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VAN DE REDACTIE  
 

 

Dit is de eerste aflevering van de 50ste jaargang van ons tijdschrift, een mijlpaal dus. Ons tiende lustrum dus. 

Als we terugrekenen, zou het eerste nummer van onze PoPo dus in 1964 verschenen moeten zijn. Helaas 

hebben we geen archief dat zo ver terug gaat, dus moeten we erop vertrouwen dat er geen sprongen zijn 

gemaakt in de jaartelling. Hoe het ook zij, een hele prestatie van een wisselende groep mensen die zich hebben 

ingespannen om van de PoPo iets te maken. 

 

Afgelopen januari hebben we vernomen dat het vijftig jaar bestaan van de PoPo voor Koningin Beatrix 

aanleiding is geweest om afstand te doen van de troon. Zij zelf is in januari 75 geworden, een leeftijd waarop 

Nederlanse ambtenaren al lang niet meer mogen werken. Onze Vereniging heeft haar voor die gelegenheid een 

dankbetuiging gestuurd en een gelukwens voor haar troonopvolger Willem-Alexander van Oranje Nassau en de 

toekomstige koningin, nu nog prinses Maxima. De tekst ervan vindt u in het artikel Van de bestuurstafel. 

 

Het belangrijkste evenement dat er in de komende tijd op het programma staat is het Oranjabal op 27 mei. Het 

is vanzelfsprekend dat dat in het licht staat van de troonswisseling die enkele dagen daarna zal plaatsvinden. 

Het bestuur en het comité zijn er hard mee bezig en het belooft iets geweldigs te worden in de oude Hacienda 

de los Morales. We hebben de eerste boekingen (en betalingen; anders gelden de boekingen niet) al binnen en 

het ziet ber naar uit dat het een knallend feest gaat worden.  

 

In dit nummer naast de gebruikelijke rubrieken nog een stukje van Dhian Siang Lie over klantvriendelijkheid in 

Mexico en Nederland, een verhaal van Eric van Nuland over kurkentrekkers en geldschieters en stukjes van Jan-

Albert Hootsen over de adelijke achtergronden van zijn schoonfamilie en van Ad ten Kate over de manier 

waarop wij onszelf voor de gek houden. We wensen u veel leesplezier! 

 

 

Ad, Edwin, Jan-Albert en Yolanda 

http://www.javaganu.net/
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VAN DE BESTUURSTAFEL...  

 

Geachte Lezers, 

 

Via een mailtje van Ad Ten Kate, die mij wederom vroeg weer een stukje te 

schrijven voor de Popo, werd ik er weer opgewezen dat de Popo er snel weer 

aankomt en dat betekent ook dat de tijd weer snel voorbij gaat. 

 

In Nederland was het afgelopen week Krokusvakantie, guur weer, zowel 

klimatologisch als economisch, maar het pluspuntje zal 30 april worden als onze 

Willem Alexander de troon zal overnemen van zijn moeder. Italië is op zoek naar 

een nieuwe paus en een nieuwe regering. In Mexico hebben ze Elba Ester Gordillo, 

sindicaat leidster van “los maestros” achter de tralies gezet, zij schijnt iets fouts 

gedaan te hebben en de Noordkoreaanse leider KIM wil met Obama spreken. 

Kortom de wereld beweegt, leeft en heeft problemen die om oplossingen vragen. 

 

Ook het bestuur kampt af en toe met problemen. We hebben onze website SSL moeten certificeren, dwz 

beveiligen wegens de huidige privacy regels, we hebben het eindelijk voor elkaar gekregen paypal en creditcard 

betalingen via de site te laten lopen, we hebben een beter controle over onze betalende en niet betalende 

leden en, we hebben een keurig plan gepresenteerd gekregen van ons oranje-gala comité, daar kunt u meer 

over lezen verderop in deze Popo.  

 

Ook hebben we binnenkort gesprek met de ambasadeur over het Festival de Culturas op Reforma waar de NVM 

een belangrijke rol in zal gaan spelen.  

 

Begin maart waren we present op de  bekende Greengates country bazar en in Queretaro heeft Ingeborg van 

Noort en ploeg Nederland op zijn best laten zien tijdens het Festival de Extranjeros aldaar. Kortom de 

Nederlanders in Mexico bewegen, leven en zoeken en vinden oplossingen en tonen aan dat we een 

veerkrachtig volk zijn, zelfs in Mexico. Ook onze penningmeester heeft bewezen een gewoon mens te zijn na de 

conmotie over de Hacienda al of niet de los Morales tijdens de laatste bestuursvergadering. 

 

Namens het bestuur wens ik U veel leesplezier toe met deze Popo, Roeland Delfgaauw 
 

 

Hieronder de dankbetuiging en felicitatie die we als Nederlandse Vereniging in Mexico hebben 

opgestuurd naar koningin Beatrix en prins Willem-Alexander en Maxima 

Majesteit. Met het staatsbezoek van 2009 nog vers in het geheugen hebben de Nederlanders in 
Mexico kennis genomen van Uw voornemen om op 30 april afstand te doen van de troon en deze 

over te dragen aan Uw zoon Willem-Alexander. Namens de Nerderlandse gemeenschap in Mexico, 
willen wij U bedanken voor de gevoelige wijze waarop U het koningschap meer dan dertig jaar heeft 

ingevuld. Tevens willen wij Willem-Alexander en Maxima feliciteren met hun toekomstige rol van 
staatshoofd en koningin.  

 
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging in Mexico 
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IK BEN ..... ???  
 

Je zal maar gevraagd worden om een stukje te 

schrijven over wie je bent in de Popo. Op zich vind ik 

dat al een hele eer, als je als jonge onbekende 

Nederlander in Mexico voor de Nederlandse 

gemeenschap iets mag schrijven. Reken dus maar dat 

ik even goed moest nadenken wat ik precies over 

mezelf zou gaan vertellen.  

 
Ruimschoots zit ik alweer vier en een half jaar in 

Mexico. In 2007 kwam ik voor het eerst naar dit 

bijzondere land, het klimaat, de mensen, het eten, de 

cultuur, de geschiedenis, het blijft me boeien. 

Toendertijd studeerde ik aan de Tec de Monterrey in 

Atizapan de Zarragoza.  

 

Het was een 

geweldige tijd. Een 

leuke studententijd, 

maar eigenlijk vond 

ik het veel 

leerzamer om het 

land en de cultuur 

beetje bij beetje te 

ontdekken. Na één 

jaar gestudeerd te 

hebben ben ik weer 

teruggekeerd naar 

Amsterdam waar ik 

mijn studie 

International 

Business and Management heb afgerond. Daarna 

ben ik in 2009 teruggegaan naar Mexico. Rotsvast 

stond mijn besluit niet. Ik heb er wel een tijdje over 

moeten nadenken. Cliché, maar één van de redenen 

waarom ik terug ben gegaan is mijn vriendin. 

Uitstippelen van wat ik precies ging doen Mexico had 

ik eigenlijk niet gedaan. Solliciteren ging iets minder 

makkelijk dan ik had gedacht.  

 

Parmantig ging ik aan de slag. Echter na een dikke 

twee maanden begonnen de spaarcenten op te 

raken, maar gelukkig vond ik toen een interessante 

vacature.“Teacher Social Studies”gezocht. “Rooms-

katholieke school in zuiden van Mexico City.” 

Uitgeput van het solliciteren naar kantoorbanen bij 

multinationals ben ik dus bij deze religieuze school 

terecht gekomen. Studenten met stropdasjes zaten 

mij uitvoerig te testen in het eerste schooljaar.   

 

Toch is het hartstikke leuk werk. Ondanks dat ik een 

ander vak heb gestudeerd is het supergaaf om met 

kinderen te werken. Lastpakken zitten er altijd tussen 

en het onderwijs is hier zeker anders dan in 

Nederland. Het is op deze school allemaal anders, de 

vakken zijn belangrijk maar niet belangrijker dan 

sport, religie en muziek. Ondertussen woon ik alweer 

vier jaar in Portales, vlakbij de beroemde markt. Echt 

waar, hier zijn je pesos een daalder waard. 

Karaktiserend zijn de felle kleuren van al het 

tropische fruit en de geuren van kruiden, bloemen en 

vers eten komen op je af.  

 

Verrukkelijke gerechten zoals barbacoa en ceviche 

zijn er voor goede prijzen te krijgen. Als je in de buurt 

bent van Portales dan is het mijn plicht om u de 

beste plekjes te laten zien. Natuurlijk wel even van 

tevoren bellen 55 48487204.  

 

Dagtourisme is zeker aan deze wijk besteed. Elegant 

zoals Polanco of La Condesa is Portales niet. 

Rumoerig en vriendelijk, zo zou ik mijn buurt willen 

omschrijven.  

 

Waarschijnlijk vraagt u zich af wie ik nou eigenlijk 

ben, want ik heb mijn naam vergeten te vermelden, 

toch? Echter elke hoofdletter aan het begin van elke 

zin vormen de letters van mijn naam. Regel voor 

regel kunt u uitzoeken wat mijn roepnaam is, 

tweede, derde en achternamen zijn. Fortes fortuna 

juvat. 

 

Maar zeg maar gewoon Jorrit! 
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De abdicatie van koningin Beatrix en de inhuldiging van koning Willem Alexander zorgen ervoor dat 2013 een 
uitzonderlijke Koninginnedag gaat worden. De Nederlandse Vereniging Mexico wil alle Nederlanders wonend in 
Mexico met hun Nederlandse en Mexicaanse familie, vrienden en zakenrelaties uitnodigen om deze once in a 
life time gebeurtenis samen.te vieren in een gala als nooit tevoren. 

Zaterdag 27 April 2013 bent u welkom in de koloniale Hacienda de los Morales in Polanco, dé locatie bij uitstek 
voor een exclusief en elegant Oranje Gala. U zal worden verwacht in een koninklijk kostuum.  

Na de smakelijke Oranje cocktail van 19:00 zal u plaats nemen voor het deskundig geselecteerd diner dat om 
20:00 geserveerd zal worden waarna een DJ en een live band u zullen laten swingen tot 2:00 ‘s nachts. 

Deze koninklijke locatie hadden we niet kunnen realiseren zonder de steun van de oranjegezinde bedrijven in 
Mexico. Daarom willen wij de eerste sponsoren alvast bijzonder bedanken. Dankzij het enthousiasme en de 
vrijgevendheid van de eerste sponsoren en de bedrijven die ongetwijfeld binnenkort ook hun steentje gaan bi-
jdragen, kunnen we dit bijzondere evenement organiseren.  

U kunt uw tickets alvast kopen via de website van de Nederlandse Vereniging www.nvmexico.com 

.  

http://www.nvmexico.com/
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PARA SERVIRLE...  

door Dhian Siang Lie

“¡Para servirle!” of “¡A sus ordenes!”, “Tot uw dienst” 

of “Tot uw orders”. In Nederland horen we dat niet 

zo gauw, wanneer we bijvoorbeeld net in een winkel 

uitgebreid informatie hebben gevraagd en dan 

weglopen met de mededeling dat we er nog over na 

moeten denken. In Mexico hoor ik niet anders, te pas 

en te onpas, niet alleen in winkels, maar in allerlei 

situaties inclusief contacten met officiële  

functionarissen. Heerlijk toch dat er nog zoveel 

mensen zijn die zeggen je te willen dienen, maar……. 

tegelijk ervaar ik vaak het tegendeel en dat stemt tot 

verder denken. 

 

Klantvriendelijk zijn, dat is eigenlijk waar het om gaat 

en met dit begrip ben ik als voormalig 

organisatieadviseur aardig vertrouwd. Veel van mijn 

vroegere opdrachten hadden daarop betrekking en 

nog steeds vormt in Nederland verandering van een 

product naar een klantgerichte organisatie een 

belangrijke inkomstenbron voor organisatie 

adviesbureaus. Kennelijk vinden ondernemers dat 

economische gezien van belang, maar overigens heb 

ik van de discipline ‘economie’ zelf weinig kaas 

gegeten. Ik houd het maar op een definitie als: ‘met 

schaarse middelen een zo groot mogelijke behoefte 

bevredigen’. Voor klantvriendelijkheid betekent dat 

voor mij dat zowel de klant als de aanbieder beide 

tevreden uit een interactie komen: dus ‘de schaarse 

middelen’ fifty-fifty verdeeld of ook wel win-win 

situatie genoemd. 

 

Een medewerker in de onderneming  die zich in weet 

te leven in wat zijn klant werkelijk wil en deze 

tevreden stelt door middel van zijn product is 

ongetwijfeld succesvoller dan de medewerker die 

alleen kan vertellen hoe goed zijn product is en de 

klant het gevoel geeft maar dom te zijn als hij dat 

ook niet zo ziet. ‘¡Para servirle!’ en mooie eigentijdse 

marketing formules helpen dan niet echt. 

  

Mexico staat overigens bol van dat soort formules, 

vooral ook de overheid, een onderneming met zeer 

veel klanten zou je kunnen zeggen, is daarin 

kampioen. Er is geen overheidsinstantie in Mexico 

die niet in woord en beeld uitdraagt hoe geweldig 

goed hun werk (product) voor de gemeenschap is en 

dat het bijdraagt aan een ‘vivir mejor’. In tv- en 

radiospotjes, in drukwerk, en ook in reclame op 

transportmiddelen en op internet doen 

overheidsinstanties voorkomen specifiek het welzijn 

van de gemeenschap te dienen. Raar overigens, want 

dat zou toch vanzelfsprekend moeten zijn in een 

democratie. Dat je daar geld van de belastingbetaler 

aan moet besteden! 

  

In de ‘kleine lettertjes’ echter blijkt dan dat je als 

klant/burger daar wel eerst zelf heel wat voor moet 

doen. Hebben we niet allemaal in Mexico tijdrovende 

en tenenkrommende ervaringen wanneer we een 

officieel document nodig hebben of wanneer we aan 

onze wettelijke betalingsverplichtingen willen 

voldoen.  De meeste Mexicanen zelf lijken er geen 

moeite mee te hebben om eindeloos weer kopieën 

van originele documenten te moeten leveren, steeds 

weer opnieuw je persoonlijke data in te moeten 

vullen en zelfs meerdere malen op het zelfde 

formulier. Volgens mij moet dat een van de 
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hoofdvakken zijn in het basisonderwijs: formulieren 

invullen!   

 

Een ander heel wat concreter voorbeeld dat je voor 

de diensten van de overheid wel zelf heel wat moet 

doen, levert de afdeling openbare werken in 

Cuernavaca. Al vele jaren wachten wij op de 

verharding van een paar straten, waaronder die bij 

ons huis.  Na jarenlange verzoeken daartoe door 

diverse vertegenwoordigers van onze colonia en 

idem zovele beloften van overheidsfunctionarissen 

dat we nu zeker aan de beurt komen, worden we nu 

eindelijk inderdaad ‘gediend’. Dat wil zeggen als wij 

als bewoners zelf de verharding ter hand nemen, 

krijgen we de materialen en het gebruik van 

machinerieën en gereedschappen gratis, werd ons 

officieel meegedeeld. Ik hoef waarschijnlijk niet uit te 

leggen dat er nu verder niets zal gebeuren in een 

colonia waar weinigen elkaars vrienden zijn. Tegelijk 

vraag ik me af wat er allemaal aan procedures en 

papieren nodig is, wanneer we er wel serieus op in 

zouden gaan. 

 

Toen ik pas in Mexico kwam, vond ik het wel een 

interessant fenomeen om de tijdrovende 

bureaucratie en enorme papierwinkel mee te maken 

en als gepensioneerde heb ik niet het excuus van 

geen tijd willen verliezen omdat ik nog werken moet. 

Ik kan me wel voorstellen dat dat voor iemand die 

een baas of een eigen zaak heeft, of kinderen die 

verzorgd moeten worden, echt heel vervelend kan 

zijn, temeer daar je bijna altijd wel eerst in de 

wachtrij terecht komt. Een uurtje of zo voordat je 

aan het juiste loket bent, is geen uitzondering. 

 

Bij binnenkomst dien je vaak je naam en het tijdstip 

van aankomst te melden in een groot boek. Bij 

veiligheidsgevoelige instanties wordt je eerst 

‘gescand’ en lever je je ‘credential’ in, in ruil voor een 

mooie badge, dan ga je naar een receptie, waar je na 

je verhaal te hebben gedaan, doorgestuurd wordt 

naar een andere receptie of een secretariaat. Daar 

weer je verhaal en misschien heb je geluk en mag je 

in de wachtkamer plaatsnemen totdat er iemand vrij 

is waar je echt je verhaal kunt doen, maar die je 

hoogst waarschijnlijk daarna doorstuurt naar een 

hoger echalon, over een aantal dagen of weken dan 

wel te verstaan; afspraak maken bij het secretariaat. 

Met het blijde gevoel dat je toch een afspraak hebt, 

ga je dan weer naar buiten na je badge ingeleverd te 

hebben en het tijdstip van vertrek te hebben  

opgeschreven. Deze keer dus 6 functionarissen 

gepasseerd voor ik aan het goede loket was, 

benieuwd hoeveel het er de volgende keer zijn?  En 

nog meer benieuwd wie al die boeken met kleine 

handgeschreven gegevens gaat bekijken en welke 

conclusies daar dan aan worden verbonden? 

  

Ja, niet echt efficiënt zou je zeggen, maar 

economisch? Daar heb ik geen verstand van meldde 

ik eerder; vanuit organisatiekundig oogpunt is hier 

sprake van een verregaande arbeidsdeling. Om al die 

deeltaakjes tot een zinvol geheel te maken is 

coördinatie een vereiste. Dat kan door supervisie of 

door de afzonderlijke medewerkers goed te trainen, 

zodat zij het doel van de arbeidsdeling zien en in hun 

handelen verder kijken dan de eigen deeltaak lang is. 

Wat je vaak ziet is juist het tegenovergestelde: een 

functionaris kijkt je aan met een gezicht dat zegt: 

‘…ik heb mijn taak gedaan, waar wacht je nu nog 

op….?’ 

 

Automatisering en nieuwe datatechnologieën dragen 

thans in Nederland bij aan vereenvoudiging van oude 

traditionele bureaucratische procedures en dus aan 

de klantvriendelijkheid voor de uiteindelijke 

consument. Bijvoorbeeld kun je nu online in veel 

Gemeenten een afspraak maken bij de Burgerlijke 

Stand en met je afspraak nummer en tijdige melding 

bij de centrale ontvangstbalie, duurt wachten voor 

het juiste loket nooit langer dan 10 minuten. In 

Mexico is ook overal digitale technologie aanwezig, 

maar bij slechts weinig instanties heeft me dat het 

idee gegeven dat een procedure nu sneller of 

efficiënter gaat. Ik ben nog steeds formulieren met 

de hand aan het invullen. Ook al kan ik voor mijn 

jaarlijkse visite bij Inmigracion nu wel een 

startformulier via hun website genereren en later via 
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dezelfde weg zien wat de status van mijn ‘solicitud’ 

is.  

 

Arbeidsdeling kent ook een nadeel: er zijn veel meer 

arbeidskrachten nodig en dat is ook niet economisch 

zou je zeggen. Punt is natuurlijk dat in Mexico 

arbeidskrachten niet schaars zijn en dat dankzij dit 

soort arbeidsdeling in ieder geval een deel van het 

Mexicaanse werkpotentiëel aan de slag is, hoe 

inhoudsloos dit dan ook is. En wellicht is dat juist wel 

weer economisch. 

  

Een andere overweging die mogelijk een rol speelt bij 

deze vorm van organiseren is veiligheid en 

voorkomen van corruptie. Een keten van 

medewerkers omkopen is toch wat lastiger dan één 

bepaalde functionaris en hoe meer stappen een 

bezoeker moet ondernemen, hoe groter de kans dat 

een kwaadwillende wordt ontdekt, is wellicht de 

gedachte. De vraag is echter of dat verregaande 

arbeidsdeling werkelijk helpt, want is een keten niet 

net zo sterk als de zwakste schakel? In ieder geval 

geeft voor mij een keten van personen die allemaal 

‘para servirle’ zeggen doorgaans het gevoel van het 

tegenovergestelde, tenzij dit werkelijk perfect 

gebeurt, zoals wel degelijk het geval kan zijn in 

bijvoorbeeld de betere horeca instellingen. 

 

‘Goed’ voorbeeld doet goed volgen. Bij vele 

instanties en ondernemingen die op een of andere 

manier met de wetten in de hand hun werk doen, 

ervaar ik een zelfde tegenovergesteld gevoel van 

gediend zijn.  Ik zal het niet over de verschillende 

politie-organisaties hebben. In Nederland sprak men 

wel over de politie als ‘je beste vriend’. Dat in Mexico 

het grootste deel van de bevolking eerder denkt dat 

de politie een niet te onderschatten vijand is, zal niet 

alleen mijn ervaring zijn. 

 

Maar neem nu het notariaat. Een geweldig 

geruststellend eerste gesprek over een familie 

aangelegenheid; ja, dat komt helemaal goed, dat is 

‘para servirle’, denk je dan even.  Maar dan blijkt al 

gauw dat dat het begin was van een verder zeer 

kronkelige, lange weg vol frustraties. Zelfs van 

juridische fouten in de documenten, die dankzij een 

bevriende advocaat boven tafel kwamen en die met 

de nodige moeite pas weer hersteld konden worden. 

Een bijna wekelijks bezoek om te onderzoeken of er 

wel wat gedaan is; ‘de druk op te voeren’ noemt 

Elizabeth dat.  Communiceren direct met de 

betrokken notaris per telefoon wordt bemoeilijkt, 

eerst door de telefoniste en vervolgens door het 

secretariaat; per internet niet mogelijk, 

onduidelijkheid over honoraria en kosten en betalen 

kan alleen in ‘efectivo’. Wellicht zijn verschillen in 

regelgeving en interpretatie van wetten in vier 

verschillende betrokken deelstaten een probleem en 

natuurlijk zijn overal ter wereld de juridische wegen 

voor een leek dikwijls moeilijk te volgen. Maar een 

duidelijke verhaal over wat je uiteindelijk als het 

gewenste resultaat  mag verwachten en wanneer, 

plus een harde afspraak over honoraria en kosten,  

zou wel helpen om het gevoel te krijgen gediend te 

zijn. 

 

Typerend vind ik ook de klantvriendelijkheid van 

onze leverancier van ‘agua purificada’. Zonder 

vooraankondiging leveren ze ineens een ander 

formaat ‘garrafon’. Zogenaamd om ons nog beter 

van dienst te zijn! Wij gebruikten altijd de speciale 

‘schenktuit’, die alleen bij de leverancier zelf te 

krijgen was en die past nu niet op de nieuwe fles. Een 

nieuw formaat schenktuit heeft de leverancier niet. 

Misschien de volgende keer. Inmiddels is dat al ruim 
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twee maanden geleden en we hebben de 

verwachting opgegeven dat we die nog ooit krijgen. 

 

Wat te zeggen over winkelpersoneel? In 

warenhuizen zie ik medewerkers vooral druk doende 

hun koopwaar te arrangeren, bezig hun kennelijk 

omstandige administratie bij te werken, met elkaar in 

overleg te zijn of iets dergelijks. Lastig dan wanneer 

een klant ze stoort voor informatie en al helemaal als 

die zoekende is en eigenlijk niet helder kan uitleggen 

wat hij zoekt.  Dat overkomt me helemaal in 

speciaalzaken, kennelijk alleen voor klanten die ook 

speciaal weten wat ze willen. Natuurlijk helpt het feit 

dat Spaans nog steeds een vreemde taal voor mij is, 

niet mee. 

  

Ach in Nederland is het vaak niet anders, maar er is 

een specifieke situatie waar ik van wil vertellen, die 

me ook specifiek het gevoel geeft niet gediend te 

zijn. Ik betaal graag met een creditkaart en in Mexico 

worden die ook ruim geaccepteerd: ‘om u te 

dienen!’. Toch iets veiliger dan veel contant geld op 

zak en toch altijd kunnen betalen, tenminste dat is 

het voor mij. Het krediet element speelt nauwelijks 

een rol. Omdat mijn inkomen Nederlands is en daar 

in eerste instantie op de bank staat, zijn ook mijn 

creditkaarten in Nederland uitgegeven: Mastercard , 

American Express etc. worden immers internationaal 

geaccepteerd. Ja, maar dat dat in Mexico niet altijd 

het gevalis, is nu al een paar jaar mijn ervaring, ook al 

prijkt er wel een bordje met ‘Aceptamos tarjetas de 

credito’ aangevuld met de diverse emblemen. 

 

De eerste keren dat de kaart niet werd geaccepteerd, 

kreeg ik wel de blik van de cassière alsof ze weer een 

poging tot fraude had gesignaleerd. Wellicht was er 

iets met de kaart; heel vervelend, maar  in contact 

met de klantenservice in Nederland kon men niets 

vreemds ontdekken en bood me aan een nieuwe te 

sturen. Dat duurt dan wel een paar weken, omdat de 

Mexicaanse posterijen niet de snelste zijn en als de 

kaart en de aparte brief met de pin tenminste 

aankomen, wat al twee maal was gebeurd. 

  

Intussen bleek ik met diezelfde kaart wel elders te 

kunnen betalen. Het lag dus niet aan de kaart maar 

aan de betreffende winkels, niet de eerste de beste 

overigens: Sanborns, Liverpool en Palacio de Hierro 

bijvoorbeeld. Moderne warenhuizen met idem 

website bieden mogelijkheden om een klacht in te 

dienen, via internet of op een formulier gewoon in 

de winkel, maar een telefoontje, waarbij ik slechts de 

klacht kon herhalen heeft het niet opgeleverd. Van 

mijn herhaalde contacten met de creditkaart 

klantenservice in Nederland ging ik wel begrijpen dat 

het wel of niet ‘accepteren’ van de moderne 

creditkaart met chip geen kwestie van technologie is, 

maar een kwestie van beleid van het 

kaartaccepterende  bedrijf. Met andere woorden, of  

ze mij als buitenlander wel of niet willen dienen.  

 

O ja, vanuit organisatorisch oogpunt begrijp ik wel 

waarom juist de grote warenhuizen moeilijk doen en 

mijn benzinepomp in de buurt niet. Al die kassa’s in 

de warenhuizen en alle mogelijke fraude momenten 

die zich kunnen voordoen, hebben het management 

kennelijk doen besluiten creditkaarten die niet in 

Mexico zijn uitgegeven (en wiens gebruik dus niet 

lokaal, gemonitord kan worden!) niet te accepteren. 

Volgens de kaartuitgevende organisaties is dat niet 

geoorloofd, want ik moet overal ter wereld op dit 

punt gediend kunnen worden. American Express 

Nederland heeft namens mij daarover een klacht 

ingediend bij de internationale moederorganisatie en 

me verzekerd dat in de loop van 2013 mijn (en 

andere internationale) klachten op dit punt voorbij 
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moeten zijn. Een opmerkelijk detail is dat op dit 

moment de directeur van American Express 

Nederland van origine Mexicaan is. 

Met een Nederlandse blik zou alles in Mexico veel, 

veel sneller, efficiënter en effectiever moeten gaan 

om als klant het gevoel te hebben, gediend te zijn. 

De grote uitzondering, zoals al eerder gezegd zijn de 

horecabedrijven en de op internationale gasten 

gerichte toeristenindustrie. Ook grotere 

ondernemingen zullen daar waarschijnlijk bij horen 

en zeker die met internationale contacten, althans 

op het niveau van de contacten onderling; alleen 

daar kom ik als eenvoudige gepensioneerde niet. De 

kosten die dat met zich mee brengt worden toch 

gewoon op de consument verhaald of zou dat op de 

lange termijn toch niet slim zijn, want die 

consumenten zijn uiteindelijk toch ook klanten die 

graag willen geloven dat de onderneming ‘Para 

servirle’ hoog in het vaandel heeft staan? 

 

De ultieme vraag is echter wie in Mexico wil dat 

‘Para servirle’ echte klantvriendelijkheid wordt in de 

zin van fifty-fifty? Veranderingen in organisaties 

hebben meer kans op succes als dat top-down gaat. 

Waar begin je dan? De overheid? Ondernemers, 

groot, midden en klein hebben daarin zelf een keuze 

en kunnen dat in hun eigen organisatie 

bewerkstelligen als ze dat willen. Hoe zinvol is dat 

echter als de omgeving, andere bedrijven en 

instanties, de overheid niet hetzelfde uitdragen? Hoe 

nodig ook is dat, als veel Mexicanen gewend zijn te 

leven met het gevoel  van: ‘….van a joderme’ 

wanneer ze te horen krijgen: ‘no se preocupe, 

estamos para servirle’ en er weinig ambitie lijkt te 

zijn om daarin enige verandering te brengen, laat 

staan geloof dat de politiek dat zou kunnen?  

 

Het gaat dus eerder om een verandering van 

mentaliteit van de Mexicaan zelf, wellicht daarmee in 

het veranderen van het wezen van Mexico in zijn 

geheel en dat zou heel wat verder gaan dan het 

veranderen van een productgerichte - naar een 

klantgerichte organisatie. 

 

 
 

VAN OUDE MENSEN, SCHATTEN EN EEN VLOEK  

door Jan Albert Hootsen

Van je schoonfamilie moet je het hebben. Toch? 

Niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maar in 

mijn geval heb ik niets te klagen. Want weinig 

families hebben een boeiender verhaal dan die van 

mijn eigen vriendin.  

 

In het centrum van de stad Durango staat een 

prachtig koloniaal paleis, het ´Palacio de los Condes 

del Valle de Súchil´. Gebouwd in de tweede helft van 

de 18e eeuw geldt het complex als een van de 

belangrijkste attracties van Durango. De pracht en 

praal van het gebouw is een reflectie van de rijkdom 

van de Graven van de Vallei van Súchil, een adelijke 

familie van Baskische afkomst die in de koloniale tijd 

tot de rijkste en machtigste clans van Nieuw Spanje 

behoorde. De oprichter van die dynastie was Joseph 

Ignacio del Campo y Larrea, een Bask die op jonge 

leeftijd koos het saaie notabelenbestaan van zijn 

familie achter zich te laten en zijn geluk te beproeven 

in de Nieuwe Wereld. 

 

Nu wil het toeval dat Joseph Igancio del Campo een 

verre voorouder is van mijn vriendin, waardoor ik me 

persoonlijk een heel klein beetje verbonden voel met 

het paleis in Durango. Maar niet alleen daarom; er 

zitten ook heel wat mooie verhalen achter de familie 

Del Campo. Sommige verhalen zijn geschiedenis, 

andere legendes, weer andere een mix van beide. 

Maar mooi zijn ze allemaal. 

 

Zo heeft mijn vriendin een oudoom, inmiddels bijna 

dik in de negentig. Deze Don António del Campo, die 

in een eenvoudig huisje in Iztapalapa woont, is de 

laatste officiële telg van het oude geslacht, en draagt 
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nog altijd met veel trots de titel ´Graaf van de Vallei 

van Súchil´. Zó trots is hij zelfs, dat hij het over weinig 

anders heeft; zijn titel, een stuk vergeeld papier dat 

hij ooit naar Spanje stuurde om het officieel te laten 

erkennen als een Spaans-koloniale adelijke titel, 

bewaart hij jaloers, en ondanks zijn kortademigheid 

kan hij honderduit vertellen over de 

familiegeschiedenis. 

 

Er is nog iets anders opmerkelijks aan Don Antonio: 

hij eet alsof zijn leven er vanaf hangt. Dat is niet 

zomaar een uitdrukking, want dat gelooft hij zelf 

daadwerkelijk. Don António is namelijk de achtste 

generatie Del Campo bij wie (zo wil de legende) een 

heuse vloek als een Zwaard van Damocles boven het 

hoofd hangt. 

 

Een jaar of 200 geleden kwam er eens een groepje 

monniken langs bij het paleis in Durango. Ze vroegen 

onderdak bij de toenmalige graaf, die ze dat graag 

toezegde. ´s-Nachts vergreep een van de monniken 

zich echter aan een van de dienstmeisjes van de 

graaf, waarop laatstgenoemde in woede ontstak en 

het gezelschap het paleis uit zette. Een van de 

monniken gaf de edelman daarop lik op stuk: hij 

vervloekte de komende acht generaties Del Campo, 

die vanaf dat moment niets anders dan pech zouden 

kennen en allemaal door ongelukken of hongerdood 

om het leven zouden komen. 

 

Urbane legende? Wie weet, maar de 

geschiedenis/legende wil dat de daaropvolgende 

zeven graven allemaal een weinig gelukkig bestaan 

leidden. Zo werd de graaf die de monniken op straat 

zette niet lang daarna doodgeslagen door een beer, 

kwam zijn zoon om door de val van een paard, 

verloor zijn kleinzoon het paleis door gokschulden en 

raakte zijn achterkleinzoon het gehele familiefortuin 

kwijt in de Mexicaanse Revolutie (sommige 

familieleden van mijn vriendin fluisteren dat Pancho 

Villa zelf zijn huis plunderde). 

 

Don António is de laatste van de vervloekte 

generaties. Hij leeft zelf een simpel bestaan in 

Iztapalapa, en is zo weinig mobiel dat een ongeluk 

niet echt logisch lijkt. Toch is hij er niet gerust op; er 

wacht nog steeds de hongerdood. En dus eet hij. 

Veel. Iedere dag. 

 

Er is niet alleen de Vloek van de Del Campo´s, er zou 

ook nog een schat zijn. Zo wil het verhaal dat, tijdens 

de revolutie, de toenmalige graaf Del Campo de 

División del Norte van Pancho Villa al hoorde 

aankomen. Hij gritse snel alle goud en familiejuwelen 

bij elkaar, stopte ze in een jutenzak en begroef het 

hele familiefortuin onder een agaveplant. Nooit is de 

schat gevonden, ondanks het feit dat tot op de dag 

van vandaag schatzoekers naar Durango schijnen te 

gaan om de bewuste agaveplant te zoeken. 

 

Don Francisco, een bijna 80-jarige oom van mijn 

vriendin en de laatste generatie met blauw bloed 

(haar eigen generatie is officieel al niet meer van 

adel, maar mijn schoonmoeder dus nog wel), is 

geobsedeerd met de schat. “Als ik toch eens de 

kracht had”, zegt hij op ieder familiefeest, “dan zat ik 

zo op de bus naar Durango. Dat goud behoort ons 

toe.” Zo bezien zal het er niet meer van komen, en 

dus houdt Don Francisco zich op zijn oude dag bezig 

met dagdromen.  

 

Eerlijk: dat doe ik ook nog wel eens, sinds ik de 

familiegeschiedenis leerde kennen. Soms, als ik ´s-

nachts wakker lig, kijk wel eens naast me naar mijn 

ingeslapen vriendin en denk bij mezelf: Wat als de 

schat er nog steeds ligt? Zou ik niet eens moeten 

gaan zoeken? 

 

Maar ja, ik kom er steeds  niet aan toe. En daarbij; als 

journalist ben je toch een beetje getraind om urbane 

legendes te laten voor wat ze zijn. Tot me ineens 

weer te binnen schiet: ik heb de schat van de Del 

Campo´s al lang gevonden. Het zijn de verhalen van 

de familie. Als ik die nu ooit eens zou bundelen... 
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WISTEN JULLIE ... ?  

door Kees Burk 

...dat woningcorporatie Vestia de gouden handdruk van 3,5 miljoen, verleend aan directeur Erik Staal bij zijn 

vertrek begin februari 2012, in zijn geheel wil terugvorderen. Hij zou dat bedrag in strijd met de statuten en 

interne regels hebben ontvangen. Eerder had de Tweede Kamer ook al zijn verontwaardiging over dit absurde 

hoge bedrag uitgesproken. Onder Staal is Vestia door riskante beleggingen bijna ten onder gegaan. 

 

...dat aan A.F.Th. van der Heijden de PC Hooftprijs 2013 is toegekend. Hij krijgt deze prijs voor zijn gehele 

oeuvre. Eerder won hij de Constantijn Huygens-prijs 2012 voor zijn roman Tonio. 

 

...dat beagle Cliff, ja een hond, de zeer besmettelijke bacterie Clostridium 

difficile, die diaree en darmontsteking bij vooral ziekenhuispatiënten 

veroorzaakt, beter weet te ontdekken dan de laboratoria. Bij monsters van de 

ontlasting wees Cliff in 100% van de gevallen de besmette monsters aan. Bij 

patiënten kwam hij tot 97%. Dat terwijl een laboratoriumonderzoek ca. vier 

dagen in beslag neemt. E.e.a. werd vastgesteld in het VUmc. 

 

...dat op 18 december jl de Hoge Raad de zaak, die bekend staat als "de zes van Breda" heeft heropend. Drie 

mannen kregen 10 jaar celstraf, drie vrouwen twee jaar wegens moord op een Chinese restauranthoudster. 

Deze straf hebben zij inmiddels al uitgezeten. Het Gerechtshof in Den Haag moet de zaak overdoen. (zie ook 

mijn bericht in de Popo van juni 2012) 

 

...dat ondanks de recessie de groei van de Rotterdamse haven doorgaat. In 2012 passeerde 442 miljoen ton 

goederen de haven. De groei zou voornamelijk te danken zijn aan de Russische stookolie die via Rotterdam naar 

o.a. Singapore wordt verscheept.  

 

...dat op 10 januari jl de actrice en zangeres Christel Adelaar is overleden. Zij 

is beter bekend onder de naam van Mammaloe in de kinder tv-serie Pipo de 

Clown, waarin zij die rol vertolkte van 1958 to 1963. Zij is 77 jaar geworden. 

 

..dat de Wet Normering Topinkomens per 1 januari van dit jaar is ingegaan. 

Dit betekent, dat in de semioverheidssector de hoogste inkomens zijn 

genormeerd naar 130% van de Balkenendenorm. Inmiddels is er ook een 

uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag, die het bezwaar, 

ingediend door zorginstellingen tegen de normering, heeft verworpen.  

 

 

...dat sneeuw het leven in Nederland weer een paar dagen heeft ontwricht. De bui begon in de middag van 14 

januari en eindigde in de middag van 15 januari. Er stond in de ochtendspits de langste file ooit, te weten 1025 

km. officieel gemeten door de ANWB. 
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...dat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven spreekrecht wil gaan geven aan slachtoffers van 

misdrijven. Zij krijgen de mogelijkheid om bij de rechtbank aan te geven, welke straf zij de dader toewensen. 

Ook zal de privacy van de slachtoffers in de rechtszaal beter beschermd worden. 

 

...dat op 18 februari j.l. in Rijkevoort een mestsilo is ontploft, waarbij zo'n 2000 M3 gier op de weg en een 

aanliggende weide is terecht gekomen. De naastgelegen stal is verwoest en een heftruck is de lucht ingeblazen. 

Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen en ook de koeien in de stal hebben een en ander goed doorstaan. 

 

...dat de Nederlandse supermarkten in 2015 de "Plofkip" gaan vervangen voor een kippenras dat langzamer 

groeit. Ook krijgen de kippen in dat jaar meer ruimte en afleiding. Ze krijgen ook meer strooisel, granen en 

strobalen om de verveling te verdrijven. 

 

...dat de Nederlandse Spoorwegen hebben besloten om met ingang van 18 maart 2013 de verkoop van losse 

kaartjes te stoppen. Er kan dan nog alleen gereisd worden met de OV-chipkaart. Mogelijk, wordt de 

ingangsdatum nog verzet, door de vele problemen die nog worden verwacht. Het is na dit besluit dus niet meer 

mogelijk om met het openbaar vervoer te reizen zonder de OV-chipkaart. Voor buitenlandse vakantiegangers is 

het mogelijk om op de zogenaamde oplaadstations een "Anonieme" chipkaart te kopen.  
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EERLIJK IS EERLIJK  

door Ad ten Kate

Als je wil weten of iemand eerlijk is, is de beste ma-

nier om erachter te komen het hem gewoon te vra-

gen. Dat is althans de mening van Groucho Marx. 

Als hij dan antwoordt dat hij eerlijk is, weet je dat ie 

‘t niet is, aldus Groucho. Ik zelf zou daar nog aan 

toe willen voegen dat, als hij  antwoordt dat hij 

daar eerst even diep over na moet denken, er een 

redelijke kans is dat hij eerlijk is, al is het maar een 

beetje. 

 

Ja, hoe eerlijk zijn we eigenlijk?  Op zich een inter-

essante vraag, vooral als die gesteld wordt aan 

mensen zoals u en ik, bij wie niemand eraan twijfelt 

dat we zo eerlijk zijn als goud. Maar stel nou dat we 

echt eens de gelegenheid krijgen om zelf beter te 

worden door de boel te belazeren en dat we er ab-

soluut zeker van zijn dat we dat ongemerkt kunnen 

doen zonder dat iemand daar ooit achter zal 

komen, zijn we dan nog altijd even eerlijk? Of kun-

nen we de verleiding niet weerstaan en parkeren 

we ons geweten even op de achterbank? 

 

Om een antwoord te krijgen op die vragen is er de 

laatste jaren veel onderzoek gedaan. Dikwijls door 

economen – behavioral economics heet het vak – 

maar eigenlijk zou het beter passen in de psycholo-

gie. De benadering is heel eenvoudig, je zet gewoon 

een val op voor een groep mensen en kijkt of de 

niets vermoedende slachtoffers erin lopen. Dat kan 

je op vele manieren doen en zo kan je niet alleen 

een indruk krijgen van of mensen eerlijk zijn, maar 

ook van hoe eerlijk ze zijn en of er factoren zijn die 

dat beïnvloeden. Misschien zijn mensen in 

bepaalde omstandigheden wel wat eerlijker dan in 

andere. Misschien zijn rijke mensen wel eerlijker 

dan arme. Of juist andersom.   

 

De resultaten van een aantal onderzoekingen op 

dat gebied worden gerapporteerd in het onlangs 

verschenen boek “The (honest) thruth about dis-

honesty” van Dan Ariely, een Amerikaan van Israe-

lische afkomst die al eerder bekend werd door z´n 

boek “Predictably irrational”, waarin hij het onvoor-

spelbare koopgedrag van consumenten voorspel-

baar probeert te maken. Op de meest interessante 

bevindingen van z’n nieuwe boek wil ik hier wat 

nader ingaan. 

 

Om de lezer wat op te peppen begint hij z’n boek 

met de volgende anecdote. Pietje komt terug uit 

school met een briefje van de bovenmeester waarin 

staat dat hij een potlood heeft gejat van een klas-
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genootje. Zoiets kan natuurlijk niet geduld kan 

worden op zo’n keurige school als die van Pietje en 

als het nog eens gebeurt, zullen er ernstige maatre-

gelingen worden genomen, aldus de bovenmeester. 

Piet Senior ontsteekt in toorn, geeft zoonlief een 

stevig pak op z’n falie en: “als moeder straks thuis 

komt dan zwaait er nog wat voor je.” En hij besluit 

met de vraag: “Bovendien, als je een potlood nodig 

hebt, waarom vraag je dat dan niet gewoon aan 

mij. Ik kan ze graties van het kantoor meenemen!” 

Zo nauw nemen we het dus met onze eerlijkheid. 

 

Het meest opvallende resultaat van het onderzoek 

van Ariely is wel dat de mate van onze oneerlijkheid 

niet wordt verklaard door het zogenaamde SMORC 

model (a Simple Model of Rational Crime). In dat 

model, ontwikkeld door de Nobelprijs winnaar Gary 

Becker uit Chicago, wordt aangenomen dat: hoe 

groter de buit deste oneerlijker, hoe groter de kans 

om betrapt te worden deste eerlijker en hoe 

zwaarder de straf deste eerlijker. Dat klinkt allemaal 

heel logisch, maar de werkelijkheid zit toch wat an-

ders in mekaar. Uit het onderzoek blijkt dat er een 

andere factor is, die zeker even belangrijk is als die 

van het SMORC model, en die factor is in hoeverre 

we voor onszelf ons gedrag kunnen goedpraten; 

noem het maar ons geweten. 

 

Dat was bijvoorbeeld de uitkomst van het ijskastex-

periment, een experiment dat zich afspeelt in een 

studenten flat. Ze hebben daar een gedeelde ijskast 

onder de afspraak dat iedereen er z’n spullen in 

kwijt kan, maar wel dat iedereen alleen z’n eigen 

toebehoren eruit kan halen. In die ijskast worden 

dan twee sixpacks bier van onbekende herkomst 

gedeponeerd en de vraag is wat de halveringstijd 

zal zijn. Die blijkt niet lang: één dag, hooguit twee, 

afhankelijk van het aantal bewoners. Vervolgens 

wordt hetzelfde experiment herhaald maar nu niet 

met bier, maar met een stapeltje van twintig-dollar 

biljetten. 

 

Het resultaat was dat niemand een lange vinger 

uitsteekt naar de dollars, maar dat als het om bier 

gaat, de afspraken niet zo nauw worden genomen. 

Eigenlijk niet verwonderlijk. Mensen zoals u en ik, 

die natuurlijk zo eerlijk zijn als goud, zijn ervan 

overtuigd dat het ons vergeven zal worden als we 

een biertje “lenen”, en helemaal als we onver-

wachts bezoek kregen en we niets achter de hand 

hadden, maar dollars schranzen is echt jatten. Dat 

is niet te rechtvaardigen; dat doet pijn in het 

geweten. Vandaar. 

 

Ik vond de resultaten van het ijskastexperiment 

bemoedigend. OK, we zijn dus wel oneerlijk, maar 

zó oneerlijk nou ook weer niet. Als het blijft bij een 

biertje lenen dat misschien wel nooit wordt te-

rugbetaald, of bij het meenemen van een potlood 

van het kantoor om thuis door te kunnen werken, 

ook al lekt er zo nu en dan eentje weg naar Pietje, 

dan sta ik nog wel in voor de mensheid. Maar zo 

eenvoudig ligt het niet. Wat geven we bij de verze-

kering op als waarde van de inhoud van de koffer 

waarvan we beroofd werden? Zijn we dan nog zo 

eerlijk? Of als we voor het werk op reis worden 

gestuurd, welke onkosten declareren we als er mo-

gelijkheden zijn om the sjoemelen? Hoe is het 

gesteld met de aftrekposten van onze 

belastingopgave? Of nog subtieler, hoe kleuren we 

ons verhaal om er zelf voordeliger uit te voorschijn 

te komen? Wat laten we weg en wat blazen we op? 

 

De onderzoeksmethode van Ariely was als volgt. Er 

werden een aantal vragen voorgelegd aan pro-

efkonijnen, die beloond werden naar gelang het 

aantal goede antwoorden. Dat werd hen meege-

deeld. Wat hen niet gezegd werd was dat er mo-

gelijkheden waren ingebouwd om te sjoemelen. 

Zoals bijvoorbeeld spieken, of zelfbeoordeling, al of 

niet met het vernietigen van bewijsmateriaal. Dat 

laatse om de invloed van de kans om gepakt te 

worden te bepalen. De antwoorden waren wel 

anoniem, zodat de fraudeurs niet met naam en 

toenaam geïdentificeerd konden worden, maar als 

het aantal juiste antwoorden met spiekmo-

gelijkheden systematisch hoger is dan zonder, weet 

je dat er iets niet klopt.      
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Een interessant resultaat was dat creatieve mensen 

oneerlijker zijn dan niet-creatieve mensen. Daar-

voor moesten natuurlijk wel eerst de creatieve van 

de niet creatieven onderscheiden worden. Dat 

werd gedaan door de proefkonijnen te selecteren 

uit verschillende afdelingen van grote bedrijven: de 

creatieven uit de afdelingen van design en market-

ing, de niet-creatieven uit die van de boekhouding. 

Ik neem aan dat ze de zogenaamde “creative ac-

counters” buiten schot gelaten hebben. De con-

clusie is dus dat er is een zekere verbeeldingskracht 

nodig om oneerlijk te zijn. Eerlijk gezegd had ik dat 

altijd al gedacht. Overeerlijke mensen zijn vaak saai 

en corrupte mensen daarentegen vaak interessant. 

 

Een andere uitkomst die mij wél verbaasde, was dat 

intelligente mensen niet oneerlijker zijn dan minder 

intelligenten. Ik had gedacht van wel: dat er een 

zekere intelligentie nodig zou zijn om oneerlijk te 

zijn. Leugens bedenken is niet gemakkelijk. 

Verbeeldingskracht is daarbij volstrekt 

onontbeerlijk, maar om ze consistent te houden 

moet je het wel kloppend maken en daar heb je 

intelligentie voor nodig. Misschien komt mijn mis-

verstand voort uit het feit dat ik mezelf wel behoor-

lijk intelligent, maar niet supereerlijk vind. Ik betrap 

mezelf wel eens op een leugentje, vooral bij het 

kleuren van m’n verhaal, en ben dan geneigd de 

schuld op m’n intelligentie te schuiven. Dat gaat dus 

mooi niet op. Misschien is m’n verbeeldingskracht 

eerder de kwaaie peer.    

 

Nog een ander resultaat, dat eerder grappig dan 

verbazingwekkend is, was dat mensen oneerlijker 

zijn als ze moe zijn. Om dat te onderzoeken hadden 

ze de helft van de proefkonijnen eerst een aantal 

onnodig ingewikkelde vragen voorgelegd om 

vervolgens tot de kern van de zaak te komen, en de 

andere helft niet. De eerste helft bleek beduidend 

oneerlijker dan de tweede. De conclusie is dat je 

een zekere energie nodig hebt om eerlijk te zijn, dat 

je je moet kunnen verdedigen tegen de verleiding 

van de oneerlijkheid. Een verontschuldigende factor 

dus. 

Je zou je ook kunnen afvragen hoe cultuurbepaald 

oneerlijkheid is. Zo denken Amerikanen van zichzelf 

dat ze oneerlijker zijn dan Zweden, om maar een 

ander volk te noemen. Joden uit het land van 

herkomst van Ariely denken helemaal van zichzelf 

dat ze sjoemelaars zijn, om van Mexicanen maar te 

zwijgen. Hier is de leus: “Quien no tranza, no avan-

za”. Uit het onderzoek van Ariely blijkt echter dat 

dat niet het geval is, althans niet tussen de landen 

die onderzocht zijn. Dat waren de VS, Israel en een 

paar Europese landen. Mexico was daar helaas niet 

bij, dus is het niet onmogelijk dat we nog altijd de 

kroon spannen. 

 

Ook een interessant hoofdstuk gaat niet over het 

belazeren van de boel, maar over het belazeren van 

onszelf. Het menselijke ras kan daar wat van; van 

het zichzelf voor de gek houden. Als we een 

leugentje opdissent en we dat een aantal malen 

herhalen, gaan we er geleidelijk zelf in geloven. Als 

we ons verhaal een beetje kleuren en we vertellen  
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het keer op keer, zijn we al gauw geneigd te denken 

dat het echt zo mooi was. Als ons gevraagd wordt 

waar de Eifeltoren staat en we twijfelen tussen Ber-

lijn en Parijs, dan spieken we even en als we dan 

zien dat het Parijs is, zeggen we: “O ja” en denken: 

zonder spieken hadden we dat ook wel geweten. 

Dus hebben we eigenlijk helemaal niet gespiekt. Zo 

werkt dat. Als we maar recht genoeg in de spiegel 

kijken, zien we niet hoe lang onze neus is. 

 

Sterker nog, mensen geloven in hun eigen leugent-

jes, ook als ze daar zelf nadeel van ondervinden. 

Dat blijkt uit het volgende experiment. Pro-

efkonijnen worden onderworpen aan een test met 

spiekmogelijkheden en scoren gemiddeld een 

zeven. Uit andere tests weet men dat er zonder 

spieken gemiddeld een vijf gescored zou worden. 

Na het afleggen van die test wordt aan diezelfde 

proefkonijnen gevraagd wat ze denken te zullen 

scoren als ze een even moeilijke test moeten afleg-

gen, maar den zonder mogelijkheid om te checken. 

Het woord “spieken” wordt vermeden. Het 

gemiddelde antwoord ligt ergens in tussen de vijf 

en de zeven, laten we zeggen zes. Sommigen 

erkennen dus dat het spieken hen geholpen heeft, 

anderen steken hun kop in de wind. Aan ieder 

wordt gevraagd of ze bereid zijn de buit van de 

eerste test in te zetten op het halen van een vol-

doende in de tweede. Dat zijn degenen die geen 

bakzeil haalden natuurlijk. En zo verliezen velen de 

buit van de eerste ronde. 

 

Je kan dat experiment ook doen in een aantal ron-

des. Bijvoorbeeld de eerste vier met spieken en de 

vijfde zonder. Dan blijkt dat hoe groter het aantal 

rondes, de proefkonijnen deste meer gaan geloven 

dat ze het zonder spieken ook wel hadden geweten. 

Gemideld voorspellen ze hun score niet meer op 

zes, maar op bijna zeven en ze zijn bereid om de 

volle buit van de eerste vier rondes in te zetten op 

een voldoende in de vijfde. Met als gevolg: terug 

van weggeweest. Eerlijk is eerlijk. 
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KURKENTREKKERS  

Door Eric van Nuland 

Sommigen van jullie weten dat ik al jaren lang bezig 

ben om mijn project gefinancierd te krijgen, en dat 

loopt nog steeds zo. Na vele avonturen met de 

meest rare lui van allerlei pluimage die allemaal 

geld hebben om wat dan ook te financieren ben ik 

heel wat wijzer geworden. Bij deze een verhaal om 

jullie te laten zien hoe het een en ander werkt hier 

in Mexico. 

 

De Americaanse methode om je project aan 

iedereen te vertellen, beginnend met je 

zogenaamde “elevator pitch” is een maier om via 

via in contact te komen met geïntereseerden. Maar 

helaas kom je dan te veel rare figuren tegen die 

allemaal een business plan willen zien en die je ook 

moet uitnodigen voor een lunch in VIPS. Die 

vertellen je dan dat ze je kunnen helpen en de 

volgende bijeenkomsten worden dan weer 

gehouden bij Sanborns, op jouw kosten, net zo vaak 

tot dat je begrijpt dat het hen er alleen maar om 

gaat dat je voor hen het eten en drinken betaald. 

 

Het is beter om eerst wat internet onderzoek te 

doen naar de mensen die in jouw project 

geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Helaas bete-

kent dat, dat je dan altijd uitkomt bij een aantal van 

de top 100 rijkste families van Mexico. En dat kan 

ook niet anders omdat die families alles 

controleren. De familieleden zitten ook allemaal bij 

elkaar in de raden van bestuur van al hun bedrijven. 

Als je dan eenmaal contact hebt met een van die 

leden, is het een stuk makkelijker om in contact te 

komen met anderen. De vraag is: hoe kom ik daar? 

 

Daar kom je dus vaak niet direct bij terecht. Het is 

eerder bij een van hun commerciële directeuren of 

in de politiek bij de secretaries waar je terecht 

komt. Die zijn het filter en jouw doelgroep.   

 

In Mexico heb je daarvoor deuropeners, 

abrepuertas, ik noem ze kurkentrekkers. Via familie, 

vrienden, kennissen, op feestjes, bruiloften kun je 

vragen of ze iemand kennen die contact heeft met 

de directeur van Azteca, bijvoorbeeld. Uiteindelijk 

kom je dan zo'n kurkentrekker tegen die je de 

mooiste verhalen vertelt en duidelijk maakt dat hij 

intiem bevriend is met de baas. Het mooiste dat ik 

ooit gehoord heb is: Mijn zoon speelt voetbal met 

de kinderen van de president. De president vroeg 

mij laatst nog om advies. Ik ging vroeger met hem 

op vacantie. Mijn vrouw is de zus van de broer van 

de neef etc. Als je zoiets voor het eerst meemaakt 

geloof je het allemaal, want ze kunnen het erg goed 

verkopen. Maar na wat meer ervaring gaan die 

verhalen het ene oor in en het ander oor uit. 

Nadat je een lunch hebt betaald bij VIPS en uit heb 

gelegd wat je project is en wat je precies wilt, duurt 

het een week of twee voordat jouw kurkentrekker 

je plan heeft voorgesteld. Als het maar een paar 

dagen duurt, heb je een goede kurkentrekker, duurt 

het een maand, dan weet je dat je hem kunt 

afschrijven. 

 

Weer een week of maand later krijg je dan hopelijk 

een uitnodiging voor een ontmoeting met de 

directeur. Je zult dan merken dat je kurkentrekker 

helemaal niets snapt van je project en vaak de 
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meest onzinnige verhalen vertelt. Beter dat hij zijn 

mond houdt, maar je moet natuurlijk vriendelijk 

blijven. Na zo'n gesprek kun je dan doorverwezen 

worden naar een andere persoon die je project 

beter kan beoordelen. Dat duurt ook weer een 

week of twee, iedereen is druk met zijn werk en ze 

vliegen allemaal de hele wereld af.  

 

Jouw kurkentrekker is dus ook altijd de 

tussenpersoon, daar zorgt hij wel voor. Alles gaat 

via hem en je kan dus “nooit” direct praten met de 

mensen waar het om gaat. Dit houdt in dat de 

kurkentrekker de mooiste verhalen blijft vertellen 

en je zo aan het lijntje houd, en jij maar lunches 

betalen. Vaak willen ze ook contracten hebben met 

commissies van 5% tot 50% over je project. Je krijgt 

in de tijd dat je marketing nummers, markt 

analyses, etc aan het maken bent vaak te horen, dat 

je project eigenlijk al is goed gekeurd en het 

binnenkort allemaal rond is. Als je daar allemaal in 

trapt en braaf het spel blijft spelen volgens de 

regels van de kurkentrekker, kom je er dus nooit. 

 

Jouw doel moet zijn om zo snel mogelijk, op een 

nette manier, van die kurkentrekker af te komen. 

Nadat hij de deur voor je heeft open gemaakt, heb 

je al snel in de gaten wat zijn toegevoegde waarde 

is. Als die erg laag is, technisch/commercieel 

gesproken, dan moet je in die meeting afspreken 

dat jij direct in contact staat met de commercieel 

directeur bijvoorbeeld. Als je dan uit de meeting 

komt, vertel je de kurkentrekker dat als dit wat 

wordt, je hem een auto geeft of zo. Deze gift, 

bedankje, is afhankelijk van wat hij gedaan heeft en 

hangt niet af van de grootte van het project, dus 

geen percentage. Dit is makkelijk gezegd, maar in 

de praktijk is het erg moeilijk, maar wel 

noodzakelijk, om het voor elkaar te krijgen. Het 

doel van de kurkentrekker is om jou en het contact 

te controleren. Het is hun enige manier om macht 

uit te kunnen oefenen en daar voelen ze zich 

helemaal blij mee.  

 

Hoe langer hij er tussen blijft zitten hoe moeijlijker 

de communicatie gaat lopen. Een afspraak maken 

duurt vaak weken en die afspraken worden dan ook 

nog vaak verzet. Je wordt er steeds moeier van. Het 

is namenlijk erg belangrijk dat er vaart in blijft 

zitten, anders bloedt het dood. Soms heb je daar 

geen invloed op omdat de grote baas al weer op 

vakantie is en pas over een maand terug komt. Het 

probleem met de kurkentrekker er tussen in is dat 

je nooit weet wat er precies aan de ander kant 

speelt. Laatst kregen we het maar niet voor elkaar 

om een nieuwe afspraak te maken omdat de 

kurkentrekker ziek was en net uit het ziekenhuis 

kwam. Kun je nagaan hoe belangrijk hij wel niet is. 

Toen het uiteindelijk zover was, bleek dat hij 

gewoon twee weken op vacanties was geweest.  

 

Dus gewoon de stoute schoenen aan trekken en de 

directeur direct op bellen, of emailen. Dan weet je 

precies wat er aan de hand is. Achter de rug om van 

de kurkentrekker dus, en dat maakt niet uit. Dat 

heb ik de laatste keren gedaan en met verschillende 

resultaten.  

 

De eerste keer hadden we onze stomme 

kurkentrekker er te lang tussen laten zitten en 

uiteindelijk de directeur opgebeld. Die zei dus 

vrolijk niet te weten waar het over ging. Na een 

korte stilte, zodat hij even de tijd heeft om na te 

denken, herrinerde hij zich wat het project was en 

deelde hij mee dat er geen animo meer voor was. 

We hadden dus te lang gewacht. 
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Bij een ander contact ben ik na twee meetings 

gewoon naar het kantoor van de directeur gestapt 

en heb op de deur geklopt. Na een goed geprek 

hebben we afgesproken om de kurkentrekker op 

een zijspoor te zetten. Nu we direct contact 

hebben, weten we precies wat er aan de hand is en 

waneer de volgende stappen genomen zullen 

worden. Vanaf het moment dat de deur voor het 

eerst geopend wordt tot dat je een Ja of Nee te 

horen krijgt van de belissende persoon moet dan 

ook niet langer duren dan maximaal drie maanden. 

 

Als je weer eens in een VIPS of Sanborns bent moet 

je maar eens rond kijken. Dan zie je al snel 

verschillende kurkentrekkers in gesprek met 

mensen die op zoek zijn.  

 
   
 

** HET SPIEGELGLAS ** 

Van Gwijde Gezellig 
 

Er leefde eens heel lang geleden 

een boertje werkzaam en tevreden, 

aan weelde was hij niet gewend, 

een spiegel had hij nooit gekend . 

 

En eens toen hij aan het spitten was 

vond hij een stukje spiegelglas. 

Hij nam't in zijn vereelte hand 

't zat onder't vuil en onder't zand. 

 

Hij veegde't aan zijn broekspijp af 

en keek er in, en stond toen paf. 

Mijn vader zei hij, sapperloot, 

die is al vele jaren dood. 

 

Mijn vader, och die goeie man, 

hij is het en hij kijkt me aan . 

Hoofdschuddend stak hij 't in z'n zak, 

en bekeek het thuis op zijn gemak.  

En hij begon te overleggen, 

wat zijn vrouw ervan zou zeggen. 

Ze was wat bazig zijn Katrien 

en zou er wel om lachen misschien. 

 

En omdat hij daar zo bang voor was, 

verborg hij 't onder zijn matras. 

Maar telkens ging hij er weer heen. 

'Mijn vader,' zei hij dan tevreên. 
 

Dat wekte argwaan bij z'n vrouw 

die het hare er van weten wou, 

en zodra hij weer de deur uit was, 

zocht en vond zij 't spiegelglas. 

 

Wat moet hij daarmee, peinsde zij, 

er moet iets niet in orde zijn ! 

Zij wantrouwde zo haar goede Hein, 

dat ze 't omkeerde en keek, 

doch raakte toen geheel van streek. 

 

Daar heb je 't nou, ik dacht het wel, 

er is een andere vrouw in 't spel. 

Mijn man, hij heeft geen hart in 't lijf, 

waarom houdt hij van zo'n lelijk wijf ?? 
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ACTIVITEITEN VAN DE NEDERLANDSE AMBASSADE 
 

Expositie A. Arte y Animación 

Zaterdag 9 maart is de expositie A. Arte y Animación geopend 

in het Museo Universitario del Chopo. De expositie bestaat uit 

werk van nationale en internationale kunstenaars die de relatie 

tussen hedendaagse kunst en animatie herzien. Onder 

animatie wordt de illusie van beweging verstaan door het na 

elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden.  

De Nederlandse beeldend kunstenaar Serge Onnen exposeert 

drie animaties welke tot stand zijn gekomen door het gebruik 

van pre-cinema technieken, waaronder caleidoscopen en 

phenakistiscopen. Zijn werk is geïnspireerd door waarde, zowel 

economische waarde als waarde in historisch besef. Daarnaast 

worden er ook een aantal historische werken geëxposeerd: 

een animatie van Emile Cohl en Oskar Fischinger, een animatie 

van Felix de Kat, ‘Felix saves the day’, uit 1922 en tekeningen 

uit de Walt Disney Studio.     

 

Serge Onnen, Numbers, 2010 
 

De expositie A. Arte y Animación is nog 

te zien tot 2 juni 2013.  

 

EVENT CICLOCIUDADES OP ZONDAG 10 MAART 
 

Op zondag 10 maart zijn we gaan fietsen in Bosque 

de Chapultepec. Ambassadeur Dolf Hogewoning 

heeft het “Ciclociudades, Manual integral de 

movilidad ciclista para ciudades mexicanas” aan de 

nieuwe burgemeester van Mexico-Stad Miguel 

Ángel Mancera aangeboden. In 2010 heeft de am-

bassade, samen met het Instituto de Políticas para 

el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México, een 

cadeau aan México overhandigd ter gelegenheid 

van de “Bicentenario de la Independencia en de 

Centenario de la Revolución Mexicana”. Dit keer 

heeft de nieuwe Nederlandse ambassadeur aan de 

nieuwe burgemeester de set boeken symbolisch 

aangeboden met als doel de continuïteit en 

uitbreiding van het project in de Mexicaanse steden 

te bevorderen. In een leuke toespraak vertelde Dolf 

Hogewoning hoe belangrijk de fiets is voor 

Nederlanders, voor de gezondheid van de mensen 

en voor een duurzame ontwikkeling van de steden. 

Hij stelde voor om het woord “fiets” aan het 

Spaanse woordenboek toe te voegen, maar daar 

moeten we nog over hebben. Voor ons, de 

Nederlanders, is de fiets een “necesidad básica”. 

Met deze Manual willen we bijdragen aan een veilig 

en leuk vervoermiddel in Mexicaanse steden. 

www.ciclociudades.mx 

 

Daarvoor hadden de ambassadeur en zijn vrouw 

Anne-Marth, samen met Miguel Ángel Mancera en 

zijn kinderen, de “Mercado de Trueque” bezocht. 

De markt is een initiatief van het stadsbestuur om 

hergebruik van afval te stimuleren. Je kunt je plastic 

flessen, glas, blikken, etc. ruilen voor groente en 

fruit. Het is een heel mooie opzet met verse en 

goede kwaliteit agroproducten. Ga dus niet alleen 

je afval scheiden maar ook sparen voor voedsel! De 

markt wordt elke maand georganiseerd in 

verschillende plekken in de stad. Meer info op 

www.sma.df.gob.mx/mercadodetrueque/   

 

Al met al een prachtige, zonnige dag. Veel mensen 

fietsend, lopend, spelend, dansend. We hebben een 

stukje gefietst in Chapultepec en van die mooie 

zondag genoten!  

 

http://www.ciclociudades.mx/
http://www.sma.df.gob.mx/mercadodetrueque/
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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 Mexico 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 

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN 

MEXICO  
 

Bestuur Nederlandse Vereniging in Mexico 

Ere-Voorzitter:   Harer Majesteits Ambassadeur mr. drs. C.H.A. Hogewoning 

Voorzitter:  Roeland Delfgaauw mob. 4340 2775 mexrolo@hotmail.com 

Vicevoorzitter:  Niels van Vliet   9115 2963 info@nielsvanvliet.nl 

Secretaris:  Hans van den Bongard  5687 8611 hansbongard@yahoo.com 

Penningmeester: Walter Elderink   1106 3657 info@nvmexico.com 

Leden:   Els Bosch   5520 1294 jmboschfamily@gmail.com 

   Janneke de Geus  5254 4013 jdegeus@nesomexico.org 

   Frank Pon   4866 2116 fbcpon@gmail.com 

   Jorrit Tolhoek   4848 7204 jhptolhoek@gmail.com 

   Patricia Zonneveld   5432 1679 jctzonneveld@gmail.com 

Webmaster:  Eric van Nuland  mob. 5451 2787 ericddd@prodigy.net.mx 

PoPo:   Ad ten Kate   5559 0143 adtenkate@hotmail.com 

Vert. NL ambassade: Michel Thijsebaard mob. 3413 5612 m.thijsebaard@gmail.com 

Nederlanse Vereniging in Mexico     info@nvmexico.com 

 

 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap bedraagt 500 pesos per familie 

per kalenderjaar. Leden kunnen deelnemen aan 

alle activiteiten die georganiseerd worden door de 

vereniging en ontvangen tweemaandelijks het 

verenigingsblad de PoPo.  

 

Aanmelding nieuwe leden 

Na betaling van het lidmaatschap een e-mail 

sturen naar info@nvmexico.com met kopie van 

het stortingsbewijs, naam, adres, 

telefoonnummer.  

 

Betalen lidmaatschap 

Bedrag van 500 pesos storten op rekeningnummer 

0191661183 bij een Bancomer filiaal ten name van 

Walter Bernard Jan Elderink. Voor elektronische 

storting is de CLABE: 012180001916611830. Kopie 

stortingsbewijs met vermelding van naam sturen 

naar info@nvmexico.com. 

 
Website www.nvmexico.com 

 

 

mailto:mexrolo@hotmail.com
mailto:info@nielsvanvliet.nl
mailto:hansbongard@yahoo.com
mailto:info@nvmexico.com
mailto:jmboschfamily@gmail.com
mailto:jdegeus@nesomexico.org
mailto:fbcpon@gmail.com
mailto:jhptolhoek@gmail.com
mailto:jctzonneveld@gmail.com
mailto:ericddd@prodigy.net.mx
mailto:adtenkate@hotmail.com
mailto:m.thijsebaard@gmail.com
mailto:info@nvmexico.com
mailto:info@nvmexico.com
mailto:info@nvmexico.com
http://www.nvmexico.com/
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Belangrijk! 
 

U heeft een afspraak nodig voor consulaire diensten. 
Vanaf 1 april 2013 dient u een afspraak te maken voor consulaire diensten op de Nederlandse ambassade te Mexico. 

Dat houdt in dat u via het afsprakensysteem op http://www.rsonac.org/contact/schedule-an-appointment.html een 

afspraak moet maken voor: 

- een paspoortaanvraag 

- een visumaanvraag 

- aanvragen van een MVV 

- een optieverklaring ter verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

- consulaire verklaringen 

- legalisatie van de handtekening 
- algemene consulaire informatie 

Helaas kunnen wij u zonder afspraak geen consulaire diensten verlenen, tenzij het een noodsituatie betreft. 

De ambassade raadt u aan goed voorbereid te komen, zeker als het een paspoort- of visumaanvraag betreft. Neemt u de 

documenten mee die vereist zijn (zie de informatie op www.rsonac.org) en kopieën daarvan en vult u van tevoren het 

aanvraagformulier in. 

 
Aviso importante sobre hacer una cita para servicios consulares 

A partir del 1 de abril de 2013 es imprescindible hacer una cita para conseguir servicios consulares en la embajada de los 

Países Bajos en México. 

Eso implica que a través del sistema de citas en http://www.rsonac.org/contact/schedule-an-appointment.html debe hacer 

una cita para: 

- solicitud de pasaporte 

- solicitud de visa 

- solicitud de visa MVV (Permiso de residencia provisional) 

- solicitud de opción para la nacionalidad neerlandesa 

- declaraciones consulares 

- legalización de firma 
- obtener información consular general 

Lamentamos no poder brindarle un servicio consular (que no sea de emergencia) sin previa cita. 

Le recomendamos acudir a la embajada bien preparado, sobre todo en el caso de una solicitud de pasaporte o de visa.  

Favor de llevar los documentos requeridos con copias (véase www.rsonac.org para más información) y el formato de solici-

tud llenado. 

 

http://www.rsonac.org/contact/schedule-an-appointment.html
http://www.rsonac.org/
http://www.rsonac.org/contact/schedule-an-appointment.html
http://www.rsonac.org/

