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Hans Bergmans 

Wanneer men in de laatste drie jaar 
voorbij deze elegante, bejaarde dame 
op Keizersgracht 324 fietste drong zich 
steeds de vraag op: ‘wat komt er straks 
vanachter die steigers tevoorschijn?’ Op 
20 maart wordt alles duidelijk, dan 
wordt de reïncarnatie van dit iconisch 
gebouw voor het publiek geopend. 

H
et rijksmonument in Lodewijk XVI- 
stijl, vensternummer 23 van de Ca- 
non van Amsterdam, heeft een lange 

en bewogen geschiedenis. Het genoot- 
schap Felix Meritis (Gelukkig door Ver- 
diensten) opende het gebouw in 1788. De 
disciplines waarin de leden, uitsluitend 
uit de gegoede burgerij, zich bekwaamden 
waren muziek, tekenkunde, natuurkunde 
en letterkunde. De ovale concertzaal stond 
in heel Europa bekend als een akoestisch 
wonder. In 1811 dansten hier Napoleon en 
zijn vrouw Marie Louise tijdens hun be- 
zoek aan de stad.
Na honderd jaar werd het genootschap 

Felix Meritis herboren
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ontbonden en trok drukkerij Holdert & Co. 
in het pand. Het bedrijf stond bekend om de 
slechte werkomstandigheden, uitbuiting 
en kinderarbeid met regelmatig stakingen 
tot gevolg. Na 60 jaar verliet de drukkerij 
het gebouw en in 1947 vestigde de CPN hier 
haar hoofdkwartier. De Communistische 
Partij van Nederland stond toen in hoog 
aanzien vanwege haar verzetsactiviteiten 
tijdens de bezetting en de beslissende rol 
van het Rode Leger in de ondergang van 
het Derde Rijk. Maar in 1956 keerde het tij 
en werd het gebouw bestormd, de spontane 
reactie op de Russische inval in Hongarije 
om de volksopstand bloedig neer te 
slaan. De politie moest de partijleden in 
bescherming nemen tegen de duizenden 
demonstranten die Felix Meritis belaagden.
Eind jaren zestig werd Felix Meritis het 
podium voor de alternatieve jeugd. Ramses 
Shaffy richtte in 1968 het Shaffy Theater 
op waar zeer uiteenlopende voorstellingen 

werden gegeven. 200 Jaar na de opening 
ging het gebouw in zekere zin terug naar 
af. Stichting Felix Meritis richtte hier in 
1988 het Europees Centrum voor Kunst en 
Wetenschappen op, een ontmoetingsplaats 
voor kunstenaars, wetenschappers en 
culturele ondernemers uit binnen- en 
buitenland. Na verloop van tijd kwam de 
stichting echter in financiële problemen en 
werd in 2014 failliet verklaard. 
Daarop kocht beheermaatschappij Amer-
borgh het monumentale gebouw. Sindsdien 
maakt het deel uit van Amerpodia, een 
collectief van vier cultuurhuizen, elk met 
een eigen identiteit: De Nieuwe Liefde, De 
Rode Hoed, Compagnietheater en Felix 
Meritis. In de aanloop naar de geplande 
verbouwing was het pand twee jaar open 
als ‘Felix in de steigers’. Deze periode werd 
gebruikt om te experimenteren met de 
programmering. De afgelopen drie jaar zijn 
de bouwvakkers druk in de weer geweest 

met de verregaande restauratie 
en renovatie onder leiding van de 
architect Nol Hermkens i.s.m. in-
terieurontwerper Jeroen Dellensen 
en medewerking van Monumen-
tenzorg. Aan alle huidige eisen 
van veiligheid en comfort is vol- 
daan, terwijl iedere zaal zijn oor- 
spronkelijke sfeer verbazingwek-
kend goed behouden heeft. Er 
kwamen o.a. dubbele ramen, nieu-
we vloeren en knap verborgen 
elektrische kasten van waaruit alle 
hi-tech apparatuur wordt aange-
stuurd. Het gas ging de deur uit 
en elektriciteit kwam ervoor in de 
plaats. Restaurant Felix is al open 
en de programmering is in voor-
bereiding. Binnenkort zal dit 
unieke pand haar culturele rol weer 
opnemen terwijl het ook mogelijk 
is zalen te huren.



Marijke Winnubst

In de huiskamer op de Herenmarkt bij de Amsterdamse kunste-
naars Theo Daamen (81 jr. schilder, tekenaar, graficus) en Heidi 
Daamen-Meijer (79 jr. keramist, illustrator, schilder) heerst de 
chaos en orde van een veilinghuis, na de verhuizing van hun 
pand met drie etages aan de overkant. Twee rijke levensverha-
len aan boeken en kunstwerken liggen en staan hier opgetast.

T
ot drie jaar geleden wisselden zij als gelijkgestemden 
herinneringen uit, hoe innig zij aan elkaar verknocht raak- 
ten tijdens hun tekenopleiding op de toenmalige Rijks-

normaalschool in de tuin van het Rijksmuseum. Daarna hoe 
ze als beginnende beeldende kunstenaars zich met onstuimige 
energie en spinnend van plezier wierpen op het scheppen van 
vrij werk op zoveel mogelijk materialen en technieken, terwijl 
Theo tussendoor wat bijverdiende als beëdigd tekenleraar op 
middelbare scholen daar ze gezegend zijn met een zoon en 
dochter. Al die gedeelde herinneringen zijn door de ziekte 
van Alzheimer bij Heidi verdwenen of … ‘ik weet het eigenlijk 
niet, want ook haar spraak en gehoor zijn aangetast,’ zegt Theo 
moedeloos en kijkt naar het zwart-witportretje van een jonge 
tekenende Heidi in Artis. Ook nu nog, als op de foto van Eva 
Besnyö, is ze meisjesachtig, fragiel en onschuldig en zou je haar 
voor onheil willen behoeden. 
‘Werk je nog wel Theo,’ vraag ik. 
Hij grijpt naar een flinke stapel tekeningen, naast hem op een 
krukje, geplet door een stapel boeken. 
‘Tekenen nog wel. Maar geen portretten op doek, zelfs niet als de 
koning zou langskomen voor een familieportret.’
‘Hoezo, ben je te oud ?’
‘Nee, zij zijn te laat,’ antwoordt hij berispend ‘Ik heb geen kracht 
meer. Er is intensieve concentratie nodig om je in te leven in wat 
je ziet. Nooit heb ik gekopiëerd van foto’s, al hadden we het geld 
nodig, ik weigerde. Duizenden portretten naar model geschilderd 
en nu teken ik Heidi zoals ze daar zit of gewoon iets uit mijn 
hoofd.’
Het Stedelijk toonde jarenlang de producten van olieverfwerpende 
nieuwlichters, waarbij het werk van beeldenmakers met een eigen 
figuratieve wereld onterecht werd geminacht en veronachtzaamd. 
‘Dus waar kan ik jouw werk zien?’ vraag ik, nadat hij weer 
genereus over de bijzondere talenten en kwaliteiten van Heidi’s 
werk en collega’s begint. 
Hij gebaart breed om zich heen alsof dit alles een kunstwerk is, 

vervolgens wijst hij naar een flinke stapel dozen en opent een paar 
volle laden, haalt er wat uit, stopt het weer weg en zegt machteloos:
‘Ik heb genoeg waardering gehad. Ons werk is ondergebracht in 
collecties van bijna alle grote musea en sieren veel particuliere 
huizen. Zelfs mijn oude Rijksnormaalschool, nu het officiële 
Rijksprentenkabinet, heeft 200 tekeningen van mij, die je op 
aanvraag mag inzien. Daar ben ik écht trots op. En verder hangt 
er in de gangen van de Stadsschouwburg het portret van Paul 
Steenbergen. Mijn zorg nu is Heidi, voor haar is nergens een plek 
te vinden.’

Daamen-Meijer, Heidi - www.capriolus.nl (contemporary ceramic)
http://www.capriolus.nl/nl/content/daamen-meijer-heidi

Figuratie en kijkplezier 
op de koop toe

Theo Daamen in zijn huiskamer
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Hoe staan we ervoor en wat zijn de plannen voor 2020?
We bespreken het op 

26 maart a.s. van 17.00 – 19.00 uur 
in de Prinsenzaal van de Westerkerk. 

Na het vergadergedeelte bij de borrel volop gelegenheid tot 
bijpraten met buurtgenoten. Iedereen is welkom! Check 
www.stadsdorpbuurt7.nl voor agenda en jaarstukken.

O
p zaterdag 21 maart 2020 vindt de achtste 
Open Toren Dag in Amsterdam plaats. 
Op deze dag openen 21 historische en 

hedendaagse torens in Amsterdam vanaf 10.00 
uur tot 16.00 uur hun deuren voor het publiek. 
Welke torens deelnemen en voor welke torens 

u zich eventueel moet inschrijven wordt 1 maart 2020 via de 
site en de Facebook pagina bekend gemaakt. Gedurende de 
Open Toren Dag zijn er vele activiteiten in en rondom deze 
torens voor de bezoekers. Waaronder kunsttours, muziek, 
wandelingen langs torens en een foto- en filmwedstrijd met 
leuke, Amsterdamse prijzen!    
       
www.opentorendag.nl FB: https://www.facebook.com/OpenTorenDag/

HULP GEVRAAGD BIJ DE ORGANISATIE VAN HET KINDER-
KONINGSDAGFEEST AAN DE LELIEGRACHT 

De gemeente heeft de Leliegracht aangewezen als Kinderlocatie. Hier is het 
autovrij, overzichtelijk en gezellig. En wij kunnen in samenwerking met Spanjer 
& van Twist zorgen voor de gezellige koffie en snacks of bij Black & Blue, als 
uitvalsbasis.

Heb je kinderen en zoek je een leuke plek om met andere kinderen te zitten, 
meld je dan aan om mee te denken en organiseren, 
tel 06 145 87 176 (app) of KindergrachtKoningsdag@gmail.com

Kinder-Koningsdag 2020 aan de Leliegracht Open Toren Dag Amsterdam 21 maart

Jaarvergadering StadsdorpBuurt7
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