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Van de redactie 
 

Deze keer moest  ik wachten op de Algemene Ledenvergadering, want  in de  laatste PoPo van het 
jaar publiceren we altijd het jaarverslag, het financieel verslag, het verslag van de kascommissie en 
de begroting voor het volgend  jaar en die moeten eerst goedgekeurd worden. De  ledenvergade‐
ring hebben we nu achter de rug, maar er was geen financieel verslag en dus ook geen verslag van 
de kascommissie, en evenmin een begroting. Dit in verband met het overlijden van de moeder van 
onze penningmeester die daarvoor opeens naar Nederland terugmoest. Namens het bestuur van 
de vereniging ons medeleven, Joost. De genoemde verslagen zullen  in de volgende PoPo worden 
gepubliceerd. In plaats daarvan nu een rapport van de vergadering van Hans van den Bongard. 

Toch betekende dat dat  ik opeens wat meer kopij nodig had dan voorzien, om deze aflevering te 
vol te krijgen. Ik heb daarvoor maar weer eens mijn naamgenoot Adrián de la Reja aangeschoten 
en  die  heeft  er  nooit moeite mee  om  iets  op  papier  te  zetten.  Zijn  stukje  gaat  onder  de  titel 
“Zonder kop of  staart”. Verder had  ik Eugenie van Stratum.  In de vorige PoPo kondigde  ik haar 
boek “Alle mannen hebben een snor” aan.  ’t Gaat om een bundel verhalen.  Ik had die toen nog 
niet gelezen, maar dat heb ik nu wel ,en ik kan jullie melden dat ’t boek uitermate de moeite van 
het lezen waard is. Om jullie een indruk te geven van haar schrijfstijl heb ik in dit nummer één van 
de verhalen opgenomen.   

Dan hebben we ook weer de vaste  rubriek “Wisten  jullie dat  ...? van Kees Burk met een aantal 
wetenswaardigheden over  wat er in ons land van herkomst speelt. En dat is nogal wat. Verder een 
verslag van Henk Keizer van het tennistoernooi van 27 september jl. en ook nog een bijdrage van 
Bernard Schut genaamd “´t Is anders hier”. 

Ik hoop dat jullie, m’n lezers, zich met deze aflevering zullen vermaken. Ik wens jullie namens het 
bestuur  een  goede  Kerst  toe  en  alvast  een  gelukkig  nieuwjaar.  In  januari  zijn we  er weer.  En 
voorzichtig met de vuurpijlen, want die ontploffen wel eens voordat dat de bedoeling  is! En dat 
kost vingertjes. 

Ad ten Kate 

Mexico‐stad, 24 november 2008 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Komende activiteiten 

Zaterdag 29 november Golfen 
        Carretera Federal naar Cuernavaca 
        direct rechts na de kruising met de ciclo‐pista     
      12:00 
        voor informatie Henk Keizer 

Zaterdag 6 december   Sinterklaasfeest 
        bij Sander en Patricia Overgaag 
        Parque de Murcía, Parques de la Herradura 
        11:00 – 15:00 

Voorlopig programma 2008 

Het programma  van  2008  is  een  flexibel  geheel. Hieronder  vindt u het  voorlopige programma. 
Enkele evenementen hebben  al een datum meegekregen,  andere evenementen hebben  enkele 
een maand meegekregen. Ideeen en suggesties voor activiteiten zijn altijd welkom.  

Januari – Nieuwjaarsborrel, datum nog overeen te komen. 

Eind januari – Beklimming van de Pico de Orizaba. Informatie bij Henk Keizer of Pieter de Rijk. 

16 februari ‐ Molentocht. Na een jaar aan de elementen der natuur te zijn blootgesteld, gaan wij 
de Molen op het topje van de Ajusco opknappen. Een likje verf, een nieuwe wiek.  

8 maart ‐ Tennistoernooi met bananen  

15 maart ‐ Paasbrunch  

april – Oranjefeest 

mei – Buitendag 

juni ‐ Voetbal (in ieder geval 3 wedstrijden) 

juni ‐ Vakantie / zomerborrel 

september – Homecoming 

oktober ‐ Leidsontzet / Wildwatervaren 

november ‐ Herfstborrel / ALV 

december – Sinterklaas 

 

Voor meer recente informatie zie onze nieuwe site: nvmexico.nl 
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Antecedentenonderzoek 

door Eugenie van Stratum 

Het zal ergens in het najaar van 2024 gaan spelen. Laten we zeggen in de vooravond van een door 
de weekse dag. Weelderig fluwelen gordijnen onttrekken het gure weer aan hun gezicht. De bel 
van het  imposante  grachtenpand  rinkelt haar elegante  klingeltje. Deze wordt beantwoord door 
een  geïmporteerde  Mexicaanse  butler,  die  de  onverwachte  gast  binnenlaat.  Boven  het 
knapperende haardvuur werpen  zij  elkaar  een  fronsende blik  toe. De  zeer oude man die  in de 
salon staat komt hen vaaglijk bekend voor. ‘Goedenavond, señor en señora. Het spijt mij dat ik u 
op  deze  doordeweekse  avond  stoor.  Ik  hoop  dat  ik  toch  even  gebruik  mag  maken  van  uw 
gastvrijheid. Mijn naam  is Lubbers.  Ik ben een speciale afgezant van een vertegenwoordiger van 
het Koningshuis.  Ik breng u dit bezoek op  verzoek  van  koning Willem Alexander en  zijn  vrouw, 
koningin Maxima. De reden van mijn visitatie is de omgang van uw zoon Caesar met hun dochter 
Amalia.’ 

 

De  kans  is  aanwezig  dat  Caesar  op  een  dag  degradeert  van  keizer  naar  koning.  Koning  der 
Nederlanden wel te verstaan. Maar toch. Hoe komt hij op die post? Als Caesar gaat studeren zal 
dat eventueel in Leiden zijn. Wellicht meldt hij zich dan bij Minerva. Een van zijn jaargenoten heet 
Amalia. Haar Spaanse naam valt hem op. Als hij haar een keer kort spreekt blijkt dat haar moeder 
Argentijnse is. Ze hervatten hun conversatie in vloeiend Spaans. Caesar gaat daarna weer naar zijn 
vrienden en houdt zich niet meer met het meisje bezig. Hoewel getalenteerd, veelzijdig en sportief 
(hij waterskiet wel eens door de grachten),  is hij überhaupt niet zo bezig met het vrouwvolk. Zij 
echter wel met hem. Met zijn  internationale allure, stoïcijnse voorkomen en knappe verschijning 
zou het een great catch kunnen zijn. Ook Amalia kijkt altijd even als ze hem ziet. Meestal is dat in 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Grachtenpand_Amsterdam.jpg�
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de hoek van de bar, samen met zijn vrienden. Hij komt binnen, loopt rechtstreeks die kant op en 
vertrekt als een van de laatste gasten. Ze weet niet goed hoe ze hem moet benaderen. Wat haar 
intrigeert is zijn schijnbare desinteresse in vrouwen en in haar in het bijzonder. Verder weet ze uit 
verhalen dat hij is opgegroeid in Mexico City, daar een boeiend leven heeft geleid, en vindt ze het 
leuk dat hij vloeiend Spaans spreekt. Ze weet dat ze bij hem zelf het initiatief zal moeten nemen. 
Maar een beetje flair is haar niet vreemd. Het zit haar in de genen...   

En  zo weet de heer  Lubbers op die bewuste avond de weg naar hun huis  te vinden. Hij brengt 
namens  het  koningspaar  de  boodschap  over  dat  zij  erg  zijn  ingenomen met  hun  zoon  Caesar. 
Maar,  voordat  de  relatie  al  te  serieuze  vormen  zal  gaan  aannemen,  het  van  belang  is  dat  het 
koningshuis wat meer  inzicht  in de achtergrond van Caesar heeft. Of el señor en  la señora daar 
hun medewerking aan willen verlenen. El señor kijkt nog wat fronsend voor zich uit en besluit dan 
maar omwille van  zijn  zoon Caesar aan deze  ‐in  zijn ogen‐ onzin mee  te doen.  La  señora, altijd 
nieuwsgierig, roept meteen dat ze uiteraard hun medewerking verlenen. Ze is blij met wat leven in 
de  brouwerij  op  deze  sombere  avond  en  heeft  bovendien  altijd  al  willen  weten  hoe  zo’n 
antecedentenonderzoek precies in elkaar steekt.  

Lubbers  heeft  zelf  al  wat  huiswerk  verricht  dus  weet  dat  el  señor  en  la  señora  achttien  jaar 
getrouwd zijn, voor die tijd ook al lange tijd hun leven samen deelden en er niet noemenswaardige 
andere partners  te  vermelden  zijn. Verder hebben  ze  allebei  een universitaire  studie  afgerond, 
waarna ze carrière hebben gemaakt. Hij ging medio 2007 voor zijn werk naar Mexico en zij is met 
hem en  zoontje Caesar, destijds bijna  vier  jaar oud, meegegaan. Daar hebben  ze een  tijdje het 
klassieke  patroon  gevolgd, waarbij  zij  thuisbleef  en  voor  het  gezin  zorgde.  Ze  zijn  jarenlang  in 
Mexico gebleven. Na de verkoop van het bedrijf waar el señor werkzaam was zijn ze teruggekeerd 
naar Nederland. Daar is el señor zich op zijn gemak gaan wijden aan een proefschrift en la señora 
mag zich auteur noemen van een slechtverkochte  literaire thriller. Ze  is al  jarenlang zonder al te 
veel vorderingen bezig met het vervolg. Genieten van hun vrijheid, gezin en het leven staat vooral 
hoog op de agenda van het stel. Dus erg hard gewerkt wordt er niet  in hun casa.  ‘Goed verhaal, 
meneer  Lubbers!  Ik  herken  ons wel  in  uw  schets,’  prijst  la  señora  spontaan  zijn  verrichtingen. 
‘Dank  u wel. Dank  u’,  antwoordt  de  heer  Lubbers  bescheiden.  ‘Maar  dit  is  vooral wat  globaal 
voorwerk  dat  ik  over  u  verricht  heb.  Ik  ben  ook  benieuwd  naar  de  generatie  daarvoor.  Het 
koningspaar was overigens  zeer  verheugd over uw  levensloop, wil  ik daar nog  aan  toevoegen.’ 
‘Maar’, vervolgt Lubbers, ‘ook uw ouders spelen een belangrijke rol in deze kwestie. Mag ik met u 
beginnen  señora?’  ‘Ja  hoor,  gaat  uw  gang.’  ‘Uw  ouders,  señora,  hebben  zij  ook  zo’n  degelijke 
huwelijkscarrière achter de rug?’ ‘Oh nee, mijn ouders zijn uit elkaar. Ik was in de jaren tachtig één 
van de eerste kinderen van gescheiden ouders.’ ‘Ja, en ik was die andere’, vult el señor aan, ‘en ik 
denk dat ik zelfs de enige was met ouders die allebei twee keer zijn gescheiden.’ ‘Nee, haha, dat ga 
ik  inderdaad niet  redden. Al weet  ik het bij mijn vader nooit helemaal zeker. Maar op 82‐jarige 
leeftijd zal hij wel niet al  te veel toeren meer uithalen’, maakt  la señora het verhaal af. De heer 
Lubbers  lijkt  te verstijven.  ‘Oh, kijk aan,  ja, dat  is wel bijzonder  ja’.  ‘Valt wel mee  toch’,  zegt el 
señor.  ‘Wij  hebben  er  in  ieder  geval  onze  degelijke  huwelijkscarrière  aan  te  danken’,  voegt  la 
señora  toe.  ‘Maar dit kan  in deze  tijd  toch geen probleem vormen, meneer Lubbers?’ wendt zij 
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zich  tot  de  afgevaardigde  van  het  koningshuis.  El  señor  stoot  een  cynisch  lachje  uit:  ‘Nee, 
natuurlijk niet. Zij hebben Bernard. Waar hebben we het over.’  

Twee  dagen  later  gaat  ongeveer  rond  hetzelfde  tijdstip  weer  de  bel.  De  butler  leidt  de  heer 
Lubbers de salon  in.  ‘Het koningspaar heeft positief gereageerd op het verhaal over uw ouders, 
señor en señora’, valt hij met de deur  in huis. ‘In die tijd gingen één op de drie stellen uit elkaar, 
dus die scheidingen zijn niet zo’n groot probleem. Ze worden ruimschoots gecompenseerd door de 
moderne  levenswijzen van uw moeders die na hun opleidingen hun  leven  lang hebben gewerkt. 
Ook de promotie van beide vaders sprak het koningspaar erg aan.’ ‘Hoewel ik betwijfel of ze op uw 
goedkeuring of die van het koningshuis zitten te wachten, zal ik de boodschap op de nog in leven 
zijnde en goed horende ouders overbrengen. Mijn dank is groot namens hen’, merkt la señora licht 
ironisch  op.  ‘Ik  zal  tevens  de  heuglijke mededeling  doen  dat  niets  dus  het  huwelijk  van  hun 
kleinzoon Caesar met prinses Amalia  in de weg staat.’  ‘Nou, señora, daar bent u wellicht wat  te 
voorbarig mee. We zijn helaas op iets gestuit waar het koningspaar geen goed gevoel over heeft. U 
heeft toen u ruim vijftien jaar geleden in Mexico woonde een boek uitgebracht ‐waarschijnlijk uit 
pure  verveling‐ waar u uzelf en uw  gezin op een nogal expliciete wijze heeft  gepresenteerd. U 
suggereert op een gegeven moment zelfs dat u het alfabet al boerend in het openbaar ten gehore 
bracht. Maar  het  ergste  is  dat  u  destijds  een  artikel  over  de  futuristische  relatie  van  uw  zoon 
Caesar  met  Amalia  heeft  geschreven.  Dit  boek  ‐en  het  bewuste  artikel‐  is  door  een  aantal 
roddelbladen  opgespoord  die  daar  deze  week  nog  wat  fragmenten  uit  zullen  publiceren.  Het 
koningspaar  is  er  absoluut  niet  gelukkig  mee’,  beëindigt  de  heer  Lubbers  zijn  relaas.  ‘Wat 
vervelend. Met name voor Caesar. Dat het mijn schuld  is dat het nu zo  loopt. Wat zal hij mij dat 
kwalijk nemen’, reageert  la señora geschrokken. ‘Ach ja’, stelt el señor zijn vrouw gerust, ‘Caesar 
regelt wel een andere  leuke vriendin. Dit  is uiteindelijke het beste. Hier kunnen we straks alleen 
maar om lachen.’ ‘Toegegeven’, herstelt la señora zich snel, ‘ik ben wel blij dat ik tenminste in de 
Privé kom. Mag ook wel na een abonneeschap van ruim zesendertig jaar. Goed, meneer Lubbers, 
ik loop even met u mee.’ ‘Señora, ik vind het heel vervelend, al ben ik het met uw man eens, die 
kinderen vergeten zo snel. Persoonlijk heb  ik geen moeite met dat boek van u. Aardige verhalen 
staan er in. En is het echt waar van dat alfabet? Ik zou het graag eens horen. Ik hou wel van pittige 
vrouwen.’ Bij de voordeur voelt ze even heel licht een hand op haar achterste. Of heeft ze zich dit 
maar verbeeld? 

Het verleden blijft je achtervolgen. 
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Wisten jullie dat ... ? 

door Kees Burk 

... dat het Academisch Medisch Centrum Amsterdam als eerste ziekenhuis zijn vijfhonderd artsen, 
honderden  studenten  geneeskunde  en  1600  verpleegkundigen  op  rekenles  stuurt.  Dit  om 
medische missers, die voortkomen uit het verkeerd voorschrijven van medicijnen te voorkomen. 
Een druppeltje te veel of twee grammetjes te weinig kunnen desastreuze gevolgen hebben bij de 
behandeling van patiënten en hebben  in het verleden al  tot overlijden van patiënten geleid. De 
rekenvaardigheid van de behandelaars vormt vaak de zwakke schakel in de behandeling. 

... dat op 30 oktober j.l. een  “grote” aardschok, met een kracht van 3,2 op de schaal van Richter, 
de  provincie  Groningen  heeft  getroffen.  De  oorzaak  wordt  toegeschreven  aan  de  gas‐  en 
oliewinning in dit gebied. 

... dat  journalisten van SBS6, een  tv kanaal,  zijn binnengedrongen  in een kazerne  in Nederland. 
Zoals  in de uitzending was te zien konden zij zich zonder problemen over het terrein verplaatsen 
en hebben de kazerne in een legervoertuig weer verlaten, zonder dat hun een strobreed in de weg 
was gelegd. Op het  terrein  staan o.a. Chinook helikopters opgesteld die  in Afghanistan worden 
gebruikt. De journalisten konden tot in de hangars rondlopen. De tweede kamer kwam zelfs terug 
van herfstreces om de minister vragen te stellen. 

... dat een commissie uit de gemeenteraad van Rotterdam de huidige Staatssecretaris van Sociale 
Zaken Ahmed Aboutaleb heeft voorgedragen als nieuwe burgemeester van Rotterdam. Inmiddels 
is deze voordracht door het Kabinet overgenomen en volgt hij per 1 januari 2009 Ivo Opstelten op. 
Hiermee  is  de  in  1961  in Marokko  geboren  en  op  16  jarige  leeftijd  naar  Nederland  gekomen  
Aboutaleb, de eerste Moslim burgemeester in Nederland. 

... dat het ernaar uitziet, dat het voor de watersporters zo bekende brug‐ en sluisgeld op termijn 
geheel zal worden afgeschaft. Overheden in Friesland en Noord Holland hebben op dat gebied het 
voortouw  genomen.  Daarmee  komt  een  einde  aan  het  romantische  klompje,  waarmee  de 
brugwachter z’n inkomen ophengelde. 

... dat het verleden niet alleen, zoals eerder gemeld, (nu ex) tweedekamer lid Wijnand Duyvendak 
heeft  ingehaald, maar  dat  ook  Rita  Verdonk,  tegenwoordig  toch wel  een  rechtse  dame,  in  de 
zestiger  jaren,  lid  is geweest van de PSP zoals bleek uit berichten  in de pers. Eerst heeft ze dat 
ontkend, maar moest na overlegging van een ledenlijst toch toegeven, dat haar geheugen haar in 
de steek had gelaten.  Haar aanhang is hiermee weer iets gedaald. 
... dat ook de Minister  van VROM  voor de PvdA,  Jacqueline Cramer,  zich  tegenover de  tweede 
kamer moest verdedigen over een handtekening die zij  in 1986 zou hebben geplaatst onder een 
“advertentie”  waarbij  de  medeverantwoordelijkheid  werd  opgeëist  van  een  publicatie  in  het 
activistenblad “Bluf”, over de diefstal van schriftelijke stukken uit het Ministerie van Economische 
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Zaken.  Zij wist de  dans  te ontspringen door  er o.a. op  te wijzen, dat haar naam  verkeerd was 
gespeld. 

... dat Ghana een officieel verzoek bij Buitenlandse Zaken heeft  ingediend  tot de  teruggave van  
het hoofd van Koning Badu Bonzu II momenteel op sterk water bewaard in Leiden. In het midden 
van de 19e eeuw werd Generaal Majoor Verveer naar de toenmalige Goudkust gezonden om orde 
op  zaken  te  stellen.  Eerder waren  twee Nederlandse militairen door de  eerdergenoemde  vorst 
onthoofd, omdat zij met getrokken zwaard op audiëntie van de koning waren verschenen. Als straf 
werd de Koning op zijn beurt onthoofd en het hoofd werd op sterk water gezet en meegenomen 
naar Nederland. 
... dat de teruggave door de inzet van o.a. schrijver Arthur Japin, winnaar van de NS Publieksprijs 
2008 met het boek “De Overgave”, actueel werd. 

...  dat  op  11  november  j.l.  het  langverwachte  boek  “Juliana  en  Bernard”  geschreven  door  de  
historicus Cees Fasseur, is verschenen. Hierin wordt het huwelijk van het Koningspaar beschreven 
waarin  ook  de  periode met  de  affaire  Greet  Hofmans.  Fasseur  heeft  van  Koningin  Beatrix  de 
vrijheid gekregen om vrijelijk het Koninklijk Huisarchief te raadplegen. 

...  dat  de  toekomstige  burgemeester  van  Rotterdam, Ahmed  Abutaleb,  nu  Staatssecretaris  van 
Sociale Zaken  (PvdA), zich voor de Tweede Kamer moet verantwoorden voor een e‐mail, die hij 
aan de afdelingen van de PvdA had gezonden om de extra uitkering van 50 euro die aan het eind 
van het  jaar zal worden uitgekeerd aan minder draagkrachtigen, uit  te  leggen als een cadeautje 
van de PvdA, terwijl het besluit hierover door het voltallige Kabinet is genomen. Een slechte beurt 
voor  een man  die  straks  in  Rotterdam  “boven  de  partijen” moet  staan.  De  Kamer  heeft  zijn 
excuses geaccepteerd. 

... dat op 13 november j.l. Cor Coster, de schoonvader van Johan Cruijff is overleden. Hij kreeg in 
de jaren 70 bekendheid als zaakwaarnemer van Cruijff. Hij was een van de eerste zaakwaarnemers 
in het nationale en internationale topvoetbal. 
... dat de oud‐politicus Norbert Schmelzer op 87  jarige  leeftijd  is overleden.  In de  zestiger  jaren 
was hij o.a. fractieleider van de Katholieke Volkspartij (KVP). Wie herinnert zich niet “De Nacht van 
Schmelzer” in 1966  waarin het Kabinet Cals om zeep werd geholpen. 
...  dat  de  lijst  van  overleden  bekende Nederlanders wordt  vervolgd met  het  overlijden  van  de 
bekende  voetbalverslag‐gever  Herman  Kuiphof.  Deze  voetbalcommentator  uit  de  zestig‐  en 
zeventiger jaren is 89 jaar geworden. 

...  dat  het  Koninklijk  Concertgebouworkest  is  uitgeroepen  tot  het  beste  orkest  ter wereld. Het 
orkest staat als eerste op een lijst van de twintig beste orkesten die het Britse klassieke tijdschrift 
Gramophone op 18 november j.l. bekend maakte. 

...   dat Albert Heijn  een  partij  aardappelkroketjes uit de  schappen heeft moeten halen. Bij het 
frituren konden de kroketjes tot ontploffing komen en brachten zo veel ongerief teweeg. 

Rotterdam, november 2008. 
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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 2, consultorio 602 

tel/fax: (52-55) 5171-2248, 5606-6222 ext.4372 
Celular: (52 of 044)-55-8509.5950 

www.dra-desiree-larenas.medem.com 
  

Officieel bedrijfsarts van de Nederlandse Ambassade 
Opleiding: Rijksuniversiteit Utrecht. 

Instituto Nacional de Pediatría, México 

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 
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DE NEDERLANDSE VERENIGING TE MEXICO  (opgericht 17 januari 1907) 

Verslag van de secretaris van het verenigingsjaar 2007/2008 

En weer is er een verenigingsjaar voorbij. Dit jaar waren er de nodige activiteiten: de buitendag in 
Cuernavaca en het Oranje feest in een ander jasje, sprongen er toch wel uit. De zomerborrel stond 
in het teken van de “vertrekkers” uit Mexico.  

De koffieochtend, afgewisseld een koffie of een bezoek aan een museum, waarvoor helaas weinig 
belangstelling was. Het is goed dat Joke en Hwee Lie de coordinatie van de koffieochtenden na de 
zomer weer gaan oppakken, voor de gezelligheid en  toch ook wel omdat de dames  zich min of 
meer verplicht hebben iedere maand een bijdrage aan het Internado Guadelupana te doneren.  

Helaas is er niet zoveel gebridged, maar ook dit zal na de zomer weer worden opgepakt. 

 De activiteiten 
december  2007  Ook dit jaar werd Sinterklaas door de Nederlandse Gemeenschap onthaald bij de 
familie van de Bom. Gezellig, veel bedrijvigheid en heerlijke lekkernijen.  
18 januari 2008 de, goed bezochte, nieuwjaarsborrel bij Pieter en SuYhen de Rijk om het nieuwe 
jaar in te luiden en de plannen voor het nieuwe jaar te presenteren.  
8 maart tennistournooi – zoals vanouds volledig onder de leiding van Henk Keizer 
15  maart  Paasbarbecue  bij  Eipie  en  Drees  Beekman,  het  was  heerlijk  weer,  gezellig,  goede 
barbecue en de  Paashaas was langs geweest en had eieren verstopt voor de kinderen.  
9 mei Oranjefeest   werd dit  jaar georganiseerd door een nieuw comite, uiteraard met steun van 
het “oude” team.  Dit jaar werd gekozen voor een heel ander soort feest, om toch in de sfeer van 
Koninginnedag te blijven werd voor een feest met een thema gekozen en wel “White nights with 
an orange twist”, en een andere locatie. Het was een echt Nederlands feest!   
24  mei  buitendag  Cuernavaca  bij  Jo  en  Hans  van  Marwijk,  die  ons  wederom  zeer  gastvrij 
ontvingen. Onder  leiding van  Joost en Roel werd er een competitie  Jeu de Boule gehouden, we 
hoeven U niet te vertellen wie dit jaar de nummer 1 en 2 waren! Het was een heerlijke dag, prima 
barbecue met van alles erop en eraan.  
9  juni eerste wedstrijd Nederlands elftal  in het kader van Europese Kampioenschappen Voetbal 
2008, daarna speelde Nederland op 13 en 17 juni. De afloop van het EK was voor Nederland  iets 
minder, maar de gastvrijheid, beschikbaarheid van  zijn bar en gezelligheid bij Maurice maakten 
heel veel goed en werden zeer gewaardeerd, waarvoor veel dank.  
13  juni  zomerborrel en afscheid  van een aantal  trouwe  leden en bestuursleden, waaronder de 
voorzitter en de secretaris. De nieuwe interim voorzitter en secretaris werden verwelkomd. 
12 september Homecoming gecombineerd met de nasi‐avond. Ook voor dit evenement mochten 
we gebruik maken van de gastvrijheid van SuYhen en Pieter de Rijk. Het was een gezellige borrel 
waar iedereen elkaar na de zomervakantie weer trof onder het genot van een bord heerlijke nasi. 
27 september Tennistournooi.  In de Club  Irlandes op een koude zaterdagmiddag werd er onder 
leiding van de zeer enthousiaste Henk een aantal aces en smashes geslagen en nieuw tennistalent 
ontdekt: Alex! 
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 21 november – Algemene Ledenvergadering / borrel. Er wordt afscheid genomen van Olaf van 
Delft, die naar Nederland vertrekt in December. 

Komende activiteiten gepland voor December 2008: 
29 november – Golftoernooi  /  clinic. Vanaf 12.00 uur  kunnen  alle pro’s een baan  lopen en de 
beginners  onder  leiding  van  een  golfleraar  de  eerste  beginselen  van  deze  sport  “proeven”. 
Fantastische locatie en zeer redelijke kosten (ong. 200 pesos) 
6 december – Sinterklaas. Ook dit  jaar worden de kinderen  in Mexico niet vergeten en heeft de 
Sint een gaatje  in  zijn  volle agenda gevonden om  (op  zijn eigen  verjaardag)  langs  te  komen bij 
Sander en Patricia Overgaag.  
Kerstkoffie.  Rond  10  december  voor  alle  feestdagen  wordt  er  nog  een  koffie‐ochtend 
georganiseerd door Vita en Hwee Lie. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Algemene Leden Vergadering (ALV) in combinatie met Herfstborrel 

door Hans van den Bongard 
 
Datum : vrijdag 21 november 2008 
Plaats : Bij Pieter en Su Yhen de Rijck in Bosques de las Lomas.  

Enkele bestuurleden konden helaas niet aanwezig zijn. De ALV wordt daarom voorgezeten door 
vice‐voorzitter Roel van Halen. Om 21.49 wordt de ALV geopend  in het bijzijn van ongeveer 40 
aanwezigen.  

1. Opening  
Allereerst maakt Roel melding van het helaas niet aanwezig kunnen zijn van onze voorzitter Joke 
Duijvestijn, secretaris Machteld Caminada, penningmeester Joost Draaisma en bestuurslid Ad ten 
Kate.  

2. Verslag van de secretaris 
Roel merkt op dat een ieder dit heeft kunnen inzien en vraagt of er nog opmerkingen zijn. 
Vervolgens wordt het verslag van de secretaris per acclamatie goedgekeurd.  

3. Financieel verslag van de penningmeester incl. begroting 2008/2009 
Helaas is Joost niet zelf aanwezig om persoonlijk verslag uit te brengen. Henk Keizer merkt terecht 
op dat de vereniging er in het afgelopen jaar niet armer op is geworden, het eigen vermogen ligt 
nog steeds om en nabij de 100.000 MN. Dit komt ook door het batig saldo van ongeveer 30.000 
MN  dat  het  jaarlijkse  oranjebal  heeft  opgebracht. Dit  saldo  is ondertussen  overgemaakt  op  de 
rekening van de  Juliana  stichting. Roel doet  tevens het voorstel om de contributie voor het ko‐
mende verenigingsjaar te handhaven op 500 MN per familie. Zoals verwacht gaan de aanwezigen 
hiermee graag akkoord.  

Opmerking Hanno: hij stelt voor de komende ALV weer gratis te maken voor de aanwezigen. Op 
deze ALV  annex herfstborrel werd  een  vergoeding  gevraagd  van 100 MN per  volwassene. Roel 
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geeft aan dat deze ALV gecombineerd wordt met een herfstborrel maar dat er geen bezwaar  is 
tegen Hanno´s voorstel, maar dat dit  in principe zal gelden voor  leden die de contributie hebben 
betaald! Het voorstel wordt aangenomen.   

4. Er is geen verslag van de kascommissie. Dit volgt later. 

5. Verkiezing bestuur 2008/2009.  
Roel meldt dat Olaf zijn taak als bestuurslid neerlegt. We bedanken Olaf hartelijk voor al zijn werk 
het afgelopen jaar. Daarmee ziet het bestuur er voor het komende jaar als volgt uit:  

Voorzitter:  Joke Duijvestijn     vice‐voorzitter: Roel van Halen 
 secretaris: Machteld Caminada    penningmeester: Joost Draaisma 
 leden: Christina Keizer, Henk Keizer, Hans van den Bongard, 
  Eric van Nuland (website), Pieter de Rijk (ambassade), Ad ten Kate (PoPo). 

Indien er  leden zijn die  interesse hebben  in een bestuursfunctie kunnen ze dit bekendmaken bij 
het bestuur. Mari Angeles geeft terecht aan dat er zeker ook wordt gezocht naar meer vrouwen in 
het bestuur.   

6. Verkiezing kascommissie 
De kascommissie zal ook volgend jaar bestaan uit Karel van Laack en Piet Kabel. 

7.  Algemene commentaren van de voorzitter  
A. Nogmaals,  leden die  interesse hebben  in een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het 

huidige bestuur. 
B. Oranjefeest comité : Indien er mensen zijn die interesse in het organiseren hiervan kunnen 

ze zich ook melden. Er is alvast één aanmelding van Linda, net 4 weken in Mexico.  
C. Zoals bekend wordt er bijna wekelijks gekookt voor Mexicaanse kinderen in een weeshuis. 

Indien er dames zijn die hierbij een handje willen helpen kunnen ze zich melden bij Mari 
Angeles. Ook sponsors zijn van harte welkom.  

D. Contributiebetaling : Roel merkt op dat het innen van de contributie moeilijk verloopt, we 
hebben slechts 50% betalende leden. Hierbij dus de oproep aan alle leden om nu aan het 
begin van het nieuwe verenigingsjaar de betaling niet te vergeten. Piet Kabel geeft alvast 
het goede voorbeeld door zijn jaarbetaling alvast aan het bestuur over te dragen!   

8. Rondvraag 
• Volgende week 29/11  is er  een  golfclinic  georganiseerd.  Ideaal  voor  een  eerste  kennis‐

making met de golfsport. Meer info op de website.  
• Sinterklaas komt op 6 december naar Mexico. Denk eraan je op te geven via de website en 

de lijstjes voor de Sint af te geven.  
• Kerstkoffie: binnenkort zal deze weer worden georganiseerd. Info volgt later.  
• Nieuwjaarsborrel: we  zoeken  nog  een  locatie  voor  de  nieuwjaarsborrel.  Bij wie  zou  dit 

kunnen?  
• En als laatste: het avondmaal staat klaar!  

Einde vergadering 22.14 hrs.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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’t Is anders hier 

door Bernard Schut 

Ooit verhuisde ik van a naar b. Het bezwaar tegen a was de trein. Reed er een goederentrein langs 
met  zware bepakking, en dat gebeurde vooral  ’s nachts, dan dacht  je bijna dat hij door  je huis 
kwam. Zoveel lawaai maakte het. Vooral wanneer hij plotseling moest remmen, was het gepiep en 
geknars en gebonk van remmende en op elkaar botsende wagons oorverdovend. Het had ook wel 
zijn leuke kanten, ik zag er ook het avontuurlijke van in. Een keer stond er op een zondagmorgen 
midden in de winterkou en sneeuw een goederentrein stil, precies achter ons huis. Hij vervoerde 
auto’s, keurig opgestapeld in twee rijen boven elkaar. Ook de auto’s waren bedekt met een laagje 
sneeuw.  Buitenlandse  wagons,  op  weg  eerst  naar  Noord‐  Duitsland  en  dan  verder  diep  het 
Oostblok  in.  Het  was  een  zondagmorgen  en  het  was  doodstil.  De  neiging  om  op  de  trein  te 
klimmen en mee te liften was een ogenblik heel sterk, wat natuurlijk niet zo vreemd is wanneer je 
als jongen met heilig ontzag de verhalen van Jack London* hebt gelezen. 

B lag verder van de trein af en de mensen waren ook anders. Hadden we in a buurtfeesten, waar 
we  een  hondje  dat  daar  altijd  rondscharrelde  tot  hond  van  de  buurt  kozen, met  een  heuse 
medaille en een kluif, waar we poffertjes bakten voor de kinderen, en  in de gietende regen een 
glas  sherry  stonden  te  drinken  onder  een  grote  paraplu.  In  b  geen  feesten, maar  beschaafde 
kennismaking. Mijn buurvrouw te ener zijde vroeg ons onomwonden toen we er al enige maanden 
woonden of het tegenwoordig niet meer de gewoonte was om kennis te maken met je buren door 
ze uit te nodigen. Duidelijke taal. Maar ze las Hemingway, en wie doet dat tegenwoordig nog. Ook 
was ze als jong meisje enkele jaren op Curacao geweest en kende ze het heimwee naar een andere 
wereld  dan  de  bekende.  Aan  de  andere  kant  woonde  Maria,  een  Spaanse.  De  eerste  keer 
ontmoette ik haar bij de afscheiding van onze tuinen. Toevallig, want onze tuinen waren zo groot 
dat ontmoetingen eigenlijk uitsluitend op straat plaats vonden (“Hallo, alles goed?”), op  je eigen 
grondgebied zag  je niemand. Ik vertelde Maria dat wij verderop tegen de spoorlijn aan gewoond 
hadden, in twee onder een kap woningen. Met haar zachte stem antwoordde ze: ’t is anders hier. 
Alsof  ze wilde  zeggen, hier kan  je  tot  rust komen. Achter onze  tuin  lag het huis van een oude, 
alleen  achtergebleven weduwnaar. Hij  is  nu  dood. We moeten  zeker  tien  jaar  naast  elkaar,  of 
liever gezegd achter elkaar gewoond hebben. In al die tijd heb ik hem nooit gezien in zijn beboste 
achtertuin. En nog zie ik er nooit een levend wezen. 

A  lag op de hoek van een tegen de spoorlijn doodlopend stukje straat. Op de kruising stond een 
bankje. Op warme zomeravonden zaten we daar wel eens bij elkaar, praatten wat en dronken er 
een glas wijn.  

Een straatlengte kan een groot verschil maken. Een wereld van verschil.  

zomer 2008  

* Jack London. The road. 1907 
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Tennistoernooi  ‐  Club Irlandés 
  

door Henk Keizer 
 
Man, wat hadden we mateloze mazzel met het weer de 27ste  September! Wekenlang had het 
keihard geplenst en de kansen dat Tlaloc ook deze zaterdag weer tekeer zou gaan waren buiten‐
sporig hoog. Maar zie, het geluk was ook ditmaal bij de onverzettelijke groep sportievelingen, die 
de tocht op zaterdagochtend door de nog hangende mist ondernamen en arriveerden op de met 
zon overgoten banen van onze "Stamclub" Club Irlandes! 
 
Natuurlijk waren de 15  supertennissers niet alleen uit op een potje  tennissen maar eigenlijk en 
vooral  op  de  overheerlijke  en goddelijk  verse  bananen,  die  de  organisatie weer  zo  verleidelijk 
naast de Zilveren Bokaal had gepositioneerd. Daar was het toch om te doen. Enfin, na de eerste 
"bananenronde" moest er natuurlijk ook getennist worden en, zoals al vele  jaren, werd door de 
speciale  selectiecommissie,  op  vanzelfsprekend  zeer  democratische en  subtiele wijze,  de  paren 
samengesteld. Protesten werden uiteraard niet gehonoreerd. 
 
Kortom, iedereen was zeer tevreden over zijn of haar partner en het deelnemersveld bestond uit: 
Pieter & Alex 
AnaMarie & Paco 
Maria & Cristian 
Su Yhen & Sander 
Machteld & Rodrigo 
Henk & Jessica 
Tessel & Patricia & Hans 
  
De strijd  in de beginronde was hard en meedogenloos.  Iedereen besefte dat de eerste klap een 
daalder waard was. Fel en fanatiek werden de ballen alle hoeken ingestuurd en de aces waren niet 
van de  lucht. Hoewel het empire‐gilde het af en toe moeilijk had, bracht Hawk‐eye toch vaak de 
rust enigermate terug.Toen de stofwolken iets waren opgetrokken kwamen de koppels Pieter/Alex 
en Maria/Cristian als eersten uit poule 1. Van poule 2 waren Su Yhen/Sander en Machteld/Rodrigo 
de sterksten. 
  
Deze  oersterke  en  bovenmatig  getalenteerde  jongelingen moesten  het  dus  verder uitvechten. 
Opvallend was de opmerkelijke doorstroom van de Familie de Rijk en aanverwanten. Zit  't  in de 
genen, is er een baanvoordeel of toch die bananendoping???? Wie zal het zeggen; want hoewel de 
vermoeidheid bij alle  strijdenden  toesloeg waren met name Pieter, Su Yhen en Maria opvallend 
fris  en  fit. De  finale werd  uiteindelijk  een  zwaar  bevochten familie overwinning  voor Maria  en 
Cristian op Pieter en de jonge held Alex. (Hij won de Rookie 2008 prijs.) 
  
De Zilveren Wisselbeker uit 1925 staat dus weer te pronken op de schoorsteenmantel van Maria 
de Rijk. In maart organiseren we weer het volgende toernooi en zijn er nieuwe kaarten en nieuwe 
kansen want dan heeft iedereen natuurlijk de hele winter keihard getraind en bovendien zullen er 
met wat geschuif door de wedstrijdleiding zeker weer nieuwe krachtige dubbels ontstaan.  
  
Tot maart 2009! 
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Zonder kop of staart 

door Adrián de la Reja 

opgedragen aan Martin Bril 

Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik vind het zo nu en dan heerlijk om gewoon eens wat 
voor me uit te gaan zitten lullen. Los in de ruimte. Nergens over. Zonder kop of staart. Je weet wel. 
Kijken wat er in me opborrelt. Dat werk. En met een beetje geluk dan ook nog een levenswijsheid 
mee naar binnen zien te smokkelen. Door een achterdeurtje. Als het even kan, ongezien. 

Ik doe dat vaak met Canela, onze hond. Die laat mij twee keer per dag uit en neemt me dan mee 
naar  het  park.  Dat  is  goed  voor mij,  vindt  ze.  Dat  brengt wat  regelmaat  in m’n  leven.  En  die 
regelmaat is enigzins zoek sinds ik met pensioen ben. Ik ben nogal slordig, van huis uit. Ik heb haar 
dan aan een riem met een halsband, maar zij is degene die de leiding neemt. Daar is geen twijfel 
over. Ze ruikt dan bijvoorbeeld opeens iets vreselijk spannends in een struik. Ze begint dan als een 
os aan die riem te trekken en ik loop er gedwee achteraan. Ik heb toch niks belangrijks te doen. En 
of ze zich nou tien minuten wil opgeilen aan een luchtje dat mij ontgaat, of nog een extra rondje 
om het park wil lopen, is mij volstekt om het even. 

Een enkele keer grijp  ik  in. Zo kwam ze  laatst een keer onder zo’n struik vandaan met een dooie 
vogel  in d’r bek.  ’t Kopje hing droevig naar beneden. “Wat heb  je daar nou? Gatverdamme, een 
vogel! Wat moet je daar nou mee?” Het antwoord liet niet lang op zich wachten: voordat ik er iets 
aan kon doen, had ze het beest met huid en haar opgeslokt. In dit geval met huid en veren dus. Ik 
zag nog net hoe ze d’r bek aflikte om er blijk van te geven dat het haar gesmaakt had. Sindsdien 
geef  ik haar maar  liever wat  te eten voor we op  stap gaan. Voor alles wat eetbaar  is  is Canela 
namelijk een stofzuiger en als de honger wat minder knaagt, komt ze niet zo gauw op dat soort 
onzalige ideeën. 

Meestal is zij dus degene die aan de riem trekt en hobbel ik er wat achteraan. Maar het overkomt 
het me ook wel eens dat zij opeens niet meer meewil als ik net parmantig aan het stappen ben. Ik 
draai me dan om om  te  zien wat er  aan de hand  is en  vergewis me ervan dat  ze  zich aan het 
voorbereiden is op iets dat ten strengste verboden is. Met het achterlijf gekromd in de vorm van 
een gekantelde komma en met haar blik gevestigd op één of ander onbestemd voorwerp ergens 
ver achter mij. M’n medeparkgangers kijken me al bestraffend aan, dus neem  ik  in zo’n geval de 
leiding over. “Dat hadden we niet afgesproken, Canela, doorlopen joh!” en ik trek dan even hard 
aan haar riem als zij aan de mijne wanneer ze een spannend luchtje op het spoor is. 

De nood blijkt dan meestal niet zo hoog dat die niet even uitgesteld kan worden. Wel ga  ik dan 
gelijk naar huis  terug en geef de  leiding niet meer uit handen. Niet alleen door de riem strak  te 
houden maar ook door haar toe te spreken. “Moet je dan zo nodig? ‐ Maar je weet toch, dat mag 
niet op straat. ‐ Hier kan je niet doortrekken! ‐ Hier blijft die rotzooi van jou allemaal  liggen. ‐ En 
dat vinden de mensen niet leuk. ‐ Rare wezens, die mensen. ‐ Die letten niet op en trappen er dan 
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in.  ‐ De  sufferds!  ‐ En dan geven  ze óns de  schuld.  ‐ Wees maar blij dat  jij een hond bent! Wij 
honden ruiken de mierda van onze maatjes al op tien meter afstand.” 

Ik kan me dan geen moment permitteren een stilte te  laten vallen. Hoe kort ook. Daar maakt ze 
onmiddelijk misbruik van. Dan is ze me opeens voor. Vooral bij stoplichten is dat gevaarlijk. Daar is 
het moeilijker om de  riem  strak  te houden. Bovendien  staan  er  altijd een hoop mensen om  je 
heen. Zeker hier  in Mexico‐stad, met z´n twintig miljoen  lotsgenoten. Altijd weer een opluchting 
als het licht dan op groen springt. “Hup joh, vámonos!” 

Thuis aangekomen, blijft de riem strak en de toespraak op volle toeren tot we bij het grasveld  in 
de achtertuin zijn aangekomen. Dan mag ze. Daar kan ik weliswaar ook niet doortrekken, maar de 
enige die daar wel eens in een hondendrol trapt ben ikzelf, de mens, de sufferd! De werkster, de 
chauffeur,  de  tuinman  zal  dat  niet  overkomen.  Die  kijken wel  uit.  Die  zijn  daar wat meer  op 
bedacht dan gewone aardse stervelingen, zoals ik.  

Ze zijn overigens ook niet bereid om de troep op te ruimen. Een werkster wil met alle genoegen 
wc‐potten schoonmaken en onderbroeken wassen, maar hondedrollen oprapen staat niet  in het 
werkcontract. Tuinmannen komen de bloemen snoeien en het gras maaien, maar als ze zo´n drol 
op hun pad tegenkomen, maaien ze er liever omheen. En chauffeurs hebben helemaal een nauwe 
omlijning van hun verplichtingen. Daar wil ik het hier niet over hebben. 

Dus ben ik meestal zelf de sigaar en onderga mijn lot dan met gelatenheid. Ik doe dat niet iedere 
dag, want verse drollen oprapen is contraproducent. Die wrijf je dan het gras in, in plaats van dat 
je ze eruit haalt. Je kan ze beter eerst een tijdje laten opdrogen. Tenminste als het niet regent. Op 
den duur worden het een  soort klitten die  je met grasjes en al uit het gazon kan plukken. Dus 
vergaar  ik  liever  de  oogst  van  een  hele week, meestal  de  dag  voordat  de  tuinman  komt. Om 
verontwaardigde reacties te vermijden. 

Toch loopt het wel eens uit de hand. Op straat dan, bedoel ik. Een ogenblik van onoplettendheid 
en het  is gebeurd. Voor dat soort gevallen heb  ik altijd een plastic zakje bij me. Nou  ja, altijd? Je 
moet daar namelijk voor “vooruit denken”. En als er  iets  is waar  ik een hekel aan heb dan  is dat 
wel  aan  vooruit  denken.  Ik merk  liever  achteraf wat  ik  vergeten  ben. Dan moet  je  het  alsnog 
herstellen, maar herstellen  is minder  vermoeiend dan  vooruit denken.  Een  enkele uitzondering 
daargelaten. Dus zal je zien dat, net als het weer een keer raak is, ik dat plastic zakje vergeten ben. 
Dat zat dan nog de broek van gisteren, die nu bij de stomerij  ligt of hangt. Wordt waarschijnlijk 
meegestoomd. OK, denk ik dan, dat moet dan maar.  

Jullie hebben het ongetwijfeld gemerkt, ik hou ervan om zonder kop en zonder staart voor me uit 
te lullen. Zonder kop, want als je met je kop lult, dan wordt het allemaal veel te ingewikkeld. Dan 
is lullen geen lullen meer. En zonder staart, want stel je voor dat je met je staart gaat lullen! Dan is 
er geen houwen aan. Dat doet Canela. Die ziet dan bijvoorbeeld een andere hond, en of het nu 
een Sint Bernard is of een poedel minitoy, gelijk er op af en kontje ruiken. Ze doen dat altijd op z’n 
69. De één bij de ander en de ander bij de één. Ze staan dan naast elkaar, koppen in tegengestelde 
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richting,  allebei  met  de  snuit  naar  links.  Of  naar  rechts,  afhankelijk  van  de  opstelling.  Gelijk 
oversteken heet dat. Eerlijk is eerlijk. 

Als ik een staart had en ik zag een lekker stuk lopen op straat, zou ik ook gaan kwispelen en dat is 
bij  ons mensen  niet  de  bedoeling.  Nee,  gelukkig  heb  ik  niet  zo´n  ding. Wij  zijn  er  eerder  op 
getrained  om  dat  soort  emoties  te  ontveinzen.  Eigenlijk wel  jammer.  Ik  ben  ook  best wel  een 
beetje jaloers op Canela bij dat soort taferelen. Mexicanen zijn trouwens heel wat voortvarender 
in het uiten van hun belangstelling voor het andere geslacht dan wij Nederlanders, zeker als het 
gaat om Nederlanders uit een Calvinistisch nest zoals ik. 

Wisten  jullie overigens dat er een bijna volmaakt synoniem bestaat voor “zonder kop of staart”? 
Helemaal volmaakt  lukt nooit. Er  zijn altijd wel  subtiele verschillen  tussen de ene en de andere 
uitdrukking.  ´t  Zij  in  de  betekenis,  ´t  zij  in  het  gebruik.  Daar  heb  je  woordenboeken  voor, 
synoniemenwoordenboeken zelfs. Die  leggen die verschillen haarfijn uit. Maar wat dachten  jullie 
van “uit  je nekharen”? Lullen uit  je nekharen. Dat heeft toch precies dezelfde gevoelswaarde als 
“zonder kop of staart”. ´t Enige verschil is dat je zonder kop of staart ook kan ouwehoeren. Uit je 
nekharen ouwehoeren klinkt gewoon niet. Uit je nekharen lul je alleen maar. 

“Wat vind jij d´rvan, Canela? Jij heb behalve een kop en nekharen ook nog een staart. Jij moet dat 
beter weten dan  ik.” Ze beantwoordt mijn vraag met een blik vol verwachting. Ze begint zelfs te 
kwispelen. Er is blijkbaar een misverstand. “Volgens mij heb jij niet het flauwste benul van waar ik 
het  over  heb.  Volgens mij  dacht  je  dat  het  over  een  stukje  worst  ging.”  Ze  gaat  nog  harder 
kwispelen. Dat woord “worst” kent ze namelijk. Zelfs in het Nederlands. Ik heb er al spijt van dat ik 
het in de mond genomen heb, want teleurstellen doe ik haar niet graag. “Nee, nee, Canela, ik heb 
helemaal  geen  worst.  Sorry,  neem  me  niet  kwalijk.Wat  zit  ik  je  ook  lastig  te  vallen  met 
ingewikkelde dingen! Die hoef je helemaal niet te begrijpen.” Dat “Nee, nee” verstaat ze ook. Dat 
weet  ik omdat haar staart dan onmiddelijk terugschakelt naar een  lagere versnelling. Ze  legt zich 
erbij neer, met de poten naar voren gestrekt. Ze kijkt me aan, berustend in de tegenvaller. Ik strijk 
haar over de  kop. Ze  knort wat om blijk  te geven  van haar herwonnen  tevredenheid.  “Jij en  ik 
begrijpen mekaar. Of niet soms? ´t Gaat niet om wat ik zeg, ´t gaat meer om ´t toontje waarop. Dat 
weet je best.” 

Cuernavaca, november 2008  
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Lidmaatschap van de Nederlandse vereniging in Mexico 

Het lidmaatschap bedraagt 500 pesos per familie per kalenderjaar. Leden kunnen deelnemen aan alle aktiviteiten die georganiseerd worden 
door de vereniging en ontvangen tweemaandelijks het verenigingsblad de POPO.  

Aanmelding nieuwe leden: na betaling van het lidmaatschap  een kopie van het stortingsbewijs, naam, adres, telefoonnummer 

en liefst een e-mail adres sturen naar: Joost Draaisma  Tel.: 5593 5187 
      Guty Cardenas 21  Fax: 5480 4222 
      Col. Guadalupe Inn  e-mail: jdraaisma1@worldbank.org 
      01020 Mexico, D.F. 

Betalen lidmaatschap: bedrag van 500 pesos storten op rekeningnummer 73.18.795 bij Banamex sucursal 650 t.n.v. Josef 

Draaisma. Voor electronische storting is de CLABE: 002180065073187952.  Kopie stortingsbewijs met vermelding van naam sturen per fax 
naar Joost Draaisma, fax: 54804222. 

POPO. De POPO is het officiele orgaan van de Nederlandse Vereniging  en wordt zes maal per jaar gepubliceerd in de oneven maanden 

(januari, maart, mei, enz.).   

Tarieven advertenties per jaar.  

 1/1 pagina:   $2,000  1/4 pagina:  $ 500 
 1/2 pagina:  $1,000  Speurders (éénmalig): $ 125 

Kopij voor de POPO:  Vóór de 10de van de betreffende maand liefst als worddocument via e-mail: adtenkate@hotmail.com. De 

redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen te wijzigen, belangrijke wijzigingen in overleg met de inzender. 
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adtenkate@hotmail.com 
  

Redactieadres 

López Cotilla 1048 
Colonia Del Valle 
tel.: 5559-0143 
  

Ledenadministratie en 
Website 

Eric van Nuland 
tel.: 5662-1033 
ericddd@prodigy.net.mx 

  
Voorzitter Joke Duijvestijn  55702404 jokeduijvestijn@gmail.com 

Vice Voorzitter Roel van Halen  5291 6131  Hvanhalen@mexis.com 

 

 

 

Secretaris Machteld  Caminada 55202707bartmachteld@gmail.com 

Penningmeester Joost Draaisma  5593 5187 Hjdraaisma1@worldbank.org

Leden  Christina Keizer  5846 1586 Hhwkintlmex@iserve.net.mx

  Henk Keizer  5846 1586 Hhwkintlmex@iserve.net.mx 

  Hans van den Bongard 5635 2650 hansbongard@yahoo.com 

Website  Eric van Nuland  5662 1033 Hericddd@prodigy.net.mx

Ambassade Pieter de Rijk  5245 8034 pieter de rijk@gmail.com 

POPO  Ad ten Kate  5559 0143 adtenkate@hotmail.com 
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