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kunst&cultuur >>

Emile Gassler en Mariëlle van der Hilst-de Haas.
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Een kunst-eldorado is Den Haag al, naar het schijnt. Méér 
dan zon, zee en strand blijken de musea hier in trek. Volgens 
onderzoek zijn de toeristen, uit zowel binnen- als buitenland, 
in de afgelopen vijf jaar steeds vaker op zoek gegaan naar de 
zeldzame kunstschatten, groot en klein, die in onze stad op tal 
van mooie plekjes verborgen liggen. 

De cijfers. Nog in 2007 was museumbezoek voor amper 
zeven procent van de dagjesmensen uit ons land de reden om 
naar Den Haag te komen, in 2015 was dat gestegen tot niet 
minder dan vijftien procent, evenveel als het percentage van 
de mensen die uitsluitend zijn geïnteresseerd in een bezoek 
aan mooie winkels. De toename van de belangstelling voor de 
Haagse cultuur blijkt ook groot onder de 
buitenlandse toeristen.

Iedereen is in vervoering van de 
topstukken van de Hollandse meesters. 
Als een enkel doek zich hier ter stede 
reeds in zulk een grote belangstelling 
mag verheugen, dan kan een stad 
als Den Haag uiteraard van een zeer 
bevoorrechte positie spreken. Met het 
Mauritshuis, het Museum Escher in 
het Paleis, het Gemeentemuseum, 
het Historisch Museum en Panorama 
Mesdag is er bovendien sprake van 
een kunstaanbod van internationale 
allure. Niet zonder reden is Den Haag 
na Amsterdam de tweede kunststad 
van het land.

Maar er is méér. Wie onze stad met een 
bezoekje vereert, kan (met ingang van mei 2019) zelfs slapen 
op één kamer met het ‘Meisje met de parel’ of, indien zulks 
nadrukkelijk is gewenst, ook op een kamer bij ‘De Nachtwacht’. 
In de wondere wereld die Emile Gassler (eigenaar) en Mariëlle 
van der Hilst-de Haas (directeur) in een uitbundig moment van 
creatieve bezinning in Hotel Corona aan het Buitenhof hebben 
geschapen, zullen de hotelbezoekers versteld staan van de 
aanwezige topstukken, niet alleen op alle 71 (vernieuwde) 

kamers, ook aan de wanden van de gangen van alle zes 
verdiepingen van het hotel.  

De gasten van het nieuwe Boutique Art Hotel Corona zullen 
zich in een museum wanen. Alle kamers zijn vernoemd náár 
en hebben een connectie mét een internationaal vermaarde 
kunstenaar die, zegt directeur Van der Hilst-de Haas, zo 
bekend is dat iedereen ter wereld deze kent. In elke kamer 
hangt van de betreffende kunstenaar een meesterwerk, 
een icoon. Dat wil zeggen een reproductie. Geen normale 
reproductie maar een heel bijzondere reproductie: een 
foto in de hoogste resolutie op een aluminium ondergrond 
en afgewerkt met een epoxylaag tegen beschadigingen. 

Nauwelijks van echt te onderscheiden. 
,,Zo warm is de uitstraling,’’ zegt eigenaar 
Gassler. Zo hangen de meesterwerken 
op de kamers, zo hangen ze in op de 
gangen. Welkom in Museum Corona. 

Hoogwaardig lab
De Corona Art Collection van 
reproducties van meesterwerken 
zijn in opdracht vervaardigd door 
een fabriek in Almere, Re-Art, een 
hoogwaardig vaklab voor kunstenaars, 
fotografen, musea en galeries op het 
gebied van reproductiefotografie, 
fotografie, lithografie, kunstdrukwerk 
en kleurmanagement. Gassler: ,,Re-
Art werkt voor de beste kunstenaars, 
wereldwijd. Met hun verfijnde techniek 
zijn ze in staat de kleurechtheid van de 
foto’s levenslang te garanderen.’’ Gassler 

zegt over de mooiste reproducties te kunnen beschikken, 
omdat hij contacten heeft met alle topmusea, wereldwijd.

In het concept dat Gassler en Van der Hilst voor het nieuwe 
Boutique Art Hotel Corona hebben ontworpen, bestaat voor 
de gasten de mogelijkheid een afdruk van de ‘meesterwerken’ 
uit de Corona Art Collection aan te schaffen. Gassler: ,,Bij 
interesse kunnen de werken door onze gasten gewoon bij 

Een denker, een ziener? Wat je over registeraccountant en vastgoedbelegger Emile Gassler 

ook kunt zeggen, zijn hobbyhotel Corona aan het Buitenhof heeft hij, met vooruitziende 

blik, in twee jaar tijd laten ontwikkelen tot het nieuwe Boutique Art Hotel Corona. De 

hotelgasten wanen zich er in een museum. 

Slapen bij het ‘Meisje met de parel’ – het kán
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de receptie worden besteld. Waar de gast ook vandaan komt, 
al is het uit China, hij krijgt de reproductie vervolgens netjes 
thuisgestuurd. Zo neemt hij onze hotelkamer dus als het ware 
mee naar huis.’’ De reproducties zijn ook via de website te 
bestellen.

Van der Hilst-de Haas trad twee jaar geleden in Corona als 
directeur aan. Ze ervaart het als een grote uitdaging om in het 
vernieuwde hotel (‘we maken eigenlijk een geheel nieuw hotel 
tussen oude muren’) leiding te mogen geven. ,,Ik ben zeer 
verheugd met mijn aanstelling. We zijn er voor iedereen die 
geniet van het stadse leven en eigentijds comfort zoekt. Geen 
van de 71 kamers is hetzelfde. De aandacht voor onze gasten 
en de persoonlijke service maken Corona extra bijzonder. Daar 
ben ik trots op. We willen onze gasten vooral een persoonlijke 
beleving bieden.’’ Gassler: ,,Reizigers willen tegenwoordig 
vooral een hotelkamer met beleving. Waar ben je geweest? 
Waar heb je gelogeerd? Hoe mooi is het dan niet om te 
kunnen zeggen dat je bij ‘De Nachtwacht’ hebt geslapen.’’

De verbouwing van het oude Hotel Corona (36 kamers) tot het 
nieuwe Boutique Art Hotel Corona (71 kamers) is een proces 
waarmee in juni 2017 werd begonnen. Totaal is er ten minste 
twee jaar voor uitgetrokken. Op het oude hotel zijn twee extra 
verdiepingen aangebracht, goed voor de huisvesting van 35 
extra kamers. Voor de verbouwing, de inventieve architectuur 
en de bijzondere interieurs tekende architect Mark Graafl and 
van Bureau Kroner uit Den Haag. Van der Hilst-de Haas: 
,,Expats, business- of leasure-gasten – iedereen moet zich bij 
ons happy voelen.’’ www.corona.nl

‘REIZIGERS WILLEN 
TEGENWOORDIG 
VOORAL EEN HOTELKAMER 
MET BELEVING’
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‘Meisje met de parel’ (Johannes Vermeer). ‘De Nachtwacht’ (Rembrandt).


