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Hotel Restaurant 
‘Het Oude Koningshuys’, 
Sassenheim. 
Foto: 1953.

Kijkje in de voorkamer, rechts naast de vestibule. Dit vertrek fungeerde, samen met het 
vertrek daarachter, als bibliotheek.

Leendert Kruijff Clasina van Waveren

Een foto verzonden als briefkaart 
door Femien Kruijff aan mademoi-
selle E. (Everdien?) J. van Heeckeren 
te ’s-Gravenhage. De handgeschre-
ven tekst aan de voorzijde luidt: 
“Oprijlaan Koningshuis 26 aug. 1904. 
Dit is de nieuwe tuf die heerlijk snel 
en zonder stoten gaat. Met dit troep-
je gingen we naar ’t Kopje, enz.; Ik 
hoop Dien, dat we er nog dikwijls 
met elkaar van zullen genieten. Je 
Femine”

Stichting Oud Sassenheim
www.stichtingoudsassenheim.nl

Het Oude 
Koningshuys

Rob J. Pex



Bij opgravingen is aangetoond dat de plek van Het 
Oude Koningshuys reeds in de middeleeuwen be-
woond was. Een gedeelte van het tegenwoordige 
souterrain bestaat uit zogenaamde kloostermop-
pen uit de dertiende eeuw. Over deze periode zijn 
weinig gegevens voor handen. Pas in 1543 lezen 

we voor het eerst over een eigenaar/bewoner, namelijk Claes Aelwijn Claesz. 
uit Leiden.
Via hem erfde de familie Van Egmond van de Nyenburg Het Oude Koningshuys. 
Onder het beheer van deze familie kwam de huidige begane grond van het huis 
tot stand, een eeuw later gevolgd door de eerste verdieping, waardoor het 
huis zijn tegenwoordige uiterlijk kreeg. Van 1680-1700 was het Koningshuys 
eigendom van stadhouder-koning Willem III (1650-1702), waar later Het Oude 
Koningshuys naar is vernoemd. Van 1780 tot aan zijn dood in 1816 was het huis 
met bijbe-horende tuinen het bezit van Jan Jacob Bosé. Hij breidde het bezit uit 
tot aan De Kaag bij Warmond. In latere jaren viel het landgoed zodanig uiteen 
dat omstreeks 1850 de oostgrens van het grondbezit bij de Hoofdstraat lag. 
Tot en met de Eerste Wereldoorlog was het Koningshuys en de direct daaraan 
grenzende percelen, waarvan de bestemming in bollengrond werd veranderd, 
het bezit van de familie Kruijff. In de twintigste eeuw heeft het Koningshuys 
verschillende bestemmingen gehad, waaronder een hotel en partyrestaurant. 
In 2000 werd Het Oude Koningshuys verkocht aan dhr. L.B. Romeyn, die er na 
een ingrijpende restauratie ging wonen. Inmiddels is het huis doorverkocht.
Het boek over Het Oude Koninghuys bevat 252 pagina’s, is uitstekend gedocu-
menteerd en bevat meer dan 180 foto’s en kaarten.

Boek in de maak over de historie van 
Het Oude Koningshuys

Voorinschrijven:  via www.stichtingoudsassenheim.nl
 
Prijzen:  tot 1 september  SOS-donateur             € 24,50
                                              Niet-SOS-donateur    €  27,-
               na 1 september                                         € 29,50 

Betaling: bij ontvangst boek

Quotes over boek Het Oude Koningshuys:

“Prachtig om in woord en beeld de historie te ontdekken van
 een van de  bijzondere landhuizen die Teylingen rijk is.” 
Carla G.J. Breuer, burgemeester van Teylingen.

“Ik dacht dat over het roemruchte Oude Koningshuys alles wel was geschreven. 
Maar na lezing van het uiterst gedetailleerde ‘levensverhaal’ van Rob J. Pex 
moet ik concluderen, dat zich in en rond dit stijlvolle monument toch nog zoveel 
meer heeft afgespeeld. Daarom: complimenten voor het uitputtende graaf- en 
spitwerk van deze bevlogen collega-schrijver”.  
Herman van Amsterdam, Publicist over de Bollenstreek.

“Een mooi geïllustreerd en goed gedocumenteerd boek dat de volledige ge-
schiedenis beschrijft. Elke Sassenheimer zou dit boek in zijn boekenkast horen 
ter hebben”. 
Mr. M.A.P. Dirven, oud-notaris te Sassenheim.

“Mooie uitgave met veel afbeeldingen van het Oude Koningshuys van toen en 
nu . Veel van de Sassenheimse geschiedenis is in dit werkstuk terug te vinden”. 
Piet Langeveld, bestuurslid Stichting Oud Sassenheim.

“Een monumentaal boek over een huis met een enorme geschiedenis” 
Sjaak Smakman, journalist Leidsch Dagblad.

“Wij hebben elkaar, eind 1972, in Bar 1628 van het Oude Koningshuys leren 
kennen. Deze bar werd onze ‘stamkroeg’, maar voor Roeland was het al een 
pleisterplaats vanaf 1966. De linkerhelft had een kleine dansvloer (oorspronkeli-
jke plavuizen) en in het weekend was er een DJ. 
Onze bruiloft hebben we in de grote feestzaal op de bel-etage gegeven. Enkele 
leden van de Dutch Swing College band logeerden er toevallig die nacht en op 
verzoek van Willem Dusoswa speelden zij voor ons belangeloos enkele feestnum-
mers”.
Joke Schrama en Roeland Nieuwenhuis, Aalsmeer.

Uitsnede van de ‘Caerte van de Tienden’ 
in Voorhout, Sassenheim en Lisse door 
Johannes Dou (1662)/ François de Roos 
(1700). Het dorp Sassenheim, alsook 
de kerk, is duidelijk weergegeven. Ook 
het perceel waarop zich het Huys ter 
Nieuwburg bevond (geheel links) is goed 
waar te nemen. 

Abraham Willet (1790-1851). Jacoba E. Willet-Swarts (1799-1869).

Links het wapen van Jan Jansz. (van 
Egmond van de Nyenburg) en rechts van 
Magdalena Basgens Cornelisdr. 


