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Genootschap Leeuwen van het Centraal Station
Leeuw Turkije

Over hoe twee leeuwen in Den Haag terecht kwamen

Sinds juli 2010 staan er twee leeuwen bij Automuseum Louwman in Den
Haag. Hoe kwamen ze daar? Het begon in 1875 in Amsterdam. In dat jaar
werden acht leeuwenbeelden gemaakt en op de Westertoegang gezet,
naast het Centraal Station in Amsterdam. Al direct na de oplevering van dit
spoorviaduct begon de hele boel ernstig te verzakken. Destijds een
nationale schande. Toch werd pas in 1904 begonnen met de afbraak van
het viaduct. Eerst werd het westelijke landhoofd gesloopt. De vier leeuwen
die daarop stonden, werden tijdelijk geparkeerd op het Westelijk
Stationseiland. Dat zijn dus de leeuwen rood 1, 2, 5 en 6 (zie kaartje). Alle
22 beelden zouden uiteindelijk wijken voor de modernisering van het spoor,
maar dit waren de allereersten die vertrokken. Theo Wajer vond in het
archief een oude brief met foto’s. Daaruit bleek dat de familie Tutein
Nolthenius in 1907 twee leeuwen had gekocht. Hieronder één van de foto’s
uit 1907 (links) naast een foto uit 2010 van het beeld in Den Haag (rechts).
Uit die oude foto’s valt af te leiden dat het hier gaat om de leeuwen rood 5
en 6 omdat de ene leeuw een Rijkswapen heeft en naar rechts kijkt, en de
andere leeuw een Amsterdams wapen vasthoudt en de kop naar links
gedraaid houdt. De leeuwen 1 en 2 hebben de kop precies andersom.
Aldus weten we
dat
Tutein
Nolthenius
de
nummers 5 en 6
kocht. Van de
familie weten we
dat
zij
de
beelden bij villa
Heijenoord
in
Arnhem
lieten
_______________________________ plaatsen.
Daar
stonden
ze
in
elk
Facebook
Sinds half januari 2013 is
geval ook in
het Genootschap ook te
1917 nog. De
vinden op Facebook. Als u
villa
werd
een
Facebook
account
verkocht
in
1927.
heeft, zouden we het leuk
vinden als u contact met ons
Door vergelijking
maakt. U vindt ons door te
van
de
hier
klikken op: Facebook.
______________________________ afgebeelde foto’s
ontdekten we dat
Oneindig N-Holland
deze leeuwen nu
Inmiddels keken meer dan
in Den Haag
350 mensen naar onze
staan. Uit andere
bijdrage op de website
“Oneindig Noord-Holland”.
bronnen wisten
Op deze website staan veel
we al dat de
interessante verhalen over
Haagse leeuwen vanaf 1947 op het toegangshek van Dierenpark
de provincie. U vindt ons
Wassenaar hebben gestaan. Nadat het park failliet ging in 1985 werden ze
door
te
klikken
op:
oneindignoordholland.nl
ergens in een vergeten hoekje gestald. Pas in 2010 kwam een einde aan
In de Turkse plaats Kemer
heeft
men
een
hotel
gebouwd met het uiterlijk
van het Centraal Station.
Ook staan er twee leeuwen
voor de deur. Niet “onze”
leeuwen, maar een kopie
van de beelden die deel
uitmaken van het Nationaal
Monument op de Dam (dank
aan Pel en Christa ’t Lam).
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Leeuwenwandeling

dat teruggetrokken bestaan. Sinds de opening van het automuseum
Louwman staan ze weer trots en fier op het toegangshek van het museum.
Het Rijkswapen op het schild is nog origineel. Het Haagse wapen dat de
andere leeuw vasthoudt is in de plaats gekomen van het Wassenaarse
wapen (uit de tijd van het Dierenpark), dat op zijn beurt in de plaats was
gekomen van het oorspronkelijke Amsterdamse wapen. Al met al hebben
deze leeuwen een bewogen geschiedenis achter de rug. Ze stonden
slechts dertig jaar op hun oorspronkelijke standplaats in Amsterdam. De
resterende honderdtien jaren brachten ze door in achtereenvolgens
Arnhem, Wassenaar en Den Haag.

Dit jaar organiseert het
Genootschap voor haar
Vrienden
de
eerste
“leeuwenwandeling” en wel
op zaterdag 20 juli om 11.00
uur. Indien het regent zal als
uitwijkdatum zaterdag 27 juli
gelden. Vanaf 10.30 uur
verzamelen in het NoordHollands Koffiehuis op het
Stationsplein. De wandeling
start dan om 11 uur vanaf
het Stationsplein en zal
langs
de
voormalige
standplaatsen
van
de
leeuwen voeren. De tocht
zal ongeveer anderhalf uur
duren. Loopt u mee? Voor
Vrienden gratis. Voor alle
overige
belangstellenden
geldt een bijdrage van vijf
euro. Reserveer deze datum
alsmede de reservedatum in
uw agenda! Als u wilt
deelnemen, meldt u zich
dan a.u.b. per email op
De Haagse leeuw in resp. Arnhem (1917), Wassenaar (1985) en Den Haag (2010)
leeuwencs@kpnmail.nl
________________________________
_____________________________________________________________________________________

Vriendenwerving
De oproep om de eenmalige
donaties om te zetten in een
jaarlijkse
storting
is
enthousiast ontvangen. In
totaal werd voor € 1.000
toegezegd. Daar kunnen we
mee aan de slag! We
hebben er twaalf Boezemvrienden en acht Goede
Vrienden
aan
overgehouden, afgezien van vele
Vrienden
en
Goede
Kennissen.
_______________________________

Leeuw Valkeveen
Heeft deze leeuw nu wel of
toch niet op de spoorbrug
gestaan
tegenover
de
Eenhoornsluis? De discussie
woedt nog voort. We houden
u op de hoogte.

Leeuw Well
In de eerste helft
van de jaren zestig
verschenen zgn.
“Lijntrekkers” in de
Volkskrant.
Dat
waren tekeningen
en teksten van Jan
Bouman in de
rubriek
“Het
merckwaerdigste
meijn
bekent”.
Deze gingen over
allerlei opvallende
zaken overal in
Nederland.
Eén
daarvan ging over
de
leeuw
bij
kasteel Well. Met
dank aan Hein
Coppes.
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Spaarnestad Fotoarchief spoorde een nieuwe foto op
Tot onze grote verrassing kwam de heer Baars van Spaarnestad met een
nieuwe (oude) opname op de proppen. We waren zo onder de indruk dat
we de foto onmiddellijk doorstuurden naar onze vrienden als een
Nieuwjaarsgroet.

______________________________________

ca 1931, Gezicht vanaf Oostertoegang naar Nicolaaskerk en Damrak (HJM Valks)
______________________________________

Status project “Ontdek Amsterdam met QR codes”

_

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de deelname van ons
Genootschap aan het project “Ontdek Amsterdam met QR-codes”. De
bedoeling van dit project is dat bezoekers de stad kunnen ontdekken met
behulp van QR codes en hun mobiele telefoon. Op verschillende bijzondere
plekken in de stad, waaronder de Oostertoegang, worden keramische
tegeltjes opgehangen. Deze geven zeer beknopte informatie wat er op die
plek te zien is. Op de tegeltjes staat bovendien een QR code. Een
voorbeeld van zo’n code is hier links afgebeeld. Met de QR lezer (een
gratis te downloaden app) op je mobiele telefoon maak je contact met de
speciaal voor dit project ontworpen website. Daar vindt de belangstellende
meer informatie over de bijzondere plek en ook foto’s. Links op deze
pagina ziet u drie van de vier tegeltjes die bij de Oostertoegang zullen
komen, direct naast het DoubleTree by Hilton Hotel op het
Oosterdokseiland. Het vierde tegeltje, hier niet afgebeeld, bevat dezelfde
tekst als op het tweede tegeltje, maar dan in het Engels. Naar verwachting
zal een en ander binnen een paar weken ter plekke bevestigd worden. Het
wachten is nog op het vertrek van de grote reclameborden. Op dit moment
versperren die nog de plek (zie rode stip op foto links) waar de keramische
bordjes moeten worden opgehangen. We houden u op de hoogte.
Uitgave Genootschap Leeuwen v/h Centraal Station, Ertskade 47, 1019 BB Amsterdam www.leeuwencs.nl
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat weten op leeuwenCS@kpnmail.nl

Nieuwsbrief maart 2013 (jaargang 4 - nr 1)

blad 4

Genootschap Leeuwen van het Centraal Station

Schellingwoude
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