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D
e ani buni, agenţiile de tu-
rism și autorităţile din Ro-
mânia se străduiesc să așeze 
Bucureștiul pe harta desti-
naţiilor atractive din Euro-

pa. În tot acest timp, două afaceri mici și cu 
impact atrag anual peste două milioane de 
turiști străini (dublu faţă de București) în-
tr-un oraș de 150 de ori mai mic decât ca-
pitala României. 

La o primă vedere, Volendam este un 
simplu orășel pescăresc, cu căsuţe colorate 
înșiruite de-a lungul lacului IJssel, lac nu-
mit de olandezi și Marea IJssel, pentru că a 
fost „furat“ prin îndiguire din Marea Nor-
dului. Surprinzător însă pentru un fost sat 
de pescari de ţipar, popularitatea lui la nivel 
mondial a ajuns să-l plaseze imediat după 
Amsterdam în topul simbolurilor turisti-
ce ale Olandei.

Anual, cele două milioane de turiști 
străini care aleg Volendamul pășesc de 
fapt pe urmele unor foști oaspeţi de renu-
me precum Renoir, Walt Disney, Clark Ga-
ble, Eliza beth Taylor, Kirk Douglas, Mu-

TURISM

MINŢI CREATIVE

Zâmbiţi, vă rog, 
este secolul XIX!

Două idei inedite de afaceri 
au transformat un orăşel 
de pescari din Olanda într-o 
ţintă turistică de două 
ori mai atractivă decât 
Bucureştiul. De Diana-Florina 

Cosmin

Cornelis 
de Boer, în 
studioul său 
foto, îmbrăcat 
în costum 
tradiţional
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hammad Ali, Chris de Burgh, Larry Hag-
man, Gabriela Sabatini sau Eleanor Roose-
velt. Două mii de kilometri la est pe harta 
lumii, proaspăta capitală europeană Bucu-
rești a fost explorată în 2007 de mai puţin 
de un milion de turiști străini, dintre care 
80% veniţi în scop de afaceri.

Motivele ce îndeamnă turiștii să vizi-
teze un fost sat pescăresc pot stârni legiti-
me semne de întrebare, însă realitatea înlă-
tură orice dubiu. Orașul a devenit aproape 
un brand, cu o identitate situată între două 
coordonate clare – atmosfera de secol XIX 
și fotografi ile tradiţionale. Două afaceri de 
mici dimensiuni au reușit să construiască 
o imagine internaţională pentru un orășel 
pescăresc de 18.000 de locuitori, arătându-
ne, prin contrast, cât de neînchegată este 
propria noastră imagine. 

UN TRIB ÎN SABOŢI. Pe malul lacului 
IJssel, o căsuţă verde cu geamuri alb-ro-
șii poartă o fi rmă ce atrage atenţia:  „Foto 
de Boer – Fotos in Kostum“. Studioul foto 
condus de Cornelis de Boer este o afacere 
afl ată deja la a treia generaţie, cu o cifră de 
afaceri anuală estimată la peste 100.000 de 
euro și cu aproape 50 de clienţi pe zi. Suc-
cesul afacerii are la bază un concept simplu, 
dar de efect: dorinţa turiștilor străini de a se 
îmbrăca și a se fotografi a în costum tradiţi-
onal olandez, într-un decor ce recreează at-
mosfera Olandei de acum un secol.

Proprietarul se mândrește cu longevi-
tatea ideii bunicului său: ,,Tatăl meu a pre-
luat afacerea de la bunicul, iar acum eu și 
sora mea am preluat conducerea la rândul 
nostru. Costumele pe care le folosim sunt 
autentice, le cumpărăm de la atelierele din 
Volendam, pentru că, din păcate, acestea 
nu se mai produc nicăieri“, dezvăluie de 
Boer, pentru Forbes România, ingredien-
tele businessului său. Pentru că toate cos-
tumele folosite în ședinţele foto fac parte 
din portul tradiţional din zona Edem-Vo-
lendam, acesta a devenit cel mai cunoscut 
model de costum olandez, deși, ca și costu-
mele românești, vestimentaţia tradiţională 
poate cunoaște multe variaţiuni, având co-
loristica și motivele diferite în funcţie de fi -
ecare regiune în parte. 

Dacă la începuturile studioului foto, 
developarea pozelor se făcea manual, fi -
ind un proces lent și laborios, complexita-
tea operaţiunilor este acum considerabilă. 
Cornelis de Boer este pregătit să aibă cli-

enţi chiar și grupuri de 50 de persoane. Pre-
ţul unei fotografi i individuale este de 13,50 
euro și ajunge la 6 euro de persoană pen-
tru copii și pentru grupuri mai mari de 10 
turiști. Cât despre cerere, aceasta a fost în 
continuă creștere în ultimii zece ani, mai 
ales datorită publicităţii făcute de artiștii, 
sportivii și chiar politicienii olandezi. 

„Nu cred că există vreo personalita-
te marcantă din ţară care să nu-și fi  făcut 
deja poze la noi și acest lucru a început să 
ne promoveze și în rândul olandezilor. Am 
ajuns chiar să apărem la televizor“, spu-
ne de Boer, mândru că, pe lângă olande-
zii care îi calcă pragul, are clienţi din toa-

tă Europa și chiar din Statele Unite, Aus-
tralia, Asia sau America Latină. Cea mai 
neobișnuită vizită rămâne însă cea a unui 
trib din Papua Noua Guinee.  „O experi-
enţă într-adevăr memorabilă“, își aminteș-
te el. Pentru că Volendam este singurul loc 
din Olanda unde se pot face poze în costu-
me tradiţionale, „Foto de Boer“ are în luni-
le de vară chiar și 200 de clienţi pe zi, ajun-
gând la un număr de aproape 10.000 anu-
al. Acest lucru îl face pe proprietar extrem 
de încrezător în viitor, indiferent de efec-
tele imprevizibile ale crizei fi nanciare: „Cel 
mai rău lucru pe care ni l-ar putea aduce 
criza ar fi  o încetinire a creșterii din ulti-
mii ani. Așa că nu-mi este teamă, aștept 
să văd ce va fi .“ Siguranţa cu care vorbeș-
te de Boer este explicabilă prin prisma is-
toriei pe care o are mica sa companie. Ide-

ea inedită a studiourilor foto tradiţionale 
are o vechime de 85 de ani și a pornit din 
fl erul lui Pauw de Boer, un mic comerciant 
de suveniruri care a observat cum turiș-
tii americani dintr-un bar făceau schimb 
de haine cu localnicii, din dorinţa de a se 
fotografi a în port specifi c olandez. Reali-
zând potenţialul unei asemenea afaceri, 
de Boer și-a asumat riscul creării primu-
lui studio foto tradiţional din oraș. Pentru 
a-și pune în aplicare ideea, el și-a mutat fa-
milia formată din nouă copii într-o came-
ră din pod, transformând etajul de deasu-
pra magazinului său de suveniruri în stu-
dioul ,,Foto de Boer“. De atunci, în cămă-

ruţa casei sale, peste cinci sute de mii de 
turiști au devenit, pentru câteva minute, 
olandezi get beget.

PE URMELE LUI RENOIR. La doar câ-
teva case distanţă de ,,Foto de Boer“, cea 
de-a doua afacere de succes a orașului își 
întâmpină clienţii de 128 de ani. Printre 
magazinele de suveniruri și studiourile 
foto, Hotelul Spaander pare un mic han cu 
parfum de secol XIX, unde turiștii pot po-
posi pentru a lua prânzul și pentru a admi-
ra tablourile de diverse mărimi și stiluri ce 
acoperă pereţii.

În realitate, Hotel Spaander este locul 
care din 1881 i-a găzduit pe toţi oaspeţii de 
seamă ai orașului, de la Renoir la Eleanor 
Roosevelt. O cameră single costă între 80 
și 155 euro pe noapte iar una dublă varia-

O asemenea 
poză de grup 

costă 54 de euro
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ză între 100 și 185 euro, preţuri ce pot pă-
rea piperate pentru un mic orășel pescă-
resc. Cifra de afaceri de peste cinci mili-
oane de euro anual dovedește însă contra-
riul. Mai mult, în ultimii patru ani, gradul 
de ocupare al hotelului a crescut de la 52% 
la 78%, majoritatea oaspeţilor fi ind turiști 
în căutarea unor experienţe tradiţionale 
inedite. Niciunul dintre aceștia nu pleacă 
dezamăgit. Restaurantul hotelului promo-
vează atât spiritul orașului, cât și mânca-
rea tradiţională. Chelnerii și chelneriţele 
sunt îmbrăcaţi – cum altfel – decât în cos-
tum naţional iar specialitatea casei este ţi-
parul prăjit, cel mai popular pește de apă 
dulce din zonă.

Ca și ,,Foto de Boer“, hotelul a por-
nit din viziunea unui singur om. El se nu-
mea Leendert Spaander și a deschis porţi-

le hotelului său tuturor artiștilor dornici 
să imortalizeze spiritul orașului Volen-
dam. Le-a creat ateliere și a acceptat să-și 
plătească masă și cazare cu tablouri. Ast-
fel a atras pictori precum Elizabeth Nour-
se, Raymond C. Ewer, John Rettig, Paul 
Signac, Wilm Wouters, Georg Hering și 
Augustin Hanicotte, cei trei din urmă de-
venindu-i chiar gineri. Pitorescul orașu-
lui nu l-a lăsat rece nici pe Pierre-Augus-
te Re noir, care a făcut o vizită în 1885, fi -
ind primul oaspete de seamă al hotelului. 
Ca urmare a iniţiativei lui Spaander, hote-
lul are în prezent o colecţie de peste 1.500 
de tablouri originale, cele mai multe apar-

ţinând curentului impresionist. Motiv de 
mândrie și element defi nitoriu pentru suc-
cesul afacerii, spectaculoasa colecţie vine 
și cu o factură de întreţinere pe măsură – 
120.000 de euro anual – ce nu diminuea-
ză însă profi tul cu șase zerouri.

,,Leendert Spaander a fost un om cu o 
viziune extraordinară. El a vrut ca hote-
lul său să ofere o atmosferă propice crea-
ţiei dar, în același timp, să devină un mic 
centru cultural care să-i inspire și pe lo-
calnici și să le stimuleze gustul pentru fru-
mos“, declară, pentru Forbes România, 
Linda Kas, unul dintre managerii hotelu-
lui, afi liat la reţeaua Best Western. La fel ca 
și Foto de Boer, Hotel Spaander și-a bazat 
dintotdeauna succesul pe spiritul tradiţio-
nal. Cu mult înainte de apariţia conceptu-
lui de marketing, Leendert Spaander vizita 

târguri internaţionale îmbrăcat în costum 
tradiţional olandez, pentru a atrage turiș-
tii în Volendam.

NU APARE PE HĂRŢI, DAR VINDE. 
Cele două idei de afaceri au avut de-a lun-
gul vremii un efect multiplicator pentru 
comerţul din zonă. Turiștii atrași de Foto 
de Boer și Hotel Spaander au determinat 
companii olandeze de renume, precum Si-
mons și Többen, să introducă în oferta lor 
obiecte tradiţionale ale locului, precum pă-
puși îmbrăcate în costum naţional sau de-
coraţiuni din lemn create de foștii pescari 
pensionaţi. Popularitatea celor două sim-

boluri ale orașului lor i-a inspirat și pe mi-
cii întreprinzători din Volendam să dez-
volte o ofertă variată pentru cei dornici de 
o experienţă olandeză completă. O moa-
ră de vânt transformată în muzeu, o fer-
mă unde se poate urmări procesul de pro-
ducţie al brânzei de casă și o afumătorie de 
carne de ţipar au porţile larg deschise cu-
rioșilor. Cât despre cei interesaţi de meș-
teșugurile locale, există un atelier unde se 
poate admira arta șlefuitorilor de diaman-
te și un altul unde se confecţionează saboţi 
de lemn. De asemenea, orașul are un mic 
port de agrement, de unde se fac excursii 
cu barca în localitatea vecină, Marken.

Un lucru greu de crezut pentru acest 
orășel pescăresc ce nici măcar nu fi gurea-
ză pe hărţi este faptul că el a dat câteva fi -
guri de marcă ale Olandei. Cea mai de suc-
ces formaţie olandeză a tuturor timpuri-
lor – BZN (adevăraţi Bee Gees ai Ţărilor 
de Jos), cel mai popular cântăreţ olandez – 
Jan Smit și celebrul duo muzical – Nick & 
Simon sunt originari din Volendam. Și lis-
ta nu se oprește aici. Orașul are o echipă de 
fotbal de primă divizie – F.C.Volendam și o 
echipă de handbal triplă campioană naţio-
nală – Kras Volendam. Toţi aceștia contri-
buie la promovarea brandului Volendam 
și aduc și mai multă notorietate orășelului. 
Cât despre secretul unei asemenea densi-
tăţi de talente, Cornelis de Boer are expli-
caţia pregătită: ,,Locuitorii din Volendam 
sunt atât de talentaţi pentru că de sute de 
ani își perpetuează tradiţiile și talentul ex-
clusiv între graniţele orășelului nostru.“ 

Pe lângă patriotismul local, dezvolta-
rea turismului și succesul în plan interna-
ţional au ajuns să genereze o adevărată cri-
ză de locuinţe în Volendam, dat fi ind că cei 
născuţi aici nu vor să trăiască în niciun alt 
loc din ţară iar întreprinzătorii străini sunt 
atrași de perspectiva unor afaceri profi tabi-
le. „Am ajuns să avem studiouri foto tradi-
ţionale conduse de sud-africani sau de alte 
naţionalităţi“, afi rmă ușor contrariat Cor-
nelis de Boer. Tradiţia vinde, iar oamenii 
de afaceri o știu.

Mai mult decât un business inedit, Vo-
lendam este dovada clară a puterii pe care 
o poate avea un brand bine construit. Cos-
tume tradiţionale frumoase sau mâncăruri 
savuroase are și România, ceea ce îi lipsește 
deocamdată este un Pauw de Boer sau un 
Leendert Spaander.
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Preţul unei camere la Hotel Spaander 
ajunge şi la 185 de euro pe noapte
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