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Van buiten zou je niet vermoeden wat er zich bin-
nen schuilhoudt in de kloosterwoning uit 1417, 
die later de rol van tabakshandelshuis vervulde. 

Vier verdiepingen kijken uit over de Nes, direct gren-
zend aan de Dam en bekend als de cultuurstraat van 
Amsterdam. “Hier valt alleen noorderlicht binnen, ty-
perend voor alle klassieke tabaksgebouwen hier in de 
stad”, vertelt Frank Hekelaar, eigenaar van De Artiesten, 
een exclusief bureau in culinaire concepten en evene-
menten, dat een aantal secret venues op zakelijk gebied 
exploiteert. “Hij leidt ons rond in de negen ruimten van 
dit somptueuze verblijf, opgetrokken in victoriaanse stijl, 
met twee imposante leeuwenkoppen als begroeting bij 
de entree.

“Wat je hier ziet, is echt”, klinkt het, bijna ten overvloede. 
De handgemaakte marmeren tafel bij de enorme open 
haard, de operatielamp uit 1718, de toiletreservoirs uit 

1860, de historische stoelen in de barbershop en het 
handgeklopte koper van de twee enorme baden in het 
ondergrondse badhuis; alles ademt authenticiteit en rijke 
historie. Je waant je in een compleet andere wereld en 
maakt een tijdreis naar het luxueuze leven van honder-
den jaren terug. Een fascinerende en vooral verbluffende 
ervaring. 

KNAPPEREND HAARDVUUR
The Mayer Manor behoort tot de vijf secret venues die 
De Artiesten in Amsterdam exploiteert. De bijzondere 
accommodatie valt volgens Hekelaar gemakkelijk te 
bereiken: “De Noord/Zuidlijn stopt voor de deur en 
de parkeergarage aan het Waterlooplein bevindt zich 
op acht minuten loopafstand. We kunnen hier tot 120 
personen ontvangen voor een diner, een receptie of een 
walking dinner en bieden exclusieve meeting-, verga-
der- en presentatiemogelijkheden voor gezelschappen 
tot vijftig mensen. De hoog aangeschreven catering staat 
onder leiding van Dennis Huwaë, door Gault&Millau in 
2018 verkozen tot meest talentvolle chef. Hoe gaaf is het 
als je dineert of vergadert bij het knapperend haardvuur 
of even een break-out neemt in het koperen badhuis? Om 
de sfeer compleet te maken, loopt al het personeel rond 
in kleding die aansluit bij de victoriaanse stijl van het 
gebouw.” The Mayer Manor uniek noemen? Dat is nog 
zachtjes uitgedrukt. 

www.deartiesten.nl  

www.secretvenues.nl

Alsof je een sensueel schilderij binnenstapt. Het ene na 
het andere verblijf verrast, je mond valt wagenwijd open 
van verbazing en je kunt nog net ‘ongelofelijk’ uitbrengen. 
Een bekende reactie van bezoekers als ze The Mayer Manor 
binnenlopen en honderden jaren terug in de tijd stappen. 
Deze parel blijft voor de buitenwereld verborgen, maar is 
als secret venue met hoogwaardige catering kortgeleden 
beschikbaar gekomen voor besloten gezelschappen. 
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Verbluffende tijdreis
The Mayer Manor, verbazingwekkende secret venue met rijke historie
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