
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem  -  Zijlstraat 87  -  De Gouden Leeuw vs2 – d.d.  20220601   -  MS    -  1  - 

 

Zijlstraat 87          De Gouden Leeuw 
 

De Grote Markt is vlakbij, één van de meest hoog gelegen punten 
op de zandrug waarop het oude Haarlem is gebouwd. Als je goed 
naar links en rechts kijkt zie je dat de straat naar de Grote Markt 
iets oploopt en naar de andere kant richting Kinderhuisvest iets 
af. Vroeger noemde men dit deel wel de hoge Zijlstraat en meer 
westelijk de lage Zijlstraat. 
Er zijn in deze buurt van Haarlem veel straten en wegen met het 
woordje Zijl erin. Een zijl is een ander woord voor een sluisje dat 
hier verderop bij de Zijlweg lang geleden zou zijn geweest. 
 
Al eeuwenlang komt de vermaarde herberg en verkooplokaal “De 
Gouden Leeuw” in de Zijlstraat 
al in de archiefstukken voor. 
Een foto van rond 1900 uit het 
Noord Hollands Archief maakt 
duidelijk dat er een afbeelding 
van een gouden leeuw in het 
bovenlicht van de toegangs-
deur heeft gezeten.  
 

Een gouden leeuw werd in het verleden wel vaker gebruikt als aanduiding 
voor logementen en herbergen. Vandaag de dag hebben we in Haarlem al 
vele jaren het bekende hotel “Lion d’Or” (= Gouden Leeuw) bij het station. 
 
Vandaag de dag zie je de leeuw tussen de ramen van de tweede ver-
dieping. Je ziet ook dat de leeuw omkijkt naar een vuurrode vlam. Dat is 
niet zomaar gekomen. In 1942 brak bij de buren brand uit. De Gouden 
Leeuw had heel pech en brandde geheel uit. Gelukkig bleef de gevelsteen 
bewaard. De panden werden hersteld en de steen kwam weer terug in de 
gevel. Ter herinnering aan de brand werd de steen uitgebreid met een rode 
vlam die de leeuw van achteren belaagd.  
 
In 2012 was de leeuw er heel slecht aan toe en was restauratie hard nodig. Ze hoefde nog net niet te worden 

vervangen. De leeuw kon in oude glorie worden hersteld en 
opnieuw geschilderd. Het resultaat konden we in 2013 zien 
toen de Gouden Leeuw als nieuw in de gevel werd terug-
geplaatst.  
 
 
 
Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek “Gevelstenen 
van Haarlem” geschreven door Peter van Graafeiland en Theo 
Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie 
voor te bereiden. 
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