
Interview door Studio in augustus 2004 
 
‘MIJN LEVEN IS NOOIT GEËNT GEWEEST OP GELD’ 
 
Hij is opiniepeiler, marktonderzoeker en gevallen Internetgoeroe. Ooit was hij scheidsrechter 
in het Betaald Voetbal. Maurice de Hond (56) geldt als een ondernemer met een hoog ‘Ik-
weet-het-het-beter’-gehalte maar an- no 2004 doet hij zijn best zijn inzichten zo bescheiden 
mogelijk te presenteren. Inmiddels zijn wonderen ook op zijn weg gekomen (Wonderen 
Bestaan, KRO, Ned 1 ) 
 
Slim en niet snel omver te kegelen. Je voelt bij Maurice de Hond dat hij zichzelf en zijn 
bruisende karakter in de hand probeert te houden, en dat lukt hem. De kritiek was dat hij het 
met zichzelf veelal goed getroffen had. Zijn achilleshiel heette Newconomy, het door hem 
opgerichte Internetbedrijf dat in 2000 met veel pretenties naar de beurs werd gevoerd. Binnen 
enkele jaren lag de onderneming plat en was De Hond als bestuursvoorzitter door de Raad van 
Commissarissen terzijde geschoven. Drie jaar later voelt De Hond zich nog steeds beschadigd 
al kijkt hij liever vooruit. “Er is een soort beeldvorming ontstaan van ‘Hij wist het zo goed en 
het is mislukt’” - En die conclusie is juist? “Die conclusie is juist: Newconomy ís mislukt. Ik 
was daar de baas dus was ik er ook verant- woordelijk voor, punt-uit! Ik mag daar op 
aangesproken worden maar het was een combinatie van redenen. Ik had een bepaalde visie en 
de marktomstandigheden hebben uiteindelijk aangetoond dat die visie achteraf niet juist was”. 
 
Nooit bang, hè? “Nee, dat komt van mijn vader. Diens levensinstelling was ‘Wie bang is 
krijgt óók klappen!’ Mijn ouders hebben allebei in het concentratiekamp gezeten en hebben 
het overleefd. Mijn vader heeft in de oor- log ook anderen gered, hij is voor mij wel een soort 
voorbeeld geweest. Weet je: als je zelf iets overkomt dan heb je altijd een referentiepunt en 
míjn referentiepunt was: ‘Mijn ouders hebben het concentratiekamp overleefd. Wat ík te 
verhapstukken krijg is niets vergeleken bij wat zíj hebben overwonnen. Kijk, ik was 
uiteindelijk te laat met Newconomy -, de timing was verkeerd. In Amerika waren allerlei 
ontwikkelingen al een tijd aan de gang en in Nederland kwam dat maar niet op gang. Ik heb 
daar mijn best voor gedaan maar het gebeurde maar niet. Toen het uiteindelijk in Nederland 
mogelijk was om Internetbedrijven naar de beurs te brengen zoals in Amerika zakte de markt 
in Amerika plotseling in, met alle gevolgen voor de rest van de wereld. Nú zie je dat die hele 
Internet- markt inmiddels wél tot volwassenheid is gekomen en dat er een aantal heel grote 
bedrijven honderden miljoe- nen dollars per jaar winst maken” - De vraag blijft 
klemmen:‘Was U uiteindelijk geschikt voor deze functie? “Ik was daar uiteindelijk wel 
geschikt voor, ja. Wat we in die twee jaar van de grond hebben getild was écht heel bij- 
zonder, tót die beurs in elkaar zakte. Akkoord, er waren in die moeilijke periode zoveel 
randvoorwaarden die ten nadele van ons speelden, en dáárin heb ik het blijkbaar niet goed 
gedaan”. 
  
Newconomy was op het laatst als een rokende pressure-cooker in woelige baren. Dieptepunt: 
De Hond werd op straat door een investeerder zwaar mishandeld. “Die man was geen 
investeerder, dat was gewoon een misdadi- ger! Hij riep dat hij kon investeren maar zijn enige 
doelstelling was om te kijken of hij het bedrijf binnen kon ko- men om dan over te gaan tot 
duistere praktijken. Ik heb me daar ook onmiddellijk van gedistantieerd. Hij dacht mij nog 
bang te kunnen maken door me op allerlei manieren te bedreigen en inderdaad: ik ben hier om 
de hoek van de straat neergeslagen en mijn auto is in brand gevlogen. Het bestaat, bizar. 
Inmiddels is hij tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Máár: mijn instelling blijft: 
‘Proble- men moet je oplossen, je moet er niet in blijven hangen’. Ik wéét ook hoe ik soms in 



problemen gekomen ben maar ik weet óók dat ik mijzelf altijd recht in de spiegel kan blijven 
kijken. Ik heb nooit mensen bedrogen of op- gelicht” - Toch hebben sommige mensen 
opvallend tegengestelde visies over U -: er zijn die in U een soort goe- roe zien die de weg 
wijst maar iemand anders zegt ‘Hij kan maar het beste emigreren als er tenminste een land is 
dat groot genoeg is om hem te kunnen herbergen!’ “Zodra je in de publiciteit komt zijn er 
mensen met een positieve én met een negatieve meningen over je. Zo is dat nu eenmaal. Ik 
vind het soms ook wel een beetje gemakkelijk van die mensen maar ik ben zelf waarschijnlijk 
geen haar beter. Kijk, ik ben soms ontzettend snel in mijn den- ken, ik sla soms gewoon 
stappen over. Als ik dingen probeer uit te leggen ben ik al vrij snel van A naar Z terwijl de 
mensen waarmee ik werk vaak nog bij C of D zitten. Dan moet ik ze meenemen naar Z en dat 
levert soms wel problemen op. Ja, dat is een tekortkoming van mij en dán krijg je dat ik vind 
dat ik niet goed begrepen wordt” - ‘De waarheid van Maurice is zíjn waarheid!’- “Dat zal 
zéker zo zijn! Ik merk vaak dat de werkelijkheid mij ver- volgens wel vaak in het gelijk stelt. 
Ook wel eens niet”  
 
Zijn finest hour lag toch waarschijnlijk in De Rooie Haan, halverwege de jaren zeventig, toen 
hij in dat roem- ruchte VARA-programma de methode-de Hond introduceerde. “Ja, lang 
geleden, dat was toen mijn eerste pei- ling die een ontzettende publiciteit tot gevolg gaf. 
Achteraf  was het ook een beetje geluk: er was dat weekend geen ander nieuws, de uitslag was 
verrassend en het was in de aanloop naar de beroemde verkiezingen van ’77. Ineens was door 
dat onderzoek mijn naam ook een beetje gevestigd”. De Hond leerde in 1965 al 
programmeren. Zijn huis lijkt ogenschijnlijk op een digi-technolab met onwaarschijnlijk-
geavanceerde computerapparatuur. “Ik ben technologisch natuurlijk up-to-date uitgerust. Ik 
héb natuurlijk hier een wireless-verbin- ding staan dus ik kan hier overal in mijn huis met een 
laptop aan de gang maar ik ben niet iemand die hier iets in huis heeft dat andere mensen pas 
over vijf jaar kunnen krijgen. De dingen die ik koop zijn normaal op de markt beschikbaar”. 
 
In korte tijd overleden De Hond’s ouders en moest er bij zijn zoon bij de radio – werkzaam bij 
de NCRV op Ra- dio 1 en 3  - een tumor weggehaald worden. Hij liep een partïele 
dwarslaesie op. Er voltrok zich een community rond zijn genezingsproces, mensen lazen zijn 
webside. “Mijn zoon had allang een weblog, een soort dagboek op Internet. Toen hij in het 
ziekenhuis werd opgenomen is hij daarmee doorgegaan, op zijn laptop schreef hij dage- lijks 
wat hem overkwam zeker toen het zo hevig en heftig werd bleef hij daarmee doorgaan en 
konden mensen dat lezen. Het is zelfs zó: hij kwam nét uit de operatie, uit de narcose en ik zat 
daar met zijn laptop en hij dicteer- de dan zijn dagboek wat er aan de hand was. Er waren zo’n 
15.00 mensen die dat dagelijks volgden en zo’n 200 per dag reageerden daarop. Ik heb zo’n 
drie weken met hem in dat ziekenhuis gebivakkeerd, dat was precies in de periode van de 
verkiezingscampagne van 2003 zodat ik mijn eigen persberichten met mijn laptop vanuit het 
ziekenhuis naast mijn zoon gemaakt heb. Hij is hard bezig terug te komen en ik ben ervan 
overtuigd dat hem dat dank zij zijn wilskracht ook gaat lukken!” - U bent trouwens zelf weer 
opnieuw getrouwd? “Ik ben voor de derde keer getrouwd, ja. Mijn eerste vrouw is in 1980 
overleden, van mijn tweede vrouw ben ik in 1990 gescheiden en sinds vorig jaar ben ik weer 
getrouwd. Mijn huidige vrouw is Cubaanse” - Wonderen bestaan! “Dat denk ik zeker. Er 
gebeuren in een mensenleven soms hele bijzondere dingen die je niet zomaar kunt verklaren. 
Mijn vrouw en ik passen bijvoorbeeld heel erg goed bij elkaar terwijl er toch grote 
cultuurverschillen en leef- tijdsverschillen tussen ons bestaan. Wij zeggen regelmatig tegen 
elkaar: het is toch wel ongelooflijk dat we el- kaar tegengekomen zijn. Ik bedoel: als je 
gewoon nagaat hoe groot – of klein - de kans is dat je elkaar kunt ont- moeten en dat het dan 
tóch heel toevallig onmiddellijk heel goed klikt vind ik wel bijzonder” - De voertaal in huize-
De Hond is Nederlands? “Ja, mijn vrouw is nu ruim een jaar in Nederland en spreekt nu al 



vrij goed Ne- derlands. De Máxima-aanpak, hè. Veel spaanstaligen hebben nauwelijks moeite 
om Nederlands te spreken, meestal zonder enig accent, véél beter dan mensen uit Amerika of 
Azië dat kunnen”. 
 
Met Yvonne Jaspers bezocht De Hond voor ‘Wonderen Bestaan’ het graf van zijn eerste 
vrouw en dat van zijn vader, allebei op de joodse begraafplaats Muiderberg. “Er is iets 
bijzonders aan de hand met de sterftedata van mijn vrouw en mijn vader. Statistisch gezien 
hebben we het over een kans van 1 op de 50 miljoen. Meer ga ik hier niet zeggen. Mijn 
wonder is zeer herkenbaar. Zelf ben ik als jood niet godsdienstig, ik heb zelfs nooit in een 
God geloofd, ik voel ook níets bij een godsdienst. Rosj Hasjona-(Joods Nieuwjaar)-kaarten 
sturen doe ik ook al  niet, het zal wel een gebrek aan mezelf zijn. Voor mij is het be- 
langrijkste om als mens goed te functioneren en ten opzichte van andere mensen netjes te 
zijn”. 
 
Uw bijdrage aan SBS’ De Stem van Nederland is geëindigd? “Dat programma is al in januari 
afgelopen. Met mijn dagelijkse actualiteitenonderzoek ben ik doorgegaan. We zijn nu aan het 
kijken hoe je met mijn instrument via Internet verder komt. Bij het programma ‘Ben jij mijn 
stem waard?’ stelden we vragen aan lijsttrekkers die op een stoel  zaten die naar gelang wat 
de mensen thuis vonden van hun reacties rood of groen kleurde. Erg leuk” - Paul Rosenmöller 
doet nu Spraakmakende Zaken - “Als ik hem op de tv zie zie ik eigenlijk alleen maar de 
lijsttrekker van Groen Links in plaats van een interviewer” - De Hond, dat is de kift! “Nee, dat 
is helemaal niet de kift! Hij heeft de leukste mensen tegenover hem, het is op zichzelf best een 
leuk programma maar als ik hem zie praten hoor ik hem gewoon in zijn ‘oude’ rol. Het kost 
mij tijd om die overgang te maken” - Als aan U gevraagd wordt:‘Ben jij mijn stem waard?’, 
wat zegt U dan? “Dat moeten de mensen zelf beoordelen. Ik ben niet verkiesbaar en ik zal het 
ook niet worden” - Maar U komt altijd boven? “Dat zeker ja” - Want er is  leven na 
Newconomy? “Zéker, maar dat wist ik toen óók al” - Bent U er eigenlijk arm door geworden? 
“Ik ben er niet arm of rijk door geworden, het is hetzelfde gebleven. Op papier leek het 
allemaal wel veel - ik stond zelfs in de Quote-Top 500 maar mijn leven is nooit geënt geweest 
op geld”. 
 
U bent wel weer gaan fluiten als scheidsrechter, hoor ik? “Ja, ik ben weer actief. Vorig jaar 
heb ik het weer op- gepakt en ik doe het opnieuw met veel plezier. Conditioneel is het ook 
goed voor me” - U bent ook een onverbe- terlijke optimist? “Ja, je hebt zelf in de hand hoe je 
met het leven omgaat. Als je mij vraagt wat mijn mooiste en misschien wel gelukkigste tijd 
was, dan waren dat misschien wel de drie laatste maanden voordat mijn vrouw overleed. De 
intensheid waarmee wij toen met elkaar waren -: álles valt weg, het is een heel ander soort-
omgaan met iemand dan je normaal zou doen. Daarin kan je ook gelukkig voelen, zelfs als er 
heel erge dingen gebeuren. Wist je dat?” 
 
Gerard Klaasen 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



  


