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M eteenhistorie vanbijna 350 jaar, ishandelshuisVanEegheneenvan
de alleroudste familiebedrijvenvanN ederland.De nazatenvanoprichter
Jacob vanEeghenlatenzichaleeuwenleidendooreendrievoudige
missie:ondernemerschap, goed burgerschapenfamiliale verwantschap.
Deze people planetprofit-filosofie avantla lettre heeftconcreetgestalte
gekregenineenunieke constructie meteencharitatieve stichting als
grootaandeelhouder. De veertiende generatie moetde fakkelvanhet
heilig vuurnu verderdragenenstraksbrandende inhandenziente geven
vande volgende generatie.

Naam:VanEeghen
Opgericht:1662
Sector:H andelshuisvoorvoedingsingrediëntenenpapier
Omzet:Circa veertig miljoeneuro
Aantal werknemers:Vijftig.VestigingeninA msterdam, B eijing,
M ontrealenM exicoCity.
Generatie:veertiende
Familieleden in bedrijf:Directievoorzitterendirectielid, verder
momenteelgeen.
Directie:Twee broers:H enri(voorzitter)enW illem vanEeghen(oud-
voorzitter), plusexternfinancieeldirecteur
Raad van commissarissen:Eénfamilielid (tevenslid vanhet
stichtingsbestuur), twee externe commissarissen, onderwie de voorzitter
Eigendom:Z eventig procentvande aandelenisondergebrachtbijeen
charitatieve stichting.De stichting heefteenprioriteitsaandeelen
daarmee de uiteindelijke zeggenschap.H etStichtingsbestuurbestaatuit
vijffamilieleden, geenbuitenstaanders.De overige dertig procentvande
aandelenisevenwichtig gespreid overeendertigtalfamilieleden
Familiestatuut:W ordtoverwogen

A anhetbeginvande eenentwintigste eeuw heeftmaatschappelijk
verantwoord ondernemenzichinhethartvande moderne bedrijfsvoering
genesteld.Elk zichzelfrespecterend bedrijflijktde people planetprofit-
filosofie inmiddelste hebbenomarmd.Z obezien, wasde patriciërsfamilie
VanEeghenhaartijd lichtjarenvooruit.Inde loopvanbijna drieënhalve
eeuw ontwikkelde hetkoopmansgeslachteendrievoudige missie,
voortkomend uitde doorleefde idealenenwaardendie vangeneratie op
generatie werdenovergedragen:succesvolondernemerschapbedrijven,
goed burgerschapnastrevenenfamiliale verwantschapkoesteren.De
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synergetische wisselwerking tussende drie componentenwordtook door
de huidige directie, waarinde twee broersH enrivanEeghen(47 jaar,
voorzitter)enW illem vanEeghen(59 jaar, oud-voorzitter), nog steeds
sterk beleefd. H etzelfde geldtvoorde familieledeninhet
stichtingsbestuur.A llenbehorentotde veertiende generatie.

Mennistenhemel
H etfundamentvoorde uiterstactueelaandoende missie werd inde
zeventiende eeuw gelegd doorde doopsgezinde levens-en
geloofsovertuiging vande oprichtervande VanEeghenG roep.In1662
vestigde de Vlaamse wol-enlinnenhandelaarJacob vanEeghenzichin
A msterdam.Ditjaarwordtaangehoudenalsde officiële oprichtingsdatum
vanhetbedrijf, hoewelde historie eigenlijk nog dertig jaarverder
teruggaattot1632.A lsJacob inzijnnieuwe woonplaatsaankomt, beleeft
N ederland zijnG oudenEeuw eniskoopmansstad A msterdam het
belangrijkste commerciële centrum terwereld.Vanafde wervenaanhet
IJ varende schepenvande Verenigde O ost-Indische Compagnie en
handelshuizenalsVanEeghenuitnaaralle windrichtingen.VanEeghen
handeltnaastwolenlinnenalsnelook ingraan, haring enzout.L ater
wordtook de handelinkoffie encacaobelangrijk.

De welvaartvande A msterdamse koopliedenweerspiegeltzichinde
bouw vanschitterende pandenaande hoofdstedelijke grachtengordel, die
neteenjaarna de komstvanJacob vanEeghenwordtuitgebreid.A nno
2008 bevindthethoofdkantoorvanVanEeghenzichnog steedsinde
G oudenB ocht, hetmeestprestigieuze deelvande H erengracht.B innen
de grachtengordelenonderzijnhandelspartnerszalJacob vanEeghenals
doopsgezinde veelgeloofsgenotenhebbenaangetroffen.Veel
doopsgezindenkwamenindie tijd totgrote welvaart.De Vechtstreek,
waarde rijke koopliedenhunbuitenplaatsenlietenbouwen, werd zelfsde
M ennistenhemelgenoemd, naarM ennoSimons, de zestiende-eeuwse
grondleggervande geloofsrichting.

Sober, maar stijlvol
M ennonieten, ofteweldoopsgezindenkenmerkenzichdooreen
vrijzinnige, niet-dogmatische benadering vanhetgeloof.Z e verwerpen
hiërarchie engeweld enhebbeneensterk pragmatische en
ondernemende inslag:eenmentaliteitvan‘geenwoorden, maardaden’,
te allentijde zelfverantwoordelijkheid nemeneneensobere, maar
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stijlvolle levenswijze.G eloofenzakengaanvoorde doopsgezindenprima
samen.

Die succesvolle combinatie vormde ook de stabiele basisvoorde gestage
opgang vanhethandelshuisVanEeghen.Inde Franse tijd breidde het
bedrijfde handeluitnaarN oord enZ uid-A merika.N a de A merikaanse
onafhankelijkheidsoorlog stapte de familie naastde handelinde financiële
dienstverlening, om voorde jonge A merikaanse overheid staatsobligaties
inEuropa te verkopen.De familiebank O yens& VanEeghenwerd inhet
beginvande jarenzestig vande twintigste eeuw weerverkocht.De bank
bestaatnog steedsonderdezelfde naam, maarheeftgeenband meer
metde familie.Tegenwoordig handelthetbedrijfnietlangerinkoffie en
cacao, maarvooralingedroogde knoflook enui.

Daarnaastishetbedrijfactiefgewordeninde nieuwe marktvoor
functionele ingrediënten:voedingsmiddelenmeteengezondheidswerking.
Verderwordtersindskortgehandeld inpapier.Doorde eeuwenheen
heeftVanEeghen– naastgevoelvoortraditie -eenopmerkelijke
strategische lenigheid getoond.W aarschijnlijk verklaartdatde
uitzonderlijk lange levensduurvandeze onderneming

Eeuwenlange liefdadigheidstraditie
In19 50 culmineerde de eeuwenlange liefdadigheidstraditie vande familie
vanuitde doopsgezinde overtuiging inde oprichting vande charitatieve
stichting L vE-genoemd naarL ouisvanEeghenuitde twaalfde generatie
-waarineenaanzienlijk deelvande aandelenwerd ondergebracht.De
firmantenstructuurdie totenmetde twaalfde generatie was
aangehouden, werd daarmee losgelaten.De vadervande huidige twee
directeurenH enrienW illem wilde metde stichtingsstructuurnietalleen
uiting gevenaanzijnmaatschappelijk engagement, maarook de verkoop
vande onderneming bemoeilijken.

O ok hiermanifesteertzichdusweerhetsoepelsamengaanvan
overtuiging enpragmatiek vande M ennonieten.O verigensisde familie
VanEeghennietlangeractiefbelijdend doopsgezind.De sterke
maatschappelijke betrokkenheid iserechternog altijd.Datblijktook uit
de inrichting vande governancestructuurvande stichting.Deze heeftals
houdstervanzeventig procentvande aandelenenalsbezittervaneen
prioriteitsaandeelde ultieme zeggenschapoverhetbedrijf.De overige
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dertig procentvande aandelenisevenwichtig gespreid overeendertigtal
familieleden.

Kruisbevoegdheid voor benoeming
B ijzonderishierde gekruiste bevoegdheid:hetbestuurvande L vE
benoemtenontslaatde directie vande B V.De directie benoemtopzijn
beurtde voorzittervanhetstichtingsbestuur.Eenopmerkelijke
machtsbalans.A anvankelijk wasde vadervanH enrienW illem zowel
directievoorzitteralsvoorzittervanhetstichtingsbestuurenbevonden
eigendom enleiding zichdusinéénhand.M etzijngrootmaatschappelijk
engagementwarenvoorErnstH enrivanEeghende sociale,
maatschappelijke enculturele activiteitenvande L vEgelijkwaardig aande
commerciële belangenvande onderneming.Tegenwoordig zijnde
voorzittersfunctiesgesplitst, alwoontde directie alstoehoordernog wel
de vergaderingenvanhetstichtingsbestuurbij.De twee directeuren
gevenbijdie gelegenheid globale informatie overde gang vanzakenin
de onderneming.

M omenteelbestaathetstichtingsbestuuruitvijffamilieleden, allen
afkomstig uitde veertiende generatie, evenalsde twee directieleden:een
broereneenzusvanH enrienW illem vanEeghenendrie neven, vanwie
eréénvoorzitteris.A fgezienvande benoeming vande voorzitter,
benoemthetbestuurvande L vEzichzelfvia coöptatie.B ijhetaanzoeken
vanbestuursledenwordtvooralgekekennaarculturele, sociale en
charitatieve affiniteit, ervaring encontacten.

O ndankshetfeitdatde stichting de ultieme zeggenschapbezit, wordter
mindergekekennaarde benodigde competentiesom de performance van
de onderneming, de directie ende commissarissente beoordelen.Die
laatste verantwoordelijkheid ligtgeheelbijde RvC.B ijde bestuurs-
samenstelling wordtook enigszinsgekekennaareenevenwichtige
verdeling overde familiestaken.Erisbewustnietgekozenvoor
buitenstaandersinhetstichtingsbestuur.De familie achtdatnietnodig en
evenmingewenst.

Savoir faire
De directie vanVanEeghenistevensverantwoordelijk voorde uitvoering
ende facilitering vanhetcharitatieve beleid vanhetL vE-bestuur.Vaak
fungeerteenlid vanhetbestuur– degene die hetbewuste projectheeft
voorgedragen, datvervolgensdoorhetbestuurisgoedgekeurd – zelfals
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trekker.Die persoonlijke invulling pastbijde doopsgezinde traditie van
zelfverantwoordelijkheid nemenbinnende familie.H etzelfde geldtvoor
hetinformele enongedwongenkaraktervande gang vanzaken.De
familie VanEeghenlegtlieverniette veelzakenvastenopereertopbasis
vanvertrouwen, loyaliteitensavoirfaire:impliciete normenenwaarden,
gedragslijnenenovertuigingen.

Erisdanook geenexplicietbeleid ofprogramma voorde charitatieve
activiteiten, inde vorm vaneenuitgebreide omschrijving vande missie
vande stichting, ofzwart-op-witafspraken.Projectendienenzich
gaandeweg hetjaaraanenkunnenopelk momentwordengoedgekeurd.
Toteenbedrag vanvijfduizend eurokanvia e-mailwordenbeslotentot
hetalofnietverlenenvansteun.Eenstrakke controle vanuitde stichting
iserniet, hetinbrengende bestuurslid houdtpersoonlijk eenvingeraan
de pols.

W elproduceertde L vEeenjaarverslag, inclusiefeenevaluatie vande
bestedingen.O verigensopereertde L vEbehoorlijk low profile enblijftde
stichting hetliefstinde luwte.Erwordtdanook weinig ruchtbaarheid
gegevenaande activiteitenengeengestructureerde informatie verstrekt
aande overige aandeelhoudersinde familie.Eenintensieve bemoeienis
vande familie methetbeleid vande L vEwordtnietgewenstgeacht.
B ovendienzoudeneranderswellichtte veelsteunaanvragenkomen,
waaraande stichting nietzou kunnenvoldoen.De onderneming keerteen
vrijconstante hoeveelheid dividend uitaande L vE(endusook aande
overige kleine familieaandeelhouders).

Erfgoed in stand houden
Directie encommissarissenvanVanEeghenachtencontinuïteit
belangrijkerdanongebreidelde expansie.Invoorgaande tijdenwasVan
Eegheneenveelgrotere onderneming, die doorhaaromvang ook grotere
risico’sliep.De huidige directie heefteenanderambitieprofiel:‘O ns
primaire motiefisom heterfgoed vande familie VanEeghenin
stand te houden’, aldusH enrienW illem vanEeghen.‘O nze ambitie ishet
beheerenbehoud vaneenmooie ensolide onderneming, waardoorhet
ook mogelijk wordtmaatschappelijk nuttige projectente financieren.’
De huidige twee directieledenleggendaarbijweleenanderaccentdan
hunmaatschappelijk zeergeëngageerde vader.VoorH enrienW illem van
Eeghenvormtde continuïteitenverdere ontwikkeling vande
onderneming hetprimaire doel.De ongedwongendynamiek inde balans
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tussencommercie encaritasbijhetfamiliebedrijfstaateendergelijk
accentverschilook toe.

Ineenbepaalde periode kanmeerofjuistmindernadruk komente liggen
opde charitatieve ofde commerciële doelstelling, afhankelijk vande
sociaal-economische omstandigheden, de strategische
investeringsmogelijkhedenende persoonlijke voorkeurenenambitiesvan
sleutelpersonen, zoalsde directieleden, de ledenvanhetstichtingsbestuur
entotopzekere hoogte de commissarissen.Die accentuering kantot
uiting wordengebrachtinde aanpassing vanbijvoorbeeld de
eigendomsverhoudingenen/ofinde samenstelling vande bestuurlijke
organen.

Zwaartepunt verleggen
Inde ogenvanH enrienW illem vanEeghenishetdanook tijd om het
zwaartepuntinde triple entente weerietste verleggenvan
maatschappelijkheid naarondernemerschapenfamiliale betrokkenheid.
De combinatie vande VanEeghenG roepmeteencharitatieve stichting
alskleine, compacte aandeelhouderpastde familie volgensde twee
directeurennog steedsalseenhandschoen, alleenzou die handschoen
misschienietsje lossermogenzitten.H ethuidige stichtingsbelang van
zeventig procentvande aandelenisvolgensbeide directieledenwatte
zwaarenbeperktde familiale betrokkenheid.O orspronkelijk washet
belang metvijftig procentmindergroot.Inde loopvande tijd ishet
pakketechterinomvang toegenomen, doordatniet-vererfbare aandelen
werdenopgekocht.

W ellichtzou hetbeterzijnom hetaandelenbelang vande stichting weer
enigszinsterug te brengen, bijvoorbeeld totonderde vijftig procent, met
behoud vanprioriteit.Eendeelvande aandelenzou dankunnen
overgaannaargeïnteresseerde individuele familieledeneneenanderdeel,
variërend vandertig totmeerdanvijftig procent, zou inhandenvande
directie kunnenkomen.M isschienpasteenterugkeernaareen
firmantenstructuurook beterbijde ondernemingstraditie vande familie
VanEeghen, aldusde twee directieleden.Totenmetde dertiende
generatie isde directie steedsgrootaandeelhoudervande onderneming
geweest.

W ellichtkanbijhetafwegingsprocesook eenaantalalternatieve
methodenwordenbesprokenom de dimensiesondernemerschapen
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familieverwantschapte versterken, waarbijde eigendomsverhoudingen
nietveranderd behoevente worden.Daarbijkanbijvoorbeeld worden
gedachtaan:hetoprichtenvaneenfamilievereniging, eventueelmeteen
vertegenwoordigende familieraad, hetgevenvanvoordrachtsrechtaan
die familieraad bijhetbenoemenvanbestuursledenvande L vE, het
opstellenvaneenfamiliestatuut, hetinstellenvaneenone-tierboard en
zelfshetnevenschikkenvanonderneming encharitatieve stichting onder
eenfamilieholding.

H etexpliciterenenvastleggenvanstructurenengezamenlijke afspraken
gaatechtereigenlijk integende gewoonte vande familie VanEeghenom
zominmogelijk vastte leggenenzakenhunnatuurlijke loopte laten
vinden, opbasisvanhetvertrouwenende gedeelde waardenbinnende
familiecultuur.

Mater familias redde bedrijf
Erisalle aanleiding om juistnu goed na te denkenoverhetaldanniet
wenselijk zijnvaneendergelijke ‘balanscorrectie’.H etbedrijfstaataande
vooravond vanhetterugtredenvanW illem vanEeghenalsdirectielid, na
eendienstverband vandertig jaar.B ovendienkomenertwee vacaturesin
de raad vancommissarissen.M omenteelbestaatde raad uittwee leden,
eenoud-A B N A mro-topman(voorzitter)enM aartenvanEeghen, een
oudere broervanH enrienW illem, die ook lid isvanhetbestuurvanL vE.

De RvC houdtnietalleende directie zakelijk scherp, maarverzorgtook de
voordrachtbijde benoeming vannieuwe directieleden, na eerst vooraf
goed te hebbengepolsthoe hetbestuurvande L vEeroverdenkt.H et
bestuurbenoemtde uiteindelijke kandidaat.De drie bestuursorganen:
directie, commissarissenenstichtingsbestuur, hebbeneenduidelijke
voorkeurvooreendirectie onderleiding vaneenlid vande familie Van
Eeghen.

Totnu toe ishetinruim drie eeuwenbedrijfshistorie steedsgeluktom
vanuitde familie te zorgenvooreencapabele directie.Daarbijheeft
tijdensovergangsfasesmeerdaneenseenvrouwelijke VanEeghende
continuïteitvande directievoering zekergesteld.Toende zoonvanJacob
vanEeghenkortna de overname vanhetbedrijfkwam te overlijden, nam
diensvrouw Suzanna B lock de touwtjesinhanden.Rechtstreeks
onderhandelenwasdestijdsnotdone vooreenvrouw.Daarom nam
Suzanna nietzelfplaatsaande onderhandeltafel, maarvoerde haarzoon
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namenshaarhetwoord.O pstrategische momententijdensde
onderhandelingenretireerde hijnaareentussenkamertje opde gang,
waarhijzichdoorzijnmoederlietinfluisterenwathijmoestzeggen.

Ook neven en nichten als opvolger
VoorW illem vanEeghenstaatgeengedoodverfde opvolgerklaar.Totnu
toe wasde gebruikelijke opvolgingslijndatde zittende directeurwerd
opgevolgd doorzijnoudste zoonenandersdoorzijntweede zoon, et
cetera.A lsergeengeschikte zoonbeschikbaarwas, werd overgestapt
naareenandere familiestaak.VóórW illem warentwee oudere broers‘aan
de beurt’geweest.Jochem enM aarten, de twee oudste zoons, kozen
echtertochvooreenroeping buitende onderneming.

H ethuidige ondernemingsbestuurwilhet‘oudste zoon-principe’verlaten
envoortaanook nevenennichteninaanmerking latenkomenvoorde
opvolging.Directie encommissarissenhoudendanook eenaantalzonen
endochtersennevenennichten‘inhetvizier’, allenwerkzaam buitenVan
Eeghen.InhetbedrijfzelfwerkennaastW illem enH enrimomenteelgeen
andere VanEeghens.N eefChrisuitde vijftiende generatie heefttwee jaar
inde onderneming gewerkt(vooralinCanada), maaristeruggekeerd
naarhetbankwezen, waarhijeerderwerkte.Z oonenneefM axheeftin
hetkadervanzijnstudie tijdenseenstage vaneenpaarmaandeninhet
Canadese bedrijfeenbusinessplanvoorde N oord-A merikaanse markt
geschreven.

De vijftiende generatie varieertinleeftijd van10 tot36 jaar.Inprincipe
mogenalle familieledeninhetbedrijfkomenwerken, mitsgeschiktenna
minstensvijfjaarsuccesvolle ervaring buitende onderneming.Inde
praktijk blijkthetechterlastig om eentalentenpoolbinnende familie te
vormen.Eenwelomschrevensystematiek voorbelangstellingsregistratie,
opsporing, beoordeling, selectie, plaatsing encoaching vanpotentialsuit
de familie ismomenteelnietvoorhanden.Datheeftte makenmetde
beperkte omvang vanhetbedrijfende overzichtelijkheid vande familie,
maarook metde overtuiging datserieuze gegadigdenzichzelfmoeten
bewijzenenmanifesteren.Échte ondernemersdoendatnamelijk altijd.

Deze informele enorganische aanpak pastbijde cultuurvande Van
Eeghens, maarroeptwelde vraag opofdaarmee geenkansenworden
gemist.O ok dringtde vraag zichopofhetloslatenvanhetprincipe van
‘de oudste zoonalseerstaangewezene’nietleidttotde behoefte aaneen
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meerproactieve, transparante engeobjectiveerde aanpak.Daarinzou ook
de intensivering enstroomlijning passenvande informatieverschaffing
overde onderneming aande nieuwe generatie, zodatdeze zicheen
realistischeneenduidig beeld kanvormen.

Terugblikkend, verteltneefChris:‘Toenik eenmaalbinnenwas, bleek
mijnbeeld vande onderneming welwatgeromantiseerd te zijngeweest.
Ik benachterafnog te vroeg hetbedrijfingestapt, ondanksmijnexterne
ervaring’.

Familieband versterken
Die informatiebehoefte hangtook samenmetde eerdergenoemde
geringe betrokkenheid vande familieaandeelhouders.M omenteeliser
weinig totgeentussentijdse informatieverstrekking overde onderneming
naarde familie(aandeelhouders).EenmaalperjaarisereenA lgemene
Vergadering vanA andeelhouders(A vA )voorgrootaandeelhouderL vE en
de kleine familieaandeelhouders.De laatste hebbenformeelgeen
zeggenschap.H etjaarverslag vande B V wordthunook alleenopverzoek
toegestuurd.

O ptermijnisdie losse band eengevaarvoorde continuïteitvanVan
Eeghen.VooralW illem enH enrivanEeghenzijnovertuigd vande
noodzaak om de brede familie sterkerte betrekkenbijonderneming en
stichting, voorhetcreërenvandraagvlak enalskweekvijver.Vorig jaaris
erna afloopvande A vA danook voorheteersteenbrede, informatieve
bijeenkomstvoorde familie gehouden.

Erkwamenzo’nzestig familieleden, waaronderook niet-aandeelhouders,
naarde H erengracht.H enrihield eeninleiding vooralle familieleden
waarinhijde filosofie vande onderneming uiteenzette.H etinitiatiefis
voorherhaling vatbaar.M omenteelwordtgezochtnaareenvorm voorhet
houdenvaneen(twee-)jaarlijkse bijeenkomst, liefstactieveren
participatieverdande eerste keer.Verderwordthetopstellenvaneen
familiestatuutoverwogen.De twee hierbovengeciteerde ledenvande
vijftiende generatie benadrukkenoverigensdatook hunoverige
generatiegenotentrotszijnophetbedrijfenzichdaarmee verbonden
voelen, vanuitde instelling ‘noblesse oblige’die zokenmerkend isvoorde
VanEeghens.
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Ideële zakelijkheid
A lmetalheefthetfamiliebedrijfdusvoldoende governance-uitdagingen
voorde toekomst.(zie ook kader).O ndertussenbouwende VanEeghens
verderaanhunmaatschappelijke enondernemende familie-erfenis.Z ozal
hetfamilielandgoed laterditjaarterbeschikking wordengesteld aan
nierpatiënten, insamenwerking methetEmma Z iekenhuis.Verderwordt
momenteelgezochtnaarmogelijke synergie tussenzakelijke belangenin
ontwikkelingslandenencharitatieve projectenvande stichting, zowelom
ideële alsom zakelijke redenen.Eenpragmatischhuwelijk tussencaritas
encommercie datzekerde zegenvanJacob vanEeghenzou hebben
gekregen.

De toekomstige governance-uitdagingen voor de familie Van
Eeghen:

 hetinstand houdenenzomogelijk versterkenvaninteresse en
betrokkenheid vannietinde onderneming werkzame familieleden
enfamilieaandeelhouders;

 hettenvolle benuttenvande familie alskweekvijvervoor
toekomstig ondernemend enbestuurlijk talent;

 hetoptimaliserenvande balansende wisselwerking tussende
commerciële ende charitatieve activiteitenencontacten;

 hetterdiscussie stellenenverruimenvande ongeschrevenregels
die totnu toe de directieopvolging hebbenbepaald;

 hetzonodig aanpassenvande eigendomsstructuurzodatde
intentiesenambitiesvande ondernemende familie VanEeghenop
evenwichtige wijze totuitdrukking komen;

 hetzonodig aanpassenvande bestuurlijke structuren, processen
enprogramma’s, metbehoud vanslagvaardigheid envrijheid van
handelenvoordirectie encommissarissen.

 O nderzoekenofenopwelke wijze hetmanagement(meer)kan
participereninaandelenvanhetbedrijf.


