 
 
We zullen iedereen regelmatig op de hoogte houden.. 
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Nieuwjaarsreceptie 
 

door Hans van den Bongard 
 
Als eerste activiteit in het nieuwe jaar was er de nieuwjaarsborrel op 9 januari, net als vorig 
jaar ten huize van Pieter en Sue Yen. De opkomst was zeer goed en zoals gewoonlijk waren 
hapjes en drankjes in ruime mate aanwezig en was de sfeer uitstekend. Het is altijd weer 
leuk om vrienden en bekenden terug te zien na een vakantie en/of verblijf bij familie. 
 
Deze nieuwjaarsreceptie diende tevens als startschot voor de activiteiten die de Nederlandse 
vereniging dit jaar op het oog heeft ter ere van het honderdjarig bestaan. Op de algemene 
ledenvergadering in november j.l. is hierover al het een en ander verteld.  
 
Ook onze erevoorzitter Jan-Jaap van de Velde feliciteerde in zijn toespraak van de avond de 
vereniging met haar honderdjarig bestaan. Hij vertelde zich te voelen als de burgemeester 
die weer een nieuwe honderdjarige in zijn gemeente mag feliciteren. De jarige zelf krijgt het 
meestal allemaal niet meer zo mee en de aanwezigen zijn vooral bezorgd of de jarige door 
al die plotselinge aandacht niet ter plekke het loodje zal leggen. Maar gelukkig hoeven we 
hier voor de Nederlandse Vereniging niet bang voor te zijn, aldus onze erevoorzitter. 
Ondanks haar leeftijd is ze nog springlevend en vol van vitaliteit! Vervolgens werd het 
jubileumjaar plechtig geopend met het doorknippen van een rood-wit-blauw lint. 
 
Als toefje op de slagroom was er ook nog een kort maar hevig optreden door het nieuw 
gevormde mannenkoor. Onder leiding van stalmeester Henk Keizer werd met veel 
enthousiasme, en volop steun van de aanwezigen, een eerste blijk van hun kunnen gegeven. 
Toegegeven, het was nog geen Mastreechter Staar maar de heren hebben dan ook nog even 
om te oefenen! 
 
We bedanken Pieter en Sue Yen hartelijk voor de gastvrijheid en de perfecte organisatie.  
Een prima start in dit jubileumjaar!  
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Molen op de Ajusco 
 

door Tristan Vis 
 

Afgelopen zondag voor het eerst een ‘echte’ activiteit meegedaan met de Nederlandse 
Vereniging in Mexico. Ik woon al een tijdje in Mexico, maar door allerlei 
omstandigheden kwam het er eigenlijk nooit echt van om aan een activiteit mee te doen. 
Al heb ik wel degelijk af en toe de gedachte gehad om me in te schrijven bij iets. Er 
zitten namelijk ontzettend veel leuke dingen bij. 
 
Ik ken Eric van Nuland het langst van de Nederlanders hier in de stad. Met zijn zwager 
(Pablo), en gemiddeld een groep van rond de 5 a 6 man, fiets ik geregeld op de Ajusco 
en in Chapultepec (3a sección) met de mountainbike. Dat is geweldig leuk. Ik ben altijd 
al een liefhebber van bergen geweest. Van kleins af aan bezocht ik met mijn familie 
jaarlijks de Alpen om een weekje te skien (als je erover nadenkt dan begin je dat pas 
echt te missen!). Het was diezelfde Eric die gehoord had van Pablo dat ik appelbeignets 
had gebakken op Oudjaarsavond bij de familie van mijn vriendin (Carolina). Vandaar 
dat Eric mij vroeg om dat nog eens over te doen op de Nieuwjaarsborrel van de 
Vereniging. Ik geloof dat ze niet eens zo verkeerd gevallen zijn. De 100 appelbeignets 
die we in de keuken van Eric hebben gemaakt waren in no-time weg. En dat was maar 
goed ook, want we zijn er zo’n drie à vier uur mee bezig geweest. Die dag zag ik dat 
koken niet alleen om de ingredienten gaat. We hebben met een termometer de warmte 
van het vet moeten bijhouden om ervoor te zorgen dat de apelbeignets niet alleen lekker 
smaakten maar er ook goed uitzagen. Het resultaat, nogmaals, mocht er zijn, dacht ik. 
  
Een tijdje daarna kreeg ik een mail van Eric, hij had van Henk vernomen dat er een 
klein groepje Nederlanders een berg ging beklimmen. Dat zou wellicht ook iets voor mij 
zijn, aangezien ik bijna elk weekend de morgen op de Ajusco doorbreng. Ik besloot 
Henk te bellen, in de gedachte dat hij een dagje naar Peña de Bernal of zoiets in de 
planning had. Niets bleek minder waar. Hij zou de Pico de Orizaba (ofwel Citlaltépetl) 
beklimmen. De hoogste berg in Mexico met 5700 meter boven zeeniveau. Goed, ik doe 
veel aan hardlopen hier, veel aan mountainbiken, maar bergbeklimmen, en dan gelijk de 
Pico, dat leek me iets teveel van het goede. Daarbij beschik ik helemaal niet over de 
vereiste uitrusting. Echter, Henk had een ander idee. 25 Februari was de dag om met de 
Vereninging de molen te plaatsen bovenop Ajusco. Maar een week eerder wilde hij het 
fundament leggen en had hij vrijwilligers nodig om cement en water naar de top te 
sjouwen. Of ik niet mee wilde helpen. Dat leek me een uitgelezen mogelijkheid om eens 
te oefenen een berg te beklimmen. Het noodlot sloeg echter toe. Een paar dagen voor de 
beklimming kreeg mijn vriendin een autoongeluk. En hoewel testen in het ziekenhuis 
aangaven dat er niets ernstigs met haar was, had ze erg veel pijn in haar hoofd, nek en 
rug. Met andere woorden, ze kon voorlopig niets zelf doen. Ik moest afzeggen voor de 
beklimming. Ik kon haar niet de hele dag alleen laten. Ze was nauwelijks in staat op te 
staan uit haar bed om een glaasje water te halen. De daaropvolgende week kon ik haar 
bij haar ouders laten, zodat ik deze keer wel mee naarboven kon. Het gaat nu ook al een 
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stuk beter, maar ze kan nog absoluut niet zeggen dat ze zich goed voelt.  
 
Over de tocht zelf: Zondag 25 februari was het zover. We gaan bergbeklimmen tot een 
hoogte van 4000 meter. Met onderdelen van een molen. Het was een maf idee, maar als 
je zoiets afspreekt tijdens een vergadering (lekker makkelijk) dan moet je dat wel 
nakomen. Henk leek de aangewezen maffe persoon die dit idee kon omzetten in 
werkelijkheid. En zo gebeurde het op die zonnige morgen van de 25ste februari. De 
afspraak was om 08h30 te verzamelen bij het restaurant aangegeven in de 
routebeschrijving van Henk. Het lijkt erop dat vele Nederlanders alhier zich behoorlijk 
hebben aangepast aan de Mexicaanse cultuur. De helft was bijna een uur te laat! Van 
Nederlandse stiptheid lijkt weinig meer over. Het paste echter in het schema van Henk, 
want beginnen met lopen om 09h30 was zijn plan. Na eerst de groep ‘dragers’ 
aangewezen te hebben en enkele kleinere onderdelen te hebben verdeeld aan diverse 
personen konden we beginnen aan de beklimming. Ik had de eer om te beginnen met het 
dragen van één van de wieken samen met Horacio. Dat hielden we een uur vol. Dat 
eerste uur bleek echter het makkelijkste uur te zijn, achteraf. Een paar keer werd 
gevraagd, “moeten we het overnemen?” Maar dat hoefte nog niet. Het ging prima. Tot 
aan de eerste vlakte (met uitzicht op wat komen ging) hebben Horacio en ik de wieken 
gedragen. En ik dacht nog, ‘het valt niet tegen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eenmaal aangekomen op dat eerste gezamelijke stoppunt, konden we mooi naar de top 
kijken. Het zag er indrukwekkend uit. Iedereen die de berg niet kent wist toen dat al het 
hijgen en puffen niets was geweest in vergelijking met wat er nog komen zou. Het was 
ook het punt waarop iemand anders ‘onze wieken’ zou overnemen. Vanaf dat punt zou 
er meer gewisseld moeten worden. Na wat muesli repen, chocola, water, Gatorade en 
meer van dat soort energie verstrekkende waren konden we onze weg vervolgen. De 
paadjes werden smaller, de stenen groter of meer glibberig. Boomstammen, zand, en een 
steeds meer stijgende lijn naar boven maakte het ons allemaal niet makkelijker. Voor 
mij juist wel, het was voor het eerst dat ik ‘los’ liep. En dat is toch heel anders dan met 
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wieken. Voor de kinderen leek het allemaal niets uit te maken. Die beklommen de berg 
alsof het een rek was in de speelweide van een Vinex wijk. We begonnen nu wat meer 
te rouleren met het dragen van de wieken. De zwaarte was niet eens het grootste 
probleem. Maar de lengte en het terrein zorgden ervoor dat het niet makkelijk was je 
voort te bewegen met het brouwsel van Henk. Niels probeerde het zelfs op een gegeven 
moment alleen. Maar toen begon de zwaarte wel degelijk mee te tellen. Vervolgens heb 
ik een hele tijd met Hans gelopen. Vooral in het gedeelte waar alles afgebrand was 
(heeft Eric hier iets mee te maken?). Dat gedeelte was weer een hele andere categorie 
van de berg. Er waren geen stenen, maar het was wel een steil gedeelte, en elke stap die 
je zette veroorzaakte een roetwolk die natuurlijk recht in je gezicht werd geblazen. De 
andere wieken werden op dat moment door Henk zelf en Pieter gedragen. Henk had 
naast het dragen van die wieken ook de taak het basis kamp te informeren. Informatie 
geven was het probleem niet, dat kon elk moment dat ie even rust had. Echter het basis 
kamp bleef maar praten in de walkie talkie, en Henk maar antwoorden, met de wieken in 
zijn andere hand, klimmend richting 4000 meter. 
  
Het laatste stuk van de berg was een uitkomst. Met het zicht op het kruis van de top was 
alles makkelijker. Ineens waren we niet op de helft, maar erover! Het was nog even 
lastig dat laatste stukje, de stenen waren rotsen geworden. Maar met vereende krachten 
en hulp van Niels en Louka konden we de wieken naar hun rustplaats brengen. Su-Yhen 
was geloof ik als eerste boven, met het gedenkplaatje! Drees was er inmiddels ook al 
met de body van de molen. En ook de kinderen leken al weer over hun vermoeidheid 
heen te zijn. Henk begon met het verzamelen van de spullen om de molen te kunnen 
assembleren. Maar de body bleek niet geheel te passen op het fundament. Een hamer en 
een veil waren nodig. Maar wie had de hamer en de veil? Was dat Bas? Inderdaad, Bas 
had de verantwoordelijkheid genomen voor dat onderdeel van de molentrip. Maar Bas 
moest nog aan het laatste stuk beginnen. Ik besloot daarop de hamer en veil op te gaan 
halen bij Bas. Zodat hij rustig dat laaste stuk over de rotsen zou kunnen klimmen.  
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Na mijn terugkomst kon er begonnen worden aan de bouw en het schilderwerk. Wat 
uiteindelijk een schitterende molen opleverde. Met het Mole(n) lied en de champagne 
voelde het echt als een prestatie. Vooral ook omdat zoveel personen op de top waren 
gekomen. Jong en oud. Het deed me een beetje denken aan die reclame die we op de 
Nederlandse tv hebben gehad. Dat iemand een berg aan het beklimmen was en met veel 
moeite de top haalde, om half dood van vermoeidheid te vernemen dat er een complete 
Japanse familie foto’s aan het nemen was. Zo leek het ook die zondagmiddag 
(inmiddels). Want in drie uur waren naar boven gelopen. En de zogenaamde ‘echte’ 
bergbeklimmers die aankwamen werden op diezelfde top met een  groep van 30 
Nederlanders geconfronteerd met kinderen en huisdieren en al. 
 
En als je dan weer terug wilt keren, denk je, dat je het moeilijkste al hebt gehad. Maar 
dan blijkt afdalen ook niet echt makkelijk te zijn. Het zand en de kleine steentjes zorgen 
ervoor dat je makkelijk je evenwicht verliest en jezelf kunt blesseren. Als je schoenen 
met minder profiel hebt dan wordt het allemaal nog moeilijker, vraag maar aan Eric. De 
terugweg lijkt ook heel anders dan de heenweg. Misschien is het de vermoeidheid, het 
feit dat iedereen geen water meer heeft, of gewoon omdat het beklimmen in een soort 
van trance gaat. Ik zat in de groep van Henk en die kende gelukkig de weg. Dus het was 
puur hem volgen. En dat was soms niet eens zo heel makkelijk. Maar uiteindelijk zeer 
vermoeid maar zeer voldaan terug bij het restaurant aangekomen. Snel even een colaatje 
naar binnen gewerkt. En toen op weg naar huis. Het was toch veel later geworden dan ik 
had verwacht. En ik weet niet of dat bij anderen ook zo is, maar dan beginnen ze te 
klagen thuis. Dus snel een belletje naar huis om aan te geven dat ik vooral veilig ben 
aangekomen. En dat ik er bijna ben. Vooral dat laatste is erg belangrijk. Maakt niet uit 
of je nog een uur in het verkeer staat, als je maar zegt dat je er bijna bent. Het was een 
geweldige dag voor mij. Ik heb erg genoten, af en toe best wel afzien, maar dat vind ik 
juist ook wel leuk. Niet iedereen heeft zo genoten begreep ik. Maar dat ligt aan de 
instelling waarmee je vertrekt. Als je niet verwacht dat het een echte beklimming is, dan 
kom je jezelf tegen. En dan wordt het lastig. Maar ik geloof dat de meesten het wel 
prachtig vonden. En de molen staat er als bewijs. Een schitterende eerste activiteit voor 
mij. Tot een volgende keer. 
Vriendelijke groeten van Tristan Vis 
‘Over en uit!’ 
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Staphorst roert z’n staart 
 

door Ad ten Kate 
 
Kortgeleden, om precies te zijn op de eerste februari van het jaar waarin wij nu leven, 
verscheen er een berichtje in het NRC-Handelsblad waarin werd aangekondigd dat er een 
gekuiste versie op komst was van de Van Dale, het woordenboek van de Nederlandse taal 
waarmee we allemaal zijn groot geworden. Fatsoensrakkers uit Staphorst vonden het 
kennelijk ongepast als hun kinderen in hun woordenboek bevestigd zouden krijgen wat ze 
allang van hun vriendjes of vriendinnetjes uit een klas hoger hadden gehoord. Zoals bijvoor-
beeld wat sperma is, of neuken, en meer van dat soort onzedelijke zaken. Een bovenmeester 
uit Staphorst en z’n administratieve medewerker hadden daartoe de uitgever benaderd en ze 
hadden daarbij, volgens hun zeggen, veel aanhang gekregen van fatsoensrakkers uit andere 
delen van ons land. Hierbij de tekst van het bericht. 
 

Van Dale kuist woordenboek  
Door een onzer redacteuren 
 

Rotterdam, 1 febr. Woordenboekenmaker Van Dale komt in maart met een 

gekuist schoolwoordenboek. Het pocketwoordenboek Nederlands voor het 

christelijk basisonderwijs bevat geen schuttingwoorden, vloeken, vulgaire taal 

en seksueel getinte woorden. 

Het nieuwe woordenboek is een initiatief van directeur B. Hoeve van de Ds. Harmen 

Doornveldschool, en H. Hoek, administratief medewerker van vijf reformatorische 

scholen in Staphorst.  

„Er was geen woordenboek dat we met goed fatsoen aan onze leerlingen konden 

overleggen”, zegt Hoeve. „Vorig jaar hebben we contact opgenomen met Van Dale 

Lexicografie. Daar werd het probleem herkend en erkend.”  

Elk van de vijf scholen kreeg een deel van het woordenboek toebedeeld. Dit deel werd 

door drie verschillende leerkrachten bekeken. Het eindresultaat is door de vijf directies 

vastgesteld. Er zijn, volgens Hoeve, „zo’n tweehonderd woorden geschrapt”. Van andere 

woorden is de beschrijving aangepast. ‘Gay’ wordt omschreven als homo en niet als 

homoseksueel. De geaardheid wel, de seksuele daden niet. Hoeve: „We hebben de bijbel 

als richtsnoer genomen.”  

Het nieuwe woordenboek is niet alleen voor de reformatorische scholen bestemd. „Daar 

kwamen zelfs niet eens de eerste enthousiaste reacties vandaan”, zegt Hoeve. „We 



 

 

hebben ook vrijgemaakt gereformeerde en protestants-christelijke scholen 

aangeschreven. Wat goed is voor onze kinderen, is voor anderen ook niet slecht. 

Verschillende van die scholen reageerden heel snel en heel positief.”  

Om een uitgave rendabel te maken, moesten de vijf scholen zich garant stellen voor 

afname van 2500 exemplaren. Hoeve: „Toen we van vijftig scholen een toezegging 

binnen hadden, konden de drukpersen gaan draaien.”  

Het nieuwe woordenboek is – door de kleinere oplage – 2 euro duurder dan een 

standaard woordenboek van 11,95 euro. Hoeve: „Maar dat is het dubbel en dwars 

waard. Voor dat bedrag komt er een woordenboek bij de kinderen op de tafeltjes te 

liggen dat verantwoord is en waarbij kinderen niet het grootste plezier over 

schuttingwoorden of seksuele grapjes hebben.”  

De Besturenraad, een overkoepelende adviserende organisatie van het christelijk 

onderwijs, zegt geen voorstander te zijn van een apart gekuist christelijk woordenboek. 

„Christelijk onderwijs staat midden in de samenleving, dan moet je geen 

woordenboeken gaan aanpassen aan je eigen wereldbeeld”, zegt een woordvoerder van 

de Besturenraad.  

1 februari 2007 

 
De dag daarop verscheen er weer een bericht. Nu dat ’t toch niet doorging. Er was zoveel 
protest binnengekomen van mensen die zich, zoals u en ik, afvragen hoe het in Godsnaam 
mogelijk is dat er anno 2007 nog zulke ideeën op na gehouden. En ook dat een zo prestigieus 
bedrijf als de uitgever van ons onvolprezen nationale woordenboek zich daartoe leent. Onder 
druk van al die reacties hadden ze bakzeil gehaald. Hieronder de tekst van het tweede 
bericht. 
 

Geen gekuiste editie Van Dale 

Door een onzer redacteuren 

  
Rotterdam, 2 febr. Uitgeverij Van Dale brengt toch geen christelijk 

woordenboek op de markt. Het bedrijf ziet af van de uitgave van het 

pocketwoordenboek Nederlands voor de christelijke basisschool om zijn 

onafhankelijke positie te waarborgen.  

Dat bericht van directeur Herman Struijlaart van Van Dale Lexicografie werd gisteren 

bekend gemaakt.  

Scholen in Staphorst hadden zich garant gesteld voor de afname van het woordenboek. 
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LA MONTAÑA CON UN GUÍA

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

Servicios de un guía profesional 
de alta montaña 

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

„Uit de recente reacties blijkt dat de onafhankelijke positie van Van Dale in twijfel wordt 

getrokken”, motiveerde Struijlaart. „Om alle schijn van afhankelijkheid nu en in de 

toekomst te vermijden, is besloten om af te zien van het uitbrengen van dit woordenboek”.  

Bij de overweging heeft volgens Struijlaart ook de grote hoeveelheid negatieve reacties op 

weblogs een rol gespeeld. Op nrc.nl/discussie, het discussiegedeelte van de website van 

NRC Handelsblad en nrc.next, kwamen ruim honderd, voornamelijk negatieve, reacties 

binnen.  

Toen columnisten Jan Blokker, Aaf en auteur Ewoud Sanders over dit onderwerp schreven 

voor nrc.next, was dit besluit nog niet bekend. De opiniepagina’s waren al gedrukt toen Van 

Dale het nieuws bekend maakte.  

2 februari 2007 

 

Deze knipsels - of moet ik misschien zeggen scansels? – werden me opgestuurd door die vriend 
van me met wie ik de zingende zaag in Boedapest had beluisterd, en die me overigens 
nauwgezet op de hoogte houdt van de belangrijkste wetenswaardigheden die er zich in ons 
kikkerlandje afspelen. En dan heb ik het niet over verkiezingen of kabinetsformaties. Nee, het 
gaat meer over echt belangrijke zaken zoals moorden en grappen. Neem nou de moord op die 
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mus die een aantal dominostenen voortijdig omver had gegooid en het standbeeld dat er 
naderhand voor het arme dier werd opgericht, of de moord op Pim Fortuin waarvan ik 
eerder dan wie ook uit de Nederlandse kolonie in Mexico op de hoogte was, en niet te 
vergeten de moord op Theo van Gogh en nog andere zaken zoals de opkomst van de 
dierenpartij. Ja, ze vreten me daar wat uit back home. Raar volkje die Nederlanders. Je 
houdt het soms nauwelijks voor mogelijk! 
 
Toen ik die berichtjes over de gekuiste versie van de Van Dale gelezen had, vroeg ik me 
wel even af wat ik daar nou van moest denken. Als vertegenwoordiger van een generatie 
die nog rooie oortjes kreeg als iemand het woord masturbatie liet vallen, ben ik wel blij dat 
we dat achter de rug hebben en dat de wereld van vandaag de dag daar toch wat anders op 
reageert. Maar als aartsliberaal vind ik wel dat iedereen vooral moet kunnen doen waar hij 
zelf zin in heeft, O.K., zolang hij anderen daarbij geen schade berokkent. Dus als er nou 
wat halve garen zo nodig een gekuiste versie van de Van Dale willen hebben, dan heb ik 
daar geen enkel bezwaar tegen zolang de normale versie maar beschikbaar blijft voor 
degenen die die liever hebben. En als de uitgever dan denkt dat hij daarmee geld in het 
laatje kan brengen, dan is dat z’n goed recht. Dus, getrouw aan mijn principes dacht ik: “let 
it be!” Ik moet toegeven dat ik wel even hoopte dat die gekuiste versie twee keer zo duur 
zou worden als de normale, maar bij nadere lezing bleek dat slechts twee euro te worden. 
Jammer, maar daardoor verandert m’n stanpunt niet. 
 
Ook het feit dat de uitgever bij nader inzien besloten heeft om ´t toch maar niet te doen 
lijkt me volstrekt gerechtvaardigd. Uiteindelijk moet je toch ook een beetje op je image 
passen, zeker als het gaat om een image dat je zo zorgvuldig heb opgebouwd gedurende 
vele jaren. Bovendien heeft de uitgever natuurlijk een volstrekt monopolie verkregen, een 
melkkoe dus, die “us mem”, die in haar tijd wel vijftig liter per dag gaf, in de schaduw 
stelt. 
 
Ik heb inmiddels vernomen dat die gekuiste versie er toch gekomen is. Over de betrouw-
baarheid van mijn bron heb ik geen informatie, maar eerlijk gezegd zal het mij een zorg 
wezen. Mijn zegen hebben ze. Waar ik het nog steeds een beetje moeilijk mee heb is dat 
ouders en bovenmeesters nu gaan bepalen wat kinderen al of niet onder ogen kan komen. 
Dat zouden die kinderen toch eigenlijk zelf moeten kunnen beslissen. Maar ja, de 
opvoeding van onze dierbare nakomelingen is nog altijd een zwakke kant van de liberale 
utopie. Onze hulpeloze kinderen worden nou eenmaal geboren in een wrede werld waarin 
ze enige oriëntatie nodig hebben om te overleven, en om nou van andere opvoeders  te 
gaan eisen dat die oriëntatie precies overeenkomt met hoe ik het zelf gedaan zou hebben, 
gaat weer tegen de liberale gedachte in. Dus moet ik gewoon een veer laten. Ze gaan hun 
gang maar. Per slot van rekening worden kinderen niet alleen groot dankzij, maar ook, en 
misschien nog wel meer, ondanks hun ouders. Bovendien ben ik er volstrekt van overtuigd 
dat het fatsoen en de moraal het toch altijd zullen afleggen tegen de macht van de dierlijke 
instincten. En m’n hoop blijft daarbij gevestigd op die schoolgenootjes van een klas hoger. 
 

Ad ten Kate,     Cuernavaca, februari 2007 
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