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Wat waren uw plannen toen u 18 was?
‘Op mijn 18de ging ik sociale geograVe studeren in Amsterdam,
de stad waar ik ben opgegroeid. Ik was enig kind en bleef bij mijn
ouders wonen. De faculteit lag op honderd meter afstand van de
vooroorlogse fruitstal van mijn grootouders, en dat deed iets met
me. Het herinnerde me er iedere dag aan dat ik de eerste van
onze familie was die ging studeren. Van 9 tot 6 zat ik
gedisciplineerd in de boeken en in mijn vrije tijd
sportte ik met vrienden. We waren geabonneerd op
drie kranten en zodra mijn vader ze uit had, verslond
ik ze. Als ware nieuwsjunk volgde ik alles wat er in de
wereld gebeurde en ook over politiek las ik veel. Een
feestbeest was ik niet. Zo af en toe ging ik de stad in,
maar ik vond alcohol al net zo vies als sigaretten. In 1965 leerde
ik computers programmeren. VijUien jaar later werd de pc pas
uitgevonden, dus weinig mensen wisten wat een computer was.
De ongekende mogelijkheden van deze technologie vond ik ver-
slavend. Voor mij was het niet meer dan logisch dan dat ik altijd
met cijfers zou blijven werken. Naast de liefde voor ict werd ik op
mijn 18de verliefd op Jasmin.’

Wat is er van terechtgekomen?
‘Mijn vrouw Jasmin overleed toen zij 30 was. Ik leerde ervan dat
het leven geen computer is; je hebt er geen controle over. Ik leef
met de dag en geniet van mijn huidige vrouw, mijn kinderen en
mijn werk. Vroeger kon ik behoorlijk opkijken tegen mensen
met een titel voor hun naam. Naarmate ik ouder werd, beseUe ik

dat dit een façade is. Was ik toen te onschuldig te beseWen
dat er veel mis is in Nederland, tegenwoordig weet ik dat
er achter de gepolijste buitenkant een hoop rommel
schuilgaat. Zo bereidt het onderwijs je voor op het verle-
den, worden er misstappen gemaakt bij politie en justitie
en de gezondheidszorg doet er alles aan hun fouten ver-
borgen te houden; door een stupiditeit van het Acade-

misch Medisch Centrum kampt mijn zoon met een dwarslaesie.
Toen ik 18 was, meldde ik me bij D66 omdat deze partij beloofde
het politieke systeem te veranderen. Vijfenveertig jaar later zit
ons systeem nog steeds vast. Ook andere partijen stellen mij te-
leur. Het ontbreekt politici aan inzicht voor een slagvaardige re-
gering. Misschien ga ik op 12 september helemaal niet stemmen.
Ik analyseer die uitslag liever.’

‘Van9 tot 6
zat ik inde
boeken.Een
feestbeest
was ikniet’
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Voor opiniepeiler, ondernemer en ict-junkMaurice de Hond was het
al snel duidelijk dat hij met cijfers zou gaan werken. Inmiddels heeG hij
moeten leren dat het leven geen computer is waarover je controle hebt.
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