Familieportret

Hotel Wesseling

Al bijna vier eeuwen
lang in de familie
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Midden in het Drentse dorpje Dwingeloo ligt het op één
na oudste familiebedrijf van Nederland: Hotel Wesseling.
Eigenaren Annemarie Wesseling en Mark Bergmans
hebben een roerige tijd achter de rug, maar kijken vol
goede moed naar de toekomst. ‘Als ik zie waar we nu
staan, denk ik: wow, we hebben het wel geflikt.’
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Annemarie en Mark
Wesseling
(beiden 1968)
Hogere Hotelschool Leeuwarden
Getrouwd, drie kinderen: Fleur (19)
Claire (17) en Sophie (12)
1995 vader Hendrik draagt Hotel
Wesseling over aan Annemarie, haar
broer Erik en hun partners
2012 Mark en Annemarie nemen
het hotel samen over. Start
cateringactiviteiten onder naam
Buitenshuys
2016 beëindiging samenwerking
Hampshire Hotels

‘M

ijn opa heb ik nooit gekend.’
Annemarie Wesseling (47)
wijst naar een van de vele
oude zwart-witfoto’s aan de muur van
Hotel Wesseling. Hij overleed net als
haar vader Hendrik al jong. Die zich
herhalende geschiedenis is een van
de redenen dat ze bewust nadenkt
over haar toekomst. ‘Mijn vader stierf
op zijn 66e, hij had net rust genomen
na tientallen jaren hard werken.’ Ook
zij wil met haar man Mark Bergmans
(47) zeker tot haar 65ste Hotel Wesseling blijven runnen, maar dan wel
met een betere werk-privébalans.
Daarom komt er binnenkort een coach
met haar en Mark praten over de
toekomst, zowel op privé- als zakelijk
gebied. ‘Er is de afgelopen jaren veel
gebeurd in de familie waar ik best
nog last van heb’, zegt Annemarie
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voorzichtig. ‘Ik merk dat ik soms wat
meer behoefte heb aan afstand.’ Haar
man Mark lacht. ‘Ze wil niet meer elke
avond tijdens het tandenpoetsen over
de zaak praten.’
Geen riedeltje
Terwijl Annemarie in het restaurantgedeelte van het 33 kamers tellende
dorpshotel vertelt over de familiegeschiedenis, staat ze de ene na de
andere gast te woord. Veel mensen
bezoeken het hotel, dat midden in
het Drentse dorp Dwingeloo ligt, elk
jaar. ‘Ja dat is heel bijzonder’, zegt
Annemarie. ‘Ze willen graag een
praatje maken met ons, of soms met
mijn moeder, die nog bijna dagelijks in
het hotel te vinden is.’ Gastvrijheid is
een van hun belangrijkste waarden,
met hun dagelijkse aanwezigheid in

het hotel onderscheiden ze zich van
grotere hotelketens. ‘Maar ook onze
medewerkers draaien geen riedeltje
af’, zegt Annemarie. ‘Ze werken hier
allemaal al lang en zijn daardoor ook
het gezicht van het hotel. Daar komen
gasten voor terug.’ Annemarie en
Mark wonen met hun drie dochters
om de hoek bij het hotel en runnen
hun bedrijf ‘vrij fanatiek’. Een schilderijtje dat scheef hangt, bloemen die
niet goed staan, ze zien alles. ‘Als ik
langsfiets en er is een lampje uit, ga ik
naar binnen om ’m aan te doen.’ Een
gemiddelde werkdag begint om kwart
over zes ’s ochtends en duurt tot een
uur of één ’s nachts. De telefoons liggen naast hun bed voor als er ’s nachts
iets aan de hand is. Toen hun kinderen
klein waren, hadden ze zeven dagen
per week oppas. Toch heeft het gezin

‘Ze wil niet meer elke avond tijdens het
tandenpoetsen over de zaak praten’
altijd op één gestaan. Mark: ‘Maar het
bedrijf heeft natuurlijk veel impact
gehad op ons gezinsleven. Nu onze
dochters ouder zijn, horen we dat wel
terug.’
Gedoodverfde opvolger
Bij Annemarie was het vroeger niet
anders, zij en haar twee zussen en
broer groeiden op met twee ouders
die dag en nacht in Hotel Wesseling
werkten. ‘Ik heb dat nooit als vervelend ervaren. We woonden om de
hoek, het was juist fijn dat mijn ouders
altijd in de buurt waren als ik ze nodig
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had.’ Haar broer Erik werkte al jong
mee in het hotel en ontmoette er
zijn vrouw. Hij was de gedoodverfde
opvolger. Annemarie, de jongste van
de vier, volgde de Hotelschool en ontmoette daar Mark. ‘Ik had in tegenstelling tot mijn twee andere zussen,
ook interesse in het bedrijf. Mijn vader
vroeg Erik en mij in 1993 of we het
samen met onze partners over wilden
nemen. We hebben afgesproken dat
we eerst twee jaar samen zouden werken om te kijken of dat goed ging.’ Ze
bleken een prima team, en werden in
1995 officieel eigenaar van het hotel

en het tegenovergelegen Grand Café
De Brink. Hun vader adviseerde wel
iemand van buiten te laten kijken naar
het bedrijf en de onderlinge samenwerking. ‘Je weet het zelf niet altijd
het beste, een extern iemand laten
meekijken is nuttig’, zegt Annemarie.
Een coach begeleidde hen alle vier
afzonderlijk en als team. Het waren
nuttige sessies, die ze een paar jaar
later nog een keer herhaalden, en vijf
jaar geleden voor de derde keer. ‘We
merkten toen dat de markt was veranderd en we in de combinatie werk en
gezin ieder onze eigen weg kozen.’ Om
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Geschiedenis
Hotel Wesseling
In 1662 verstrekt Jacob Koning, de eigenaar van
het pand aan de Brink in Dwingeloo, bier aan
inwoners van het dorp. Twee jaar later vergadert
liefdadigheidsinstelling Sint-Antoniusgilde in
datzelfde pand van Jacob Koning. Na een brand
ondergaat het in 1750 een verandering, het
muuranker is bewaard gebleven en hangt nog
steeds in het café van Hotel Wesseling. De derde
echtgenote van Jan Hendriks Koning wordt na
diens overlijden deels eigenaar van de herberg
en koopt alles terug van de andere erfgenamen.
In 1822 hertrouwt ze met Jan Hendriks Barelds en
wordt de naam Koning ingeruild voor Barelds. In
1915 neemt zijn neef Jan Wesseling de herberg
over en bouwt een nieuw pand. De zoon van
zijn broer, Hendrik Wesseling, verbouwt de
herberg samen met zijn vrouw Ebolina tot een
modern hotel-restaurant. In 1995 nemen Erik
en Annemarie, zoon en dochter van Hendrik en
Ebolina, Hotel Wesseling over, samen met hun
respectievelijke partners. Inmiddels is ook het
tegenovergelegen Hotel de Brink toegevoegd.
Vanaf 2012 runnen Annemarie Wesseling en
haar partner Mark Bergmans samen de twee
bedrijven. Naast een hotel met restaurant heeft
Hotel Wesseling ook een kookstudio en verzorgt
het cateringactiviteiten. Sinds 2016 heeft het
hotel de status van rijksmonument.

zakelijk op een lijn te blijven schakelden ze opnieuw een coach in. Na een
jaar intensieve begeleiding bleek de
visie op de toekomst en de manier van
werken tussen de twee echtparen te
verschillend. Mark: ‘We merkten dat
één en één niet langer drie was.’ Toen
alle kaarten op tafel lagen, bleven
drie keuzes over: Mark en Annemarie
of haar broer en zijn vrouw zouden
Hotel Wesseling gaan runnen. De
derde keuze, verkoop aan een externe
partij, wilde Annemarie niet. ‘Mark
en ik kunnen goed samenwerken en
hebben het privé goed, we wilden het
graag samen gaan doen. Mijn broer en
zijn vrouw kozen ervoor om eruit te
stappen.’ Dat Hotel Wesseling al sinds
1662 in de familie is, speelde onbewust ook een rol bij de beslissing, zegt
Annemarie terugkijkend. ‘Ik wilde
niet dat het verkocht zou worden.’ Ze
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‘Mark en ik zijn het altijd eens.
Daardoor kunnen we snel
schakelen en gas geven’

kocht haar broer uit, een beslissing
die na al die jaren intensief samenwerken zwaar en moeilijk was. ‘Het hele
proces heeft veel energie gekost, het
is moeilijk als een familielid uit een
familiebedrijf stapt, de geldkwesties
kunnen spanning opleveren.’
Eigen soepmerk
De bedrijfsvoering is veranderd sinds
Annemarie en Mark het samen doen.
‘Als je met z’n vieren aan het roer
staat, doe je concessies aan elkaar. Nu
maken we onze eigen keuzes, Mark en
ik zijn het altijd eens. Daardoor kunnen we snel schakelen en gas geven.’
Ze gaven het personeel meer verantwoordelijkheden en benoemden
afdelingshoofden. ‘Dat geeft ons wat
meer gevoel van vrijheid.’ Op 1 januari
2016 verbraken ze de samenwerking
met Hampshire Hotels. ‘Promotioneel

was het voor ons goed, zij deden de
marketing en sales, we kochten via
hen goedkoper in’, zegt Mark. Maar de
formule van Hampshire veranderde,
er kwamen meer verplichtingen voor
de deelnemende hotels. Zestig procent
van de inkopen moesten bijvoorbeeld
worden gedaan bij door Hampshire
geselecteerde leveranciers. Ook de
reserveringen zouden via hen gaan lopen. ‘Dan hadden we zelf geen controle meer over het gastenbestand. Dat
wilden we niet.’ Nu is Hotel Wesseling
weer geheel zelfstandig en ontwikke-

len ze zelf steeds nieuwe initiatieven.
‘We kijken goed om ons heen, wat
leeft er, kunnen we nog nieuwe dingen
ontwikkelen. We organiseren bijeenkomsten in onze kruidentuin, houden
kooksessies, we hebben een eigen
soepmerk en er rijdt sinds kort een
foodtruck rond, een mobiele culinaire
keuken. Zo geven we meer inhoud aan
catering.’
Op de vraag of ze trots zijn op het
bedrijf, aarzelt Annemarie. ‘Ik ben nog
herstellende van het scheidingsproWijzer · Rabobank Private Banking

ces. Maar als ik zie waar we vandaan
komen en waar we nu staan, denk ik:
wow, we hebben het wel geflikt.’ Het
voelt ook wel eens gek, zegt ze, dat
zij als jongste van de vier broers en
zussen nu het bedrijf voortzet. ‘Alsof
het niet de bedoeling was dat ik hier
zou zitten.’ Die gevoelens zorgen
ervoor dat de opvolging bij hen thuis
geen onderwerp is van gesprek, ook
niet met hun oudste van 19. ‘Ze zit op
de Hotelschool en werkt graag mee
in het bedrijf, maar we willen niet
dat zij zich de gedoodverfde opvolger

voelt’, zegt Annemarie. Peinzend kijkt
ze naar de fotomuur vol geschiedenis. ‘Het is zo bijzonder om het één na
oudste familiebedrijf van Nederland
te runnen, maar bij die mooie geschiedenis zit een hoop bagage. Als ik op
een zeldzaam moment rustig thuis
op de bank zit en mijn gedachten laat
gaan over wat er allemaal is gebeurd,
denk ik wel eens: poeh, dat is niet
niks. Maar dan roep ik mezelf snel tot
de orde. Jezelf zielig vinden, daar is
niemand bij gebaat. Rug recht en aan
de bak, dat werkt wel.’
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