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Met de klok mee: Museum Suites aan de Amsterdamse 
Willemsparkweg; replica van Van Goghs ‘De Vrouw van 
Arles’; de Mondriaan-suite.

here art and hospitality meet, 
luidt het motto van Museum 
Suites in Amsterdam. Die 
kunst zat er al vroeg in. De 

eerste eigenaar van het monumentale 
pand aan de Willemsparkweg was óók de 
eerste directeur van het Rijksmuseum. 
‘Deze Jonkheer van Riemsdijk kocht het 
perceel in 1888 en liet er een groot huis 
bouwen’, vertelt Annemarie Manshande, 
mede-eigenaar van Museum Suites. 
‘Vandaar dat onze suites vernoemd zijn 
naar Rembrandt van Rijn, Johannes 
Vermeer, Vincent van Gogh en Piet 
Mondriaan.’ Hun werk is te zien in de 
musea op loopafstand van het boetiek-
hotel: het Rijksmuseum, het Stedelijk 
Museum en het Van Gogh Museum. 
Maar ook in de suites zelf, waar replica’s 
voor een kunstzinnig decor zorgen. Verder 
zijn de suites ook vormgegeven in de stijl 
van de schilders, vertelt Annemarie.  
‘De Mondriaan-suite heeft een moderne 
uitstraling, met veel strakke lijnen en 
grote vlakken. De Vermeer-suite heeft 
juist weer een heel knusse, huiselijke sfeer, 
die zo kenmerkend is voor zijn werk.  
De Van Gogh ligt op het zuiden en vangt 
daardoor veel zonlicht, terwijl de 
Rembrandt een mix laat zien van donkere 
kleuren en warm licht, dat deels uit de 
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open haard komt.’ Hoge plafonds, 
marmeren schouwen en houten vloeren 
dragen bij aan de elegante uitstraling  
van de suites. Aan luxe en comfort is  
ook gedacht, zo getuigen onder meer  
de regendouches en verwarmde bad-
kamervloeren. 

De Joffers
Sinds de opening, begin 2011, loopt het 
storm. Op TripAdvisor regent het 
positieve beoordelingen, vooral van 
buitenlandse gasten. ‘Nederlanders 
logeren graag in de grachtengordel,’ 
vertelt Annemarie, ‘terwijl onze gasten 
juist de rust, ruimte en architectuur van 
het Museumkwartier waarderen. Zij 
hebben hier pas echt het gevoel dat ze 
tussen de Nederlanders zitten. Of zoals de 
Amerikanen zeggen: between the locals.’
Wie heeft het centrum ook nodig als je 
middenin het Museumkwartier zit, 
vlakbij de grote musea en op korte afstand 
van het Vondelpark? In deze sfeervolle, 
chique wijk met zoveel leuke winkels, 
boetiekjes, interieurzaken, galerieën, 
grand cafés en eethuizen mis je de 
grachten niet eens. ‘Het Museumkwartier 
is de laatste jaren sterk veranderd’, vertelt 
Annemarie. ‘Toen ik jong was en hier  
zelf nog woonde, was er lang niet zoveel 
aanbod. Maar veel panden zijn  opgeknapt 
en de trendy winkels en restaurants 
schieten als paddenstoelen uit de grond. 
Het is zoveel leuker nu.’
Dat willen we natuurlijk met eigen 

Slapen in een Van Gogh 

Museum 
Suites

Tekst en fotografie Jeroen Jansen

Je hoeft geen kunstliefhebber te zijn om je 
thuis te voelen in het Amsterdamse 
Museumkwartier. Onze culturele daadkracht 
bestond uit een overnachting in boetiekhotel 
Museum Suites. Verder bezochten we vooral 
veel leuke winkels en eethuizen.  



ogen zien. Na te hebben ingecheckt in de 
Van Gogh-suite, lopen we de 
Willemsparkweg in en slaan we linksaf de 
Cornelis Schuytstraat in. Daar zit op de 
hoek Brasserie de Joffers, vernoemd naar 
een stel deftige Amsterdamse dames. De 
Joffers studeerden eind 19de eeuw aan de 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten. 
Ze woonden in het Museumkwartier en 
exposeerden veel samen. De brasserie is 
een favoriete (ontbijt)plek van Annemarie 
en ook populair onder gasten die ervoor 
kiezen een keer niet in de salon van 
Museum Suites te ontbijten. 
Ons taartje met rivierkreeft, gerookte 
zalm, wasabidressing, een kwarteleitje en 
zalmkaviaar smaakt duidelijk naar meer. 
Toch houden we het bij één gerecht, want 
aan de overkant lonkt Van Dam, waar we 
kiezen voor de salade met rucola, 
zongedroogde tomaatjes, pecorino en 
prosciutto. 

Zien en geZien worDen
Terwijl we ons te goed doen aan het eten 
en de wijn, trekt bekend en halfbekend 
Amsterdam aan ons voorbij. Het is hier 
zien en gezien worden. Aan de overkant 
van de straat houden de 4x4’s stil voor de 
lingeriewinkel van Marlies Dekkers. Een 
deur verderop zorgt de etalage van 
bloemenparadijs Menno Kroon voor veel 
bekijks. ‘De Cornelis Schuyt’ is zonder 
twijfel een van de meest modieuze 
winkelstraten van Amsterdam. Met 
afwisselend grote namen (van fashion 
queen Sheila de Vries tot veilinghuis 
Christie’s) en hidden gems als Mulder 
Boekhandel, verswinkel Organic, 
damesmodezaak Vlerk (veel shabby chic) 

Terwijl we ons te goed doen 
aan het eten, trekt bekend en 
halfbekend Amsterdam voorbij
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en Le Pain Quotidien, waar Museum 
Suites de verse broodjes vandaan haalt. 
’s Avonds hebben we de restaurants voor 
het uitkiezen. Niet alleen in de Cornelis 
Schuyt, maar ook aan de Willemsparkweg 
en de Van Baerlestraat. Een nieuwe 
hotspot is het trendy Conservatorium 
Hotel, dat het chique restaurant Tunes en 
een meer casual brasserie herbergt. 
Volgens Annemarie zijn er de laatste jaren 
veel goede restaurants bij gekomen.  
Di Sale, Classico en George liggen op 
kruipafstand van Museum Suites. De 
kleine brasserie Pompa, in de richting van 
het Museumplein, is erg in trek bij 
mensen die net uit het Stedelijk of Van 
Gogh komen, of zich opmaken voor een 
concert. ‘Prima voor een casual hap met 
voldoende kwaliteit om zich te kunnen 
meten met de grote restaurants’, stelt 
Annemarie. Dat blijkt niets te veel gezegd. 
Na een verrukkelijke maaltijd lopen we 
terug naar onze Museum Suite, waar we 
voldaan in slaap vallen onder de 
zonnebloemen van Van Gogh. �

Museum Suites
willemsparkweg 113, Amsterdam
tel. 020 3318300
www.museumsuites.com

� Museum Suites viert de heropening 
van het Stedelijk Museum: bij een verblijf 
van drie nachten in de Mondriaan-suite 
krijg je een gratis museumticket. 

Met de klok mee: de Van Gogh-suite; Brasserie Joffers 
in de Cornelis Schuytstraat; daaronder het Museum-

plein; Annemarie Manshande; de Mondriaan-suite; 
lunchen bij Van Dam in ‘de Cornelis Schuyt’.

De TipS VAn AnneMArie 
MAnShAnDe
1. Brasserie Keyzer
Brasserie Keyzer, naast het Concertgebouw. Sinds 
dirigent en violist Jaap van Zweden in het Concertgebouw 
de scepter zwaait, is Keyzer weer the place to be van 
weleer, toen concertpubliek en brasserie één geheel 
vormden. De Nederlands-Franse keuken staat terecht 
goed aangeschreven. 
www.brasseriekeyzer.nl

2. Chang-i
Ga je voor Aziatisch, dan is Chang–i de aangewezen plek. 
Een restaurant met een bijzondere (fusion)keuken en een 
prachtig interieur waar je in stijl wordt bediend. 
www.chang-i.nl 

3. restaurant Willems
Schuin tegenover De Joffers zit restaurant Willems, een 
sfeervolle brasserie met een goede prijs-kwaliteit-
verhouding. Annemaries neef, met een indrukwekkend 
kook-cv, werkt er in de keuken. 
www.restaurantwillems.nl


