Wandelen door Amsterdam
langs plekken uit de SIXTIES
traject “langs de Oudezijds”

Deze wandeling bestaat uit twee delen en gaat langs
een groot aantal gedenkwaardige plekken uit de
roerige SIXTIES AMSTERDAM.
Dit traject “langs de Oudezijds” begint bij de
Schreierstoren en eindigt bij het Stadsarchief .
Het aansluitende traject “Op naar het Stedelijk” begint
bij het Stadsarchief en gaat naar het Museumplein
(apart beschreven).
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Start de wandeling met een bezoek aan de Schreierstoren, het
oude havenhoofd en vertrekpunt van de zeeschepen sinds de 17 e
eeuw, toren van verdriet en macht ten tijde van de VOC
(Verenigde Oost-Indische Compagnie). Ga kijken in het VOC- café
en helemaal boven bij een handelaar in scheepskaarten en
scheepsboeken, maar houdt de tijd in de gaten…….
Buitengekomen, sta even stil op de brug van de Prins
Hendrikkade (Kolkswaterkering) en loop dan over de Oudezijds
kolk (houdt het water aan de rechterhand !),

Loop achterlangs de Sint-Nicolaaskerk, genoemd naar de
patroonheilige van Amsterdam. In de SIXTIES is de naam vooral bekend
van “ Nicotine” en “Klaas komt/Kom Klaas” van anti-rookmagier Robert
Jasper Grootveld.
Dan doorlopen naar de Oudezijds kolkbrug.

Vervolgens Zeedijk nr.14,
bekend van de happening Stoned in the Street in de catacomben
van het café. (11 jan 1965) met o.a. Bart Huges, Johnny the
Selfkicker, Simon Postuma, Marijke Koger en Robert Jasper
Grootveld.
Loop nu linksaf naar

Zeedijk nr.26: het jazzcafé Casablanca.
Na WO II was er onder dichters en kunstenaars een
grote fascinatie voor jazzmuziek en eind jaren 50 was
dit “The Place To Be”.
Beroemde gasten als de Franse schrijver Albert Camus,
de Belgische zanger Jacques Brel en uiteraard de
Amsterdamse culturele scene kon je hier aantreffen.

Zeedijk nr. 63: café ‘t Mandje .
Eertijds een bekend homo/lesbo-café, begonnen in 1927 door Bet van Beeren. In de jaren 60 een
voorbeeld van het heersende vrijheidsgevoel. Het pand is onlangs in oude staat terug gebracht.

Loop nu iets terug en ga links via de Spooksteeg, langs het gebouw Vredenburgh. In de jaren 60
een leegstaand bejaardentehuis, later een kraakpand. Nu zijn het studio's voor podium- en
beeldende kunstenaars.
Steek het water over via de Armbrug en loop naar de evenzijde van de Oudezijds Voorburgwal.
NB: Als het hek tot de Spooksteeg onverhoopt dicht is, loop dan terug over de
Zeedijk en ga voorbij de Oudezijds kolkbrug linksaf via de Olofssteeg naar de
Oudezijds Voorburgwal .

Kijk naar Oudezijds Voorburgwal nr.14:
het Wapen van Riga, ook wel
'D Leeuwenburgh genoemd, bekend van
majoor Bosshardt en het Leger des Heils.
Nr. 40: Museum Amstelkring: Ons' Lieve
Heer op Solder, ooit een schuilkerk op
zolder voor katholieken na de Reformatie
(= te bezoeken). Er zijn vergevorderde
plannen voor een ondergrondse verbinding
tussen de twee panden.
Aan de overzijde van het water:
Het gesprek van de dag in maart 1965: De majoor op pad met
de jonge Prinses Beatrix (incognito op de wallen….), maar zie
ook
Nr.15: het Paleis van de
Weemoed. Destijds bekend van
naam en faam: restaurant,
cabaret, variété en bovendien,
de naam alleen al past in deze
wandeling.
Ga nu rechts via
Heintje Hoeksteeg
naar de
Warmoesstraat
nr. 44-50: het voormalige politiebureau .
Bolwerk van de sterke arm en vaak in het
nieuws tijdens de hectische jaren 60 en 70 .
In de R osse Buurt onlosmakelijk verbonden
met drugs, prostitutie, gokken en rechercheur
en schrijver Appie Baantjer. Het bureau sloot in
2000.

Loop terug naar de Oudezijds en ga dan rechtsaf naar het
Oudekerksplein,
Een verrassende mix van activiteiten: raamprostitutie, het
kinderdagverblijf Prinses Juliana en nabij de hoek Enge
Kerksteeg, de Wallenwinkel PIC (het Prostitutie Informatie
Centrum), achter de Kerk het beeldje van Belle, als
eerbetoon aan prostituees (2007, door Els Rijerse) en tot
slot de Oude Kerk (= te bezoeken).
Passeer nu de Oude Kerkspleinbrug en loop langs

café Pleinzicht, eind jaren 60 ooit verzamelpunt van
onderwereldfiguren “om de politie te helpen” tijdens de
Damrellen, (=hippieoverlast bij het Nationaal Monument).
Kort daarna (aug 1970) volgde de confrontatie met het
Korps Mariniers uit Den Helder, die het heft in eigen hand
namen met het “schoonvegen” van de Dam .
Loop nu door de Oudekennissteeg naar

de Oudezijds Achterburgwal , met links het beroemde sextheater Casa Rosso en andere
verlokkingen…..Als je bent uitgekeken(…) ga je weer terug naar de Oude Kerkpleinbrug en de
Oudezijds Voorburgwal:
Nr. 87-89: in 60er jaren zat in dit pand de redactie van Propria
Cures, het oudste studentenblad van Nederland. Tot 1970 had
de ASVA (Algemene Studenten Vereniging Amsterdam) een
collectief abonnement voor haar leden. Tegenwoordig: Leger
des Heilspand

Kijk nu naar de overkant van de Oudezijds Voorburgwal:

Nr. 90: The Bulldog, opende de eerste softdrugs-zaak (1975),
de Coffeeshop, inmiddels een wereldberoemde naam en een plek waar je onder het mom van
‘koffie drinken’ een joint kon roken. Als snel volgden meer coffeeshops. Begin jaren negentig waren
het er zo’n 550. Deze coffeeshop ligt op de hoek van de Dollebegijnensteeg. Bedenk dat Begijnen
vrouwen waren die zich wijdden aan God, maar geen kloosterlijke geloften aflegden, collectief
samenleefden en zich vooral bezig hielden met liefdadigheid, dan laat de graffiti onverbloemd zien
wat er nu aan liefdadigheid plaatsvindt. (NB: er zijn ook nog Bulldogs van latere tijd op nr 132 en 220)

Oudezijds Voorburgwal nr. 100: vanaf 1949 tot in
1954 was hier de galerie Martinet en Michels gevestigd
(J. van Loenen Martinet en Toon Michels) die
actuele/moderne kunst exposeerden maar te weinig
verkochten.

Loop verder aan de oneven zijde:
Nr.119: de woning van Peter Schat, Als sympathisant van de Provobeweging, gaf hij in zijn souterrain
gelegenheid om Provopamfletten te stencilen. Vooral Rob Stolk was
daar zeer druk mee.
Peter Schat, de in 2003 overleden componist van o.a. de opera
Labyrint (1966) en de opera Reconstructie(1969) , beide
gecomponeerd voor het Holland Festival en uitgevoerd in Carré.
Labyrint was een samenwerking van de componist met
tekstschrijver Lodewijk de Boer, choreograaf Koert Stuyf ,
filmregisseur Albert Seelen, decors architect Aldo van Eyck,
kostuums Gerard van den Eerenbeemt en dirigent
Bruno Maderna. De regie was in handen van Peter
Oosthoek.
Reconstructie werd gecomponeerd door Peter
Schat, Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw en Jan
van Vlijmen ; Hugo Claus en Harry Mulisch schreven
het libretto. De opera was gewijd aan Che Guevara.
Er bestonden plannen, bij vrienden en familie om
een Peter Schatmuseum, annex concertzaaltje en
een Provomuseum in dit
pand onder te brengen. Inmiddels staat het pand te koop en deze plannen van de baan!

Oudezijds Voorburgwal nr.125: stichting Stads-evangelisatie , bekend als plaats waar dak- en
thuislozen komen en speciaal gericht is op buurtbewoners en op de “passanten”.
Nr. 127: het atelier van Karel Appel, waar najaar
1948 de Experimentele Groep in Holland bijeen
kwam, de voorloper van de internationale
COBRA-beweging.( vlnr. Karel Appel, Jan Elburg,
Gerrit Kouwenaar, zittend Theo Wolvecamp,
Corneille, Constant, Jan Nieuwenhuis, Eugène
Brands en Anton Rooskens (Lucebert ontbreekt).

Nr.129: Kruispost, een aanloopcentrum en Communitaire Gemeenschap waar medische en
psychosociale zorg wordt verleend aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp meer kunnen
vinden. Kruispost geeft bv. hulp aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers, mensen aan “de
zelfkant van het leven” in de binnenstad van Amsterdam.
Ga nu over de voetgangersbrug: de Sint Jansbrug .
Na de brug links af en loop verder aan de evenzijde van de
Oudezijds Voorburgwal . Voorbij het Grand Hotel Krasnapolsky ,
rechts de Pijlsteeg in, ”onder/tussendoor” het Hotel, waar in de
60er en 70er jaren een aantal discussiebijeenkomsten over
politiek plaatsvonden (de zgn. Teach-ins).

Loop door naar de Dam en het Monument, beide met
hoge symboolwaarde voor Nederland, Amsterdam en de
SIXTIES.
Het Monument op de Dam is een gezamenlijke creatie van
diverse kunstenaars als reactie op WO II . Beeldhouwer
John Rädecker heeft er vanaf 1948 tot zijn dood in 1956
aan gewerkt, terwijl 'de prins der dichters' Adriaan Roland
Holst één van de teksten heeft geschreven.
Daarna weer terug naar de Oudezijds Voorburgwal , rechtsaf, schuin de brug over steken naar de
Oudezijds Voorburgwal oneven zijde
Nr. 197: hotel Sofitel Legend The Grand, ooit het stadhuis van Amsterdam. Ga via de binnenplaats
naar binnen en vraag naar de Karel Appelschildering “Vragende kinderen” (1949) in de voormalige
personeelskantine van het stadhuis, tegenwoordig restaurant Bridges.
Oh Ironie: Het stadhuispersoneel wilde destijds niet geconfronteerd worden met dit werk en de
gemeente besloot om het schilderij meer dan 10 jaar af te dekken

Weer buiten linksaf de weg vervolgen, langs The Grand.
Tip: even verderop links, door de geciseleerde glazen
schuifpui is de schildering van Karel Appel ook nog
goed/beter te bekijken.

Verderop linksaf via de Sint Agnietenstraat en Rusland
(komt van Ruysch' land en niet van Rusland). Dan over de
brug van de Kloveniersburgwal. Sta even stil bij het hoekpand (hoek Raamgracht)
Raamgracht nr. 4, het redactiegebouw van De
Weekbladpers met o.a. Vrij Nederland, Opzij en Hollands
Diep. Vrij Nederland, als verzetskrant ontstaan en in
1965 opgenomen in de Weekbladpers, speelde een
belangrijke rol in de berichtgeving over Amsterdam en de
SIXTIES (redacteuren o.a. Mathieu Smedts / Rinus
Ferdinandusse/Joop van Tijn) .
Opzij werd opgericht nov 1972 als radicaal feministisch
maandblad, voortkomend uit de actiegroep Dolle
Mina>Man Vrouw Maatschappij. redactie Wim Hora
Adema en Hedy d'Ancona.
Nu rechtsaf de Kloveniersburgwal (onevenzijde) op :
Nr 87: De Doelen. De Maatschappij voor de
Werkenden Stand liet het gebouw in 1883 bouwen.
Van 1953 tot 1979 was het gebouw in handen van
diverse stichtingen. In 1966-1967 zat er het
Sigmacentrum. Dit was een initiatief van Simon
Vinkenoog , met Tjebbe van Tijen als mede
organisator. Diverse Sigmaprojekten, o.a. Poëzie in
Carré, waren naar de ideeën van Alexander Trocchi
(ooit aangesloten bij de Situationisten, maar
geroyeerd door Guy Debord).
Later waren in De Doelen ook theatervoorstellingen, o.a. Shaffy Chantant (met Ramses Shaffy ,
Liesbeth List e.a.). Daarna stond het pand jaren leeg en in 1979 werd het
gekraakt. Nu is het Internationaal Danstheater hier gevestigd.
Loop terug over de Kloveniersburgwal (oneven) naar
Nr. 59: literair café De Engelbewaarder. Begin jaren 70 door Bas Lubberhuizen
(zoon van Geert Lubberhuizen, uitgever van De Bezige Bij) samen met “Jantje”
in ’t Hout begonnen.
Aan de overzijde ligt op Nr 50: het Compagnietheater (begonnen als
Trusttheater). Tot 1956 heeft het pand dienst gedaan als kerk, daarna had het
verschillende functies. In 1995 werd het pand volgens plannen van
architectenbureau Mecanoo verbouwd tot theater.

Ga terug via dezelfde weg, langs Rusland en de Sint Agnietenstraat, naar de Oudezijds
Voorburgwal. Vergeet niet om op de terugweg even een blik te werpen in de etalage van
antiquariaat Putman, Rusland 29, een oase van rust in de hektiek van de wallen (let op de
openingstijden!).
Op de Oudezijds Voorburgwal, tegenover The Grand, over de Lommertbrug en dan naar rechts,
de Sint Pieterspoortsteeg nr 33: het Parooltheater (in 2012 het TORPEDO theater). Het kleinste
theater van Amsterdam en de grootste poppenkast van Nederland. De balkonnetjes en coulissen
zijn nep, er zit nauwelijks ruimte achter het toneel, maar er is uitermate knap gebruikt gemaakt
van de beschikbare ruimte. Het is eigenlijk één groot decor in de vorm van een theater.
Verder op nr 5. was het ooit befaamde café De Pieter, van de FJG (Federatie van Jeugd
Groeperingen in de PvdA, later SJ, Socialistische Jeugd genoemd).
De ruimten daarboven hebben vanaf 1968 gediend als een onderkomen
voor linkse jongerenbewegingen , o.a. de Kabouters en de Oranje
Vrijstaat. Hun ludieke acties werden
o.a.
zichtbaar
via
hun
"Volksuniversiteit voor Sabotage en
Pseudo-erotiek en via hun eigen
Staatscourant, postzegels en spelling.
Op 3 juni 1970 deed de partij
AmsterdamKabouterstad
onder
aanvoering van Roel van Duijn mee aan
de gemeenteraadsverkiezingen.
De kabouterpartij haalde 11% van de stemmen en werd met 5
zetels de 4de partij van Amsterdam, na PvdA, CPN en VVD.
Uiteindelijk viel de fractie echter door conflicten uiteen.

Loop verder naar de Nes, dan linksaf en maak een korte “omweg”
via het zgn. theaterkwartier en bezoek het Vlaams
Cultuurhuis de Brakke Grond .
In de 50-er jaren werd hier zowat alles verhandeld: van
tabak en thee tot tapijten en duiven. Er doken rond 1954
echter ook andere, heel wat vreemdere vogels op in De
Brakke Grond: stakers, dichters, muzikanten en zelfs Lou
de Palingboer, die deze plaats had uitgekozen voor zijn
sektebijeenkomsten.

In 1962 kreeg het de huidige functie,
toen een experimentele theatergroep,
Toneelgroep Studio, haar intrek nam in
het gebouw. De Brakke Grond werd in de
70-er jaren, na vijf jaar leegstand, korte
tijd gekraakt en in 1981 werd het huidige
gebouw geopend door de Belgische
overheid als Vlaams cultuur centrum .
Tip: Bezoek het Cafe de Brakke Grond of
het nabij gelegen restaurant Mappa
(een plek voor kunstgeografen)
Daarna verder naar:
Theater Frascati . Hier waren van 1963 tot 1966 de
opnamen van het geruchtmakende satirisch VARA
TVprogramma “Zo is het toevallig ook nog eens een
keer” . Rinus Ferdinandusse, Jan Blokker en Dimitri
Frenkel Frank maakten de teksten en samen met Mies
Bouwman, Yoka Berretty, Gerard van het Reve, Peter
Lohr en Joop van Tijn voerden zij de sketches uit.

Meer theater: het eigentijds Comedytheater en
verderop Theater de Engelenbak voor amateurpodiumkunsten (toekomst is onduidelijk wegens
een negatief subsidieadvies van de gemeente).
Ga nu vóór restaurant Harkema, via de Sint Barberenstraat over het Makelaarsbruggetje en dan
rechtsaf langs de Oudezijds Voorburgwal.
Nr. 231: de Agnietenkapel (1470), deel van een
nonnenklooster, in 1631 in gebruik genomen door het
Athenaeum Illustre : de bakermat van de GU (Gemeente
Universiteit van Amsterdam, later de UvA).
Hier ligt o.a. het archief van de
studentenvereniging Olofspoort
en het tijdschrift Bikkelacht.

Nr. 241: Tot Heil des Volks van Stichting stadsevangelisatie, voor hulp
aan “vergeten en beklemde mensen’’ en voor prostituees en hun
klanten.
Waar de Oudezijds Voorburgwal eindigt op de Grimburgwal, bevindt
zich rechts aan de overzijde Galerie Mokum nr. 334. In 1962 opgericht
en nog steeds actief in promotie van de figuratieve schilderkunst.
(Mokum is de populaire bijnaam voor de binnenstad van Amsterdam).
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Ga nu links over de Grimburgwal naar de
Oudemanhuispoort en dan door de poort, langs de
boekenstalletjes naar de overdekte galerij.
Halverwege links de toegang tot het UvA terrein: één van
de brandhaarden tijdens de roerige jaren van Provo en
Studentenrellen (o.a. van de studentenvakbeweging SVB
met o.a Ton Regtien, een oud Ignatiaan).

Dan, tegenover de UvA-poort, doorsteken naar de binnenruimte van het voormalig
Binnengasthuisterrein. Het Binnengasthuis was een ziekenhuis tot 1981. Inmiddels is het gebied
grotendeels in handen van de UvA, die er ingrijpende plannen voor heeft klaarliggen.

Ga rechtsaf de Vendelstraat in, langs het ovale gebouw (architect Theo Bosch) en kijk dan schuin
rechts naar het voormalige gebouw van CREA (tot 2012 een studenten café/ theater).
Ga linksaf naar de nieuwe woningbouw aan de
Binnengasthuisstraat (architect Paul De Ley) naar de Nieuwe
Doelenstraat nr. 16: het Universiteitstheater.
Hier vonden in okt 1969, onder de naam Aktie Tomaat,
maandagavondbijeenkomsten, waar acteurs en studenten
met elkaar in discussie gingen over het toneelbeleid.
(NB: de Aktie Tomaat in de Stadsschouwburg is beschreven
in de Leidsepleinwandeling)
Loop nu door naar nr. 2: hotel L'Europe
interieurarchitectuur van Cees Dam.

en vraag aan de balie naar de bijzondere

Weer buiten, loop dan verder schuin links over het Muntplein
richting de Munt en passeer de plek waar De mars door
Amsterdam van Wim T Schippers en Willem de Ridder (6 dec
1963) en onze route elkaar kruisen.
Loop onder de Munttoren door en ga rechtsaf , met aan de
rechterzijde de Reguliersdwarsstraat, reeds in de jaren 60 een
uitgaansgelegenheid voor homosexuelen: veel bars, disco’s ed.
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Loop nu door naar het voormalige NHM, het Bankgebouw van architect de Bazel (1925), sinds
2007 het Stadsarchief. Dit is een bezoek waard: het interieur, de uitgebreide boekwinkel
(specialisatie Amsterdam e.o.), permanente en wisselende exposities over de stad en een café.

Dit is het einde van het traject “langs de Oudezijds”.
Het aansluitende traject “Op naar het Stedelijk” begint bij het Stadsarchief en gaat naar het
Museumplein.

Voor meer informatie over andere wandeltrajecten, achtergronden van de wandelingen, aanvullend materiaal over de SIXTIES of over de route van “de Mars door Amsterdam” :
Sixties Amsterdam 2 wandelroutes:
www.kunstgeografie.nl/sixties_amsterdam/start.htm

Voor tips en suggesties : info@kunstgeografie.nl

