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Wandelen door Amsterdam  

langs plekken uit de SIXTIES 

traject “Op naar het Leidseplein” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze wandeling bestaat uit twee delen en gaat langs een 

groot aantal gedenkwaardige plekken uit de roerige 

SIXTIES AMSTERDAM. 

 

Dit traject “Op naar het Leidseplein” begint op het Spui 

en eindigt op het Leidseplein (café Americain)  

 

Het voorgaande traject “rond het Spui” begint en eindigt op 

het Spui (apart beschreven). 

 

 

 

 

 

 

De vijftigers, vlnr: Gerrit Kouwenaar, Remco Campert, Simon Vinkenoog, 

Jan Elburg, Bert Schierbeek en Hugo Claus.  
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De wandeling vanaf het Spui naar het Leidseplein passeert de plekken waar op 25/26 februari 
1961 het indertijd nauwelijks opgemerkte Fluxus-project van Stanley Brouwn plaatsvond:  
 

 
THIS WAY BROUWN 

 
 
 
Stanley Brouwn vraagt aan een willekeurige voorbijganger om voor hem op wit tekenpapier 
(24.5 × 32 cm) met een merkstift te schetsen hoe 
hij van de plaats, waar men staat, naar een 
bepaald punt in de stad kan komen. Iedere aldus 
ontstane tekening wordt naderhand van het 
stempel This Way Brouwn voorzien.  
Het werk bestaat uit het stellen van de vraag door 
Brouwn en het schetsen van de route door de 
toevallige voorbijganger en het later aanbrengen 
van het stempel This Way Brouwn. 
De voorbijganger maakt deel uit van de door 
Brouwn geënsceneerde realiteit. Brouwn zelf wil 
anoniem of onbekend blijven. 
 

. 

. 
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Start bij café Hoppe aan het Spui nr. 18-20 

Met een herinnering aan de 60er jaren: het 
Spui, waar eind augustus 1965 Robert Jasper 
Grootveld, de rookmagiër, overdag een 
happening hield rond het Lieverdje: een 
bloemenhulde aan prins Claus en de witte fiets. 
 

 
 
 
 
 
 
Loop vanaf het café rechtsaf  langs Spui nr. 28  hier was tot 2006 het 
befaamde Broodje van Kootje gevestigd: Specialiteiten broodje bal 
en broodje halfom. 
 
Dan oversteken naar de hoek Spui en Singel:  

 
Singel nr.411: de Lutherse kerk: de kerk wordt sinds 
jaar en dag zondags benut voor kerkdiensten en 
doordeweeks als aula van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA). Tijdens de studentenrellen in 1969 
werden de studenten die het Maagdenhuis hadden 
bezet bevoorraad via de provisorische brug, 
aanvankelijk zonder leuning, over de Handboogstraat 
(zie ook bij de Spuiwandeling ). De sluiproute liep door 
de kapel van de Lutherse kerk.  
 
Kijk naar de overzijde/de evenzijde:  
 
Singel nr. 452/454: de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Singelkerk van de Verenigde 
Doopsgezinde Gemeente . In de 60-er jaren was hier o.a. het actiecentrum van pacifisten en 
dienstweigeraars gevestigd: openbare lezingen, strategieën uitdenken en demonstraties 
organiseren tegen geweld in landen waar dat plaatsvond. 

 
Singel nr. 460: het Odeon Theater (1881), met 
concert/cabaret/opera uitvoeringen. Het DOK (De Odeon 
Kelder of De Odeon Kring) was een homodiscotheek die van 
1952 t/m 1989 gevestigd was in de kelder van Odeon. Het DOK 
was de eerste en jarenlang de grootste homodisco in Europa, 
trok vanaf de jaren 50 talrijke buitenlanders en droeg daarmee 
bij aan “Amsterdam als homohoofdstad”  
In 1990 brandde het volledig uit., in 1995 gerestaureerd en 
sinds 2005 gerenoveerd in gebruik genomen als 
multidisciplinair theater.  
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Loop langs de Lutherse kerk en de bibliotheek van de UvA en steek de kruising 
Heiligeweg/Singel over en sla gelijk rechtsaf  de brug op: 
 

Kijk vanaf hier verderop links naar het rode 
bakstenengebouw:  
Singel nr. 445-457: destijds politiebureau no. 5 (zie 
de gevelsteen) “verantwoordelijk” voor het in toom 
houden van o.a.de vele rellen op en rond het Spui. 
(de foto is genomen vanaf de bloemenmarkt). 
 
Doorlopen, over het Koningsplein, naar de 
Leidsestraat . 
 

Sta even stil bij de kruising met de Reguliersdwarsstraat: Als verbindingsroute tussen 
homodiscotheek DOK aan het Singel en de COC-sociëteit De Schakel aan de Korte 
Leidsedwarsstraat fungeerde de Leidsestraat vanaf de jaren vijftig als ontmoetingsplek voor 
homoseksuelen. De Leidsestraat had in die kringen de bijnaam Rue de Vaseline.  Later werd 
die naam ook wel toegepast op de Reguliersdwarsstraat, sinds 1963 ook een bekende 
uitgaansstraat voor homo’s. 
 
Leidsestraat nr. 5 in 1963 werd hier het nieuwe 
voorlichtingscentrum van de Stichting Goed Wonen 
geopend, dat aanvankelijk was begonnen op het Rokin 
56. Het moderne wonen en interieur werd getoond 
onder het motto: Licht, Lucht en Ruimte  
 
Goed Wonen werd in 1946 opgericht door architecten als 
Hein Salomonson en Johan Niegeman met 

interieurontwerpers als Willem 
Gispen, Kho Liang Ie en Mart Stam en samen met fabrikanten o.a. 
Artifort, Pastoe, de Ploeg en ‘t Spectrum en warenhuizen als De 
Bijenkorf en Metz & Co. Bij de hen bestond na WO II de behoefte 
om voor een breder publiek een nieuwe visie op het interieur 
(veelal donkere kamers met zwaar meubilair en weinig lichtinval) te 
ontwikkelen c.q. radicaal te gaan veranderen. De Stichting wilde via 
modelwoningen, meubilair, gordijnstoffen ed. de lichte en 
functionele meubelen onder de aandacht brengen.  
Het tijdschrift Goed Wonen (o.a. redacteuren Wim den Boon, Edo 
Spier, Wim Rietveld, Hein Stolle en Jan 
Versnel) heeft van 1948 tot 1968 een 
belangrijke rol gespeeld in het 
verbeteren van de wooncultuur. 
 

Doorlopen naar de Leidsestraat nr. 24 sinds 1958 was daar fa. Bas 
van Pelt gevestigd, een moderne interieurwinkel in de geest van 
Goed Wonen. Let op de opvallende gevel (architect G. van Arkel). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Reguliersdwarsstraat
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Leidsestraat nr. 25: boekhandel Pegasus,  gelieerd aan de 
Communistische Partij van Nederland (CPN) met vooral 
Oost-Europese en communistische literatuur. 
 
De uitgeverij en het Communistisch Dagblad De Waarheid 
en het Amsterdamse CPN hoofdkwartier waren gevestigd in 
het gebouw  Felix Merites aan de Keizersgracht nr. 324. 
 

 
 
 
Op 4 nov 1956 bestormden 

opgewonden betogers dit gebouw, kort nadat Sovjettroepen 
Hongarije waren binnengevallen. De Koude Oorlog woedde 
ineens hevig in Amsterdam. De etalageruit van de CPN-
boekhandel Pegasus werd die dag ook vernield  (zie 
beschrijving bij de Spuiwandeling: Kranten en Weekbladen 
aan de Nieuwezijds Voorburgwal).   
 

 
Loop nu verder naar hoek Leidsestraat met:  

 
Keizersgracht nr. 455: het warenhuis Metz &Co 
(ontwerp architect Jan van Looy in 1890: zgn. 
Beaux-Arts stijl).  Reeds vóór WOII en ook daarna 
exposeerden toonaangevende ontwerpers als 
Oud, Rietveld, Breuer, Le Corbusier e.a. hun 
moderne ontwerpen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Via de hoge bruine deur aan de Keizersgracht kon men 
naar de ronde glazen toonzaal op het dak, een ontwerp 
van Rietveld in 1933. Daar werden moderne meubelen 
ed. gepresenteerd. 
 
In 1973 ging de zaak over in andere handen.  
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Even verderop,  
 
Keizersgracht nr. 449: nu restaurant Walem, was een 
dependance van Metz & Co.   
Hier werden uitsluitend meubelen en stoffen verkocht. 
Bijzonder is de onveranderde gevel-onderbouw van 
Rietveld (ontwerp 1938). 
 
Kijk vanaf de brug over de Keizersgracht gezien, links aan 
de evenzijde : 
 
Keizersgracht nr. 542: Kunsthandel M.L. De Boer . 
Opgericht in de jaren 20 met na  WOII voornamelijk 
figuratieve eigentijdse kunst. Nog steeds actief !. 
 

Keizersgracht nr. 548: Galerie Espace, vanaf 1960 in Amsterdam 
(met Eva Bendien/Polly Chapon en sinds 1965 met Eva 
Bendien/Rutger Noordhoek Hegt). Vooral bekend van een 
jongere generatie kunstenaars als Reinier Lucassen, Pieter 
Holstein, Sipke Huismans en Breyten Breytenbach, schilders van 
de Nieuwe Figuratie, waartoe ook Roger Raveel behoort. 
Espace stopte in 2007. Op dit moment is er een andere galerie 
gevestigd. 
 
Keizersgracht nr. 518 Benno Premsela (1920-1997) werd 
eigenaar van het pand in 1958 dat hij gedeeltelijk bewoonde en 
de rest verhuurde (oa een advocatenkantoor en het Deens 
Verkeersbureau).   
Samen met Friso Broeksma werd vanaf 1968 t/m 1979 in fasen 
het gehele pand verbouwd. 
 

Benno was een vooraanstaande ontwerper van moderne interieurs, etalages en 
tentoonstellingen. Hij vervulde talloze bestuursfuncties in de wereld van kunst en 
vormgeving (oa in de Raad voor de Kunst). Daarnaast was hij voorvechter van de homo-
emancipatie in Nederland.   
 
NB Het landelijk kantoor van het C.O.C. was van 1947 tot 
1954 gevestigd aan de Keizersgracht 518 in het souterrain. 
 
Ook was op de bel-etage/benedenverdieping Galerie 20 D 
gevestigd (eigenaar Felix Valk) van eind april 1964 tot in 
1969, met diverse exposities van o.a. Mimmo Rotella/Peter 
Blake/ Woody van Amen/Daan van Golden/Jeroen 
Henneman/Wim T Schippers en Pieter Engels.  
Daarna verhuist de Galerie naar de Willemsparkweg.  
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Keizersgracht nr. 516: ooit Schröder en Dupont, een 
moderne boekhandel, met een opvallend pand (1932 
architect Bodon Nieuwe Zakelijkheid). Foto is vermoedelijk 
uit 1947 (zie Albert Camus/ De Pest, nederlandse vertaling) 
in de etalage.  
 

Vanaf de brug Keizersgracht gezien 
links, aan de onevenzijde : 
 

Keizersgracht nr. 463: kunsthandel 
Santee Landweer.  In de jaren 20 
opgericht en voornamelijk gericht 
op eigentijdse kunst, met in 1948 
een expositie met Constant, Appel 
en Corneille. In de 70er jaren is de 
kunsthandel gestopt. 

 
 

 
Vanaf de brug Keizersgracht gezien, 
rechts, aan de evenzijde: 
 

Keizersgracht nr. 478: Galerie Swart vanaf 
nov 1964 (galeriehoudster Riekje Swart). 
Vnl. abstract-geometrisch werk. O.a. (zie 
foto vlnr Ad Dekkers,Hans Koetsier Riekje 
Swart, Bob Bonies en Peter Struycken),en 
Reinier Lucassen, Jan Dibbets, Ger van Elk 
en Marinus Boezem. Ook was Swart 
internationaal georiënteerd (o.a. François 
Morellet en Roger Raveel). 

 
Swart aarzelde niet om het verboden Provo blad ONTBIJT OP 
BED te verkopen. (zie ook de overige verkoopadressen).  
Begin 70er jaren is de galerie  verhuisd naar Amsterdam Zuid. 
Op dit moment is er op nr. 478 een kantoor/galerie gevestigd.   
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De wandeling door de Leidsestraat vervolgen, maar...kijk even terug naar het vroegere 
Metzgebouw  waarvan de naam nog steeds op het dak staat. 
 

 
Leidsestraat nr. 54:, een architectonisch opvallend 
pand van architect Margadant uit 1890, waar van 
1935 tot 1974 de bekende firma P. de Gruyter 
gevestigd was. De bijzondere winkelketen (met 
uitsluitend producten van eigen merk en gevestigd 
o.a. in de vier grote steden) had een heel 
herkenbare eigen huisstijl in de winkels.  
De beelden ploeger, zaaier en maaier zijn 
omstreeks 1935 gemaakt door Theo van Delft. 
 
 
Leidsestraat nr. 67-71: hier was indertijd café "De 
la Paix" gevestigd waar in 1946 de homo-
emancipatievereniging COC werd opgericht: . Het 
landelijk kantoor kwam in het souterrain van 
Keizersgracht nr. 518 a.h.w .om de hoek. (zie 
eerdere tekst). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de brug met de Prinsengracht, kijk naar links (evenzijde): 
 
Prinsengracht nr. 452: filmtheater De Uitkijk sinds 1929, 
geboorteplek van de Filmliga, later Filmmuseum (nu 
opgenomen in het EYE aan het IJ). Vele jaren DE plek waar 
“avant-garde en artfilms” werden gedraaid.             
 

Vanaf de brug Prinsengracht gezien rechts op de hoek (aan de evenzijde): 

 

Dikker & Thijs. Sinds 1922 dé gerenommeerde delicatessen zaak met op de 1e verdieping 
een restaurant (in 1957 één Michelin ster). In 1964 kwam er een uitbreiding met restaurant 
De Prinsenkelder in het aangrenzende pakhuis, maar na 1994 is  Dikker & Thijs verleden tijd. 
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Kijk dan naar rechts: 

Prinsengracht nr. 436: (voormalig) Paleis van 
Justitie.  

In de 60er jaren waren hier enkele 
spraakmakende zaken zoals het “Ezelsproces” 
van Gerard Reve in 1966 ( met in Hoger beroep 
1968 vrijspraak) en de “Maagdenhuis-
processen” in 1969 (met 400 !! Hoger 
Beroepszaken en …aanzienlijk lagere vonnissen). 

 

 

 

NB het Paleis van Justitie is april 2013 
verhuisd naar het IJdok achter het Centraal 
station.  

 

 

 

 

 

Doorlopen naar het Leidseplein, 
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“Je had de nozems op het Nieuwendijk, 
met vetkuiven en brommers. Een beetje 
ruig. De jonge mensen uit vurrukkulluk 
waren meer artistiek georiënteerd. Het 
waren de eerste zogenaamde Pleiners, 
die rondhingen in café Reijnders en 
Eijlders. Ze kwamen veelal uit 
Amsterdam Zuid en hadden zelf ook 
artistieke ouders”, 
 
 
vrij naar Remco Campert: het leven is 
vurrukkulluk uit 1961 
 

  
Leidseplein nr. 6: Café Reynders   
In de 60-er jaren verzamelplek van  “de pleiners”, vooral 
populair bij de jeugd en “kunststudenten”.  
 

 

Loop langs Reynders de Korte Leidsedwarsstraat in. 
Op de hoek van het plein,  
 

 

 

 

 

 

 

Leidseplein nr. 12, nu Boom Chicago, maar destijds het 

Leidsepleintheater. Na WO II waren hier vele 

theatervoorstellingen met o.a. Wim Sonneveld, Connie 

Stuart, Toon Hermans.  

 

Vanaf 1952 werd het  

ook een bioscoop.  

 

In de 60er jaren was in het theater een Fluxus-happening 

van Wolf Vostell (Décollages). ( Meer over Fluxus in het 

wandeltraject rond het Spui )   
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Korte Leidsedwarsstraat nr. 49 vanaf juni 1955 was hier sociëteit De Schakel gevestigd: "Het 

Nationaal Tehuis" van het COC: een dancing met een nachtvergunning. Na een verbouwing  

in 1960 en met name in 1965 door Bureau Premsela Vonk is het eigentijds ingericht.  

(In 1977 werd De Schakel gesloten en verhuisde de vereniging naar het huidige pand aan de 

Rozenstraat 14).  

 Korte Leidsedwarsstraat nr. 47:  Café Eijlders, na WO II pleisterplaats van bohemiens, 

dichters en beeldend kunstenaars: de “gearriveerden”. Nog steeds bekend door de jaarlijkse 

dichtmiddagen. In de zestiger jaren verkocht de familie Eylders het café. Vele eigenaren 

volgden elkaar op, waaronder Hans Gruyters, één van de oprichters van D66. (zie straks in de 

wandeling).  

Korte Leidsedwarsstraat nr. 45  sinds 1961 was 

hier Madame Arthur, de eerste professionele 

travestiebar in Nederland met liveshows 

(overgewaaid uit Parijs). In 1973 gesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Leidsedwarsstraat nr. 31  

ooit de K-Kerk Rooktempel van 

Robert Jasper Grootveld, de rookmagiër (RJG). Oorspronkelijk 

was hier een werkplaats  van de destijds bekende Nicolaas 

Kroese, die de ruimte begin jaren 60 afstond aan RJG, om 

dagelijks, verkleed als anti-rookmagier, zijn openbare diensten 

en rituelen te houden, voor maximaal 30 aanwezigen.   
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Vanaf 17 maart 1962 creëerde  RJG een spektakel waar al snel 

iedereen bij wilde zijn (o.a. Simon Vinkenoog, Ramses Shaffy, 

Bart Huges, Johnny the Selfkicker). Maar op 18 april, tijdens 

een spectaculaire apotheose stond de tempel in brand en 

kwam de brandweer. Veel volk op de been o.a. schrijver Harry 

Mulisch, schaakgrootmeester Jan Hein Donner en de 

travestieten van Madame Arthur. Later werd het uitgebrande 

pand door RJG opnieuw “verbouwd” tot de K-Kerk voor zijn 

rituelen. NB: K-Kerk staat voor Klaas/Kanker en het roken van 

sigaretten  (i.p.v. Marihuana).  

Loop de straat uit en ga rechtsaf de Leidsegracht op tot de Lange Leidsedwarsstraat. 
Kijk naar links, over de gracht, naar het witte pand op hoek Leidsgracht/Prinsengracht : 
nr. 424: Cafe de Pieper, befaamd in de jaren 60. 
 
Loop nu rechts de Lange Leidsedwarsstraat in. 
 
Het gebouw aan de linkerzijde van op nr. 1 t/m nr. 3a vormen de achterkant van het Paleis 
van Justitie (dat in de wandeling door de Leidsestraat wordt genoemd). 
 
Lange Leidsedwarsstraat nr. 64: de Bambobar, waar op de 

eerste verdieping D’66 in de steigers is gezet door Hans van 

Mierlo en Hans Gruijters (eigenaar van de Bambobar), beide 

werkzaam voor het Algemeen Handelsblad. Tevens was op 

dat adres in die tijd de Bambobar jazzclub gevestigd.  De 

officiële oprichting van D’66 was op 14 oktober 1966.  

Doorlopen en de Leidsestraat oversteken naar 

Lange Leidsedwarsstraat nr. 17: Discotone (eigenaar Hank van Leer) in de 60er jaren een 

bekende grammofoonplatenzaak, met name jazzplaten. 

Lange Leidsedwarsstraat nr. 158 hier woonde omstreeks 1962 Bart Huges met vrouw en 
dochter Maria Juana in het souterrain en begane grond; de rest werd bewoond door allerlei 
kleurrijke types als Johnnie the Selfkicker, Robert Jasper Grootveld en Netty Dagevos (tante 

Netty).  
Het vervallen pand, genaamd Hotel Little Lexington (naar 
een afkickcentrum in New York) is in 1964 gesloopt tezamen 
met nr. 156. Er ligt nu een kinderspeelplaats: oh ironie…..een 
Constants homo ludensplek?  
(zie de introtekst ACHTERGRONDEN Wandelingen in het 
centrum van Nieuw Babylon langs plekken uit de SIXTIES). 
NB: Bart Huges is later bekend geworden als de semi-arts die 
in 1965 demonstratief een gaatje in z’n voorhoofd boorde 
(trepanatie) in de overtuiging hiermee tot een verruimd 
bewustzijn te komen (zie ook bij de Oudezijdswandeling: 
Zeedijk, Stoned in the Street).  
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Loop nu terug en ga dan linksaf bij het schaakcafé (al bekend in de 60-er jaren; let op de 
afbeelding op de wand) en ga de Leidse Kruisstraat in. Loop door tot de hoek met de Korte 
Leidsedwarsstraat en kijk omhoog naar de gevelschildering (nep art- decostijl): Destijds de 
befaamde Pianobar. 
 
Aan de overzijde in de Korte Leidsedwarsstraat nr. 115: jazzcafé Alto, sinds 1953 één van de 
oudste jazzcafés van Amsterdam. Viert in 2013 zijn 60-jarig bestaan. 
 

De Leidse Kruisstraat uitlopen  naar het Kleine Gartmanplantsoen en steek dan de 

Weteringschans over en ga linksaf naar het 

vrijstaande gebouw Paradiso:  

 
Paradiso, ooit kerkgebouw van de Vrije Gemeente, 
daarna jarenlang leeg en sinds zomer 1967 gekraakt 
door hippies in “the summer of love in Amsterdam”. 
Na getouwtrek met de gemeente over het gebruik 
van de ruimte,  vanaf maart 1968 officieel in gebruik 
als Cosmisch Ontspannings Centrum Paradiso (een 
initiatief van Willem De Ridder en het populaire 
muziekblad HITWEEK). 
Nu is het een populair poppodium, nachtclub en 
cultuurpaleis. Eén van de eerste live optredende 

bands was de space-rockband Pink Floyd, die in 1969 weer 
optrad.  
 
Van september 1965 tot mei 1969 verscheen wekelijks het 
muziekblad Hitweek. Willem de Ridder en Peter Müller zorgden 
ervoor dat het blad van een ‘gewoon’ muziekblad uitgroeide tot 
het lijfblad van de moderne alternatieve jeugd en een ware 
cultstatus verwierf. 
 

In mei 1969 werd de naam 
veranderd in Aloha en werd 
het blad nog eigentijdser 
met een grotere nadruk op 
grafische vormgeving, 
waarin de jonge generatie 
Nederlandse tekenaars hun 
werk lieten zien. 
 

 
 
In 1994 was er in Paradiso (een vooruitziende blik)  een 
heuse terugblik op de SIXTIES  
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Teruglopen richting Leidseplein maar vrij snel linksaf naar het Max Euweplein. 
 
Het ronde Max Euweplein is gebouwd (Zaanen Spanjers Architecten in 1991) op de plek van 
het voormalige Huis van Bewaring en bestaat voor het merendeel uit nieuwbouwblokken. 
Het is een uitgaansgebied (vroeger de luchtplaats van gedetineerden!). Rond het plein zijn 
kantoren en winkels ontwikkeld. Deels in het kruisgebouw van de voormalige gevangenis, dat 
met zijn groen geschilderde baksteen ontdaan is van zijn strenge gevangenis uiterlijk. 
 
Nu de Singelgrachtbrug en de Stadhouderskade 
oversteken naar de open plek in het Vondelpark , direct 
rechts na de toegang. 
 

Deze gedenkwaardige plek werd op 3 nov 1966 door 

Robert Jasper Grootveld officieel in gebruik genomen als 

Speakers Corner  en slechts een half jaar later (13 mei 

1967) werd op dezelfde plek de Provobeweging 

“officieel” opgeheven door Rob Stolk (provo van het 

eerste uur) en Robert Jasper Grootveld. (zie de Spui 

wandeling). Aarzelend sloot ook Roel van Duijn zich bij het 

opheffen aan en het geheel werd opgeluisterd met  een 

toespraak door Simon Vinkenoog, rookbommetjes en 

dwarsfluitspel door de bekende Gooise straatmuzikant 

Cochius die het Wilhelmus speelde. 

 

 

De hippies namen rond die tijd bezit van het 

Vondelpark en veel oud-provo’s zochten hun 

heil in de kraakbeweging, die zich begon te 

ontwikkelen in Amsterdam (met 

hoogte/diepte punten:  de bouw van het 

Stadhuis en de Metro in /om het 

Waterlooplein). 

 

Loop terug naar het Max Euweplein, maar houd nu links aan en loop door de zuilengalerij 

langs de zijkant van het Kantongerecht uit de 60-er jaren.  

 

Nu is daar de Balie gehuisvest met z'n ingang aan het Kleine Gartmanplantsoen nr. 10. 
Aanvankelijk deel van het Huis van Bewaring en sinds 1982 een politiek cultureel 
theater- en discussieplatform, met drie theaterzalen en een bekend Grand Café-
restaurant ( TIP: dus tijd voor een pauze). 
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Naar buiten gekomen, oversteken naar:  

Kleine Gartmanplantsoen nr. 15-17: City Theater,  
waar o.a. in 1956 de film “Rock around the Clock”, 
met Bill Haley and his Comets, veel stof deed 
opwaaien (incl. politiecharges).  

 

 

 

 

 

Kleine Gartmanplantsoen nr. 7-9 een onopvallende terugliggende deur tussen de 
horeca:  De Kring, sinds 1922 een besloten sociëteit voor kunstenaars, wetenschappers 
en kunstminnende leden, waar men zich met introducés tot in de vroege ochtend kon 
verpozen op de bovenverdieping (die men uitsluitend via de lange steile trap kon 
bereiken). 

Dan richting Leidseplein: Prominent staat daar sinds 1894 de Stadsschouwburg 
(gebouwd  in neo-renaissancestijl, architecten Van Gendt en Springer).  

Het plein is tevens de verzamelplek van meetings, 
demonstraties en toejuichingen door de jaren 
heen. In de grote zaal van de schouwburg vond op 
9 oktober 1969 de actie TOMAAT plaats, een actie 
met veel gevolg…. Een initiatief van 2 studenten 
van de faculteit Theaterwetenschappen van de 
UVA, Lien Heyting en Ernst Katz, om tomaten naar 
het toneel te gooien tijdens een première. Dit was 
de start van een ingrijpende verandering van het 
Nederlandse theaterbestel.  

Begin november'69 waren er heftige 
discussies van studenten met de 
directie en artistieke leiding van de 
Nederlandse Comedie (Han Bentz van 
den Berg en Guus Oster) en op 22 
november verstoorden actievoerders 
(o.a. Pieter Boersma en Tjebbe van 
Tijen) een toneelstuk, hetgeen nog 
meer verwarring teweeg bracht.       

(NB: de Aktie Tomaat in het Universiteitstheater is beschreven in de Oudezijds wandeling) 
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Loop naar het eind van het Kleine Gartmanplantsoen, en ga rechtsaf het Leidseplein op 

Leidseplein nr. 14/15: het voormalige politiebureau van 1900 tot 1980.  
Deze aanduiding is nog goed leesbaar in de gevel naast het logo van de huidige 
gebruiker (oh ironie!, een filiaal van het cannabis-imperium) The Bulldog Palace. Het 
politiebureau is begin 1980 verplaatst naar de overkant, Lijnbaansgracht nr. 219 
tegenover de Melkweg. (De wandeling komt daar straks langs). 

Rechts de hoek om:  

Korte Leidsedwarsstraat nr. 26-28:  Lucky Star, befaamde 
dancing met zeer gemêleerd publiek, eigentijdse jazzmuziek 
via grammofoonplaten van  o.a. Dave Brubeck, Art Blakey en 
Horace Silver.  

 

 

 

Schuin daar tegenover op nr. 71-73 was 
in de SIXTIES de befaamde nachtclub 
The Blue Note gevestigd, met uiteraard 
livemuziek en optredens van de meest 
uiteenlopende artiesten. 

Terug naar het Leidseplein, nu  schuin oversteken naar  

de Stadsschouwburg. Ga even de Internationale Theater & Film Bookshop binnen: 
meer dan zesduizend titels in vier talen over theater, film, dans, opera, musical en 
cabaret.  Weer buitengekomen vervolgens links langs de zijgevel  met de nieuwe entree 
van de schouwburg lopen.  

Even verderop 

Leidseplein nr. 20  hier was destijds  
Broodje van Kootje gevestigd, de bekende 
snackbar waar “iedereen” even binnenliep 
om een versnapering te kopen.  

 

Loop verder langs de zijkant van de Schouwburg en de nieuwe 
uitbouw (2009 architect Jim Klinkhamer) en ga de 
Lijnbaansgracht op.  
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Aan de linkerkant De Melkweg ooit 
een suikerraffinaderij, later een 
melkfabriek). In 1970 was er 
gedurende de zomer een 
jongerencentrum in gevestigd onder 
de naam Melkweg. Het bestond uit 
een theehuis, een restaurant en een 
zaal voor muziek, film, en theater. In 
1971 werd het project herhaald. Na 
een grondige verbouwing is vanaf 
1972 de Melkweg permanent in 
bedrijf als een multimedia-centrum 
met vijf zalen en enkele kleine 
ruimtes. Vijf actieve kunstdisciplines 
worden hier onder één dak verenigd: 
muziek, dans/theater, film, 
fotografie en mediakunst. 

NB tegenover de Melkweg is in 1980 het nieuwe politiebureau gevestigd ter vervanging 
van het bureau op het Leidseplein. 

Doorlopen, via de brug over de Leidsegracht:  de Raamdwarsstraat in en de eerste 
straat rechts nemen.  

Loop naar het witte gebouw  op nr. 16A: 
Gesprekscentrum Raamstraat 16  (ook genoemd 
Sociaal Religieus Gesprekscentrum). Daar vonden in de 
jaren zestig vele hooglopende discussies plaats  met 
sprekers uit alle hoeken van de samenleving: een 
caleidoscopisch gezelschap revolutionairen die onder 
leiding van de Zen Christelijk anarchist Haentjes Dekker 
(zie linkerfoto) wekelijks lezingen verzorgden.  

Sprekers waren o.a. provo-
voorman Roel van Duyn (zie 
rechterfoto), anti-rook magiër 
Robert Jasper Grootveld, dichter 
Johnny van Doorn, alias Johnny de 
Selfkicker, maar ook de 

pseudoloog/deskundoloog der kabbalistiek en priemgetallen 
Nicolaas Kroese, de anarchist Rudolf de Jong, Luud 
Schimmelpenninck, bedenker van het Witte fietsenplan (zie 
linkerfoto), de sociaal bewogen dichter/schrijver Jef Last, de 
anarchist en atheïst Anton Constandse, dr Meinsma (directeur 
Kankerbestrijding, anti-roken deskundige, lid van de bond tegen 
kwakzalverij) en vele anderen .   

../../eigenaar1/AppData/Local/Microsoft/wiki/1972
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Loop weer terug naar de Raamdwarsstraat, ga dan rechtsaf en loop tot de brug bij de 
Passeerdersgracht.  

Sta hier even stil  en kijk verderop links (ca 250 m verderop) 
aan de Marnixstraat:  het Hoofdbureau van Politie, dat een 
centrale rol speelde in de sixties, o.a met de besluiten hoe op 
te treden tegen “de relschoppers” . Op 14 aug 1965 gingen de 
provoos Roel van Duijn en Rob Stolk samen met RJG hierover 
in gesprek met de hoofdcommissaris van der Molen. 

 
 
Vervolgens teruglopen door de Marnixsstraat richting 
Leidseplein. 
 
 
Sta stil op de brug over de Leidsegracht en kijk verderop aan de evenzijde: 
 
Marnixstraat nr. 396 – 398: het nieuwe theatercomplex De la Mar (oplevering 2009, 
architecten Jo Coenen & Arno Meijs). In 1947 werd hier het De la Mar Theater geopend,  
genoemd naar de actrice Fien de la Mar. 

 
In 1952 nam cabaretier 
Wim Sonneveld het 
theater over en kreeg 
het de naam: het 
Nieuwe de la Mar 
Theater. Met optredens 
van Wim Sonneveld, 
Connie Stuart, Wim Kan 
e.v.a. en kreeg het 
landelijke bekendheid.  
 
 

Naast dit theater was sinds 1955 bioscoop Calypso 
gevestigd dat met z’n achterkant gebouwd was tegen 
het Bellevue Theater aan de Leidsekade.  
In 1965 vond er een gecompliceerde interieur- 
verbouwing plaats: Bellevue Cinerama (Calypso en 
Cinerama vormden één complex). 
 
 
 
Nu rechtsaf over de brug de Leidsekade oplopen tot 
om de bocht… 
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de Leidsekade nr. 90: Theater Bellevue  
sinds 1938 een amusementspaleis met 
meerdere zalen, een bioscoop en een 
restaurant.  
Gedurende de 60er jaren waren de 
theaterzalen als tv-studio’s in gebruik. 
Onderdeel van dit complex was ook 
theatercafé/restaurant De Smoeshaan. 
 

 
 
In Bellevue werd op 8 jan 1968 één 
studio Hoepla-achtig ingericht voor het 
maken van fotoos door Ed van der 
Elsken.  Hij had een opdracht van 
Playboy gekregen om een fotosessie 
met Phil Bloom te maken.  
Het VPRO tv-programma Hoepla had  
destijds een enorme rel veroorzaakt in 
medialand en in heel Nederland en 
daarbuiten. 

 
NB: In 1967 vroeg de VPRO  aan Wim Schippers 
om een nieuw televisieprogramma voor 
jongeren te maken  (in de Vitus-studio in 
Bussum). Samen met Hans Verhagen, Wim van 
der Linden, Trino Flothuis en Gied Jaspers 
ontstond zo  Hoepla met in totaal slechts 3 
uitzendingen. 
 In dit programma paradeerde het model Phil 
Bloom vrijwel ongekleed door het decor, 
waardoor Hoepla het eerste programma op de 
Nederlandse televisie was waarin bloot te zien 
is. Dit leidde tot veel geschokte reacties. De 
tweede aflevering werd daarom pas een paar 
maanden later uitgezonden. In deze aflevering 
was Bloom opnieuw te zien. Ze las een stukje 
voor uit het dagblad Trouw. Toen ze de krant 
liet zakken bleek ze geheel naakt te zijn. 
Kamervragen en opzeggingen bij de VPRO 
waren het gevolg.  
  

http://www.kunstbus.nl/jaartal/1967.html
http://www.kunstbus.nl/cultuur/vpro.html
http://www.kunstbus.nl/cultuur/nederland.html
http://www.kunstbus.nl/cultuur/televisie.html
http://www.kunstbus.nl/kunst/naakt.html
http://www.kunstbus.nl/cultuur/dagblad+trouw.html
http://www.kunstbus.nl/kunst/naakt.html
http://www.kunstbus.nl/cultuur/vpro.html
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Nu doorlopen tot op de hoek van de Leidsekade en het Leidseplein: 
 
het American Hotel: Jugendstil-stijl, ontworpen door de architect Willem Kromhout in 1902. 
In 1929 en 1954 is het hotel verbouwd en uitgebreid. In de jaren 1970 kreeg Café Americain 
de monumentenstatus en in 2000 is het hotel gerenoveerd . In het beroemde Cafe Americain 
bevindt zich de oudste leestafel van Amsterdam. 
 

27 april 1968 werd in Americain de PPR 
(Politieke Partij Radicalen) opgericht 
door progressieve oud-leden van de KVP 
(katholieke volkspartij) en de ARP (anti 
revolutionaire partij). Kort daarna (1969) 
startten hier de gesprekken over de 
vorming van een Progressieve 
Concentratie. Dat is echter nooit van de 
grond gekomen 
 
 
 

Op de foto: de bijeenkomst in het Americain hotel met aan de koptafel vlnr de voorzitters 
Hans Wiebenga (PSP), Sjeng Tans (PvdA) en Erik Jurgens (PPR). 
 
Cafe Americain was vooral de plek voor de culturele “beschaafde” incrowd uit Amsterdam 
en omstreken (w.o. Harry Mulisch en vrienden en hun gevolg).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harry Mulisch woonde sinds 1958 schuin tegenover 
Americain op Leidsekade nr. 103 en schreef daar 
Bericht aan de rattenkoning over de geschiedenis 
van Amsterdam in de periode 1965-1966. 1e druk 
september 1966.  

../../eigenaar1/AppData/Local/Microsoft/wiki/Jugendstil
../../eigenaar1/AppData/Local/Microsoft/wiki/Leestafel
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Dit is het einde van het traject “Op naar het Leidseplein” 

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

de SIXTIES rond tussen de Schreierstoren en het Museumplein. 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over andere wandeltrajecten, achtergronden van de wandelingen, 

aanvullend 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

