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Wandelen door Amsterdam  

langs plekken uit de SIXTIES 

traject “Op naar het Stedelijk” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze wandeling bestaat uit twee delen en 

gaat langs een groot aantal gedenkwaardige 

plekken uit de roerige SIXTIES AMSTERDAM. 

 

Dit traject “Op naar het Stedelijk” begint 

bij het Stadsarchief en eindigt bij het 

Stedelijk Museum  

 

Het voorgaande traject “langs de Oudezijds” 
begint bij de Schreierstoren en eindigt bij 
het Stadsarchief (apart beschreven). 
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Start in de Vijzelstraat in 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. 

Weer buiten, Links af naar de Herengracht en ga vóór de brug linksaf langs de gracht naar de 
kruising met de Nieuwe Spiegelstraat.   

Ga de Nieuwe Spiegelstraat in en volg de route door het “kunst- en antiquariatenkwartier” en 
bekijk bv. aan de rechterzijde : 

nr.10, tot 2009 Galerie De Appel, bekend 
centrum voor actuele kunst (inmiddels 
verhuisd naar de Prins Hendrikkade 142; zie 
wandeling Spui onder NwzVbw nr.348: de 
geschiedenis van De Appel) 

Over de brug van de Keizersgracht , de route vervolgen en 
ga naar rechts, de Kerkstraat in en bezoek Lambiek, de 
grootste stripwinkel van Nederland en Europa 

 

 

 

Keer terug naar de Nieuwe Spiegelstraat en ga naar rechts  

Nu over de brug van de Prinsengracht naar de Spiegelgracht met links 2 befaamde horeca-locaties: 
café Heuvel en café Hans en Grietje, waar het in de SIXTIES geregeld onrustig was door 
kunststudenten van het Instituut van Kunstnijverheidonderwijs (IVKNO, sinds 1968 de Gerrit 
Rietveldacademie) en andere kroegtijgers van naam & faam. 

Loop over de brug van de Lijnbaansgracht, via de Weteringschans, naar de brug van de 
Singelgracht.  

Steek de brug over en kom op de Stadhouderskade,  

 

Loop door de openbare ruimte van het 
Rijksmuseum (architect Pierre Cuypers, 
1885 in gebruik genomen en na een 
langdurig renovatieproces olv het 
Spaans architectenbureau Cruz Y Ortiz 
en de museale ontwerper Wilmotte uit 
Parijs, mei 2013 opnieuw geopend). 

Tip: de Nachtwacht (1642) van 
Rembrandt van Rijn hangt boven de 
wandelaar, in de ruimte net voorbij de 
entrees, net  voor het  verlaten van de 
onderdoorgang. 
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Een ophef-veroorzakende kwestie was de 
bezetting van “de eregalerij” door kunstenaars 
in 1969, over impopulaire maatregelen m.b.t. 
het kunstbeleid.  

 

Sla linksaf en langs de tuin tot het losstaande gebouw: 

 

 

 

De Teekenschool (ook van architect Cuypers): hier was 
voor en na WOII de Rijksnormaalschool voor tekenleraren 
en kunstenaars gehuisvest: Broedplaats van de 
(zelfbenoemde) maatschappij-vernieuwers gedurende de 
50er, 60er en 70er jaren.  

 
Aan de overzijde  op de hoek van de Hobbemastraat: het in de jaren 60 populaire en markante 
zwembad, het Zuiderbad, nog steeds in gebruik  (ga even naar binnen: een andere wereld). 
 
Loop terug naar het Museumplein via het 
COBRA café (concept ontwikkeld door 
Zaanen, Spanjers CS architecten, 1999), 
vol historie, tot in de kelder en het 
openbaar toilet, met foto’s, gedichten, 
schilderijen en impressies van de Cobra 
kunstenaars.  
 
COBRA was na WO II één van de 
belangrijkste avant-gardebewegingen. 
Kunstenaars uit Copenhagen, Brussel en 
Amsterdam kozen in 1948 in Parijs voor 
internationale samenwerking.  
  

In 1949 was de gedenkwaardige Cobra-expositie in het Stedelijk Museum (komt verderop in de 
wandeling) met werk van o.a.  Constant, Appel, Corneille, Brands, Rooskens, Wolvecamp , Jorn, 
Heerup, Altfelt, Gilbert, Götz, Atlan, Doucet, Alechinsky, Tajiri en de dichters Lucebert , Kouwenaar, 
Elburg, Schierbeek. De architect Aldo van Eijck ontwierp de presentatie in de zalen en Christian 
Dotremont hield een toespraak bij de opening 
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Kijk nu over het waterbassin van het Museumplein richting Concertgebouw.   

 

Loop links langs het Museumplein naar nr.19: het 
Amerikaans Consulaat Generaal.  

In de jaren 60 en 70 vaak eindpunt van demonstraties  
tegen de Vietnamoorlog, bv  op 23 dec 1965, een “sit 
in” voor de deur van het consulaat.  

 

 

 

 

Het gebouw daar tegenover, in de  

Gabriel Metsustraat nr.16, ooit de plek van het Instituut van 
Kunstnijverheidonderwijs (IVKNO, nu Gerrit Rietveld Academie, 
Fred.Roeskestraat 96  bij de Amstelveenseweg).   

Tot 1960 stond de opleiding sterk onder invloed van de 
functionalistische en maatschappijkritische ideeën van De Stijl 
en Bauhaus. Vanaf de jaren zestig groeide de invloed van de 
autonome beeldende kunst en de individuele expressie. Veel 
studenten en docenten speelden een rol in de maatschappelijke  
vernieuwingen in de jaren 50, 60 en 70. Tegenwoordig zijn in 
het gebouw  kleine ontwerpbureautjes gehuisvest. 

 

Dan naar het Concertgebouw aan de Van Baerlestraat (uit 1888, architect van Gendt): naast het 
klassieke en moderne repertoire 
waren er van 1952 t/m 1967 's 
nachts ook veel jazzconcerten, 
georganiseerd door Lou van Rees 
en Paul Acket, met namen als: Chet 
Baker-Gerry Mulligan 4tet, Lionel 
Hampton, Miles Davis, Louis 
Armstrong, Thelonius Monk, Oscar 
Peterson, John Coltrane, Misha 
Mengelberg-PietNoordijk 4tet .  

 

Vanaf 1962, met de opkomst van de popmuziek, werd de 
nachtelijke agenda aangepast met sterren als Cliff Richard, Edith 
Piaf, Shaffy en List , Frank Zappa en Fleetwood Mac.   
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In 1967 werd een meditatieseance gegeven door 
Maharishi Mahesh Yogi. In een uitpuilende 
Kleine Zaal waren o.a. aanwezig Brian Jones, 
Mick Jagger, Marianne Faithfull en Robert Jasper 
Grootveld. 

Het was de tijd dat Amsterdam als Magisch 
Centrum, hippies uit de hele wereld aantrok. 
Provo had zich inmiddels in het Vondelpark 
opgeheven (13 mei 1967)   

 

Op 17 november 1969 was in het Concertgebouw “Actie Notenkraker”: 40 actievoerders 

verstoorden een concert van het Amsterdamse Concertgebouworkest (olv dirigent Bernard Haitink) 

en eisten een openbare discussie over het muziekbeleid. Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw, Jan 

van Vlijmen, Misha Mengelberg, Peter Schat, Willem Breuker, Harry Mulisch eva, voerden een 

Notenkrakerssuite uit mbv speelgoed-knijpkikkers, rateltjes en een enkel toetertje. 

Nu doorlopen voor het Concertgebouw langs, richting het Stedelijk Museum. 

Rechts naast het Concertgebouw op de hoek Jan Willem 
Brouwerstraat/van Baerlestraat, bevindt zich brasserie 
Keyzer: in de 50er, 60er en 70er jaren een gerenommeerd 
café-restaurant, waar concertgangers, musici, schrijvers en 
kunstenaars verpoosden.  

Constant en Jorn  
behoorden tot de 
initiatiefnemers van 
de COBRA beweging,  
maar waren ook 

enige tijd  geïnteresseerd  in de opvattingen van Debord (en 
het Situationisme). In brasserie Keyzer hebben Guy Debord, 
Asger Jorn  en Constant (vlnr) in 1959 hun snode plannen 
gesmeed om een expositie over het Situationisme in het 
Stedelijk Museum voor elkaar te krijgen. 

Het Stedelijk Museum, waar in feite de 
Cobrabeweging begon (1949/50) en de toenmalige 
directeur Willem Sandberg naam maakte met o.a  
de museumuitbreiding van 1954, de zgn. 
Sandbergvleugel  
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De geplande expositie van de Situationisten in 1959 ging niet door vanwege de extreme eisen van 
Guy  Debord, maar exposities tussen 1961 en 1969 als “Bewogen Beweging, Dylaby, Nul, American 
Pop Art  en Op Losse Schroeven, baarden veel opzien.  
 

Beroemde kunstenaars exposeerden in het Stedelijk 
Museum:  Ed van der Elsken fotografeerde in 1966  
o.a. (van links naar rechts) René Magritte, Marcel 
Duchamp, Max Ernst en Man Ray in het Stedelijk .   
 

 

 

 

 

In 1967 zette Tjebbe van Tijen hier zijn 
handtekening, met het Sigmaproject  
Continuous drawing, gestart in Londen en 
eindigend in “het Stedelijk”  

 

In 2006 wierp de Amsterdamse wethouder van Cultuur (!), mevrouw Gehrels, een baksteen door 
de ruit van Sandbergs vermaarde museumuitbreiding, het sein om met de sloop te beginnen. 
Inmiddels is op deze plaats een nieuwbouw gerealiseerd (2012, Benthem Crouwel Architekten): 
"de badkuip" in de volksmond. 

 

 

Slottip: achter het Concertgebouw, op de hoek van de Johannes Verhulststraat en Jan Willem 
Brouwersstraat bevindt zich Café Welling, een buurt/ barokcafé, geen muziek wel authentiek 
(eigenaar Bas Lubberhuizen, zie de Engelbewaarder).   
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Dit is het einde van het traject “Op naar het Stedelijk” 

Een aansluitende wandeling, ook in twee trajecten, gaat langs gedenkwaardige plekken uit de 

SIXTIES rond het Spui en het Leidseplein. 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over andere wandeltrajecten, achtergronden van de wandelingen, aanvul-
lend materiaal over de SIXTIES . 
 
Sixties Amsterdam 2 wandelroutes: 
www.kunstgeografie.nl/sixties_amsterdam/start.htm 
 
 
 
Voor tips en suggesties : info@kunstgeografie.nl 

 

http://www.kunstgeografie.nl/sixties_amsterdam/start.htm
mailto:info@kunstgeografie.nl

