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Een goed bed, een ﬁjne douche, een perfecte service. VRIJ kroont elke week een hotel tot hotel


van de week. Deze week The Slaak in Rotterdam.

Goed om te weten: op diefstal staat vier jaar cel of een geldboete. Wat dit met hotel The Slaak in
Rotterdam te maken heeft? Dit in oktober geopende vijfsterren onderkomen in Kralingen heeft een
inrichting die je in z’n geheel zou willen stelen!

Het is een mix van hedendaags design en jaren 50 en 60. De rozerode ﬂuwelen banken, de
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marmeren designbijzettafels, de blinkende messing voetbooglampen, de grote glazen bollampen
aan het originele schrootjesplafond... Om maar te zwijgen over olijfgroen ﬂuwelen stoeltjes

wanneer je eenmaal in een van de 74 ruime hotelkamers bent. Ook de bruinleren DutchBone luie
stoel en bijbehorende statige bank: graag hebben!
Al dat moois staat ook nog eens in een gebouw met een indrukwekkende historie. Nadat het pand in
mei 1940 werd platgebombardeerd, behoorde het in de jaren 50 toe aan de krant Het Vrije Volk. Dat
wordt geëerd. Zo heet het restaurant Didot34, naar het toentertijd gebruikte lettertype. De
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servetten zijn bedrukt als ware het een krant en in de kamers staan ouderwetse typemachines.




Het gebouw heeft van oudsher een verbindende functie gehad. Door de krant die de mensen in het
gebouw konden komen lezen. Later als stadsdeelkantoor, waar mensen samenkwamen om hun
rijbewijs op te halen of hun paspoort aan te vragen, om zo nieuwe avonturen te beleven. Veel
Rotterdammers hebben zo hun eigen herinneringen aan het pand aan De Slaak.
De verbindende factor is duidelijk gebleven: op een eenvoudige dinsdagmiddag zitten de nodige
mensen op hun nieuwerwetse typemachine – hun laptop – terwijl het ’s avonds in het restaurant
ook al ongewoon druk is. Bezoekers nemen plaats op onder meer de matbruine leren stoelen, die
overigens ook prima in mijn interieur zouden staan. Zal ik dan toch...?

In ’t kort
Interieur

Design met invloeden uit de jaren 50 en 60.
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Ligging
Vlakbij tramstation Oostplein, redelijk dicht bij het centrum.
Service
Trots zoals Rotterdammers dat kunnen zijn.
Praktisch
Voldoende parkeergarages in de buurt. Kamers vanaf 100 euro per nacht.
theslaakrotterdam.nl
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