
DDee  ggeesscchhiieeddeenniiss   

vvaann  SSaasssseennhheeiimm  iinn

VVooggeellvvlluucchhtt

LLeessbbrriieeff  SSaasssseennhheeiimmssee

GGeesscchhiieeddeenniiss

BBeesstteemmdd  vvoooorr  ddee  

SSaasssseennhheeiimmssee  bbaassiisssscchhoolleenn
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OO
ngeveer 4500 tot 5000 jaar geleden wierp de zee enorme zandbanken op, die we nu

strandwallen noemen. Achter die strandwallen lag een uitgestrekt moerasgebied. Op

één van deze strandwallen, die liep van Haarlem tot Oegstgeest, vonden mensen een

woonplek. Ze gingen voor de veiligheid dicht bij elkaar wonen en zo ontstonden er

piepkleine nederzettingen. De perioden waarin dit gebeurde worden achtereenvolgens de

11..  VVaann  sstteeeennttiijjdd  

((ccaa  55000000  vvoooorr  CChhrr..))

nnaaaarr  kkeerrkkbbeessttuuuurr  
((ccaa  770000))
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Steentijd, de Bronstijd of de IJzertijd

genoemd, naar het materiaal waarvan de

gevonden gebruiksvoorwerpen waren

gemaakt. Vlakbij de Sikkens Lakfabriek

(AKZO Nobel) is een stenen sikkel uit de

Steentijd gevonden. Deze werd gebruikt 

voor het snijden van riet en moerasgras. 

De mensen leefden van de jacht, van 

akkerbouw en van veeteelt. 

In het jaar 690 kwam Willibrord met 11   

monniken bij Katwijk aan land. Hij werd in

658 in Engeland geboren en ging als 

jongeman in het Benedictijner klooster

Ripon bij York wonen. Toen hij 20 jaar was

ging hij studeren in de abdij van Rathmelsigi

in Ierland. Zijn opdracht was de Friezen tot het christendom te bekeren. Onder de leiding 

van Willibrord werden 5 moederkerken gesticht, namelijk in Vlaardingen, Kerckwerve

(Oegstgeest), Velzen, Petten en Heiloo. Vanuit Voorhout werd er in Sassenheim een kapelletje

gesticht, dat halverwege de10
de

eeuw tot een zelfstandige kerk was uitgegroeid. 

Willibrord gaf zijn bezittingen aan de abdij van Echternach, die ook

door hem was gesticht.

Door de invallen van de Noormannen kon deze abdij de controle over

alle goederen en rechten niet goed uitvoeren. De Bisschop van Utrecht

nam deze taak over, maar ook hij moest vluchten voor de Noormannen.

Toen deze eindelijk verdreven waren, bleken de Hollandse Graven alle

bezittingen ingepikt te hebben. Daarom maakte de Bisschop van Utrecht

een lijst van alle goederen en rechten uit de tijd vóór de Noormannen,

de zogenaamde Goederenlijst. Op deze lijst staat voor het eerst de naam

van ons dorp, geschreven als Sagne. Dit is een verkorte schrijfwijze van

Sagnhem. Later in de 10
de

eeuw werd de naam Saxnem, Zassenem of

Sassem gebruikt en tegenwoordig is het dus Sassenheim. 
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NN
aa  hheett  vveerrttrreekk  vvaann  ddee  NNoooorrmmaannnneenn  ggrrooeeiiddee  oonnss  ddoorrpp  llaannggzzaaaamm..  HHeett  hhoouutteenn  kkeerrkkjjee

wweerrdd  vveerrvvaannggeenn  ddoooorr  eeeenn  ttuuffsstteenneenn  kkeerrkkjjee..  DDiitt  iiss  ddee  hhuuiiddiiggee  ddoorrppsskkeerrkk  tteeggeennoovveerr  ddee

HHeemmaa..  

Het dorp werd bestuurd door Schout (politie) en Schepenen (gemeenteraad). Op een kilo-

meter afstand van ons dorp werd door een edelman in de 13
de

eeuw een ringmuur binnen een gracht gebouwd, die diende

als vluchtplaats in gevaarlijke tijden voor hem en zijn

horigen. Deze ronde waterburcht kreeg een halve eeuw

later een woontoren. Daar woonde de Heer van

Teylingen. De oprijlaan van het kasteel liep naar 

ons dorp, waar ook de belangrijke Heerwech (nu

Hoofdstraat) naar het zuiden (Leiden en Den

Haag) en naar het noorden (Haarlem) liep. 

We kennen dit slot als de ruïne van Teylingen. 

In ons dorp stonden in 1369 slechts 33 huizen 

met 133 inwoners, maar in 1477 stonden er al 

63 huizen met 254 inwoners. Ongeveer honderd-

vijftig jaar later, in 1623, waren er nog maar 

69 huizen met 276 inwoners. Dat kwam vooral 

door de pest, een zeer besmettelijke ziekte.

Aan de noordkant van het dorp bouwde de Heer van

Alkemade een hofstede. Zijn wapenschild met de rode

en gele schuine banen is door de gemeente Sassenheim

als gemeentewapen overgenomen. Omstreeks 1300 bouwde

een zoon van de Heer van Alkemade het kasteel Alkemade, 

22 ..   VV aa nn   

kk ee rr kk bb ee ss tt uu uu rr   nn aa aa rr   

gg rr aa vv ee nn bb ee ss tt uu uu rr   
(( cc aa   77 00 00 -- 11 55 00 00 ))
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dat aan het eind van de tegen-

woordige Wasbeekerlaan

stond. De familie van

Alkemade had in de

dorpskerk een eigen

grafkelder. In 1824

werd het kasteel - er

waren toen al geen

Van Alkemade's

meer - afgebroken. 

Langs de Heerwech (nu Hoofdstraat) wer-

den vooral aan de oostzijde veel boerderijen

gebouwd. De veengrond was daarvoor heel

geschikt. In de 13
de

eeuw was er aan het eind van de

Minnewech (de Menneweg) al een eendekooij. Die

eendenkooi is er nu nog. 

Voor het drooghouden van de (ontgonnen) veengronden werden

kleine watermolens gebouwd. Eén van de laatste watermolens was

de Rode Molen die aan de watering bij de Oosthoutlaan stond.

Deze brandde midden vorige eeuw af door blikseminslag. Ons

sportcomplex de Roodemolen dankt haar naam aan deze molen.
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DD
ee  TTaacchhttiiggjjaarriiggee  OOoorrlloogg  tteeggeenn  ddee  SSppaaaannssee

oovveerrhheeeerrssiinngg  bbrraakk  uuiitt..  TTiijjddeennss  hheett  bbeelleegg  vvaann

LLeeiiddeenn  iinn  11557733  ddoooorr  ddee  SSppaaaannssee  ttrrooeeppeenn

wweerrddeenn  hheett  sslloott  TTeeyylliinnggeenn  eenn  ddee  ddoorrppsskkeerrkk

bbeehhoooorrlliijjkk  vveerrnniieelldd..  HHeett  kkeerrkkjjee  wweerrdd  nnaa  ddee  oooorrlloogg

hheerrsstteelldd  eenn  vveerrggrroooott  mmeett  ddee  sstteenneenn  vvaann  hheett  vveerrnniieellddee

sslloott  TTeeyylliinnggeenn..  IInn  11664488  wweerrdd  ddee  VVrreeddee  vvaann  MMuunnsstteerr

ggeessllootteenn..

De koophandel bloeide en bracht ons land tot grote

welvaart. Rijke kooplieden uit de stad lieten op het 

platteland hun buitenplaatsen en landhuizen bouwen. 

In de winter woonden ze in de stad en in de zomer op hun

buitenplaatsen. Er zijn een aantal belangrijke buitenplaatsen

langs de Heerwech (onze Hoofdstraat) gebouwd, zoals Huijs

33..  OOoorrlloogg,,  llaannddhhuuiizzeenn

eenn  bbuuiitteennppllaaaattsseenn
((ccaa..  11555500  --  11885500))
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Clinckenberg, het Huijs Ter

Weegen en nog een aantal

anderen. In het noorden van 

het dorp lag de buitenplaats 

Ter Leede, gebouwd op de 

fundamenten van het gelijk-

namige 14
de

eeuwse kasteel. 

Bij de meeste buitenplaatsen

stond ook een boerderij. 

Midden in het dorp werd rond

1790 door de koopmansfamilie

Charbon het landhuis Rusthoff

gebouwd met een prachtig 

park, aangelegd in Engelse 

landschapsstijl. Het landhuis 

is verdwenen maar het mooie 

wandelpark hebben wij 

gelukkig nog.
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II
n Sassenheim moet volgens oude boeken omstreeks 1669 een korenmolen hebben

gestaan. Korenmolens waren al sinds de Middeleeuwen in bedrijf voor het malen van

graan om brood te kunnen bakken. In 1868 kocht C.J. Speelman de korenmolen De

Nijverheid, die bij de Zandsloot stond. In datzelfde jaar brandde de molen af door

blikseminslag. De korenmolen werd herbouwd, maar de molenaar verdiende niet veel meer

door de komst van de industrie. Daarom ging de molenaar over tot de bloembollenteelt, die de

mensen in de hele streek en ook in Sassenheim veel werk gaf. Jan

Adam Charbon van het landhuis Rusthoff en Schelto baron van

Heemstra van Huis

Ter Leede hebben

veel gedaan om de

bloembollenteelt te

stimuleren. 

Zo kwamen er veel

bloembollenkwekers,

die in Sassenheim

hun bollenschuren

en hun mooie huizen

lieten bouwen.

Vooral langs de

Hoofdstraat werd

een groot   aantal

zogenoemde bollen-

villa's gebouwd.

44 ..   VV aa nn   ee ee nn

kk oo rr ee nn mm oo ll ee nn   ee nn

dd ee   bb ll oo ee mm bb oo ll ll ee nn --

hh aa nn dd ee ll (( cc aa ..   11 88 55 00   --   11 99 44 55 ))
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Reizen deed men in die tijd met de trekschuit of

met de postkoets. De route van Rotterdam naar

Haarlem en Amsterdam liep - met de postkoets - via

Leiden, Oegstgeest en Sassenheim. Bij de boerderij

Duivenvlugt aan de Leidse Vaart (de boerderij staat

er nog steeds) werden de paarden gewisseld.

Omstreeks 1850 kwam er een stoomtram, die reed

van Haarlem naar Leiden en weer terug. De stoom-

tram verdween in 1933 en een elektrische tram

kwam er voor in de plaats. 

De bevolking van ons

dorp groeide en de

mensen moesten woon-

ruimte hebben. Voor

die mensen werd onder

andere de Oranjewijk,

die tussen de Zandsloot

en de Julianalaan ligt,

gebouwd. Later werden

er nog meer wijken

gebouwd.
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De Ned. Hervormde kerk (dorpskerk) staat al eeuwen midden in Sassenheim. In 1870 werd

de R.K. St. Pancratiuskerk aan de Hoofdstraat gebouwd. In 1912 werd de Gereformeerde Kerk

aan de Julianalaan gebouwd. De Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Kerklaan en het

kerkje van de Nederlandse Protestanten Bond aan de Julianalaan werden in 1927 gebouwd. 

Ook werden er veel verenigingen opgericht zoals muziekverenigingen (Adest Musica en

Crescendo), zangverenigingen, toneelverenigingen, voetbalverenigingen (Ter Leede en

Teylingen).
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SS
aasssseennhheeiimm  wwaass  ttoott  ddee  TTwweeeeddee  WWeerreellddoooorrlloogg  eeiiggeennlliijjkk

nnoogg  eeeenn  aaggrraarriisscchh  ddoorrpp..  

Omstreeks 1903 werd de Raiffeisenbank (Boerenleen-

bank) in Sassenheim gevestigd aan de Hoofdstraat  (in

het pand waarin nu boekhandel Wagner zit). Na de

oorlog verhuisde de bank, die nu Rabobank heet, naar

een nieuw pand aan de J.P. Gouverneurlaan. Langzamer-

hand kwam er wat industrie in Sassenheim, zoals de

Sikkens Lakfabriek, de vleesfabriek van Malmberg en de

DKW autofabriek aan de Warmonderdam.  

De elektrische tram werd in 1949 vervangen

door de busdienst Haarlem-Leiden. Het

dorpscentrum veranderde drastisch. Er

werden nieuwbouwcomplexen aan de

Hoofdstraat en aan de Oude Haven gebouwd.

Daarmee veranderde ook het karakter van

Sassenheims oudste plein, de Oude Haven. 

55 ..   SS aa ss ss ee nn hh ee ii mm

gg rr oo ee ii tt
(( 11 99 44 55   --   hh ee dd ee nn ))
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Halverwege de Teylingerlaan wordt ook een nieuwe woonwijk gebouwd, OverTeylingen. De

grote bloembollenschuur van Papendrecht-van der Voet, gebouwd in 1930, is al omgebouwd

tot het appartementencomplex Monte Carlo. 

Tenslotte werd ten noorden van de Kerklaan met de bouw van het Centrumplan begonnen.

Dat is nu nog in volle gang. 

Er zijn verschillende

industrieterreinen gebouwd,

zoals Jagtlust, de Industrie-

kade en Sassenheim-Zuid.

Het oude openlucht-

zwembad aan de Van

Alkemadelaan werd

gesloten en is onderdeel

geworden van het Sport en

Recreatie-complex Wasbeek. 

Het vroegere gezondheids-

centrum aan de Narcissen-

laan is het verenigings-

gebouw de Ankerplaats

geworden. 

De voormalige  De Visserschool aan de Parklaan is het verenigingsgebouw  't Onderdak

geworden. 

Het oude verzorgingshuis St. Bernardus

werd afgebroken en weer opgebouwd

tot een groot en modern verzorgings-

complex.  Het woonzorgcentrum De

Schutse werd aan de Teylingerlaan

gebouwd en wordt binnenkort verbouwd

tot een groot woonzorgcomplex. Er

kwamen ook wooncomplexen voor 

55-plussers aan de St. Anthoniuslaan 

en  aan de Westerstraat.

Door de bevolkingsgroei moesten

er ook scholen voor vmbo, havo 

en vwo komen. Hiervoor werd de

scholengemeenschap het Rijnlands

Lyceum Sassenheim gebouwd aan

de Van Alkemadelaan. 

In 2007 zal een forse uitbreiding

van dit complex worden 

gerealiseerd. 
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II
n de 18

de

en 19
de

eeuw vergaderden Schout en Schepenen

in het Regthuis, een lokaliteit naast Hotel Het Bruine

Paard (afgebroken in 1979), recht tegenover de Kerklaan.

Daarna werd in 1871 een Raadhuis gebouwd aan de

Hoofdstraat, een pand waar nu Herenmode Melman in zit.

Vervolgens werd in 1929 een nieuw gemeentehuis gebouwd op

de hoek van de Wilhelminalaan. Daarin is in 1997 het Sikkens

Schildersmuseum gevestigd. En tenslotte werd, ook in 1997 het

tegenwoordige gemeentekantoor  aan de Wilhelminalaan

gebouwd.

Na de fusie op 1 januari 2006 van Sassenheim, Voorhout

en Warmond tot de gemeente Teylingen, is in het

Sassenheimse gemeentehuis het dienstencentrum van

de nieuwe gemeente Teylingen gevestigd. 

66..  OOnnss  ddoorrppssbbeessttuuuurr
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SS
aasssseennhheeiimm  zzaall  aallss  ddoorrpp  oonnddeerr  ddiiee  nnaaaamm  bblliijjvveenn  bbeessttaaaann..  HHeett  iiss  bbeellaannggrriijjkk  oomm  hheett  eeiiggeenn

kkaarraakktteerr  vvaann  hheett  ddoorrpp  eenn

ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  hheett

ddoorrpp  ttee  bbeewwaarreenn..  

EEeennss  wwaass  SSaasssseennhheeiimm  éééénn  vvaann  ddee

bbeellaannggrriijjkkssttee  bbllooeemmbboolllleennddoorrppeenn

iinn  ddee  BBoolllleennssttrreeeekk..  NNuu  iiss  hheett  eeeenn

ddoorrpp  mmeett  vveeeell  iinndduussttrriiee  eenn

hhaannddeell,,  mmaaaarr  wweell  eeeenn  ddoorrpp  mmeett

eeeenn  bbrruuiisseenndd  ddoorrppsslleevveenn..

De modernisering en de 

ontwikkelingen van het dorps-

centrum hebben aan het vroegere karakter van het dorp behoorlijk geknaagd. Toch is er nog

veel van het oude uiterlijk bewaard gebleven: de eeuwenoude Dorpskerk, de oude Heerwech,

het park Rusthoff en de romp van Molen de Speelman zijn er nog. Ook de monumentale

villa's, kerken en andere beeldbepalende gebouwen staan er nog. Voor het bewaren van dat

historische karakter heeft de Gemeenteraad van Sassenheim in 1996 een Gemeentelijke

Monumentenlijst, een lijst van Beeldbepalende

Panden en een monumentenverordening opgesteld. 

Deze constructie is door

de gemeente Teylingen

overgenomen. 

In 2007 zal ook in

Voorhout en Warmond

een zelfde aanpak 

worden gerealiseerd

met als adviescollege

een gemeentelijke

monumenten-

commissie.

77 ..   SS aa ss ss ee nn hh ee ii mm   zz aa ll

aa ll tt ii jj dd   bb ll ii jj vv ee nn
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I
nn  oonnss  llaanndd  ggrrooeeiieenn  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  nniieett  vveeeell  bbllooeemmbboolllleenn..  EEnn  zzeekkeerr  oonnzzee  bbeekkeennddssttee

NNeeddeerrllaannddssee  bbllooeemm,,  ddee  ttuullpp,,  kkoommtt  hhiieerr  nniieett  vvoooorr..  DDee  ttuullpp  ggrrooeeiitt  iinn  TTuurrkkiijjee..  DDee

NNeeddeerrllaannddeerr  CCaarroolluuss  CClluussiiuuss  kkrriijjggtt  eeeenn  ppaaaarr  ttuullppeennbboolllleenn  eenn  nneeeemmtt  zzee  mmeeee  nnaaaarr  ddee

ttuuiinn  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  iinn  LLeeiiddeenn..  CClluussiiuuss  iiss  ddaaaarr  hhoooogglleerraaaarr..  CClluussiiuuss  kkrriijjggtt  ddee  ttuullppeenn--

bboolllleenn,,  oommddaatt  hhiijj  hheeeell  vveeeell  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  bbllooeemmeenn  eenn  kkrruuiiddeenn  ddooeett..  IInn  hheett  bbeeggiinn  zziijjnn  eerr

mmaaaarr  wweeiinniigg  ttuullppeenn  eenn  dduuss  zziijjnn  zzee  hheeeell  dduuuurr..

Rond de belangrijkste steden hebben de rijke

mensen uit de 17
de

en 18
de

eeuw mooi huizen

en tuinen. Ze willen opscheppen met hun

mooie tuinen en dus ook met de dure tulpen. 

Rond 1634 willen steeds meer rijke men-

sen tulpenbollen kopen. Er begint dan

een dwaze handel in tulpenbollen. Niet

alleen bollenliefhebbers zijn bezig met

bollenkweken en met de bollenhandel.

Ook allerlei mensen die niets van bollen

weten, maar alleen snel rijk willen worden,

storten zich in de bollen. Dit wordt de

tulpomanie of tulpenwoede genoemd. Men verkoopt een bol, die men niet eens bezit, aan

een ander die hem weer door wil verkopen en die eigenlijk geen geld heeft. 

Je noemt deze handel wel windhandel. Voor één bol worden krankzinnige bedragen betaald,

soms wel 2200 euro! Vaak krijgen de kopers alleen een stuk papier waarop staat dat ze de

eigenaar zijn van een bol. De bollen zien ze meestal niet eens. Soms bestaat die bol ook 

helemaal niet! Na een paar jaar, begin 1637, stopt deze dwaze windhandel. Er komen strenge

regels voor de handel. Er zijn mensen heel rijk geworden, maar anderen zijn failliet! 

Maar de belangstelling voor bollen is groot geworden. 

In de 19
de

eeuw gaat men steeds meer 

bollen kweken. Daardoor worden de bollen

goedkoper. En omdat gewone mensen ook

steeds meer gaan verdienen, worden er

steeds meer bollen verkocht.

Vanaf die tijd heeft de bollenhandel zich

verder uitgebreid. Ook in Sassenheim

komt er steeds meer bollengrond. Boeren

die eerst bezig waren met groente of

aardbeien, stappen over op bloembollen. 

88 ..   BB oo ll ll ee nn ss tt rr ee ee kk
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DDeezzee  uuiittggaavvee  iiss  mmeeddee  mmooggeelliijjkk  ggeemmaaaakktt  ddaannkkzziijj  hheett  RRaabboobbaannkk  TTeeyylliinnggeenn  FFoonnddss

Colofon

Uitgave: 

Tekst/foto’s: 

Vormgeving: 

Druk: 

Het land moet soms eerst geschikt gemaakt worden voor de bollenteelt. Er moet hier en

daar zand worden afgegraven, omdat de grond te hoog ligt. 

Voor het bewaren van de Sassenheimse historische

erfenis zorgt met name de Stichting Oud Sassenheim, die een grote verzameling

foto's en allerlei andere historische  documenten heeft opgebouwd die nog steeds -en in

toenemende mate!- wordt aangevuld. Deze collectie wordt bewaard in het archief van het

dienstencentrum te Sassenheim. Ook die stichting moet en zal blijven om het in stand 

houden en bewaren van ons erfgoed, onze identiteit.

99..  TToott  sslloott
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