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P E R S B E R I C H T 

 

Onderzoek naar de ouderdom van Café de Gouden Leeuw op Oud-IJsselmonde 

Aanleiding tot het onderzoek 

Op dinsdag 2 november 2021 werkte het Streekarchief IJsselmonde mee aan de uitzending van Radio 

Rijnmond “Dwars door Rijnmond”, verzorgd door journalist/presentator Erik Lemmens. Eén van de 

locaties die in deze uitzending werd uitgelicht, was café de Gouden Leeuw. Uit het nagesprek kwam 

naar voren dat men zeer nieuwsgierig was naar de geschiedenis en oorsprong van het café. Zelf 

hadden de uitbaters weinig informatie, omdat veel oude papieren in een brand verloren waren 

gegaan. 

Op 13 november daaropvolgend namen vrijwilligers van het Streekarchief deel aan de lezing 

“Kadastraal onderzoek” van Arnout van Erp, georganiseerd door de Nederlandse Genealogische 

Vereniging. 

Hierna leek het ons een goed idee om de hierin opgedane kennis te gebruiken voor een onderzoek 

naar de geschiedenis en vroegere eigenaren van De Gouden Leeuw. Het tot nu toe oudste nog in 

bedrijf zijnde café van Rotterdam, Melief Bender, adverteert met “sinds 1876”, dus dat moest 

“beter” kunnen was de insteek. 

Conclusie van het onderzoek 

Uit het onderzoek blijkt dat de Gouden Leeuw het oudste nog in bedrijf zijnde café van Rotterdam is. 

In het boek “Groeten uit IJsselmonde, deel 1: Oostelijke gedeelte” van H.A. Voet en H. Klaassen staat 

op bladzijde 18 bij de foto van de Bovenstraat vermeld: “Op de linkerhoek staat het bekende café-

restaurant De Gouden Leeuw. In het pand bevindt zich een tegel die dateert van het begin van de 

zeventiende eeuw. Deze laat zien dat het pand toen als herberg dienst deed…”. 

In 1809 koopt Arie van Es het pand van de Rotterdamse Koopman Pieter de Vries. Hiervoor huurde 

hij het al van de familie de Vries, vermoedelijk al in 1805 toen hij tot veerman van IJsselmonde werd 

benoemd. In 1814 wordt Arie van Es voor het eerst in een notariële akte herbergier genoemd, dus 

zeker vanaf 1814 is het café al in bedrijf, maar waarschijnlijk al sinds het begin van de jaren ’80 van 

de 18e eeuw, als er al wordt gesproken van een tweede Veerhuis te IJsselmonde als de Hollandse 

Tuin in die tijd haar functie als veerhuis van (Oost) IJsselmonde langzaam aan verliest door het 

dichtslibben van de geul tussen het dorp IJsselmonde en de zandbank de Plaat. Mogelijk was de 

herberg zelfs nog ouder als we de tekst op de verdwenen tegel uit het boek van Voet mogen geloven. 

Archiefonderzoek heeft vooralsnog geen eerdere herbergiers op de locatie aangewezen, maar 

aangenomen mag worden dat het tweede veerhuis van IJsselmonde ook de functie van herberg heeft 

vervuld. De verdwenen tegel zou een vroeger bestaan kunnen bevestigen, mogelijk komt die nog 

eens boven water. Nader onderzoek moet nog uitwijzen wie voor Arie van Es de herbergier was. 
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Zeker is wel dat voor hem Pieter Jansz. Tromp de veerman was van IJsselmonde, maar deze wordt in 

akten nergens als herbergier genoemd, dus vooralsnog is bewijsbaar dat de Gouden Leeuw in de 

periode 1805-1814 is ontstaan en sedertdien onafgebroken als café in bedrijf is geweest. 

Het Café de Gouden Leeuw is één van de oudste herbergen van IJsselmonde. Na de sluiting van De 

Hollandse Tuin (De Hollandsche Tuyn) aan de Dorpsstraat (tegenwoordig Bovenstraat genoemd) is 

het zelfs de oudste uitspanning op IJsselmonde. Na de annexatie van IJsselmonde op 1 augustus 1941 

door Rotterdam kunnen we zelfs stellen dat het nu ook het oudste café in Rotterdam is. Puristen 

zullen beweren dat dit niet zo is, omdat het gebied voor 1941 een zelfstandige gemeente was en niet 

tot Rotterdam behoorde. Maar de rechtgeaarde IJsselmondenaren zeggen dan: “Rotterdam heeft 

ons toen geannexeerd, dus we hebben niet alleen de ‘lasten’, maar nu ook de ‘lusten’!”  

 

- - - - -  niet voor publicatie - - - - - 
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