
Energiek, dynam isch 

en ‘n heel druk baasje
ROTTERDAM -  Zou het  
in zijn jonge jaren niet  
vaak tegen hem  zijn ge-
zegd? Kom , Steven, eet  je  
bordje eens leeg en houdt  
in godsnaam  even je 
m ond!         Algem een Dagblad
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Wie je ook spreekt , ze zeggen 
het  allem aal. De aan de Rot-
terdam se Heem raadssingel ge-
boren Steven van Eij ck – in het  
kabinet  Balkenende I  voor één 
jaar staatssecretar is van Finan-
ciën, daarvoor hoofddocent fis-
cale econom ie van de Erasm us 
Universiteit ,  daarna regerings-
com m issaris voor het  jeugd-  en jongerenbeleid – is 
een spraakwaterval die zijn weerga niet  kent .

Tegen int im i m aakt  Van Eij ck er geen geheim  van zich 
wel eens een adhd’er te voelen. Bestuursvoorzit ter 
Sadik Harchaoui van Forum , het  I nst ituut  voor Mult i-
culturele Ontwikkeling in Ut recht , herkent  dat  ook bij  
zichzelf:  , ,Kom  ik Steven tegen dan roept  hij  alt ij d:  
hé, broert je.’’ Dat  de Marokkaanse Sadik een kleurt je 
heeft  en Van Eij ck blank is, m aakt  voor die verm eende 
fam ilieband niet  uit .  , ,Steven is het  verschil voorbij .  
I edereen is hem  even lief.’’ 

Coert  Beerm an, directeur van de Rabobank die Van 
Eij ck van dichtbij  m eem aakte als voorzit ter van de 
Econom ic Developm ent  Board Rot terdam  -  een denk-
tank van dert ig gezichtsbepalende ondernem ers en 
vertegenwoordigers van kennisinstellingen -  kij kt  er 
niet  van op dat  Steven van Eij ck drum t  in de kelder 
van zijn huis in Kralingen. ,,Hij  m oet  toch ergens zijn 
tom eloze energie in kwij t .’’

Van Eij ck, zo typeert  de bankdirecteur, is energiek, 
dynam isch, m aar ook een m an die som s voor de t roe-
pen uit  loopt . , ,Dat  laatste is zijn valkuil.  Wat  hij  van 
voren opraapt , gooit  hij  m et  zijn kont  weer even snel 
omver.’’ Kortom , zonder een team  van ‘afm akers’ om  
hem  heen zou er van de vele plannen die de weten-
schapper/ polit icus dag in dag uit  lanceert  niet  veel 
terecht  kom en.

,,Bij  Steven,’’ vervolgt  directeur Lodi Hennik van de 
Landelij ke Huisartsen Vereniging, waarvan Van Eij ck 
tegenwoordig voor twee dagen per week voorzit ter is, 
, , is het  glas alt ij d half vol en de rest  vult  hij  zelf bij .  Hij  
is schrander, kan t ien dingen tegelij k en is gigant isch 
energiek. Met  hem  erbij  is het  alt ij d feest .’’

De huisartsenclub haalde Steven van Eij ck twee jaar 
terug binnen. ,,Vanwege zijn netwerk en effect iviteit  
in Den Haag. Hij  kent  iedereen, het  is werkelij k on-
gelooflijk hoe groot zijn netwerk is. En daarbij is hij 
zo volslagen doodnorm aal, heel t ransparant , Hij  heeft  
totaal geen spat jes en weet  zich toch tot  in de hoog-
ste regionen te begeven. Dat  is zijn kracht .’’

Nou ja, t ransparant? I n de zom erm aanden is Van 
Eij ck steevast  zoek. Zijn naaste m edewerkers weten 
dat  de vakant ieperiode voor hem  heilig is, m éér niet . 
Hij  is een fam ilym an, geven ze als verklar ing. Wie op 
zoek gaat  naar zijn pr ivéleven botst  snel tegen dichte 
deuren. Veel verder dan dat  hij  get rouwd is en dr ie 
t ienerdochters heeft , kom  je niet . I n een zeldzaam  
interview vertelde Van Eij ck eens over de spannende 
herinneringen die hij  bewaart  aan de st r ij d tussen r i-
valiserende groepjes st raatkids om  de kastanjes. En 
aan de jaarlij kse kerstbom enjacht  m et  de daarop vol-
gende buurtverwarmende fik tot in de hemel. 

O ja, laten we het  niet  vergeten:  m et  de hem el heeft  
Steven Richard Antonius van Eij ck iets. I n 2004 be-
noem den de bisschoppen hem  tot  lid van een over-
legcom m issie m et  de overheid. En vorig jaar nog be-
dankte Van Eij ck t ij dens een audiënt ie paus Benedictus 
XVI  voor zijn steun aan de rechten van het  kind. 

Alsof het  hem  allem aal kom t  aanwaaien. Vergeet  
het  m aar. Zijn studie m oest  hij  zelf verdienen. Op de 
m arkt , m et  folderen en als nachtelij k schoonm aker 
van kot ters en draaibanken in de haven. En nu nog 
kun je hem  inhuren voor een debat . Debat leider Pe-
ter Schuiten:  ,,Hij  is scherp, heel breedsprakerig ook 
en hij  denkt  groter en gedurfder dan een gem iddelde 
Rot terdam m er.’’


