
‘Mijn advies is: volg 
het model van de 
drugsdealer. Geef je 
product op internet zo 
goedkoop mogelijk weg’

Durk Jan de Bruin

Roger Cohen

Als internetpionier begon hij de suc-
cesvolle website Startpagina.nl. Vervol-
gens richtte hij zich op het bouwen van 
webwinkels en nu richt hij zijn vizier op 
de iPad. Ondernemer Durk Jan de Bruin 
surft mee op alle golven van de inter-
netrevolutie. ‘Als ondernemer moet je 
verliefd zijn op je product.’

IIn 1998 stelde Durk Jan de Bruin zichzelf 
een nieuw doel. De toen 35-jarige program-
meur wilde in zijn leven honderd mara-
thons rennen. Een totale afstand van 4219 
kilometer en 50 meter, van zijn geboorte-

plaats Amsterdam naar de Roemeense hoofd-
stad Boekarest en terug. 

Deze zomer, nog geen vijftien jaar later, heeft 
hij zijn doel bereikt. Op een van de weinige war-
me zonnige dagen van augustus liep De Bruin, 
die ooit begon met rennen om zijn hoofd leeg 
te maken, zijn honderdste marathon, de Boom-
kroonpad Marathon. In het benauwde weer 
rende hij telkens weer hetzelfde rondje, tien 
keer 4,2 kilometer over zanderige bospaden met 
uitstekende boomwortels op de grens van Fries-
land en Drenthe. 

Urenlang rennen past bij De Bruin, die over 
de hele wereld marathons heeft gelopen, van 
New York tot Paaseiland. Eén weekend liep hij 
er zelfs twee. De Bruin is een man van de lange 
adem, niet van de snelle sprint. Al doet zijn start 
als entrepreneur anders vermoeden. 

Tegelijk met marathonrennen begon Durk 
Jan de Bruin in september 1998 met Start-
pagina.nl. Het was een webpagina met een 
overzicht van internetlinks. De site was bedoeld 
als  ‘afstandsbediening’ voor de startende in-
ternetbezoeker die niet wist waar hij moest 
beginnen op internet. De site groeide explo-
sief, dankzij het ontstaan van dochterpagina’s 
over  specifieke thema’s over sportvissen of 
katten, die onder het beheer kwamen van zelf-
standige ondernemers. Na achttien maanden 
onstuimige groei verkocht De Bruin site aan 
uitgever VNU. De verkoop maakte De Bruin 
multi miljonair, maar was omstreden. Enkele 
dochterondernemers klaagden dat ze niet ge-

noeg meedeelden in de winst.
Na het succes van Startpagina begon De Bruin 

aan een nieuw project: mijnWinkel.nl, een por-
tal waar internetondernemers kant-en-klare 
webwinkels kunnen huren. De timing was goed: 
webwinkelen was net in opkomst. Toen mijn-
Winkel in 2000 begon, bedroeg de omzet van 
online winkelen in Nederland nog maar € 280 
mln. Inmiddels is die omzet gegroeid naar € 8 
mrd en biedt mijnWinkel onderdak aan bijna 
tweeduizend webwinkels. De Bruin is er steeds 
in geslaagd van iets kleins iets groots te maken.

Waarom falen grote bedrijven zo vaak op 
 internet?
‘Omdat ze geen lange adem hebben. Het zijn ‘Omdat ze geen lange adem hebben. Het zijn 
geen langeafstandslopers. Het probleem van 
grote bedrijven is dat hun doelstellingen bijna 
altijd financieel zijn. Dat leidt tot slechte pro-
ducten. Ze denken aan winst, niet aan gebrui-
kersgemak. Voor een goed internetproduct heb 
je geduld nodig. Je moet eerst jarenlang op een 
zolderkamer aan je product werken. Het vereist 
een soort verliefdheid. Verliefdheid maakt crea-
tief. Je wilt dat meisje, dan trek je uit alles uit de 
kast. Daarom bouwen twee jongens op de uni-
versiteit de grootste internetzoekmachine ter 
wereld, en niet Microsoft of IBM. Terwijl IBM 
wereldwijd misschien wel zesduizend mensen 
in dienst heeft die zich bezighouden met onder-
zoek.’

Wat werkt wel?
‘Mijn strategische doel is zo veel mogelijk tevre-‘Mijn strategische doel is zo veel mogelijk tevre-
den gebruikers. De winst is van later zorg. Mijn 
advies op internet is altijd: volg het model van 
de drugsdealer. Geef je product zo goedkoop 
mogelijk weg zodat gebruikers niet meer zonder 
kunnen. Dan komt het verdienmodel vanzelf.’

Hoe moet een groot bedrijf het dan aanpakken 
op internet?
‘Ga een partnerschap aan met een start-up, een ‘Ga een partnerschap aan met een start-up, een 
echt internetbedrijf. Internetondernemen is 
echt een andere tak van sport. Hema heeft dat 
een paar jaar geleden slim gedaan met Album-
printer, dat via internet fotoalbums afdrukt. 
Inmiddels is het een van de beste verkopende 
activiteiten op de Hema-site.’

Een bedrijf als Apple slaagt daar 
wel in. Is dat te danken aan Steve 
Jobs?
‘Ondernemen is af en toe net oor-‘Ondernemen is af en toe net oor-
log voeren. In een oorlog is geen 
tijd voor discussie. Dan heb je een 
krachtige en creatieve dictator 
 nodig, naar wie iedereen luistert. 
Zo iemand snijdt door alle lagen 
van het bedrijf heen. Dat zijn men-
sen als Steve Jobs of Facebook-
oprichter Mark Zuckerberg. Jobs 
gooide prototypes tegen de muur 
kapot als hij ze niet goed vond. Het 
gaat mis zodra die duidelijkheid 
verdwijnt, als er meerdere  bazen 
aan de top komen, die louter 
sturen op financiële cijfers. Jobs 
stuurde niet alleen op financiële 
cijfers. Zijn drive was vernieuwing, 
dingen doen die niemand anders 
doet.’

Wat zijn jouw dictatoriale trekjes?
‘Ik kan behoorlijk hard zijn, men-‘Ik kan behoorlijk hard zijn, men-
sen terugsturen als iets niet goed 
is. Ik ben niet snel tevreden. Je 
moet doorgaan en doorgaan en 
niet opgeven. Dat zie je ook met 
marathonlopen. Die houding kun 
je hard vinden, maar ik merk dat 
mensen graag willen dat er voor 
hen wordt besloten. Mijn rol is 
 beslissingen nemen.’

Krijg je daar klachten over?Krijg je daar klachten over?
‘Voor eigenlijk alle bazen geldt dat 
ze zich met alles willen bemoeien. 
Daar krijg ik wel eens opmerkin-
gen over.’

Kom je uit een ondernemers
gezin?gezin?
‘Absoluut niet. Mijn ouders zijn 
mensen van het boek. Mijn vader 
was vicepresident van de recht-
bank in Alkmaar. Mijn moeder 
was docente Nederlands.  Ik heb 
mijn vader één keer zien onder-
handelen, in Venetië. Ik schaam-
de me kapot.’

Je hebt geen personeel in dienst. 
Waarom niet?Waarom niet?
‘Misschien komt het doordat ik 
niet uit een ondernemersgezin 
kom. Het is mijn stokpaardje dat 
ik geen mensen in vaste dienst 
neem. Ik noem mezelf ook geen 
directeur. Ik heb geen krediet, 
geen leaseauto en geen pand. Zo 
heb ik dat ook gedaan met Start-
pagina. Het enige wat in de bv in 
zat, waren een html-pagina, een 
gehuurde domeinnaam en een 
heleboel goodwill. Mijn bedrijf 
is een soort netwerkorganisatie, 
die heel organisch kan groeien 
en krimpen. Ik werk alleen met 
zzp’ers, die ik medeaandeelhou-
der maak van het bedrijf. Ik noem 
het de piranha-economie. Sa-
men opereren we als een school 
 piranha’s. Een piranha kan in zijn 
eentje niet overleven, daar heeft 
hij een groep voor nodig. Maar het 
mooie is dat er geen hiërarchie in 
de groep zit. Als iemand een goed 
idee heeft, neemt de rest van de 
groep dat over. Dat is een van mijn 
sterke punten. Als iemand mor-
gen met een beter idee komt, gooi 
ik het roer om. Daar heb ik geen 
moeite mee.’

Waarom de keuze voor alleen 
zzp’ers?zzp’ers?
‘In mijn ideale wereld is iedereen 
eigen baas. Bij je geboorte krijg je 

niet alleen een sofinummer, maar 
ook meteen een nummer bij de 
Kamer van Koophandel. Als je 
samen aan een internetproduct 
werkt, moet je er dag en nacht mee 
bezig zijn. Je moet er zelfs onder 
de douche over nadenken. Dat 
is natuurlijk heel moeilijk als je 
niet ook een beetje eigenaar bent. 
Het is veel makkelijker om aan je 
vrouw uit te leggen dat je het week-
end moet doorwerken als het voor 
je eigen bedrijf is.’

Je zegt dat je anderen laat mee
delen in je bedrijf, maar de ver
koop van Startpagina was om deze 
reden juist omstreden. reden juist omstreden. 
‘Aanvankelijk verdiende ik 
 helemaal niets. In het begin kostte 
Startpagina me alleen maar geld, 
omdat je nog per telefoontik voor 
internettoegang betaalde. Af en 
toe had ik telefoonrekeningen 
van ƒ 1000. Er was nog maar heel 
weinig advertentieruimte. Op een 
gegeven moment ging het lopen 
en merkte ik dat steeds meer men-
sen een gesprek met me wilden. Ik 
heb de opbrengsten gedeeld met 
zeven mensen, medewerkers van 
het eerste uur. Er waren dochter-
pagina’s die ƒ 30.000 per maand 
verdienden aan Startpagina. De 
dochters die het moeilijkst deden, 
waren nog maar het kortst actief 
en kende ik helemaal niet per-
soonlijk.’

Je bent al tien jaar bezig met mijn
Winkel, veel langer dan Markt
plaats. Raakt je geduld nooit op?
‘Als je onderneemt, moet je een 
plaats. Raakt je geduld nooit op?
‘Als je onderneemt, moet je een 
lange adem hebben. Ik vind het 
leuk om aan een product te wer-
ken dat ik langzaam beter zie 
worden. Ik vergelijk het met de 
opvoeding van een kind. Dat heeft 
tijd nodig om te groeien. Veel on-
dernemers willen dat hun kind 
binnen drie, vier jaar volwassen 
wordt. Dus gooien ze er een zak 
geld tegenaan. Dat doe ik niet. Ik 
koester mijn bedrijf. De kiem voor 
mijnWinkel werd al heel vroeg 
gelegd. Begin jaren negentig heb 
ik als projectleider een nieuw 
 onlineordersysteem opgezet voor 
groothandel de Technische Unie. 
Op dat moment studeerde ik in 
de avonduren ook wiskunde en 
 informatica in Leiden. Voor mijn 
afstudeerproject heb ik toen een 
makkelijke methode ontwik-
keld om een internetwinkel te 
 bouwen.’

Hoe lang ga je nog door met mijn
Winkel?Winkel?
‘Ik voel geen reden om te stop-
pen. Ik ben binnen, de druk om te 
verkopen is weg. Het zou me heel 
mooi lijken om het bedrijf over te 
dragen aan mijn kinderen. Ik wil 
verder groeien met de internatio-
nale versie, myShop.com. Er zijn 
voortdurend nieuwe ontwikkelin-
gen. Op dit moment maak ik met 
Sanoma een Startpagina voor de 
iPad en de iPhone. En ik werk aan 
webwinkels voor de iPad.’

Hoe verschilt dat?
‘Toen ik de iPad voor het eerst zag, ‘Toen ik de iPad voor het eerst zag, 
vond ik het spielerei. Het leek me 
ideaal voor mijn kinderen, maar 
ik dacht niet dat ik er mijn werk 
op zou kunnen doen. De hoge ver-
koopcijfers hebben me wakker 
geschud. Ik werk nu aan verschil-
lende webwinkels voor de iPad. 
Het is net even anders. De site 
moet meekantelen, je kunt met je 
vingers door de pagina’s bladeren. 
Het begint al veel meer te lijken op 
de papieren catalogus van bijvoor-
beeld Wehkamp.’

Je hebt met Startpagina zo veel ver
diend dat je nooit meer iets hoeft 
te doen. Waarom dan toch zo hard 
werken?werken?
‘Mijn doel is nooit geweest een 
hoop geld te verdienen. Ik wil ook 
niet in een Porsche rijden, dat heb 
ik dan weer wel van mijn ouders 
geleerd. Mijn doel is nog steeds  
mooie dingen maken. Ik wil zor-
gen dat een app mooi past, dat het 
goed in elkaar zit. Wat internetpio-
niers maken is bijna kunst. Ze ver-
zinnen dingen waarvan mensen 
zeggen: wauw. Mijn talent is dat 
ik heel goed aanvoel hoe zo’n web-
site of app eruit moet zien, hoe je 
dingen simpel kunt maken.’

Houdt het wel eens op?
‘Een organisatie heeft iets wis-‘Een organisatie heeft iets wis-
kundigs. Het is net een puzzel. Ik 
ben wiskundige, ik houd van die 
puzzel. De één maakt sudoku’s, 
ik ben in mijn hoofd altijd bezig 
met een mooie app. Ik bereik mijn 
doelen door er heel intensief mee 
bezig te zijn. Ik ben altijd aan het 
werk. Soms lig ik in de sauna op 
zo’n  relaxbank en dan betrap ik 
 mezelf erop dat ik nog steeds aan 
het  puzzelen ben.’

Cv

Durk Jan de Bruin is getrouwd 
en heeft vier kinderen.
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Ondernemen is af 
en toe net oorlog 
voeren. In een 
oorlog is geen tijd 
voor discussie.  
Dan heb je een 
dictator nodig
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