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Amsterdam CS 1889 

Vanaf maart 2016 staat weer 

een modelspoorbaan in het 

Spoorwegmuseum in Utrecht.  

Een enorme maquette van het 

Centraal Station in Amsterdam 

naar de toestand van 1889. 

Echt alles klopt. Zelfs de 

leeuwenbeelden staan erop.   

Meer info is te vinden op de 

website Spoorwegmuseum. 
 

 

Geslaagde kijkoperatie op de Oostertoegang  

Op 4 april was het dan zo ver. Snoep & Vermeer Natuursteenwerken 

B.V. boorde 6 gaten van een halve meter diep. Door de gaten heen werd 

in allerlei richtingen gefotografeerd. Wat blijkt? Het monument zit er 

inderdaad achter! En het is ook nog in redelijke staat. Het zandsteen was 

natuurlijk wel zwart uitgeslagen en hier en daar zag je ook zout uitbloei. 

Maar dat is schoon te maken. De gehele bovenrand is wel verdwenen. 

Dat vermoedden  we al. En in het concave gedeelte is (in de jaren ’60) 

een hap uit de muur gehaald voor de overbrugging van een speciale 

postbrug naar het Oosterdokseiland. Dat wisten we ook al. Maar het 

monument,  inclusief de toegangsdeur, zit nog achter het beton. Dat 

weten we nu dus 100% zeker! De rapportage van het kijkonderzoek 

wordt toegezonden aan de belangenorganisaties in monumentenland in 

Amsterdam, het BMA, de NS en ProRail. Nu wordt het zaak een partij te 

vinden die de restauratie op zich neemt. We houden u op de hoogte. 

                                Hierboven rechts één van de foto’s gemaakt tijdens het kijkonderzoek 

 

Schilderij Max Nauta 

In januari verkocht Flava Art 

Gallery in Bussum het hier-

onder afgebeelde schilderij 

van de kunstenaar Max Nauta. 

Hij schilderde de Ooster-

toegang in de winter van 1941. 

Het werk is in olieverf geschil-

derd en is 70 x 95 cm groot. 

Het schilderij laat zien hoe de 

leeuwenbeelden ooit op de 

Oostertoegang stonden, 

tegenover de Schreierstoren 

en de Sint Nicolaaskerk. Dit is 

nu precies het beeld dat wij  

voor ogen hebben: zó moet 

het er binnenkort weer uit 

gaan zien. Heel bijzonder: 

Flava Art Gallery doneerde 

een deel van de opbrengst 

aan het Leeuwengenootschap 

om zo bij te dragen aan het 

herstel van het stadsgezicht 

naast het Centraal Station.  

Daarmee kwam de financie-

ring van het kijkonderzoek een 

stukje dichterbij.  
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Lezingen Rotary 

Zo interessant zal het voor u 

niet zijn om te weten dat we 

lezingen geven over de 

leeuwen. Maar toch, we mel-

den maar even dat we bij de 

Rotary waren in Bussum en in 

Amsterdam Noord (Tolhuis). 

Wel leuk om te weten is dat 

ons verhaal altijd veel belang-

stelling ontmoet. Het verband 

tussen de leeuwen en de  

maritieme geschiedenis van 

Amsterdam interesseert ieder-

een. En ook is iedereen altijd 

onder de indruk van de 

geweldige technische en 

bouwkundige ontwikkeling die 

dat stadsgedeelte in de afge-

lopen anderhalve eeuw heeft 

doorgemaakt. Een pleidooi te 

meer, om toch op zijn minst de 

twee leeuwenbeelden op hun 

oorspronkelijke plek aan de 

Oostertoegang terug te zetten. 

_______________________________ 

Dank donateurs 

In februari vroegen wij uw 
financiële hulp om het kijk-
onderzoek op de Oostertoe-
gang mogelijk te maken.  Daar 
werd enthousiast op  gerea-
geerd. We ontvingen vele 

giften. Het kijkonderzoek kon 
daarmee volledig worden 
gefinancierd. Wij danken hier-
bij iedereen hartelijk! 

QR-code eindelijk weer bereikbaar 

Eindelijk! Stadsontwikkeling 

heeft het reclamebord voor 

het restant vleugelgebouw 

op de zuidoosthoek van de 

Oostertoegang (naast het 

Double Tree by Hilton Hotel) 

verwijderd. Je kunt nu weer 

het originele stukje muur 

zien. Een overblijfsel van het 

in 2004 gesloopte vleugel-

gebouw, waarop ooit twee 

leeuwenbeelden stonden. 

Voorbijgangers kunnen nu 

eindelijk de QR-code op de 

tegeltjes aanklikken om aan 

de weet te komen welk mo-

nument hier heeft gestaan. 

Zij komen dan op de website 

met meer info en foto’s over 

hoe het er hier ooit uitzag.  

 

Leeuwen Zeeburg terug bij kanaal Amsterdam 

Herman van Dijk zocht naar de verdwenen leeuwenbeelden van Amster-

dam Zeeburg. Vanaf 1891 stonden vier leeuwen bij de ingang van het 

Merwedekanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal). Ze bewaakten het Syphon, 

dat onder het 

kanaal was 

aangelegd om 

het grachten-

water te kun-

nen verversen 

vanuit het IJ. 

In 1942 moes-

ten de beelden 

weg vanwege 

verbreding van het kanaal. In de jaren ’50 werden ze aan Emmeloord ge-

schonken. Door Oudejaarsstunten belandden er twee in Kraggenburg en 

twee bij de Meldestraat, en kwam een afgietsel in Nagele. In 2010 

kwamen bovendien vier replica’s bij de Poldertoren. Emmeloord wilde de 

originele beesten niet teruggeven aan Amsterdam. Van Dijk liet daarom 

vier afgietsels maken en plaatste die begin 2016 op de plek waar de 

originelen hadden gestaan: de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Een beetje jaloers zijn we wel. De zoektocht naar de originelen was snel 

afgerond, en hij plaatste replica’s terug. Onze situatie is veel complexer. 

Wij willen niet alleen de originele leeuwen terug maar ook de plek bij het 

CS is veel lastiger dan de berm van het kanaal! Zie:  Leeuwen Zeeburg 
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Pin-up Elburg 

De pin-up leeuw op pagina 4 
van deze nieuwsbrief maakt 
deel uit van een setje van 
twee. Originele Amsterdamse 
CS-leeuwen. Ze staan op de 
Goorpoort in de prachtige 
vestingstad Elburg. Tot 1904 
stonden ze op de Westertoe-
gang in Amsterdam, naast het 
Centraal Station. In de jaren 
‘50 kwamen ze naar Elburg. 
Daar werden de oorspronke-
lijke wapens op de schilden 
vervangen door dat van Gelre 
(de pin-up) en van Elburg. 

_______________________________ 

Postbankleeuwen 

In de afgelopen jaren werden 

we veelvuldig gewezen op de 

“Postbankleeuwen”; dat zou-

den twee van de leeuwen zijn 

die we zoeken.  Ze hadden 

ooit bij het kantoor van de 

Rijkspostspaarbank aan de 

Van Baerlestraat gestaan, op 

de hoek met de Paulus Potter-

straat. Tot ongeveer 1985. 

Overigens stonden ze nooit bij 

het CS, maar het zijn wel 

schitterende beelden. Volgens 

Erwin Meijers zaten ze 

oorspronkelijk in de timpaan 

van het Oudezijds Heeren-Lo-

gement aan de Grimburgwal 

(gesloopt in 1874). Meer info: 

amsterdamse grachtenhuizen.  

 
Leeuwen Buiksloot aan onderzoek onderworpen 

Op foto’s zoeken naar wat je op het eerste gezicht niet ziet. Goed kijken 

naar wat de fotograaf onbedoeld had vastgelegd. We hebben daar met 

het leeuwenonderzoek ervaring mee opgedaan. Met de bestudering van 

talloze opnames van het gebied rond het Centraal Station heeft het ge- 

                                   1932, de “Schellingwouder” leeuw op zijn 1e standplaats in Buiksloot 

 

heim van de 22 leeuwenbeelden zich laten ontsluiten. Deze keer waren 

oude opnames van Buiksloot aan de beurt. Dat is de plek waar de 

beelden, die nu in Amstelveen en Schellingwoude staan, stonden van 

1926 tot circa 1970. We ontdekten dat de beesten niet altijd pal voor het 

huis hebben gestaan. Daan van Baarsen (1864-1946) haalde ze begin 

jaren ’20 naar Buiksloot en plaatste ze aanvankelijk aan weerszijden van 

de toegang tot het privé erf. Pas nadat in 1931 het woonhuis verlengd 

werd met een kantoor, werd de “Schellingwouder” leeuw verplaatst naar 

de voortuin, vlakbij de voordeur van het huis. De “Amstelveense” leeuw 

heeft in Buiksloot altijd dezelfde plek gehouden.  

                   

 

In de pers… 
In 2016 waren we tot nu toe driemaal in de media. De Gooi- en Eemlan-

der berichtte in januari over de verkoop van het schilderij van Max Nauta 

door Flava Art Gallery in Bussum, die een deel van de opbrengst schonk 

aan het Leeuwengenootschap (zie pagina 1 van deze nieuwsbrief). In 

februari stond er een artikel in Binnenstad, het blad van de Vereniging 

Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). Dat ging over ons 

streven naar herstel van het laatste vleugelgebouw van de Oostertoe-

gang, inclusief het terugzetten van twee leeuwenbeelden. En tot slot in 

april schonk de krant Metro aandacht aan de kijkoperatie op de Ooster-

toegang, onder de kop: “In het hol van de leeuw.”  
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