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JaapvanOord(50),dga
enmedeoprichter van
Fourtop ICT, over zijn zus
HeleenDura-VanOord
(46),mede-oprichter
vanDQ&AMediaGroup,
foundingpartner van
PeakCapital enhet
FutureFoodFund.

‘Ikweetdat onzeouders
onsvroeger lievernietnaast
elkaar aan tafel zetten’
Leesverder
oppagina16
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‘E
r stondeenping-
pongtafel bij ons in
dekelder. Eenuur
voorweaan tafel
gingen, speelden
wealtijd eenpaar
potjes, enalshet
etenklaarwas
rendenwenaar
bovenen riepenzo
hardmogelijk: “Ik

hebgewonnen!!”Wewoonden ineenheerlijkhuis.
Vanuit onze slaapkamerkekenwedepolder in en
zagen ’s ochtend vroegde reeën lopen.Mijnmoeder
was thuis, zijwas er altijd voorons.Mijn vaderwas
of aanhetwerkof aanhet jagen.Wekoesteren
mooieherinneringenaanonze familievakanties
naarZeeland,DeBiesboschenZwitserland.Opa
hadeenhuis inWallis,waarwekondenskiënen
wandelen.’
‘Heleenen ik trokken vanonsdrieënhetmeest

naar elkaar toe.Het organisatietalent zat er al vroeg
in; haar circusvoorstellingenoponzegaragezolder
waren steevast uitverkocht.Heleenen ikwaren
zoveelmogelijkbuiten: opavontuur, aanhet voet-
ballenen tennissenmet vriendjes. Vrij drukkekin-
derenwarenwe. Ikweetdat onzeouders ons liever
niet naast elkaar aan tafel zetten; diehaddengeen
zin inons constante geklier. “Auhij slaatme!” gilde
Heleen, ookals ikm’nhandenbraaf thuishield.
Dat stoeiendoenwenog steeds: eenduw, een trap
ofnet iets tehardopelkaarsbenenslaan.Vrienden
wordendaarmoe van,net als onzekinderen: “Doe
normaal jongens, stopdaar eensmee.”Wenoemen
elkaar altijd “nerd”.Heleen isdaarmeebegonnen;
het zal temakengehadhebbenmetmijn interesses
voor computers.’
‘ToenHeleenhethuisuit ging – ze ging com-

municatie studeren inDenHaag–belde zemeop
eendag: “Yonerd, het is hier ééngroot feest. Kom
ook!”Twee jaar laterwerdenwehuisgenoten in
eenantikraakhuismet veertienman–eenzeer
internationaal gezelschap. Zehadniets te veel
gezegd:wat een fantastische tijd.Wedeelden veel
vrienden, ennog steeds,maarhaddenookons
eigen leven.Onzekarakters verschillen.Heleen is
meerprestatiegericht. Bij sportenmoet zij bijvoor-

beeld eenduidelijkdoelhebben, andershoudt ze
het voor gezien.Ophaar achtstewas ze ernadrie
paardrijlessenal klaarmee,want ze zag er geen
toekomst in.Heleen is zo iemanddie graagdeAlpe
d’Huezopfietst endaar gericht voor traint,met
schema’s endergelijke. Bijmijwerktdat anders; ik
kannet zo veel vandingengenietendieniet direct
ergens toe leiden. Ik ziewel datdiedrive vanhaar
de laatste tijd ietsminderwordt,metdenadrukop
iets.Ondankshaarprestatiedrang isHeleenniet
haantje-de-voorste. Als eenandermetde eer strijkt,
vindt zedatprima.’
‘Ikvindhaarwijs indemanierwaaropzegerichte

keuzesmaakt.Zoheeft zesamenmethaargoede
vriendinAnnemarievanGaaleensetkaartenont-
worpenwaarop inspirerendequotesvanbekende
mensenstaan.Zeheefthetdrukgenoeg,maargaat
zo’nprojectaanomdatzeweetdatzedaarenergie
uit zalhalenenanderenermeezal inspireren.Zebelt
mij voor ruggespraak; zewilwetenwat ikervanvind.
Ik roepnietmeteen: “Ja!Doen!”Maareerder: “Zou
jeniet zusofzo?Heb jegedachtaanalternatieven?”
Heleen luistertgoedeneindigt zo’ngesprekmet:
“Geengek ideevaneennerd!”Datmeentze,maar
zeweet zelfdondersgoedwelkekoerszewil varen.
Ikben in1998begonnenmetmijnbedrijfFourtop
ICTendatgaat leuk.Heleenbegon later,maarhaar
bedrijf groeitharder. Ikbentrotsophaar.’
‘Wezienelkaar regelmatig.Weetenmet elkaar

‘We stoeien nog steeds: een duw, een trap of net iets te hard
op elkaars benen slaan. Vriendenworden daarmoe van’

FAMILIEHISTORIE
DeVanOordszijneenbag-
gerfamilie, ondernemers in
weg- enwaterbouw.

VaderwerktebijVanOord
Werkendam,datviaeen
omweg isopgegaan inhet
huidigeVanOord.Hij isop
zijnvijftigstevoorzichzelf
begonnenalsontwikke-
laarvanwindparkenen
woonwijken.

JaapenHeleenvanOord
groeidenop inDordrecht,
enhebbennogeenoudere
zus,Els.Zowel Jaapals
Heleenstudeerde inDen
Haag, zewoonden in
hetzelfdestudentenhuis.
Zezijnallebei getrouwden
hebbenbeidentweekinde-
ren inde tienerleeftijd.

DenHaaghebbenze, op
eenpaar jaarbuitenland
na,nietmeerverlaten.Ze
woneneenstraatbij elkaar
vandaan. Jaap isook
docentbij JongOnderne-
men, enbestuurslidvan
ResidentieOrkestBusiness
Circle endeCDA-business-
club;Heleen is commis-
sarisbij FDMediagroepen
deEfteling, en lidvande
raadvanbestuurvanJong
OndernemenenAfrican
Parcs.

Heleen, Jaap
enEls (van

links af) inde
tuin, in1980.
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ofmet vriendenofdrinkenbiertjes indekroeg.
Westeunenelkaar inmoeilijke tijden.Toenmijn
schoonzusjeplotselingoverleed, stondHeleen
dagennacht vooronsklaar.Onzegesprekken
zijn veelal zakelijk vanaardenwewetenelkaar te
enthousiasmeren voor zakelijkeprojecten.Onze
ondernemingszinhebbenwe vanhuisuitmee-
gekregen.Wezijn allebei lid vanEO (eengrote
entrepreneursorganisatie, red.) en zittenallebei in
besturenencommissariaten.’
‘Onzekinderenkunnenhet goedmet elkaar

vinden.Met z’n achtengaanweelkeherfstvakantie
eenweeknaarCannes: naarhet strand,met z’n al-
len visjes eten, samenhardlopenenfietsen.Heleen

en ikdelenonze liefde voordenatuur en ikhoop
samenmethaar eensnaar Schotland te gaan.Het
lijktmegeweldigomdaarmooie tochten temaken
en ’s avondsmet eengoedglaswijn eneenkaas-
plankbij eenopenhaard te zitten.’
‘Heleenen ik zullenaltijd closeblijvenennooit

geheimenvoor elkaarhebben.Onzekracht is dat
weonzekwetsbaarhedendurven tonenaanelkaar.
Zijn erbijvoorbeeld spanningen inhet gezin, dan
leggenwedieop tafel enbedenkeneenoplossing.
Wij kunnenaltijd enonvoorwaardelijkbij elkaar te-
recht – endaarhoort onzeoudste zusElsuiteraard
ookbij.Hoedrukwehet zakelijkdanookhebben,
familie gaat voor, geendiscussie.’❏

$ Lees volgendeweekhet interviewmetRomke
Swinkels over zijnbroerPeer Swinkels, chief
commercial officerbij Swinkels FamilyBrewers.
‘Ik vindPeers standvastigheidweleens lastig,maar
het is tegelijkertijd zijnkracht.’

HELEENOVERJAAP
‘Wewarenaanelkaar
gewaagdmetpingpong.Wel
zorgde ik eraltijd voordat
ik vlakbij de trapstond,
zodat ikdirectnaarboven
konvluchtenalshij verloor.
Opdiemomentenmoest ik
het echtbezuren. Jaap is een
lievebroer voormijn zus
enmij.Hij oordeeltnooit.
Zijnaandacht voorande-
ren isauthentiekenzijn
bescheidenheidoprecht.
Zijnhumorvind ikheerlijk,
maarwe lachenallebeihet
allerhardst omonzeeigen
grappen.’
‘Minder leuk isdat zijn

dochtersbijmij komen
klagenoverhet feit dat
Jaapaan tafel te vaakop
zijnmobiel zit. Ik ziedat
ook;hij zit eindeloosdingen
op te zoekendienergens
over gaan.’
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