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Advertorial

Hotel
Spaander

meer dan
125 jaar
gastvrijheid,
kunst
en beleving

Hotel Spaander dankt zijn naam aan oprichter Leendert Spaander (1855 - 1955).
Toen hij in 1881 de deuren van zijn hotel opende had hij zich tot doel gesteld dat
zijn hotel een internationale ontmoetingsplaats moest worden voor kunstenaars
uit de hele wereld. Hij stuurde ansichtkaarten naar diverse Europese kunstacademies en liet ateliers bouwen achter zijn hotel. Achteraf gezien stond hij
daarmee aan de basis van de toeristenindustrie van Volendam.
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De kunstenaars
De aanpak van Leendert Spaander wierp zijn
vruchten af en kunstenaars uit de hele wereld kwamen naar Volendam om de voor dit kleine vissersdorp zo karakteristieke kenmerken vast te leggen.
De schilderijen met doorgroefde gezichten van
vissers, kleurige klederdracht en de kleine houten
huisjes gingen al snel de wereld over. Ook vele
kunstschilders lieten als dank voor de geboden
gastvrijheid of als vergoeding voor kost en inwoning een schilderij achter.
Daardoor kan vandaag de dag in Hotel Spaander
worden genoten van een unieke verzameling kunstwerken (ruim 400), die nauw verbonden zijn met
het ontstaan en de geschiedenis van het hotel en het
leven eind 9e en begin 20e eeuw.

De groten der aarde
Aangetrokken door de schilderijen van de kunstschilders reisden ook de groten der aarde af naar
Hotel Spaander om alles met hun eigen ogen te
kunnen zien.
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Zij werden omarmd door de historie en het leven
van toen. De gastenboeken van het hotel laten zien
dat vele grootheden vanaf de oprichting tot aan de
dag van vandaag zijn gevallen voor Spaander. Vaak
lieten zij naast hun handtekening een anekdote of
tekening achter, die voor historici van onschatbare
waarde kunnen zijn. In de boeken vinden we bijvoorbeeld de namen van wereldberoemde mensen
als Franklin D. Roosevelt, keizer Wilhelm van
Duitsland, de Nederlandse koninginnen Emma
en Wilhelmina, componisten als Edvard Grieg en
Maurice Ravel, acteurs als Orson Welles, Elisabeth
Taylor, Clark Gable, Harold Lloyd, Maurice Chevalier, Gary Cooper en Douglas Fairbanks, magnaten
als Walt Disney en William Hearst, schilders als
Renoir en Signac en andere beroemdheden als Lord
Baden Powell en Chief White Horse. In de latere
boeken staan grootheden als Mohammed Ali, Jane
Seymour, de cast van the Bold and the Beautiful,
Kirk Douglas, Fanny Blankers Koen, Johan Cruijﬀ
en het Ajax team van 972. Ook minister-president
Balkenende en Koningin Beatrix brachten recentelijk een bezoek aan het vermaarde hotel.

Innovatie met behoud van de historie
Het hotel is inmiddels meerdere malen verbouwd,
maar toch is de sfeer van weleer nooit verloren
gegaan. Het hotel had hiervoor zelfs een heuse cultuurbewaker in dienst.
Inmiddels is hij overleden en zijn taken zijn overgenomen door Jannig Kwakman, die daarnaast ook
conservatrice is van de rijke kunstcollectie van het
hotel. Omdat de moderne consument steeds kritischer is geworden ontbreekt ook de nodige luxe
niet in Hotel Spaander.
Zo beschikt het hotel over een overdekt zwembad,
Turks stoombad, sauna, ﬁtnessroom en een eigen
parkeerterrein. Ook op culinair gebied heeft het
hotel een reputatie hoog te houden.
In de Grote Serre en in de Oude Herberg kan worden genoten van de meest uiteenlopende culinaire
specialiteiten. Het zal niemand verbazen dat visspecialiteiten een belangrijke plaats innemen op de
menukaart. En wie in Kamer  van het hotel slaapt

waant zich nog in het Volendam van oprichter
Leendert Spaander. Uit respect voor de grote roerganger is deze kamer nooit aangepast. De andere
78 kamers van het hotel zijn voorzien van bad of
douche, toilet, radio, tv, telefoon en broekenpers en
bieden uitzicht op het IJsselmeer of op de wereldberoemde dijk van Volendam. Met een fraai kunstwerk of beelden van weleer ademt iedere kamer een
stukje geschiedenis.

Multifunctioneel pand
Om het hoofd te bieden aan de concurrentie en de
recessie en zo Hotel Spaander te behouden voor
volgende generaties heeft de Volendamse familie
Schilder, die het hotel in eigendom heeft, altijd oog
gehad voor de kansen die de markt te bieden heeft.
Zo is Hotel Spaander een belangrijke speler geworden als het gaat om een locatie voor vergaderingen,
meerdaagse seminars, symposia, congressen, presentaties en workshops. Het hotel beschikt daartoe
over een groot aantal zalen met alle denkbare
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faciliteiten. En na gedane arbeid is het natuurlijk
nergens beter ontspannen dan in het pittoreske
Volendam.
Ook als het gaat om feesten en partijen is Hotel
Spaander toonaangevend in de regio.
De karakteristieke zalen en de vriendelijke bediening in Volendams kostuum zorgen voor een meerwaarde voor iedere feestelijke bijeenkomst.

Het ‘Jan Smit-effect’
Door de populariteit van Jan Smit en in zijn kielzog Nick en Simon, is Volendam dagelijks in het
nieuws. Naar de Palingsoap kijken iedere week
meer dan  miljoen mensen.
Dit legt het toerisme in Volendam geen windeieren.
In Volendam is dan ook veel te beleven.
Zo kan er een boottocht worden gemaakt naar het
historische eiland Marken, gezellig worden gewinkeld op de befaamde dijk of er kan een bezoek worden gebracht aan de historische stadjes Monnickendam en Edam. Hotel Spaander heeft over de bezet117

ting tegenwoordig dan ook niet te klagen. Directeur
Marcel Rutten: “Met de recessie hebben wij ons
hart vast gehouden. Gelukkig blijkt nu ook weer
dat kwaliteit altijd wint. De betonnen ‘bunkers’ die
na de oorlog zijn gebouwd om dienst te doen als
hotel hebben het nu moeilijk. Dit is toch een stuk
historie gebouwd op één van de mooiste plekjes
van het land. Als je daar met respect mee omgaat
en je houdt het kwaliteits- en prijsniveau goed in
de gaten, zullen nog vele generaties na ons genieten
van hetgeen Leendert Spaander heeft neergezet. Hij
stond immers aan de basis van het toerisme naar
Volendam. De opleving die we nu kennen is leuk,
maar kan ook zo weer wegebben.”
Volendam proﬁteert dus nog dagelijks van het werk
van visionair Leendert Spaander. De gehele lokale
toeristenindustrie is gebaseerd op zijn visie. Een
voorvader om trots op te zijn!”

