Pin-up leeuw

Nieuwsbrief december 2016 (jaargang 7 - nr. 2)

op pagina 4

blad 1

Genootschap Leeuwen van het Centraal Station
“Hic sunt leones”
Deze omschrijving werd gebruikt door cartografen om onbekend en gevaarlijk gebied
aan te geven. Dat was in de
tijd van de Romeinen en de
Middeleeuwen. Letterlijk betekent de omschrijving “Here
there be lions”, ofwel “Hier zijn
leeuwen”. Met andere woorden: waag je dáár maar niet.
Later werd de uitdrukking
vervangen door “Hic sunt
dracones”, ook eng. (Met dank
aan Rob Boonzajer Flaes die
de uitdrukking aanleverde).

leeuw op Oostertoegang, Ruyterkade (Panorama mei 1916)

Nieuw beeldmateriaal gevonden

_________________________________

In de zeven jaar dat het Genootschap Leeuwen van het Centraal Station
bestaat, hebben we een grote verzameling historische foto’s opgebouwd.
Slechts een klein aantal daarvan is op onze website te zien. Telkens als
we denken dat we nu toch echt alles wat valt te vinden hebben gevonden, blijken er tóch nog beelden te zijn die we nog nooit eerder
zagen. Zo stuurde Henk Wilkens van het Historisch Centrum Amsterdam
Noord ons de bovenstaande foto. Die komt uit de Panorama van mei
1916. Een mooie aanwinst voor de collectie. Vooral omdat we tot nu toe
weinig foto’s hebben kunnen vinden van de twee leeuwenbeelden die op
de noordoostelijke hoek van de Oostertoegang (bij het Obeltgebouw aan
de Ruijterkade) stonden.

In de pers
Op 9 november stonden we in
het Amsterdamse stadsblad
De Echo (hiernaast afgebeeld). Daarin een foto van de
situatie ná de restauratie. Ter
vergelijk hieronder zoals het er
nu nog uit ziet. Ook was er
een artikel in de nieuwsbrief
van de Vrienden Beatrixpark
(ook hiernaast afgebeeld).

Wilt u de beide artikelen alsnog lezen? Volg de links

De Echo (pag.15)

nieuwsbrief Beatrixpark
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Genootschap Leeuwen van het Centraal Station
“Amsterdam 1900”

Waar stonden die 22 leeuwen nou ook alweer?

Zo heet de tentoonstelling die
op dit moment in het Amsterdamse stadsarchief (in de
Vijzelstraat) te zien is. Je kunt
er zo’n 300 foto’s bekijken uit
de periode rond 1900. Deze
foto’s zijn van beroemde
fotografen uit die tijd zoals
Jacob Olie, George Hendrik
Breitner, maar ook van andere
minder beroemde tijdgenoten.
De tentoonstelling geeft letterlijk een beeld van de stad van
toen, in al zijn facetten. Omdat
we een paar fantastische
foto’s van Olie en Breitner in

Veel mensen vroegen zich na het lezen van het artikel in de Echo (zie
pagina 1) af waar die 22 leeuwenbeelden nou ook alweer stonden? Ja,
bij het Centraal Station, maar waar? Op het kaartje hieronder is hun
oorspronkelijke standplaats schematisch weergegeven. Er stonden er
zes op de hoek van de Korte Prinsengracht met de Haarlemmer Houttuinen (paars). Nog eens acht stuks stonden er op de Westertoegang
(rood). Ook op de Oostertoegang stonden er acht (groen). De nummers
5 en 6 groen komen hopelijk ooit weer terug op hun oorspronkelijke plek.

Belangstelling voor leeuwenwandeling ACHV
We gaven een lezing voor de afdeling Binnenstad van de Amsterdam
Cultuur Historische Vereniging (ACHV), gevolgd door een wandeling
langs de voormalige standplaatsen van de leeuwen. We doen dat aan de
hand van een boekje met oude foto’s waar uiteraard leeuwenbeelden op
staan en proberen dan uit te vogelen waar de fotograaf vroeger heeft
gestaan om de foto te kunnen maken. Een soort “toen en nu, zoek de
verschillen”. Nou, die zijn er volop. Het gebied rond het Centraal Station
is altijd al geweldig in ontwikkeling geweest. En dat zal misschien ook
altijd wel zo blijven.

onze digitale collectie hebben
waarop een of meer leeuwenbeelden te zien zijn, brachten
we een bezoek aan de tentoonstelling. Zeer de moeite
waard. Op één van de geëxposeerde foto’s troffen we
“onze” leeuwen aan. Een fragment van deze foto hebben we
hier afgedrukt. U kunt de
tentoonstelling nog bezoeken
tot 5 februari 2017. Meer info:
Amsterdam 1900
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Genootschap Leeuwen van het Centraal Station
Vriendenbijdrage 2017
Met het nieuwe jaar op komst
mogen wij u bij deze helpen
herinneren aan het overmaken
van de jaarlijkse vriendenbijdrage? Vanzelfsprekend geldt
dit verzoek alleen als u behoort tot de kring van “Vrienden v.d. Leeuwen”. Wilt u ook
Leeuwenvriend worden? Stuur
dan a.u.b. een e-mail.
______________________________
Oostertoegang vanaf de brug over de Oude Waal

Leeuwen wachten af

Postbankleeuwen
Op onze website staat al enige
tijd het verhaal van de Postbankleeuwen. In onze nieuwsbrief van mei 2016 vertelden
we over hun herkomst. Voor
degene die tot in detail wil
weten hoe het zit met deze
fraaie beelden, is het prachtige
artikel van Gert Eijkelboom en
Gerrit Vermeer een aanrader.
Het stond in het blad de
“Binnenstad” (van de Vrienden
van de Amsterdamse Binnenstad, VVAB) van december
2016.
artikel lezen
________________________________

Wat doen leeuwen als ze hun prooi niet kunnen bereiken? Afwachten.
Tot de prooi dichter in de buurt komt of op een andere manier het speelveld verandert. Je kunt het niet bedenken, maar de honger blijft. De kijkoperatie heeft geleid tot een uitvoerig rapport en dat is door ons besproken met de voorzitter van de Bestuurscommissie Centrum. Daar ontmoetten wij veel bijval. De volgende stap is B&W. Daar moet het idee
uiteindelijk worden afgetikt. Daar is het op wachten. De NS en ProRail
hebben ons al laten weten dat zij niet de aangewezen partij zijn om hier
werk van te maken. Ze menen er geen belang bij te hebben. Of dat zo is,
is natuurlijk maar de vraag. Er zijn twee redenen om de gemeente nu op
de ‘hot seat’ te zetten: verfraaiing van het stadsaanzicht en vervolmaking
van het herstelplan rondom de Centraal Station. Het is nu aan de gemeente om hierin haar verantwoordelijkheid te nemen.
We hebben ter ondersteuning van onze argumentatie een fotoboekje
samengesteld met zo’n 20 opnames vanuit verschillende plekken in de
stad met zicht op de Oostertoegang. Nu nog in het beton verpakt, zonder
leeuwen en met een bouwkeet. Twee van de foto’s ziet u hier. Het blijft
een foeilelijke plek, die door alle plannenmakers gewoon is vergeten! Het
wachten is op de gemeente. De leeuwen staan klaar.

Leeuw kasteel Twickel
Meer info over dit
exemplaar vindt u hier.

fraaie

Oostertoegang vanaf de Nieuwmarkt gezien
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Genootschap Leeuwen van het Centraal Station
Amstelveen, april 2013
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