
mijn moment van de week

M ijn zoon is eigenaar van 
onze koninklijke familie-
wijnhandel Dikkers in 

Hoogeveen. Koning Willem III 
heeft deze wijnhandel ooit het 
predicaat ‘koninklijk’ verleend. 
De winkel is meer dan honderd-
vijftig jaar oud en bevindt zich in 
een monumentaal pand dat daar 
speciaal voor is gebouwd. In 
Jugendstil met Art Deco-
tegeltableaus in de voorgevel.” 
 
onveranderd 
“Vroeger werd er jenever gestookt 
en in de advocaatfabriek achter 
de winkel werd advocaat gemaakt 
onder de merknaam Drentsche 
Ei. De fabriek is niet meer in 
gebruik, maar wel behouden 
gebleven. Beroemd was het 
‘Hoogeveensche slokje’, een krui-
denbitter naar grootmoeders 
recept. De dranken worden nog 
steeds verkocht onder eigen 
merknamen. Alles in de zaak ziet 
er nog net zo uit als toen.”

Baan opgezegd
“Mijn schoonvader heeft de wijn-
handel in 1946 gekocht. Later had 
mijn vrouw Marianne de leiding.
Mijn zoon Eric nam de winkel in 
2005 over en zette de familietradi-
tie voort. Als kind al hielp hij 
vaak in de zaak. Hij was eerst 
projectontwikkelaar bij Amstel- 
land, maar toen mijn vrouw in 
2005 verongelukte, besloot hij die 

baan op te zeggen en in de wijn-
handel van de familie te gaan 
werken. Sindsdien heeft hij de 
winkel zo weten uit te breiden dat 
hij een nieuwe opslagruimte 
nodig had. De zaak heeft inmid-
dels ook een proeflokaal en biedt 
wijncursussen aan. Ondanks deze 
moeilijke economische tijd heeft 
hij veel klanten, van particulieren 
tot restaurants en bedrijven. Om 
die allemaal te kunnen bedienen 
had hij een groter pand nodig 
voor de opslag.”

Samen naar de notariS
“We zijn samen naar geschikte 
ruimte gaan zoeken en hadden al 
snel iets op het oog. Een prachtig 
pand op een industrieterrein, 
slechts enkele honderden meters 
van de winkel. De personeels-
ploeg, die bestaat uit leuke, jonge 
figuren, stond al te juichen.  
Ze hoopten al dat we het zouden 
doen. Ik ben met Eric meegegaan 
naar de notaris om het contract te 
tekenen en de aankoop te bezege-
len. Voor mij een mooi moment.”

goede Band
“Ik heb een heel goede band met 
mijn kinderen. Mijn dochter werkt 
als ambtenaar in Den Haag en 
doet dus weer iets heel anders. 
Voor ouders is het waardevol om 
te zien dat het goed gaat met de 
jongelui. Dat is het mooiste wat  
er is.” 

Iedere week vraagt MAX Magazine 
een persoonlijkheid naar zijn of 
haar moment van de week. Deze 
keer: Hans Wiegel (1941), voorma-
lig politicus voor de VVD. Hij was 
van 1995 tot 2012 voorzitter van 
Zorgverzekeraars Nederland. 
Daarnaast is columnist bij NRC/
Handelsblad en bekleedt hij 
verschillende nevenfuncties zoals lid 
van het Curatorium VNO-NCW, lid 
Stichtingsbestuur Assurances KLM 
en lid van het Bestuur van Achmea.

‘mijn zoon zet  
de familietraditie voort’
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