
Leren van de beste, of de slechtste.
De oude meesters

en paar jaar geleden begonnen we met het omvormen van de Quote 500 van een 
gouden gids vol getalletjes naar een ondernemersbijbel vol inspiratie. Dat gaat heel 
aardig: ook dit jaar was de medewerking uitstekend en hebben we weer veel nieu-

we en onbekende miljonairs en miljardairs gesproken. Het bijzonderst vonden we de ‘ja’ van 
Aat van Herk, want nog nooit gaf hij een interview. Hij ging op 13-jarige leeftijd als flinke 
knaap van school en maakte daarna een ontzagwekkende zegetocht door het Nederlandse 
vastgoed. Hij had een paar interessante observaties en ook hij – of misschien wel juist hij 
– gaf aan zich zorgen te maken over het verschil tussen arm en rijk. ‘Ik heb nog nooit in 
mijn hele ondernemerscarrière zo weinig belasting hoeven betalen als nu’, vertelde hij. 

Hoort u het eens van een miljardair. 
Als redactie moeten we vaak de vraag beantwoorden wie nu eigenlijk het 
inspirerendste Quote 500-lid is, bijvoorbeeld bij de programmering van  
Quote Talks. We vinden dat altijd een lastige. Die miljonairs hebben toch 
allemaal hun eigenaardigheden en de makkelijksten zijn ze ook niet. Dus 
hebben we er in deze Quote 500 voor gekozen onze miljonairs maar eens te 
vragen door wie of wat zij geïnspireerd zijn geraakt, en of zij in hun zakelijke 
carrière mentoren hebben gehad. Toegegeven: een standaardvraag in vrijwel 
elk interview, maar wel een waar-
op opvallend genoeg de meeste 
mensen een panklaar antwoord 
hebben. Van ‘Sjaak Swart’ tot ‘mijn 
moeder’: vrijwel iedereen lijkt 
idolen, voorbeelden en mentoren 
te hebben. Het leverde bijzondere 
gesprekken op die maar weer eens 
bewezen dat dé Quote 500-miljo-
nair niet bestaat. De verschillen in 
motivatie, inspiratie en levens-
overtuiging van ondernemers zijn 
enorm, net als hun eigen definitie 
van datzelfde ondernemerschap. 
Want in deze tijd dringt zich de 
vraag op wie nu eigenlijk nog een echte ondernemer is. Zzp’ers worden  
behandeld als ondernemer en noemen zichzelf ook zo, maar is werkelijk 
iedereen met een eenmanszaakje een échte ondernemer? Is iemand die pand-
jes flipt een ondernemer, of een investeerder? En is de proleterigheid waar-
mee zelfbenoemde ‘echte ondernemers’ als Wybren van Haga zich manifes-
teren niet juist een teken dat het echte ondernemerschap er bij dat soort 

lieden allang niet meer is? Wat ons betreft is een ondernemer bij voorkeur iemand die waar-
de creëert, met een echt product of concrete dienst, die mensen aan het werk houdt en zijn 
belastingen betaalt. Gelukkig domineert dat soort ondernemers nog altijd de Quote 500. 
Maar ook van slechte voorbeelden kun je veel leren, zeker in een tijd waarin de wereld snel 
verandert en dingen die vroeger werkten, morgen helemaal niet meer werken. Als redactie 
krijgen we misschien nog wel meer inspiratie van de gretigheid van jonge ondernemers. Al 
doen de smakelijke, dikwijls politiek-incorrecte anekdotes van de oudgedienden ons niet 
zelden verzuchten dat vroeger alles leuker was. Ons koningsnummer bevat gelukkig weer 
veel van beide. Dat het u mag inspireren! €
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