
Het overlevingsmechanisme van koopmansfamilie 
Van Eeghen, inmiddels toe aan de 15de generatie.

Dy
Het o

nayy stiett
W

illem van Eeghen, net 
32, is druk bezig zijni
koffeff rs te pakken. Ne-
derland zit in een diepe
crisis, begin jaren tach-
tig, en Willem heeft bt e-

sloten zijni heil in Amerika te zoeken. De green
card, die nodig is om te mogen werken in de VS,
is bijna binnen. Niets staat een nieuwe toekomst
in de weg. Dan gaat de telefooff n. Vader Ernst.
Diens vraag is even simpel als ingrijpi end: ‘Wil je 
biji de firma in Amsterdam komen werken?’

Willem heeft et r nooit bij i stilgestaan dat hij i
het eeuwenoude Amsterdamse handelsbedrijfi
Van Eeghen zou kunnen leiden. Dat was meer
iets voor zijni oudste broer, Jochem. Of af nders 
voor Mr aarten, de op een na oudste. Maar Maar-
ten kiest at ls voormalig sg traaljagerpiloot voor dr e 
vliegwereld en Jochem vindt dt e handel in uien
en knoflook acultureel en niet bt ij hem passen.
Dus komt Willem als derde broer ir n beeld. Hij i
droomt, na een jeugd in Afriff ka, een theologie-
studie in Engeland en banen in het Nederlandse 

bedrijfslff even,  van een carrière als ondernemer
in Amerika. Het tt elefooff ntjet van vader Er rnst zt et
alles op zijn kop. Even nog ag arzelt ht ij over het 
verzoek. Zijn vader is een dominante figuur: 
oud-militair, gedisciplineerd, streng ig n de leer.
Een man die conflicten niet ut it dt e weg gaat, 
terwijl Willem meer van de harmonie is. Al snel 
stapt hij over zijni twijfi elff s heen. ‘Ik merkte dat 
mijni bloed sneller gr ing stromen’, zegt Willem
terugkijkend. ‘Ik had meteen het gt evoel dat het 
mijni verantwoordelijkheid was de firma over tr e 
nemen.’

Met Wt illem komt dt e 14de generatie VanVV Eeg-gg
hen in het bedrijf. ff Zoons zoals Willem, maar
ook neven en weduwes van een pater fr amff ilias,
altijdi was er wel een Van Eeghen te vinden die
het zijni plicht vt ond of het vanzelfsprekend acht-tt
te het bt edrijfi vf oort tt e zetten. Willem van Eeg-gg
hen: ‘Het gt evoel van continuïteit zt it dt iep bij i ons 
in de aderen.’

Het wordt dus geen Manhattan voor Willem, 
wel de Herengracht it n Amsterdam. Om precies 
te zijn het deel dat dt e Gouden Bocht wt ordt gt e-
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De komende en gaande 
topman van Van 
Eeghen. Jeroen (links), 
neef van Willem moest 
gewoon solliciteren. 
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Deze maand bestaat de Van Eeghen-dynastie  
350 jaar. ‘Maar we zijn groentjes vergeleken bij 
andere dynastieën’, lacht Willem relativerend

noemd — het mt eest pt restigieuze deel van de
gracht wt aar Van Eeghen sinds 1740 is gehuis-
vest. Op het dt ak vk an het pt atriciërshuis steken
Neptunus en Mercurius scherp af tf egen een
blauwe lucht. In het pt and hangen vooral schil-
derijei n met zeegezichten. In de kamer vr an Wil-
lem staat een miniatuur van WitWW ch of o the Waves,
een tea clippi er dr ie de familie in 1855 opkocht 
van de Amerikanen. Het waren de hoogtijda-
gen van het handelshuis, met een vloot van ze-
ker tr waalf klippers. ‘WeWW deden toen alles’, zegt 
Willem, door cr hroniqueur Wr im WenWW nekes eens
beschreven als ‘een fijnbesnaarde man die zo
weggelopen lijkt ut it dt e roman Buddenbrooks
van Thomas Mann’.

Deze maand bestaat de VanVV Eeghen-dynas-
tie 350 jaar. ‘Maar wiji zijni  groentjes vergeleken
biji andere dynd astieën’, lacht Wt illem relative-
rend. De Japanse hotelketen Hoshi bijvi oorbeeld
stamt uit 718. Willem ontmoet dt eze en andere
oude famff ilies regelmatig tijdi ens bijei enkom-
sten van de Henokiens, een netwerk van in-
ternationale famff iliedynastieën in Parijsi , ge-
noemd naar Hr enoch, de ‘onsterfelijki e’ bijbelse
patriarch en overgrootvader van Noach.

Biji de Henokiens ontmoet Wt illem de Be-
retta’s (geweren) uit Italië, de Latours (wijnen)
uit Frankrijk en de Lombard Odiers (banken)
uit Zwitserland. Allemaal famff ilies die vele eeu-
wen oud zijni . Willem: ‘WeWW willen allemaal het 
concept vt an het ft amff iliebedrijfi uf itdragen, als
werkelijk alternatief voor dr e multinationals. En
na de uitbarsting vg an de financiële crisis is er
daadwerkelijk meer ar ppreciatie voor hr et ft amff i-
liebedrijfi  gf ekomen.’

Dat ziet ot ok Dk uco Sickinghe en hij heeft rt echt
van spreken. De zoon van Marguerite van Eeg-gg
hen en oud-Stork-topman Feijoi  Sickinghe is
in het dt agelijkse leven topman van het bt eurs-
genoteerde Belgische telecombedrijfi Tf elenet 
en daarnaast vt oorzitter van de raad van com-
missarissen van de VanVV Eeghen Group. ‘Fami-
liebedrijvi en zijn stabieler omdat zt e een lange-

handel in grond in de Nieuwe Wereld, Ame-
rika, waar dr e familie zich enige decennia later
uit terugtrok. Willem: ‘Mijni  vader nr oemde dat 
de grootste fout uit onze geschiedenis, want wt e
hadden ook lk and in Manhattan. Hadden we die
belangen gehouden dan waren we schatrijk ge-
weest.’

Behalve als kooplieden waren de VanVV Eeg-gg
hens in Amsterdam ook ak l snel als bankiers
actief.ff Oyens & Van Eeghen werd in 1797 opge-
richt, nog steeds een van Nederlands oudste
private banken. Van alle generaties tot nu toe
was Samuel Pieter (S.P.)PP  van Eeghen, die tot 1934
de leiding og ver het ht uis had, de machtigste VanVV
Eeghen, dat wil zeggen de man met de meeste
invloed en het gt rootste fortuin. ‘Hij was een van
de belangrijkste en rijki ste mannen van Neder-
land’, zegt Adriaan van Eeghen, sinds twee jaar
commissaris, over zr ijn overgrootvader.

Zeker nr a zijni huwelijk met bankiersdochter
Olga van Loon, nazaat vt an een van de oprich-
ters van de VOC, was S.P.PP een van de bepalende
figuren in financieel en zakelijk Nederland. Hiji
was commissaris bij de Nederlandsche Bank,
de Amsterdamsche Bank, de Holland Amerika
Lijni , de Stoomvaart Maatschappij Nederland,
de Nederlandsche Handel Maatschappiji — een
van de grootste handels- en financiële onder-
nemingen van het land en voorloper van ABN
Amro. Hiji was jarenlang voorzitter vr an de Am-
sterdamse Kamer vr an Koophandel en voorzitter
van de Effecff tenbeurs. Hiji verzette zich tegen de
bouw vw an bruggen over het IJ omdat dt e haveaa n
dan minder tr oegankelijk zou worden, maar Sr .P.PP
stimuleerde wel het plan om een luchthaveaa n biji
Amsterdam aan te leggen, Schiphol.

Ook maatschappelijk en cultureel is er er en
nauweband tussende VanVV Eeghensen dehoofd-ff
stad. Christiaan Pieter van Eeghen schonk in
1865 het Vt ondVV elpark aan de Amsterdammers
en hij was initiator vr an het St tedelijki Mk useum.
De famff ilie ijvi erde voor sanering van de krot-
ten in de Jordaan en Geertruide van Eeghen

Van Eeghen Group
Jeroen van Eeghegg n (34) neemt dt it
weekeinde de leiding og ver van het 
Amsterdamse familiebedrijfi , ff dat 
inmiddels de VanVV  Eeghen Group heet. Er
werken twaalf, veelal jonge mensen in het
bedrijf. ff De VanVV Eeghen Group adviseert 
en distribueert voedzame ingrediënten, 
antioxidanten, vitaminen, derivaten,
natuurlijki e botanische extracten en
mineralen. Elementen die te vinden zijni
in capsules, pillen, poeders, potjet s en
flesjes, die tot de vaste uitrusting horen
van joggers, andere sporters, ‘health fooff d 
junkies’, van steeds meer ouderen en van 
baby’s.

termijnbeleid kunnen uitvoeren.’
Je zou van een dynd astie kunnen spreken als

een familiebedrijfi df e beruchte derde generatie
heeft ff overleefd.ff  VadVV er or ndernemer, zoon play-
boy, kleinzoon bedelaar, zoals ze in Mexico zeg-gg
gen. In de beleving vg an Willem is er er en groot
verschil tussen een gewoon famff iliebedrijfi ef n
een dynastie. ‘Toen de derde generatie het
had volgehouden, voer er r een diepe trots in het
nageslacht. Het besef: “Dit kunnen we niet tt e 
gronde laten gaan”, is heel sterk verankerd. We
willen er allemaal voor blijven knokken.’ 

De grootste fout: grond in
Manhattan verkockk ht
De dynd astie begon als koopmansfamff ilie.
Stamvader Jacob van Eeghen was zo’n typische
17de-eeuwse koopman die niet alleen hielp
Amsterdam groot te maken maar ook zijni  ei-
gen bankrekening. Hij zag er gr een punt it n om
als overtuigd doopsgezinde linnen te verkopen
aan de intens katholieke vijai nd Spanje. Eind
18de eeuw begon Christiaan van Eeghen met



Het patriciërshuis van 
de familie  Van Eeghen 
aan de Gouden Bocht  
op de Amsterdamse 
Herengracht.
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Ditmaal geen telefoontje van vader naar zoon of 
een dwingend  ‘you’re next in line’, maar een echte 
sollicitatieprocedure. ‘Niet via achterdeurtjes’

was jarenlang bestuurder vr an het At ntoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis. Nog altijdi zijn er Vr anVV
Eeghens actief in de doopsgezinde Singelkerk
in het ct entrum van Amsterdam en Hester vr an
Eeghen maakt at l jaren naam met ft elgff ekleurde
tassen en schoenen in haar hr ippe winkels in de
Hartenstraat.

Niet mt eer: youyy ’re next it n line
Voor Wr illem van Eeghen is het 350-ja- rig be-
staan van  de dynastie reden genoeg eg en comité
in het lt even te roepen dat et ind deze maand een
lustrumfeeff st ot rganiseert. Er wordt gedineerd
in museum VanVV Loon, een gracht vt erderop. Het
familieorkest wt ordt ot pgetrommeld en domi-
nee Henk Lk eegte van de doopsgezinde Singel-
kerk zal spreken.

Maar de lustrumviering zg al voor alles ge-
domineerd worden door bescheidenheid en
opluchting. Bescheidenheid omdat dt e Van
Eeghens zich de betrekkelijki heid van zaken re-
aliseren. ‘Hope forff  tr he best at nd prepare forff  tr he
worst’ is een motto van de familie. Nog mg aar
een paar jr aar geleden dwongen economische
tegenwind, onfortuinlijke investeringen en
marktomstandigheden het bedrijf sf terk af tf e
slanken.

Opgelucht zt ijn de VanVV Eeghens omdat ht et
gelukt it s de famff ilie betrokken te houden bij
de onderneming. Er is een gezond kernbedrijfi
overgebleven zonder dr at ht et nt odig wg as vreemd 
kapitaal aan te trekken. En de leiding vg an de 
Van Eeghen Group blijfi t ff in handen van de fa-ff
milie, want dit weekeinde is met Jt eroen van
Eeghen, een zoon van commissaris Adriaan, 
een jonge generatie aangetreden die de leiding
overneemt van de inmiddels 63-jarige Willem.

Met Jeroen, 34 jaar er n biji de Rabobank klaar-
gestoomd als bankier, breekt vt oor het traditio-
nele koopmanshuis een nieuwe tijdi aan. Niet at l-
leen omdat Jt eroen een Rotterdammer ir s in een
zeer Ar msterdamse dynd astie, maar ook omdat
de opvolging rg adicaal anders is verlopen dan tot
dan toe gebruikelijki . Ditmaal geen telefooff ntjet

van vader naar zr oon, een appèl op het pt lichtsge-
voel of een dwingend ‘you’re next in line’. Wil-
lem koos in samenspraak mk et tt oezichthouder
Duco Sickinghe  voor de nieuwe zakelijki heid:
gewoon solliciteren. ‘We WW wilden het tt ranspa-
ranter ar anpakken, niet vt ia achterdeurtjes’, zegt 
Willem.

Dat was uniek vk oor de VanVV Eeghens. Er kr wam 
een profielschets, een sollicitatiecommissie be-
staande uit Sickinghe en aandeelhouder Jr acob
van Eeghen en er wr erden externe adviseurs en
een headhunter ir n de arm genomen. Leden van 
de famff ilie werden uitgenodigd te solliciteren. 
De hoop was uiteraard dat er ir n de famff ilie zelf 
genoeg ag mbitie en talent zt ou zitten, maar zr ou
er br innen de familie geen geschikte kandidaat
gevonden worden, dan zouden de VanVV Eeghens 
naar ‘r buiten’ gaan. Dat zou dan voor hr et et erst
zijni . Maar dr e familie was er klaar voor.

Overvv lerr ven is belangrijker dan traditie
‘Het ot verleven van het bt edrijfi if s belangrijki er
dan het tegen elke prijsi  voortzetten van een fa-ff
milietraditie’, zegt Marguerite Sickinghe-Va- n
Eeghen (83). De moeder vr an Duco geldt als ma-
ter familias. Ze hoort mt et ht aar zus Olga tot de
oudste nog lg evende vrouwen van hun generatie
en ze is uitgesproken actief op de vergadering 
van aandeelhouders. In haar or gen staat de dy-d
nastie voor eigenzinnig, hard werkend, sober
en sociaal. Toen de leden van het lustrumco-
mité haar recent bezochten in haar villa op het
landgoed ’t Haspel in Naarden voor er en ouder-rr
wetse thee op het terras, troffenff ze een ronduit
opgetogen Godmother ar an. De reden: ze heeft
er ar lle vertrouwen in dat met de nieuwe man
Jeroen de typische VanVV Eeghen-waarden behou-
den blijven.

Jeroen van Eeghen zal een bedrijfi lf eiden
waarin nauwelijki s meer sr poren van het verle-
den te vinden zijni . Willem heeft tt ijdens zijn be-
wind het rt oer al omgegooid. Er ir s afscff heid geno-
men van steranijs en kaneel. ‘Er vr iel niets meer
mee te verdienen.’ Hij staakte de traditionele

Zeggenschap
De VanVV Eeghen Group is al 350 jaar in
handen van de familie. Dertig procent van
de aandelen is verspreid over zo’n veertig
Van Eeghens, meest nt akomelingen van
Henri Louis van Eeghen (1887-1976). 
Henri Louis was de zoon van ‘de grote’
Van Eeghen, Samuel Pieter (1853-1934), de
man met de meeste invloed en het gt rootste
fortuin. Henri Louis was tevens de vader
van Marguerite Sickinghe-Va- n Eeghen, de
huidige mater familias. Zeventig procent 
van de aandelen is ondergebracht bt ij de 
stichting LVE (Loeki/Louis van Eeghen).
Loeki en Louis waren de broer en zus
van Henri Louis, allebei ongetrouwd en
zonder nr akomelingen, en schonken de
aandelen aan de stichting. Het bt estuur
van de stichting heeft ff het absolute 
stemrecht. In geval van een (vijandig)
overnamebod wordt bt ij meerderheid van
stemmen beslist. Geen enkel familielid 
heeft ff een blokkerende minderheid. Het 
stichtingsbestuur bestaat uit vijfi Vf anVV
Eeghens en wordt vt oorgezeten door Jacob
van Eeghen (voorzitter), neef vf an Willem
van Eeghen die de leiding dg it wt eekeinde
overdraagt at an Jeroen.



Mater familias 
Marguerite Sickhinge-
Van Eeghen, bewaker 
van de Van Eeghen-
waarden.
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Met Jeroen van 
Eeghen treedt de 15de 
generatie   aan.  ‘Ik ben 
geen cowboy die uit de 
losse heup schiet.’
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Telkens als hij door het Vondelpark jogt, loopt 
hij een rondje om de Van Eeghen-fontein die de 
familie aan het park heeft geschonken

en inmiddels noodlijdi ende specerijei nhandel
waarmee Van Eeghen eens naam had gemaakt. 
Dat zorgde aanvankelijk voor kr ritische opmer-
kingen van famff ilieleden, maar tr ot conflicten
leidde het niet. Ook de banden met het bank-kk
wezen zijni definitief doorgesneden. De private 
bank Ok yens & VanVV Eeghen draagt nog wel de
naam van de dynastie, maar zakelijki e banden
zijni er niet mt eer.

Anno 2012 is de Van Eeghen Group een mo-
derne voedingsspecialist. Het bedrijf if s, niet
voor dr e eerste keer, nieuwe wegen ingeslagen. 
Het surft ff op de golven van ‘food and health’. 
Willem heeft gt ehandeld naar het adagium van
zijni vader Er rnst: ‘VanVV daag ben ik kk oopman
in gedroogde knoflook, uien en chemicaliën.
Maar ar ls wij morgen handel zien in wat anders, 
dan in wat at nders. ’ Willem raakte gefascineerd
door gr ezondheidssupplementen toen hij i vijfi -ff
tien jaar geleden door Jr apan reisde. Hij zag hoe 
de Japanse samenleving bg ezig was met gezond-
heid en met pt reventie van ziekten. Vergrijzi ing 
was daar tr oen al een groot thema.

De nieuwe topman Jeroen had de juiste pa-
pieren om de omslag verder vor rm te geven toen
hij i de sollicitatieprocedure in ging. Van huis uit
heeft ff hij i feeling mg et dt e voedingsindustrie en
zijni jaren bij de Rabobank hk ebben zijn strategi-
sche blik op de markt verder or ntwikkeld. ‘Ik ben
geen casinokapitalist of ef en cowboy die uit de
losse heup schiet’, zegt hij,i alerte blauwe ogen
achter er en trendy d zwarte bril. ‘Ik vk ind de VanVV
Eeghen Group een mooi bedrijfi : ff van specerijei n
naar dr uurzame healthproducten. Vergrijzi ing,
obesitas, gezond voedsel, vleesvervangers, me-
dische voeding… ik zk ie volop kansen.’

Een van Jeroens concurrenten in de sollicita-
tieprocedure was een zoon van scheidend top-
man Willem van Eeghen. Ook diens papieren
klopten. Hij i heeft ff met een andere  broer ar l een
eigen voedingsbedrijfi jeff , Vitalit Laboratories ge-
naamd, dat kantoor hr oudt it n hetzelfde pand als
het famff iliebedrijfi  af an de gracht. In samenwer-
king mg et mt ultinationals als DSM ontwikkelt
het gezonde drankjes, repen en supplementen
tegen jetlags en trombose voor vliegmaatschap-

’t Eeghem
Het geslacht Vt anVV  Eeghen komt uit 
Vlaanderen. De naam is ontleend aan
een boerderij,i ’t Eeghem (1500) bij i
Brugge. In 1632 vluchtte de familie met
de kleine Jacob naar de Noordelijke
Nederlanden. De famff ilie was
doopsgezind, een radicale stroming van
protestants christenen en volgelingen 
van Menno Simons. Ze werden, net als 
de hugenoten, hardnekkig vervolgd
door dr e katholieke Spaanse inquisitie.
Dertig jg aar later, in 1662, richtte Jacob
in Amsterdam het kt oopmanshuis Van
Eeghen op en ontwikkelt et en bloeiende
handel in linnen, wol, wijn, lijni zaad, 
zout et n suiker. Jacob was een typische
koopman uit het glorietijdpi erk van de
Republiek — de Gouden Eeuw — waarin
Holland en Zeeland optraden als de
koop- en vrachtvaarders van Europa.

De koopvaardijschepen Amstel en 
Bellatrix (onder) met rederijvlag VE&Co.

pijeni . Maar hr ij vond halverwege de procedure
zijni  vader Wr illem op zijni  weg. Die deed precies
het tegenovergestelde van diens vader Ernst.
Willem praatte zijn zoon niet ít n het bedrijf,ff
maar jr uist et ruit. Niet at lleen omdat ht ij zich een
uitspraak over or pvolging vg an zijn grootmoe-
der herinnerde (‘Niet vanzelfsprekend vader op
zoon, sla eens een generatie over’), maar ook en
vooral omdat Vt italit it n een cruciale fasff e van zijni
ontwikkeling zg it. Een overstap van een van de
oprichters zou het verkeerde signaal geven aan
de aandeelhouders. En dus trok dk e zoon zich
terug uit de procedure. Wat niet wt il zeggen dat 
het familiebedrijfi vf oor hem een gesloten boek
is. De VanVV Eeghen Group heeft et en belang in Vi-
talit en als het bt edrijfi jeff zich daadwerkelijki tk ot
een wereldspeler or ntwikkelt, zou integratie in
het grote familiebedrijfi wf el eens tot de moge-
lijki heden kunnen horen.

De sollicitatieprocedure was een experiment 
en ze lijki t geslaagd. Jeroen heeft dt e juiste kwa-
lificaties voor hr et bt estuursvoorzitterschap van
Van Eeghen en de juiste naam. Zelf vf indt ht ij het
‘bijzonder’ om de leiding tg e krijgen over hr et bt e-
drijf df at dt oor zijni  beroemde betovergrootvader
werd grootgemaakt. ‘Hiji was een van de steun-
pilaren van de Nederlandse economie’, zegt ht ij
met ingehouden trots. En telkens als hiji door
het Vondelpark jogt, loopt hiji een rondjed  om de
Van Eeghen-fontein die de famff ilie aan het park
heeft ff geschonken. Tot slot is er de voorbeeld-
functie die VanVV Eeghen heeft vot or ar ndere famff i-
liebedrijvi en. ‘WeWW hebben met de opvolging lg a-
ten zien dat et en famff ilie niet naar dr e beurs hoeft ff
uit te wijken of het bedrijf vf an de hand hoeft tt e
doen aan private-equitypartijei n.’

Met Jeroen kan de dynastie weer een genera-
tie vooruit. En de procedure laat gt een nare spo-
ren achter. Jeroens laatst ot vergebleven concur-rr
rent, een neef,ff nodigde hem na zijni  benoeming 
meteen uit vt oor een diner br ij hem thuis. De dy-d
nastie zal niet snel door jaloezie te gronde gaan,
zegt Bt oudewijni , zoon van Willem  van Eeghen.
‘Mijn vader kon voor de zaken in het bedrijf af l-
tijdi  bij zijn broers en neven terecht. Je staat et r in
de famff ilie nooit at lleen voor.’


