
Feitelijke fouten in het Quote artikel 
 
In de Pdf-file van het artikel in Quote met de titel Hot Dog heb ik destijds met nummers en in 
het geel aangegeven welke feitelijke fouten in het artikel stonden. 
Een aantal weken voordat het artikel verscheen ontving ik een concept.  
Ik heb toen al, bij de schrijver Philip Dröge aangegeven welke feitelijke fouten erin stonden.  
Slechts een beperkt aantal fouten zijn toen gecorrigeerd. Nieuwe fouten zijn er toen aan 
toegevoegd. 
Wat iemand van me vindt, mag hij opschrijven (vrijheid van meningsuiting, niet waar), maar 
je dient, zeker als journalist, wel respect te hebben voor de feiten. 
Dus ter completering van het beeld dat door hem geschetst werd in ieder geval de correctie 
van de feiten.  
 
  

1. Cebeon bestond ook in het jaar 2000 nog. 
2. Toen ik in 1976 begon met verkiezingsprognoses op basis van NIPO onderzoeken, 

werkte ik niet bij Inter/View. Dat was pas in 1980 (weer) het geval. 
3. Inter/View ging 4 maanden na de verkiezingen naar de beurs. 
4. Inter/View NV veranderde begin jaren haar naam in EMIS toen het bedrijf NSS 

werd overgenomen. Beide bedrijven bleven vooralsnog onafhankelijk naar de markt 
toe opereren. 

5. Er was geen sprake van overname, dus het gemelde bedrag van 5 gulden is op 
zichzelf ook onzin. 

6. In 1986 ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen geworden bij Inter/View-
NV. Vanaf die tijd lagen mijn dagelijkse activiteiten buiten Inter/View-NSS. In 1999 
trad ik af. In die periode waren er vier verschillende CEO’s geweest die het bedrijf 
leidden. 

7&8 De eerste versie van de Headstart computer, die in 1988 zeer succesvol was, had, 
zoals de meeste instapmodellen geen harddisk. Een harddisk was tot aan die periode 
vrijwel net zo duur als de hele computer. Vanaf 1988, 1989 werd de prijs van 
harddisks dermate laag, en de software in omvang dermate groot, dat vrijwel iedere 
nieuwe computer wel een harddisk had, dus ook de nieuwste versies van de 
Headstart.  
Eind 1989, toen Headstart al bijna een jaar was overgenomen door Philips en ik dus 
ook niet meer bij het bedrijf werkte, kwam er een versie op de markt in de vorm van 
een toetsenbord met beperkte uitbreidingsmogelijkheden, waardoor het geen succes 
in de markt werd. Philips beeindigde een half jaar later de activiteiten van Headstart. 

9. Mijn activiteiten bij de Gouden Gids zijn in 1992 begonnen. 
10. In de zomer van 1995 ben ik door Wegener aangezocht. Arcade was toen nog geen 

onderdeel van dit bedrijf. Op dat moment was internet nog amper in opkomst en 
Wegener was op dat moment dus niet bezig de boot naar cyberspace te missen. 

11. Ik was niet met iets bezig dat later City OnLine genoemd kon worden. Dit project 
is binnen Wegener bedacht en opgestart. 

12. City Online bestond nog niet en zat dus niet in de boedel van Maurice de Hond 
Consultancy. Het gemelde bedrag slaat nergens op. 

13. Het boek “Dankzij de snelheid van het licht” is door mij zelf in de zomer van 1995 
geschreven, in de periode tussen mijn werk bij Gouden Gids en Wegener. Dit was 
desgevraagd ook vooraf aan de schrijver gemeld, inclusief het emailadres van de 
eindredacteur, Anton van Elburg. Deze is door de schrijver van het artikel nooit 
benaderd, maar wel is in dit artikel gerefereerd naar twee bronnen binnen 



Wegener, die –naar later bleek- maar één bron bleek te zijn: een persoon, die ik 
kort na mijn aankomst bij Wegener heb ontslagen.  

14. Nergens staat in mijn boek dat als mijn adviezen niet opgevolgd worden we binnen 
10 jaar massawerkeloosheid en recessie zouden krijgen. Wel heb ik in 1995 
aangegeven dat er voor de toekomst van de economie van Nederland het beter zou 
zijn niet in de Betuwelijn te investeren, maar in glasvezel.  

15. Ik heb nooit gezegd dat Wim Kok na het lezen van het boek had besloten dat 
Nederland een ICT beleid nodig had. Ik weet niet of Wim Kok het boek ooit 
gelezen heeft en van een ICT beleid van hem heb ik nooit iets gemerkt. 

16. Op het moment van de publicatie van het artikel was het niet zo dat City Online 
door een handvol enthousiastelingen op niet-commerciele basis wordt voortgezet. 

17. Peter Appeldoorn was in 1996 afgetreden. Jan Houwert was de CEO van Wegener. 
De deelname van Wegener in het bedrijf ging trouwens niet gepaard met een 
specifieke financiele investering. 

18. Deze beschrijving van de drie personen werd niet binnen het bedrijf gebezigd. 
Mede omdat noch mijn zoon (wiens bedrijf al ruim voor de beursgang was 
afgestoten), noch mijn toenmalige vriendin actief betrokken waren bij de leiding 
van Newconomy. Mijn zoon was misschien 2 keer in het kantoor van Newconomy 
geweest en mijn vriendin misschien 5 keer. 

19,20 Mijn zoon Marc heeft 3 maanden als stagiair bij een dochterbedrijf van Wegener 
gewerkt. Hij werd aangenomen door de toenmalige directeur van het bedrijf, en 
zijn beloning was gering. Na drie maanden ging hij elders werken, waarna hij een 
tijd later met twee anderen Veiling.com oprichtte. 

21. Het bedrijf waar mijn zoon werkte heeft een aantal kleine opdrachten uitgevoerd 
voor dochterbedrijven van Wegener. Dit betrof in een geval een site 

22,23,24 Hatchoo heeft noch de site van Ilse, noch de site van Pro Active, noch de site 
van EMIS gemaakt. Wel werden er wat kleine opdrachten uitgevoerd, hetgeen 
mede een gevolg was van het idee van het netwerk van bedrijven dat onderling 
opdrachten verleenden. De keuze van leveranciers was vrijwillig en kon door de 
afzonderlijke directies besloten worden. 

25,26   Ondanks dat ook dit punt van te voren aan de schrijver is geëxpliciteerd is deze 
beschrijving in het artikel opgenomen. Toen ik met Liesbeth Hop een relatie begon 
was zij als projectleidster werkzaam bij het bedrijf Explainer. Bijna een jaar later 
startte zij met haar onderzoekbureau Pro Active, waarbij ik haar vooral inhoudelijk 
steunde en een klein belang in nam. Dit belang is later tegen kostprijs 
overgenomen door Newconomy. Er is dus geen sprake van een relatie aangaan, 
nadat eerst een financieel belang was genomen. 

27. Ook ten aanzien van dit punt is de volgtijdelijkheid andersom geweest als in het 
artikel is aangegeven. Daarnaast was het bedrijf niet Maurice de Hond 
Consultancy bv die de vermelde activiteiten deed, maar IPC bv. 

28. Dit bedrijf zetelde niet in het voormalig ICOM-hoofdkantoor. De verwarring is 
met het bedrijf Pro Active. ICOM had gedurende de aanloopfase twee kamers 
gehuurd van Pro Active. Na 6 maanden werd verhuisd naar een eigen kantoor.  

29. Marc de Hond bouwde noch de site van Pro Active, noch van ICOM. 
30. De Hond stapte niet over naar de internetafdeling van Wegener en Maronier ging 

derhalve ook niet op dat moment mee. In zijn functie als directeur ICT van 
Wegener zette ik o.a. City Online op. Peter Maronier werd toen, na ongeveer 1 
jaar, als directeur aangesteld. 



31.  Het ene gesprek met de directeur van Three Ships vond plaats in 1998. En op basis 
van de inhoud van dat gesprek werd direct meegedeeld dat ICOM niet 
geïnteresseerd was in deelname van het bedrijf. 

32. Het terugfluiten door Nesbic is al helemaal onzin. In de eerste plaats werkte dat 
helemaal niet zo in de relatie tot Nesbic als aandeelhouder, die controlerende rol 
speelden de commissarissen. In de tweede plaats is Three Ships nooit voorgelegd 
aan die Raad van Commissarissen. In de derde plaats was Nesbic pas actief als 
aandeelhouder in het begin van 1999 en startte toen pas goedkeuringsprocedures 
van de Raad van Commissarissen. 

33. Er was nooit een zwarte lijst. 
34. En ten aanzien van Ilse werd ook zeker niet de lijn gevolg bij 

dochtermaatschappijen om niet met dat bedrijf te werken. Dit bedrijf maakte 
namelijk ook deel uit van het netwerk van Newconomy.  

35.  Driemaandelijks werden per dochterbedrijf via onafhankelijke criteria de waarde 
bepaald van die deelneming. Dat kon zowel naar boven gaan als naar beneden. De 
criteria waren openbaar en transparant en het woord manipulatie is daarom 
ongepast. 

36. De procedure werd niet uitgevoerd samen met het accountantsbureau. Zoals bij 
alle bedrijven, wordt het vastleggen van cijfers gedaan door de directie en dat 
wordt door accountants gecontroleerd. 

37. De beschrijving van een soort oneindig spiraal is onzin. Inderdaad zou 
Newconomy kunnen profiteren van een hogere koers van TIE. Maar TIE kan niet 
profiteren van een hogere koers van Newconomy. Die koers kan alleen bepaald 
worden door de bedrijfsresultaten van TIE zelf. 

38. Newconomy heeft niet gezegd deze constructie vaker te gaan doen. Wel is het zo 
dat als een dochterbedrijf naar de beurs gaat het als het ware automatisch gebeurt. 

 
 
 

 


