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An exceptional Hotel
or ‘simply' a palace?

Een bijzonder Hotel of ‘gewoon’ een paleis?

In 2002, Crown Prince Willem-Alexander reconfirmed the Orange relationship
with the hotel: on 2 February that year, he married Princess Máxima
Zorreguieta. The hotel was transformed into the private residence of more
than fifty royal guests and other international personalities for three days. 11
kings and queens stayed at the hotel, 13 crown princes and crown princesses
and 29 princes and princesses, as well as Kofi Annan (head of the United
Nations at the time) and Nelson Mandela, who were also accompanied by their
wives.
Queens in the Amstel
The female Oranges in particular have made prolific use of the hotel: Queen
Wilhelmina received prominent guests there; Queen Juliana held stately
banquets and her guests stayed at the hotel, for example, during her investiture in 1948. In 1962, she also selected the Amstel Hotel as the setting for a

25-jarig huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard
25th Wedding Anniversary of Queen Juliana and Prince Bernhard
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Princess Máxima and Crown Prince Willem-Alexander

King Willem III was so curious
about the new hotel that he did
not wait for the official opening

Door de jaren heen heeft het Amstel Hotel altijd een innige band met het ko-

Over the years, the Amstel Hotel has always maintained a close relationship

ningshuis onderhouden. Zo hield Koningin Juliana hier regelmatig koninklijke

with the Dutch Royal Family. Queen Juliana regularly held royal banquets here.

banketten. Bij grote feesten van de koninklijke familie logeerden en logeren

Noble guests from all over the world have stayed at the hotel when attending

hoogadellijke gasten uit de hele wereld in het hotel.

large-scale celebrations of the Royal Family.

Die koninklijke voorkeur dateert al vanaf de eerste dag dat het Amstel Hotel

The Royal preference dates back to the very first day that the Amstel Hotel

haar deuren opende in 1867. Koning Willem III was zo nieuwsgierig naar het

opened its doors in 1867. King Willem III was so curious about the new hotel that

Koning Willem III werd opgevolgd door een rij van vrouwelijke Oranjes: eerst

nieuwe hotel, dat hij de officiële opening op 16 juli niet afwachtte: samen met zijn

he did not wait for the official opening on 16 July: he had a look around together

regentes Emma, daarna koningin Wilhelmina, koningin Juliana en sinds 1980

zoon nam hij er op 27 april - precies een jaar en een dag na de eerste steenleg-

with his son on 27 April - exactly one year and one day after the first stone was

koningin Beatrix. De aanstaande koning is voor het eerst weer een Willem:

ging - alvast een kijkje. Hij was zeer ingenomen met de inrichting en de zorg-

laid. He was very taken with the decor and the meticulous finishing touches,

kroonprins Willem-Alexander. Deze aanstaande Willem IV presteerde het om ter

vuldige afwerking, die precies was zoals Cornelis Outshoorn het had getekend.

which were precisely as Cornelis Outshoorn had drawn them. He also voiced his

wereld te komen op 27 april 1967 - precies honderd jaar na het eerste bezoek

admiration for the short completion period for the work. After this visit, he is said

van koning Willem III aan het Amstel Hotel. Toeval?

Koning Willem III was zo nieuwsgierig naar het nieuwe hotel, dat hij
de officiële opening niet afwachtte

[EN]

Van Willem III naar Willem IV

to have stated his preference for the Amstel Hotel instead of the Royal Palace,
which he referred to as being uninhabitable.

Silver Anniversary of her marriage to Prince Bernhard. Queen Beatrix upheld
this tradition: the Amstel Hotel was where her guests stayed and where the celebrations were held for her marriage to Prince Claus in 1966, for her
ascension to the throne in 1980 and for her sixtieth birthday in 1988.
Other times
Queen Wilhelmina was a woman who liked to be on time. On one occasion, she
was expecting a French ambassador, who was to arrive at three o’clock.

In 2002 bevestigde kroonprins Willem-Alexander de band van Oranje met het
hotel nog eens: op 2 februari dat jaar trad hij in het huwelijk met prinses

From Willem III to Willem IV

Máxima Zorreguieta. Drie dagen lang was het hotel de privé-residentie van

King Willem III was succeeded by a succession of females of the House of Orange:

meer dan vijftig koninklijke gasten en andere internationale persoonlijkhe-

firstly, Regent Emma, followed by Queen Wilhelmina, Queen Juliana and since

den. In het hotel verbleven 11 koningen en koninginnen, 13 kroonprinsen en

Ook toonde hij veel bewondering voor de korte tijd waarin het werk was op-

1980 Queen Beatrix. The future king is another Willem: Crown Prince Willem-

kroonprinsessen en 29 prinsen en prinsessen, evenals Kofi Annan (toen hoofd

geleverd. Het schijnt dat hij na dit bezoek het Amstel Hotel prefereerde boven

Alexander. The future Willem IV was born on 27 April 1967 - exactly one hundred

van de Verenigde Naties) en Nelson Mandela, samen met hun echtgenotes.

het Paleis op de Dam, dat volgens hem onbewoonbaar was.

years after King Willem III’s first visit to the Amstel Hotel. Coincidence?
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splendid dinner dance with royal guests from across the globe in honour of the

However, he arrived late. At ten past three, the Hotel received a telephone call
from Central Station: he had just arrived and would be at the hotel shortly. At
the orders of the Queen, the personnel set all of the clocks in the hotel to
three o’clock. It was not an easy task, ladders had to be used, but at least her
guest would be under the impression that he had arrived on time. A form of
courtesy that cannot be found anywhere these days.
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Koningin - Queen Wilhelmina

Koninginnen in het Amstel
Vooral ook de vrouwelijke Oranjes hebben vaak gebruik gemaakt van het hotel:

Het is een jongen!

It’s a boy!

koningin Wilhelmina ontving er hoge gasten en koningin Juliana hield er

Op 27 april 1967, de dag dat kroon-

On 27 April 1967, the day that Crown

staatsbanketten en liet er haar gasten logeren, zoals in 1948 bij haar inhuldi-

prins Willem-Alexander zijn eerste

Prince Willem-Alexander uttered his first

ging. Ook in 1962, bij haar zilveren huwelijk met prins Bernhard, koos zij het

kreten slaakte, zat prins Bernhard

cries, Prince Bernhard was attending a

Amstel Hotel uit voor een groots diner-dansant met koninklijke genodigden uit

in het Amstel Hotel bij een staats-

stately banquet in the Amstel Hotel with

de hele wereld. Koningin Beatrix nam de traditie getrouw over: bij haar

banket met koning Mahendra Bir

King Mahendra Bir Bikram of Nepal.

huwelijk met prins Claus in 1966, bij haar aantreden tot de troon in 1980 en bij

Bikram van Nepal. Koningin Juliana

Queen Juliana had cancelled an hour be-

haar zestigste verjaardag in 1998 was het Amstel Hotel de plek waar haar

had een uur voor het begin van het

fore the start of the stately banquet to

gasten logeerden en waar feest werd gevierd.

staatsbanket afgehaakt om in het

support her daughter Beatrix during the

Academisch Ziekenhuis in Utrecht

birth in the Academic Hospital in

Andere tijden

haar dochter Beatrix bij te staan bij

Utrecht. Queen Juliana called the hotel from the hospital

Koningin Wilhelmina was een zeer stipte vrouw. Eens verwachtte zij in het

de bevalling. Even na achten belde koningin Juliana vanuit het ziekenhuis naar

slightly after eight o'clock to inform Prince Bernhard that he had become a

Amstel Hotel een Franse afgezant die om drie uur zou arriveren. De man was

het hotel om prins Bernhard te vertellen dat hij grootvader was geworden. De

grandfather. The Prince, who had been called away from the stately banquet

echter te laat. Om tien over drie kwam er een telefoontje vanuit het Centraal

prins, die voor dat telefoontje van het staatsbanket werd weggeroepen, kwam

to take the call, came back ten minutes later with a big broad smile on his

Station: hij was net gearriveerd en zou zo naar het hotel komen. Op bevel van

tien minuten later glunderend weer terug. Uitgelaten riep hij door de zaal:

face. He ecstatically called through the room: ‘It’s a boy, and they are both

de koningin zette het personeel alle klokken van het hotel op drie uur.

'Het is een jongen en alles is goed!'

doing well!’

Het was geen makkelijk karwei en er moesten ladders aan te pas komen, maar
haar gast zou zo tenminste de indruk krijgen op tijd gekomen te zijn. Een vorm
van hoffelijkheid die nu waarschijnlijk nergens meer te vinden is.
In 1962 vierden koningin Juliana en prins Bernhard hun 25-jarige huwelijk.
Voorafgaand aan het diner-dansant in het Amstel Hotel werd op de trap van
het hotel een foto gemaakt van de gasten, waaronder de Engelse koningin
Elizabeth II, de hertog van Edinburgh, de Sjah van Iran met zijn charmante Farah,

Op bevel van de koningin zette
het personeel alle klokken van
het hotel op drie uur

At the orders of the Queen, the
personnel set all of the clocks in
the hotel to three o’clock.

uit Luxemburg zowel het groothertogelijk als het eregroothertogelijk paar.

Bron: Stadsarchief Amsterdam

Prinses trouwt
Op 9 maart 1966, aan de vooravond van prinses Beatrix' huwelijksdag, boden
koningin Juliana en prins Bernhard aan driehonderd binnen- en buitenlandse
gasten een souper-dansant aan in het Amstel Hotel, waar het merendeel van
de buitenlandse koninklijke gasten logeerde. Het feest speelde zich af in bijna
alle zalen van het hotel. Drie orkestjes verzorgden de dansmuziek.

Queen Juliana and Prince Bernhard celebrated their 25th Wedding Anniversary in 1962. A photograph of the guests was taken on the hotel stairway prior

Op de foto: koningin Juliana,
koningin Fabiola van België,
daarachter (toen nog)
prinses Beatrix,
koning Boudewijn en
prins Bernhard.

to the dinner dance in the Amstel Hotel; these guests included the British
Queen Elizabeth II, the Duke of Edinburgh, the Shah of Iran with his charming
wife Empress Farah, and from Luxembourg, both the Grand Duke and the honorary Grand Duke with their wives.
The marriage of a Princess
Bron: Stadsarchief Amsterdam

On 9 March 1966, the eve of Princess Beatrix’s wedding, Queen Juliana and
Prince Bernhard held a supper dance for three hundred guests from the
Netherlands and abroad at the Amstel Hotel, where the majority of the foreign
royalty were staying. The festivities took place in almost every area of the
hotel. The dance music was provided by three orchestras. In the photograph:
Queen Juliana, Queen Fabiola of Belgium, at the rear, the then Princess
Beatrix, King Boudewijn and Prince Bernhard.
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25-jarig huwelijksfeest koningin Juliana
en prins Bernhard
25th Wedding Anniversary of
Queen Juliana and Prince Bernhard
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Amstel Hotel zwaarbewaakt
Amstel Hotel on high security

Bron: Stadsarchief Amsterdam

Kelner spoorloos

Waiter missing without a trace

Bij de inhuldiging van prinses Beatrix tot koningin in 1980, stond het voltallige

At the inauguration of Princess Beatrix in 1980, the entire personnel were

personeel klaar om de koninklijke gasten te ontvangen. Alles was weken van

ready to receive the Royal guests. Everything had been discussed weeks

tevoren doorgesproken, iedereen wist precies waar hij moest staan... Bij het

beforehand, everyone knew exactly where they should stand… However, one

opstellen van de ontvangsthaag viel echter een lege plek op: de oberkelner

empty place was discovered when setting up the welcoming committee: the

was zoek! Iedereen was in rep en roer. Het hele hotel werd doorzocht, maar hij

maître d’ had gone missing! Chaos ensued. The entire hotel was searched, but

was onvindbaar. Pas toen de koninklijke gasten al gearriveerd waren en de

to no avail. He finally turned up after the Royal guests had already arrived

trap opliepen, dook hij eindelijk op. Statig liep hij over de loper het hotel

and were walking up the stairs. He gravely walked across the red carpet into

binnen, met aan zijn arm... prinses Juliana. Later verontschuldigde hij zich:

the hotel, with... Princess Juliana on his arm. He apologised later: Prince

prins Bernhard had hem persoonlijk gevraagd om prinses Juliana te begelei-

Bernhard had personally requested that he escort Princess Juliana. How could

den. Dat kon hij toch niet weigeren?

he refuse?

Een dag voordat de inhuldiging van prinses Beatrix zou plaatsvinden, werd

The Amstel Hotel was on high security the day before Princess Beatrix’s in-

het Amstel Hotel zwaarbewaakt: om het hele hotel stonden hekken en in de

vestiture was to be held: barriers were placed around the entire hotel and

rivier lagen pontons met geschutskoepels om schepen te verhinderen dicht

pontoons with gun turrets were positioned in the river to prevent any ships

bij het hotel te komen.

from approaching the hotel.
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