
Sassen, Johannes. - Sinds 1907 directeur van het Grand
Hotel Central te 's-Gravenhage. - Geb. 25 Juni 1876 te
Rotterdam, als zoon van Thomas Sassen, geb. 9 Oct. 1852
en Cornelia Corporaal, geb. 17 Juni 1848. - Geh. 2 Dec.

1905 met Mari-
anne van Leeu-

, - wen. — Uit dit
huw. werden
geb.: Cornelia
op 14Nov. 1906
werkzaam in
het Gem. Mu-
seum te 's-Gra-

v venhage; Wil-
helmina, geb. 4
Mei 1908, adm.
betr. bij het rijk
(afd. consen-
ten) ; Johannes,
geb. 18 Aug.

W ̂ tt^^. 1914, studeerde
voor boekh. en
uitgeverij (in-
middels te Lon-
den overl. op l
Jan. 1938), en
Edith, geb. 28
Mei 1920, stu-
deert voor Mon-
tessori-onder-

wijs. - Na de
lagere school kwam S. direct in het hotelbedrijf, werkte
tien jaar in den civielen dienst van de Holland-Amerika-
Lijn, werd op 30-j. leeftijd directeur van het Grand Hotel
Central. Dit hotel werd in 1911 afgebroken en in 1913
nieuw geopend. Het hotel geniet het voorrecht veel be-
zocht te worden door prominente gasten uit binnen- en
buitenland, o.a. logeerde in het hotel gedurende de Vredes-
conferentie de geheele Duitsche Staf en vele anderen. - In
nationale zoowel als in internationale vereenigingen heeft
S. gedurende vele jaren bestuursfuncties bekleed. Hij werd
benoemd als eerelid van de groep eerste rangsbedrij ven in
Nederland. Het Hotel Central heeft zich zoowel in binnen-
als buitenland een goeden naam verworven. - S. is nog
steeds lid in het hoofdbestuur van de Alg. Ned. Vereen,
van Vreemdelingenverkeer en sedert 5 jaren lid van de
Rijkscomm. van advies in zake de toelating en het werken
in Nederland van buitenlandsche musici en artisten en
buitenlandsch personeel in hotel bedrij ven. - S. is be-
noemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau en is ge-
rechtigd tot het dragen der medaille van Koning Albert
van België, zulks wegens verdiensten jegens Belgische
vluchtelingen. - S. heeft in verband met zijn bestuurs-
functies van den Int. Hotelbesetzerverein. en als vertegen-
woordiger van de Alliance Internationale de l'hötelerie
verschillende landen van Europa bereisd. - Tot zijn groote
ontspanning behoort visschen, hoewel hem in verband met
zijn werkzaamheden niet veel tijd hiervoor overblijft. -
Grand Hotel Central, 's-Gravenhage.


