Maurice de Hond (1947) is directeur van het Internet-bedrijf Newconomy. Hij
was lid van 'de bende van vier' die volgens Wim Kok een PvdA-coupe wilde
plegen. In 1995 schreef hij een boek over Internet: 'Dankzij de snelheid
van het licht'. Vorige week stopte De Hond na 25 jaar met de presentatie
van verkiezingsonderzoek.
door Hans van der Beek
Amsterdam
''Ik heb 98 procent van mijn leven in Amsterdam gewoond. Als we vroeger op
vakantie gingen, was dat naar Zandvoort. Het beeld van mijn jeugd is zoals
dat liedje 'Toen was geluk nog heel gewoon.' Dat knusse, gemoedelijke, dat
langzame tempo. Op verjaardagen en feestdagen was er altijd dezelfde groep
van vijftien, twintig mensen. Zo'n 85 procent van de familie en kennissen
van mijn ouders zijn in de oorlog vermoord, ook de beide partners van mijn
ouders. Die groep was heel erg close en de sfeer was niet beklemmend, juist
gezellig. Ze spraken ze vooral over de vrolijke tijd van vroeger. Negentig
procent van de mensen rond mijn ouders had in een concentratiekamp gezeten.
Zij hebben kunnen overleven, denk ik altijd, door geluk maar ook iets van
levensinstelling. Als die mensen al niet ín de oorlog bij de pakken zijn
gaan neerzitten, dan laat je je na de oorlog ook niet overheersen door het
negatieve.''
Enigskind
''Mijn moeder zat in het concentratiekamp in het experimentenblok waar
joodse vrouwen onvruchtbaar werden maken, om zo het volk uit te laten
uitsterven. Eén van die doktoren was Mengele. Mijn moeder is geopereerd
door een arts - dat was ook een gevangene, ik weet niet of hij joods was en die zei toen mijn moeder bijkwam: 'Als je hier uitkomt, moet je naar een
gyneacoloog gaan, want ik heb het zodanig gedaan, dat het herstelbaar is.'
Dat heeft ze gedaan en die arts zei: 'Als je een kind krijgt, krijg je er
waarschijnlijk maar één.' Dat is gebeurt. Dat kind ben ik. Mijn moeder zegt
dat van de groep van 150 onderlevenden een stuk een vier, vijf nog een kind
heeft kunnen krijgen.''
''Het knappe van mijn ouders vind ik altijd dat ze niet die druk van de
oorlog op me hebben gelegd. Een tweegeneratieslachtoffer ben ik niet. Maar
ik herken wel de neiging van de tweede generatie om hun ouders tegen alle
pijn te beschermen. Toen we hoorden dat mijn vrouw borstkanker had, was
mijn eerste gevoel: 'Wat erg voor mijn ouders, dat hun schoondochter, waar
ze erg veel van hielden, doodgaat. Ook heb ik dat overwinnaarsaspect van de
tweede generatie. Ik ben het bewijs dat de Duitsers hun doel niet bereikt
hebben.''
Rekenwonder
''Dat vind ik iets te veel eer. Ik kan goed met getallen omgaan. Ook heb
ik een telepathisch gevoel voor getallen. Als ik mensen een getal onder de
twintig in hun hoofd laat nemen, heb ik het in éénderde of de helft van de
gevallen goed. Ik noem eerst zes of acht getallen waarbij ik iets voel. Als

het getal er niet tussen zit, ben ik af. Anders concentreerde ik me op die
acht en zo kan ik steeds vernauwen tot ik bij het getal ben. De eerste
keer (DE TUSSEN ZIN OVER MIJN VROUW WEGLATEN AUB) had ik getal goed. Dan
lach je wat zenuwachtig en
probeer je het meteen een tweede keer. Weer goed. En ook een derde keer.
Eén keer heb ik het zelfs gedaan met twee vrienden die los van elkaar een
getal in hun hoofd namen. Uiteindelijk voelde ik alleen iets bij 14 en dat
getal hadden ze allebei. Ik kan me voorstellen dat er bepaalde dimensies
zijn waar mensen dingen aan elkaar kunnen overbrengen zonder je met elkaar
communiceert. Ik geloof dat, als iemand zich maar zwaar concentreert op een
getal, ik dat getal kan opvangen. Nee, nu doet ik het niet. Het kost
ontzettend veel energie.''
De Bende van Vier
''Ja, een ridicuul verhaal, totaal opgeblazen. De PvdA had toen grote
problemen - de WAO, Kok, de interne organisatie - en een man of vijftien
kwam bij elkaar om daarover te overleggen. Ik kwam met een voorstel: er
moet een groepje komen dat een voorstel maakt voor de herorganisatie van de
partij. Die groep van vijftien - Melkert zat daar ook bij - heeft toen André van der Louw, Hans
Kombrink, Eduard Bomhoff en mij gekozen. Het was kort vóór
het grote congres waar de positie van Kok ter discussie stond rondom die
WAO-discussie. Tot mijn verbijstering presenteerden Kok en mensen om hem
heen - doodsbang dat Kok zou verliezen - ons plan niet als voorstel, maar
als een coupepoging. Alsof Kok werd bedreigd en daardoor kreeg hij extra
steun tijdens dat congres. Totale onzin! Kok zei op dat congres: 'De
vernieuwing, dat ga ík doen.' Terwijl Kok en vernieuwing - dat zijn twee
woorden die absoluut niets met elkaar te maken hebben.''
Hi-ha-hondelul
''Dat is verbazingwekkend weinig tegen me geroepen toen ik scheidsrechter
was, zeker gezien mijn achternaam. Ook de spelers gingen met respect met me
om. Ik heb hen ook altijd met u aangesproken. In totaal heb ik twee jaar
betaald voetbal gefloten en dat ging ook goed. Nee, scheidsrechters zijn
niet per definitie gemankeerde voetballers. Kijk maar naar Bep Thomas en
Dick Jol. Ik zelf ben keeper, en daar ben ik eigenlijk te klein voor. Als
twaalfjarige jongen heb ik nog een proefwedstrijd bij Ajax gespeeld. Die
wedstrijd deed Johan Cruijff ook mee. Hij werd gekozen en ik niet. Dat was
terecht.''
''Ik speel nog in het veteranenteam van AFC en dat gaat best redelijk. Het
gebeurt altijd wel een keer of drie, vier per jaar dat ik ballen doorlaat
die houdbaar zijn. Voor mijn kwaliteiten dan, bedoel ik. Dat mag van
mezelf. Maar vijf, zes, zeven keer is niet leuk meer. A: Ik heb er de pest.
B. Mijn medespelers zien me niet graag meer komen. Vorig jaar had ik één
van zo'n bal. Dit jaar zit ik al tegen de grens.''
IT-Evangelist
'''Digitale dominee' hoor ik ook soms. Ja, die rol heb ik inderdaad wel.
Mijn zoontje, hij was toen vier, moet één van de eerste kinderen van
Nederland zijn geweest met een eigen computer. De voorspellingen in mijn
boek 'Danzij de snelheid van het licht' komen elke dag méér uit, alleen al

het massale gebruik van Internet. In het bedrijfsleven is dat NU tachtig
procent, en privé 35 procent. Vijf jaar geleden was dat vrijwel nul. Vorig
jaar heeft zelfs Wim Kok een computercursus gevolgt. Dat was de definitieve
take-off.''
Digi-Deltaplan
''Juist, een plan van mij uit 1995!! De regering moet glasvezelkabel aanleggen naar ieder huis
en
ieder kantoor. Maar ze zien de economie van 21 eeuw niet. Ach, frustrerend
is dat niet. Ik ben zakelijk zelf actief en dat gaat goed, heel goed.
Alleen zie je voor je ogen een nieuwe tweedeling ontstaan: tussen mensen
die wel en niet op Internet zitten. Meestal speelt geld een rol. Uit recent
onderzoek blijkt dat boven twee keer modaal méér dan vijftig procent op
Internet zit, en onder modaal maar vijftien procent. Dat is toch erg!
Daarom moet de toegang tot Internet gratis. Want het is raar dat de fysieke
infrastructuur gratis is, en de virtuele infrastructuur niet.''
Millenium-overlevingspakketje
''Dat is een gigantisch misverstand. Mijn stelling is: de overheid bereidt
zich maximaal op de jaarwisseling voor, ze hebben een bunker voor de
ministers en het IJsselmeer wordt tien centimeter verlaagd. Dan mag de burger toch ook
gewaarschuwd worden om wat meer eten en drinken dan normaal in huis halen? Meer
heb ik niet gezegd. Is het erg om een beetje te hamsteren? En daar maken
onze paternalistische bestuurders zoals Patijn en Van Boxter dan grappen
over: hamster en de hond, dát niveau.''
Roaccutane
''Ik had acné en een paardenmiddel daartegen is Roaccutane. Enige tijd
nadat ik het had gebruikt, werd een kind geboren waarvan de longen en het
hart dramatisch verkeer waren aangelegd. Dat kind is overleden. Twee jaar
las ik op de bijsluiter dat vrouwen Roaccutane niet mogen gebruiken lang
voordat ze zwanger worden. Eén van de bijwerkingen was dat het hart en de
longen van de baby dan helemaal verkeerd werden aangelegd. Echt letterlijk
wat bij ons kind was gebeurd. Ik heb die fabrikant daarop attent gemaakt,
maar ze zeiden dat het niet via de man kon gebeuren. Ik dacht: het zal wel.
Totdat een jaar later, in 1988, in Amerika een schandaal rond Roaccutane
ontstond, onder meer omdat het wellicht tóch van de man naar de vrouw kon
doorsteken. Nee, ik ben geen rechtzaak begonnen. Ik wilde alleen mensen
waarschuwen. Bovendien is de kans aanwezig dat het níet door dat middel
kwam. Je moet je leven niet verpesten door een obsessie te kweken. Mischien
is dat iets van die tweede generatie. Als ik zie wat mijn oders hebben

