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Van het bestuur 
Het einde van 2003 is weer in zicht. Een succesvol en 
druk jaar voegen we aan de historie (van de vereni-
ging) toe. Veranderingen in Nootdorp gaan in rap 
tempo door. Als vereniging volgen we dit natuurlijk 
ook want de historie begint vandaag! 
 
We hebben als vereniging een druk jaar achter de 
rug; twee zeer interessante lezingen, medewerking 
aan de Open Monumentendag, zeer actieve betrok-
kenheid bij archeologische activiteiten in Nootdorp en 
omgeving, via de genealogische groep samenwerking 
met Oud Soetermeer,  de ledenwerving, het verzame-
len van beeldmateriaal en het lidmaatschap van de 
gemeentelijke straatnamencommissie. 
 
Zoals in de laatste nieuwsbrief van vorig jaar gemeld 
is, lag het streven voor het ledenaantal tussen de 80 
en 100 leden. Dat is ons dus gelukt. Hoewel de groei 
minder spectaculair is dan vorig jaar zijn we toch 
tevreden. Ook voor volgend jaar hebben we weer 
volop plannen.  
 
Enkele voornemens zijn: 
• een leden aantal tussen 90 en 110 
• het houden van drie interessante lezingen 
• het uitbrengen van het boek over de geografische 

en cartografische geschiedenis van Nootdorp 
 
Deze plannen kunnen we als bestuur alleen 
waarmaken met steun van u. Indien u ook zou willen 
medewerken aan het uitvoeren van een of meer 
activiteiten van de vereniging, laat het ons dan weten. 
Zoals elke vereniging heeft ook onze vereniging 
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bestuurswisselingen. Heel concreet zoeken we een 
nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris. 
Graag zien we deze aanstaande vacatures ingevuld, 
anders wordt het moeilijk om de vereniging op een 
goede manier draaiende te houden. 
 
Meet een fraaie foto uit de winter van 62/63 wenst het 
bestuur iedereen prettige feestdagen toe en een 
gezond 2004. 
 

 
 
 

Voorzitter 
 

Secretaris 
 

Penningmeester 

Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 

2631 DT Nootdorp 
tel.: 015 310 8117 

 

Arno Lammers 
Jeneverbes 10 

2631 TP Nootdorp 
tel.: 015 310 1991 

 

Peter Ripken 
Zegge 28 

2631 DL Nootdorp 
tel.: 015 310 7494 

 
 

Nieuwe leden 
• Henk Hooijmans 
• Jan van de Sande 
• Kees van der Kraan 
• Mevr. C. Anthony 
• Aad Tas 
• P. van Haagen 
 
Allemaal hartelijk welkom bij onze vereniging! Dat 
brengt het totaal aantal leden op 85. We hopen 
natuurlijk dat u veel plezier beleeft aan uw 
lidmaatschap en misschien zien we u terug in één van 
de werkgroepen. 

Mededeling van de penningmeester 
Namens het bestuur wil ik iedereen vragen die 
zijn/haar lidmaatschap voor 2003 nog niet betaald 
heeft, het bedrag (€ 12,50) zo spoedig mogelijk over 
te maken op de rekening van de vereniging 
(1373.59.675 t.n.v. Noitdorpsche Historiën). De 
contributie stelt ons in staat om elk kwartaal deze 
fraaie nieuwsbrief uit te brengen. 
 

e-mail 
Steeds vaker sturen we een e-mail rond naar de 
leden  met een korte mededeling, een aankondiging, 
etc.  Heeft u een e-mail adres, laat het ons weten dan 
krijgt  u voortaan ook via dit medium berichten van de  
vereniging. Stuur uw e-mail adres naar ons adres: 
info@noitdorpsche-historien.nl 

 
Colofon 
ISSN 1570-1662 
 
Uitgave van de vereniging Noitdorpsche 
Historiën 
Jeneverbes 10, 2631 TP  Nootdorp 
Rekeningnummer: 1373.59.675 
Statuten vastgelegd in notariële akte op 28 februari 
2001. 
Inschrijvingsnummer Verenigingsregister Kamer van 
Koophandel Haaglanden te Delft: 271971110 
 
Samenstelling en redactie 
George van der Zanden, Kievitsbloem 1, 2631 TA  
Nootdorp,  
Ninon Vis, Berkenhof 17, 2631 GJ  Nootdorp 
 
Verschijning 
Dit blad verschijnt eenmaal per kwartaal 
 
Verspreiding 
Leden van de vereniging Noitdorpsche Historiën 
ontvangen het blad gratis. Niet leden betalen € 2,50. 
De contributie bedraagt minimaal € 12,50 per jaar. 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. 

Van de redactie 
De laatste nieuwsbrief van 2003 is weer gereed. De 
redactie is nog steeds op zoek naar iemand die de 
nieuwsbrief kan vormgeven. Meld je aan bij het 
bestuur of de redactie. Zonder versterking geen 
nieuwsbrief volgend jaar. Ook is de inbreng van de 
leden uiteraard onontbeerlijk. Stuur je bijdrage voor de 
volgende uitgave, liefst voor eind februari, naar het 
correspondentieadres of naar een van de 
redactieleden: Ninon Vis, Berkenhof 17, 2631 GJ 
Nootdorp of George van der Zanden, e-mail: 
george@vdzanden.nl.   

Onze website 
De website - http://www.noitdorpsche-historien.nl - 
van onze vereniging is weer bijgewerkt met de laatste 
informatie  
De nieuwe leden van harte welkom, u krijgt nog een 
berichtje van ons en we hopen natuurlijk dat u zich 
snel thuis zult voelen. Snuffel eens door de website 
en laat eens horen waar u misschien een bijdrage 
kunt leveren aan onze mooie vereniging. Er is een 
speciaal gedeelte op de website waar alleen leden 
toegang tot hebben. Het wachtwoord dat u moet 
gebruiken om toegang te krijgen tot dit deel is leden 
en dit deel vindt u onder diversen / leden info. Hier 
vindt u onder andere ook de bijgewerkte ledenlijst. 
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Straatnamenboek 
Zoals bekend is het straatnamenboek niet meer het 
straatnamenboek maar een boek over de 
geografische en cartografische geschiedenis van 
Nootdorp. Noud Janssen is hard aan het werk 
geweest en een heel groot deel van het boek is klaar. 
We zijn nu op zoek naar beeldmateriaal ter 
begeleiding van de tekst en ook daar hebben we 
ondertussen al aardig wat verzameld, mede door het 
speurwerk van Noud. Arno Lammers neemt het 
laatste deel van het boek voor zijn rekening, de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van Nootdorp na de 
oorlog. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen 
rondom deze nieuwe uitgave. 
 
Een klein voorproefje uit de inhoud van het nieuwe 
boek: 
 
Op de oude binnenste duinenrij, iets ten westen van 
het huidige Nootdorp op de lijn Leidschendam, 
Ypenburg, Rijswijk en Naaldwijk, hebben zich tussen 
3800 en 3200 voor Chr. mensen gevestigd. Op die 
hogere zandgronden is de afwatering het gunstigst en 
is zoet water voorhanden. Waar nu het centrumgebied 
is van de woonwijk Ypenburg, bevindt zich in die tijd 
een langgerekt duin van 500 bij 100 meter dat 
geschikt is voor bewoning.  
 
Uit de opgravingen is gebleken dat de allereerste 
bewoners van ons gebied leven van de jacht en 
veeteelt. Uit botrestanten blijkt dat zij een paar 
varkens en enkele runderen houden. Mogelijk houden 
ze daarnaast soms schapen en geiten. De 
getijdenkreken en moerassen leveren vruchten (zoals 
de pruimen van de sleedoorn), vis en wild. Bij de jacht 
maken ze gebruik van pijlen met vlijmscherpe stenen 
pijlpunten. Uit de vondsten blijkt dat ze bewoners van 
het duin ook honden houden, die wellicht ook voor de 
jacht worden gebruikt. Ze jagen op kraanvogels, die 
dan in grote aantallen in de omgeving voorkomen, en 
op eenden, arenden en ander gevogelte. Voor de 
jacht en de visvangst wordt gebruik gemaakt van 
kleine boomstamkano’s. Met fuiken, die gevlochten 
zijn van dunne takken, vissen ze op steur en harder. 
De bewoners leggen op het duin kleine akkers aan 
waarop ze graansoorten verbouwen, zoals gerst, 
emmertarwe, haver en gierst, waarvan ze pap en 
koeken maken. Hun huizen maken ze van een houten 
skelet en dichtgemaakt met klei, riet en andere 
natuurlijke materialen. Het zijn familiehuizen waarin 
ook de dieren wonen met afmetingen van ongeveer 4 
meter breed en 8-10 meter lang. 
 
Zie ook het boek: Graven in Rijswijk, De 
Steentijdmensen van Ypenburg. ISBN 90-806793-1-3 

De werkgroepen 

Archeologie 
Resultaat van Archeologisch onderzoek op 
Craeyenburgh 
Op de locatie Craeyenburgh worden huizen gebouwd 
daardoor was er gelegenheid een aanvullend 
archeologisch onderzoek te verrichten. Dit vond plaats 
in het voorjaar van 2003. 
 
Epko Bult  en Jan-Michael Groen, beiden van de 
archeologische dient van de gemeente Delft,  hebben 
hun bevindingen gerapporteerd in het "Aanvullend 
Archeologische Inventarisatie Op de bouwlocatie 
Crayenburgh NO-lob in de Gemeente Pijnacker-
Nootdorp". 
 
Bij deze de samenvatting van de bevindingen: 
De onderzoekslocatie betreft een gebied dat de 
voormalige kustlijn uit het vierde millennium voor 
Christus ligt waar bewoningssporen uit het Midden-
Neolithicum kunnen voorkomen. Vondsten uit die tijd 
zijn in de nabijheid van het plangebied bekend. 
Op het plangebied zelf werden uitlopers van één of 
meerder haakwallen in de vorm van  zandbanken 
verwacht waarop duinvorming kan hebben plaats 
gevonden. 
Deze duinen boden goede mogelijkheden voor 
bewoning in die tijd. 
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te 
verwerven in de aanwezigheid van de duinen in het 
plangebied waarop bewoning mogelijk was en om 
vast te stellen of deze duinen bewoond zijn geweest. 
 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen 
zandbanken in het plangebied voorkomen. Evenmin 
zijn er sporen van bewoning aangetroffen. Wel is d 
oever van de Rijswijk/Zoetermeer getijdengeul 
gevonden, maar op de oevers van deze geul zijn 
evenmin aanwijzingen voor bewoning gevonden. De 
conclusie luidt dat er op voorhand geen rekening 
behoeft te worden gehouden met archeologische 
waarden in het plangebied, al blijven toevalstreffers 
tot de mogelijkheden behoren'. 
 
Waarom is dit nu van belang?  
Zoals aangegeven kan in het grensgebied van de 
Rijswijk/Zoetermeer getijdengeul en het 
kweldergebied kunnen duinen en haakwallen 
voorkomen. Op deze duinruggen komt bewoning voor. 
Dit is gebleken op de VINEX-locatie van Rijswijk waar 
een begraafplaats van ongeveer 5500 jaar oud 
gevonden is. Dit was de eerste indicatie dat in dit 
gebied bewoning in die periode mogelijk  was. 
Nu blijft het voortdurend zoeken naar andere mogelijk 
locaties stroomafwaarts richting Zoetermeer. 
De getijdengeul strekt zich nog dieper het binnenland 
in maar een duidelijke loop is nog niet bekend. 
Daarom is het van belang zoveel mogelijk informatie 
te verzamelen van de beneden loop  van de 
getijdengeul. 
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In samenspraak met Hr. C. Gutjahr van de AWN 
Rijswijk wordt een plan uitgewerkt om dit te realiseren. 
 
Ton Gribnau  
 

Ingezonden stukken  

Nootdorp te koop 
In 1668 toen verschillende domeinen van de 
Grafelijkheid werden gekocht, had de stad Delft wel 
gedachten op enige ambachten, maar men bood niet 
genoeg. Nootdorp werd opgehouden op ƒ 15.000,-, 
Pijnacker op ƒ 3.000,-, Hof van Delft op ƒ 50.000,-, 
Vrijenban op ƒ 15.000,-, ’t Woudt op ƒ 15.000,- en 
Woutharnasch op ƒ 12.000,-. 
 
Op 14 arpil 1724 worden de burgemeesters van Delft 
gemachtigd voor de stad de heerlijkheden te kopen, 
maar het ging niet door. Nootdorp werd in 1724 
verkocht aan de eerste ambachtsvrouwe van 
Nootdorp, Hester van der Giessen. Hof van Delft, 
Vrijenban, ’t Woudt en Woutharnasch werden in 1738 
door Delft gekocht voor ƒ 70.000,-. 
 
Uit: Kroniek van Nootdorp 

De Dorpskerk van Nootdorp 
De NH-kerk in de Dorpsstraat heeft een rijke historie 
en bezit historisch waardevolle elementen. De kleine 
gemeenschap van Nootdorp heeft door de eeuwen 
heen telkens inspanningen moeten leveren om dit 
gebouw een belangrijk religieus ontmoetingspunt te 
laten zijn en blijven. De geschiedenis van dit gebouw 
laat dit zien.  
 
Het allereerste kerkje en de periode daarna 
Op basis van hetgeen we nu weten is Nootdorp als 
ontginningsnederzetting aan het eind van de 11e, 
begin 12e eeuw gesticht. Hoogstwaarschijnlijk 
bouwden de ontginners tussen 1225 en 1250 op de 
huidige plek een klein kerkje. Het was gebouwd op de 
wijze waarop toen ook woningen werden gebouwd: 
van houten staanders met muren van elzenhouten 
vlechtwerk, aangesmeerd met klei, en een rieten dak. 
De levensduur van dergelijke gebouwtjes was niet zo 
lang, hooguit enkele decennia. Met name de paalrot 
bepaalde hoelang een dergelijk gebouw bestond. Was 
het bouwwerk “op” dan vervingen de gebruikers dit 
door een nieuw gebouw. 
Wanneer de precies het houten kerkje wordt 
vervangen door een stenen gebouwtje is niet bekend, 
maar er zijn aanwijzingen dat het al in de 14e eeuw 
een (bescheiden) torentje heeft. Dat kan erop duiden 
dat de inwoners van Nootdorp al tenminste een 
stenen onderbouw hadden gerealiseerd.  
 
Een echt stenen gebouw met tóren 
In 1547 krijgen de inwoners van Nootdorp onder 
pastoor Jochem een kerk met een echte stenen toren, 
gebouwd in een Romaanse stijl. De spanijzers kosten 

13 Vlaamse ponden. Het is deze toren die we nu nog 
kunnen bewonderen en die dus al bijna vijf eeuwen 
het karakteristieke middelpunt is van de Dorpsstraat. 
Direct daarna wordt ook de kerk (opnieuw?) in steen 
opgetrokken. Voor de verrichte timmer-, metsel- en 
andere werkzaamheden ontvangen Claes Gerytszn 
en Dammas Corneliszn 2000 ‘ karolusguldens van 40 
groten Vlaams’. De kerk wordt echt compleet als in 
1549 in de toren een klokkenspel wordt aangebracht 
van 5 klokken: 2 oude klokken en 3 nieuwe, gegoten 
door Jan Jaspersz Moer voor de prijs van ‘228 rijnse 
guldens en 3 groten’. 
 
De eerste rampspoed 
Zo’n 25 jaar na de ingebruikneming van de nieuwe 
stenen kerk, het is dan 1574, vormt Nootdorp een 
schans van de Spanjaarden. Het is een 
vooruitgeschoven post om Delft te bewaken tijdens de 
belegering van Leiden. Vlak voor of tijdens de 
terugtocht van de Spaanse troepen brandt de kerk op 
11 september 1574 af en de pastorie en de 
dorpsschool worden zwaar beschadigd. Of zoals in 
een request aan de Staten van Holland is beschreven: 
‘Dorps schole ende Huijsinge van de pastorie geheel 
geruineert ende gedestrueert is geweest, de kercke 
verbrant’. Met toestemming van de Staten van 
Holland verkoopt het Kerkbestuur omstreeks 1575 
vier morgen land om de kerk te herstellen: ‘voor 
optimmeringe van de afgebrande Kerke’ 
 
De kerk in nieuwe luister  
Na de reformatie in Nootdorp in 1577 stellen de 
verkoop van de grond en schenkingen de 
dorpsgemeenschap in staat de kerk geheel op te 
knappen en opnieuw in te richten. Gebrandschilderde 
wapenglazen gaan de kerk sieren en in 1591 krijgt de 
kerk aan de buitenkant een ‘horologie’ (uurwerk). In 
1607 bestelt het kerkbestuur een ‘tafereel’, de Wet 
des heren, dat momenteel links naast het huidige 
orgel hangt. Het grote houten bord in oud-Hollandse 
gouden letters bevat diverse Bijbelteksten en de 10 
geboden. Het wordt gemaakt door Corstiaan ‘de 
scrijnwercker’ voor 31 gulden 33 stuivers; drie 
mensen zijn drie dagen bezig om het tafereel gereed 
te maken en op te hangen. De beschildering van het 
houten paneel worden uitgevoerd door Mr. Niclaes 
Korssz. van Zoetermeer. Korssz schildert ook de rest 
van de kerk voor de prijs van 86 gulden, 2 stuivers en 
8 penningen.  
In datzelfde jaar 1607 koopt het kerkbestuur een 
nieuwe luiklok ter vervanging van een klok die 
overgebleven was de 5 uit 1549. De nieuwe kost 145 
gulden en 15 stuivers incl. vervoer en ophangen. Ook 
wordt de kerk ingericht met een nieuwe kansel en een 
koorhek met koperen lezenaars en kandelaars. Ook 
worden er vier ‘Herenbanken’ geplaatst, waarvan een 
met houtsnijwerk versierd. Deze elementen zijn nu 
nog steeds in de kerk aanwezig. 
Het is niet helemaal zeker uit welk jaar het 
beroepingenbord, rechts van het orgel, dateert en dat 
de namen van alle Nootdorpse predikanten bevat. 
Mogelijk dateert dit uit de tweede helft van de 17e 
eeuw. 
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Het kraakt en ploft in de 2e helft van de 17e eeuw 
Als op 12 oktober 1654 het kruithuis in Delft ontploft, 
sneuvelen ook de wapenramen in de Dorpskerk. Ook 
het dak, dan al ongeveer 75 jaar oud, blijkt lek te zijn 
en tijdens de dienst zodanig te kraken dat het 
bijwonen van de dienst onaangenaam is: ingrijpende 
reparatie is dus nodig. Opnieuw wordt land verkocht 
en een nieuw dak aangebracht voor het bedrag van 
5231 gulden en 13 stuivers. De Staten van Holland en 
de ambachtsheer van Hoogeveen schenken na deze 
restauratie elk een nieuw wapenraam. 
 
Weer opnieuw een grondige verbouwing en een 
nieuw orgel 
Aan het begin van de 18e eeuw blijkt de kerk weer 
opnieuw toe aan een grote verbouwing. Dan wordt 
ook de ingang verplaatst van de toren naar de zijkant, 
waar een portaal wordt aangebouwd. Halverwege die 
eeuw neemt de kerk een tinnen doopbekken en 
Avondmaalskan in gebruik. Ook deze zijn nu nog in 
de kerk te bewonderen. In 1763, krijgt de kerk een 
orgel cadeau, maar dat is ’tot onser smerte te ligt en 
droevig van geluijd en door een slegte meester 
gemaakt’. De ambachtsheer van Nootdorp Dirk 
Backer en zijn vrouw Abigael C. Van Collen schenken 
in 1770 de kerk een nieuw orgel, gemaakt door de 
gerenommeerde orgelbouwer J. van Assendelft uit 
Leiden. Het is ‘een groot en kostelyk orgel’, dat aan 
de bovenzijde is versierd met de wapens van de 
families Backer en Van Collen. 
In 1776 wordt het orgel verrijkt met een zeldzame 
“uurwijzer”, gedragen door Vadertje Tijd. Het is 
gemaakt door een beeldhouwer uit Delft. 
Het orgel is - net zoals de kerktoren - een 
rijksmonument. 
 
De kerk in de 19e eeuw 
De klok uit 1607 wordt in 1808, na 2 eeuwen dienst 
vervangen door een klok uit de Oude Kerk uit Delft. 
Het is een 900 ponder. Deze klok zou dienst doen tot 
23 februari 1946, wanneer hij in beslag wordt 
genomen door de Duitse bezetter. 
 

 
De zuidgevel in 1890 
 
Het orgel uit 1763 is na een kleine zestig jaar na de 
ingebruikneming weer aan groot onderhoud toe en is 
eigenlijk niet meer te gebruiken. Twee weldoeners 
tasten in hun portemonnee om de kosten van het 

onderhoud te dragen: de heer J. Loopuit, uit 
Schiedam die dan ambachtsheer van Nootdorp is, en 
mejuffrouw G. van der Elst die in Nootdorp woont. In 
1821 is het orgel weer geheel hersteld. 
In 1838 wordt het stenen muurtje, dat op oude etsen 
te zien is, vervangen door een ijzeren hekwerk. Het 
kerkhof wordt dan nog bijna helemaal omringd door 
een stenen muur. 
 
De inwoners van Nootdorp zien in de 19e eeuw bij 
binnenkomst een ander kerkinterieur dan de huidige 
bezoeker: de kerk was 3 ½ langer dan tegenwoordig 
en daarachter was een koor van 4 meter. Het 
eikenhouten plafond was gebogen en blauw 
geschilderd en de kap was hoger dan nu. 
 

 
 

 
1e steenlegging op 1 oktober 1894 
 
In 1894 wordt de kerk met uitzondering van de toren 
geheel afgebroken. De nieuwbouw loopt voorspoedig: 
6 maanden na de 1e steenlegging op 1 oktober 1894, 
door ds. Van ‘t Hooft, wordt de kerk geheel vernieuwd 
weer in gebruik genomen. 
 
De instandhouding blijft aandacht vergen 
Ook in de 20e eeuw blijft de aandacht gericht op de 
instandhouding van het gebouw. Regelmatig worden 
er kleine en grotere aanpassingen aangebracht om de 
kerk een plaats van ontmoeting te laten blijven. In 
1970 wordt het orgel weer opnieuw gerestaureerd 
waarbij het bedieningspaneel weer verhuist naar de 
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oorspronkelijk plek achter het orgel en wordt er een 
trap naar het orgel in de kerk geplaatst. Na 100 jaar 
nadat het nieuwe schip van de kerk in gebruik is 
genomen wordt het dak van een geheel vernieuwde 
bekleding voorzien en wordt ook de toren geheel 
gerestaureerd.  
 
Aan het eind van die eeuw wordt de toren van de kerk 
en het hekwerk officieel een rijksmonument. Die 
status is niet alleen een bekroning van veel eeuwen 
aan inspanningen, het is ook een waarborg dat ook in 
de toekomst het gebouw met zijn markante toren een 
identificatiepunt blijft voor Nootdorp en zijn inwoners. 
 
Noud Janssen 
 

 
 

Biljartclub ADO 
Ton Gribnau heeft het volgende stuk "taalkundig" 
werk van enige leden van de biljartclub ADO 
ingezonden. Het is gemaakt bij gelegenheid van het 
40 jarig bestaan van ADO. Ze bestaan dit jaar 76 jaar, 
het is dus al even geleden. Je komt hier dan ook 
namen in tegen van oudere Nootdorpers. De redactie 
heeft het gedicht ingekort.  
 
Dames en Heren het is heden, alweer 40 jaar 
geleden,  dat de biljart vereniging werd opgericht, 
menig vrouw trok een zuur gezicht. Biljarten waren ze 
met op tegen, maar wat ze al gauw in de gaten 
kregen.  Biljarten dat gebeurt in de kroeg, en dat 
vonden ze erg genoeg. 
 

 
 
Maar zure of geen zure gezichten, de mannen zouden 
daarvoor niet zwichten.  
Er werd toch zeker gebiljart,  met achttien leden werd 
er gestart. Cor Groenewegen ging de voorzitters-
hamer hanteren, C. Sluis en S. Groenewegen waren 
de andere heren. Die zitting namen in het bestuur, zo 
begon ADO vol vuur. 
 
In 1928 begonnen de uitwedstrijden, dat waren toen 
gezellige tijden. Gewapend met twee flessen 
Schiedam nat, gingen ze met de bus van J. de Groot 
op stap. Maar o wat waren ze begonnen, daar hadden 
ze nog niet gewonnen. Ze speelden toen met 
carambole winst, en dat lukte ADO wel het minst. 
Delfgauw speelde heel bijzonder, bij ADO lukte het 
geen donder. Met 41 punt en achterstand, keerden we 
terug naar ons geboorteland.  
 
Maar thuis zouden we ze wel krijgen, toch begonnen 
ze ons weer te bedreigen. Alleen C. de Vreede stond 
nog voor de kant, en nog steeds 41 punten 
achterstand. En die had toen dit aardigheidje, met 42 
punten meer won hij zijn partijtje. Hij was voor de 
wedstrijden de beste kracht, en sleepte de eerste 
beker in de wacht. Dus ADO had de eerste beker,  
die moest in een kast dat was zeker. Daarom besloten 
ze al direct, dit jaar nog een prijzenkast en een 
keuenrek. in 1929 ging ADO er over praten, de dames 
op de feestavond toe te laten.  
 
Ze waren wel ver uit de Batavierentijd, maar in dames 
zagen ze geen aardigheid. Met stemmen hadden ze 
deze uitslag gekregen, 100 procent was er op tegen. 
De dames hebben tot 1932 gewacht, toen was er 
weer een stemming van kracht. Dit jaar stemden toen 
de meeste, de dames mogen ook mee gaan feesten.  
En het beviel schijnbaar niet slecht; de dames kunnen 
nu altijd terecht.  
 
Het jaar 1934 bij ONA in de Kerkstraat was ADO ook 
weer goed paraat. Daar wonnen ze dat jaar zoveel 
prijzen, ze besloten er met een bus heen te reizen.  
Dat was niet eens zo’n gek idee, anders konden de 
prijzen niet allemaal mee. Op de terugweg liep het mis 
met de bakker, hij ging haast dood die arme stakker.  
Ze rookten in de bus veel te veel zware shag, En dat 
werd voor Sliedregt te gek. Ze hebben hem met z’n 
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hoofd buiten de deur gelegen, daar heeft hij weer wat 
frisse lucht gekregen. Dat heeft erg veel goed gedaan,  
hij kwam springlevend in Nootdorp aan. In Berkel 
hebben ze eens raar gekeken, daar zijn ze van schrik 
haast bezweken. Ze wilden er al met de prijs van 
door, ze stonden al zoveel punten voor. G. 
Groenewegen moest nog wel beginnen, maar kon dat 
zeker niet meer winnen.  
 
Het was 54 punten verschil, maar als G. 
Groenewegen wil. Kan bij wel een paar punten halen,  
dat deed hij dan ook zonder dralen. Hij eindigde met 
99 punten voor, dus ADO ging er met de prijs 
vandoor.  
 
Dat jaar vierde ADO het 10-jarig bestaan, dat is er 
leuk aan toe gegaan. Jubileumwedstrijden werden 
uitgeschreven, de toeloop was gewoon overdreven.  
Met 23 vijftallen werd er aan deelgenomen, daar was 
haast niet door te komen. Toch heeft ADO de drukte 
doorstaan, en Kees Sluis bood nog een wisselbeker 
aan.  
 
In 1938 kreeg ADO drukke tijden, dit in verband met 
uitwedstrijden. ADO kreeg een uitnodiging van de 
Haagse bond, die voor een jubileum stond. Dus ADO 
moest jubileumwedstrijden spelen, daarvan wonnen 
zij er velen. ADO speelde op volle kracht, en won dan 
ook met overmacht. Ze bereikte zelfs de finale, het 
kampioenschap konden zij net niet halen. Al was het 
dan een bittere pil, Paul Kruger won met 2 punten 
verschil.  
 
Daarna kwamen er al gauw donkere dagen, de 
moffen kwamen zonder te vragen, met heel veel volk 
over de grens, en dat zinde natuurlijk geen mens.  
De oorlog was hier uitgebroken, Kees Sluis kon haast 
geen kachel meer stoken. Het licht ging ook al op de 
bon, en omdat je in het donker niet biljarten kon, 
kwam er een zondag competitie, maar de meeste 
waren niet in conditie. Met koude voeten en magere 
kaken, konden ze er niet veel van maken. Ook was er 
op zondag een keer gefeest, dat is nog wel gezellig 
geweest. Maar van de oorlog had ADO veel hinder,  
want de belangstelling werd steeds minder. Op 12 juni 
1945 kwamen de leden weer bij elkaar, dat werd een 
veel gezelliger jaar. Want A.C. van Helm had weten te 
bereiken, dat de moffen niet met de centen waren 
gaan strijken. Iets wat niet overbodig was, want ADO 
had nog een flinke kas. Hij had dat knap weten te 
versieren, en ADO kon weer feest gaan vieren.  
 
In 1946 was het 20-jarig bestaan, feesten hebben ze 
weer flink gedaan. Natuurlijk werden er wedstrijden 
uitgeschreven, dat is van ADO toch het streven. Bij 
zo’n feest hoort een jubileumtoernooi, en het ging dit 
keer heel mooi. Omdat we ook nog kader te zien 
kregen, van J Gillet en G Groenewegen. Die speelden 
toen een goede partij, jammer genoeg zijn ze er nu 
niet meer bij. In 1948 kwamen er berichten, ze zouden 
een dorpencompetitie oprichten. Daar trapte ADO 
zeker in, Ze waren met vieren in het begin. Het 
raadhuis, de jonge Prins en het Noorden, En ADO die 

er ook nog bij hoorde. Dat was het begin nog maar, 
het nog werd uitgebreid in de loop van het jaar.  
 
In 1951 kwamen de mooiste dagen, waarom dat hoeft 
u niet te vragen. Toen vierde ADO het zilveren feest,  
En dat is buitengewoon geweest. Weer werd een 
jubileum toernooi uitgeschreven, Het mooiste uit het 
ADO leven. 16 clubs namen er aan deel, het werd een 
schitterend geheel. In oktober was er een kader 
demonstratie, daar leverde J. Hooymans de prestatie.  
In 9 beurten won hij zijn partij, een gemiddelde van 
36,88 maakte hij. Met als publiek wethouders en 
secretaris, misschien vreemd, maar toch een feit, dat 
waar is. De receptie in oktober was helemaal 
buitengewoon, daar kwam de Burgemeester in eigen 
persoon. En bloemen, het was haast niet te geloven,  
nog meer dan nu bij Kouwenhoven.  
De Burgemeester bood nog een wisselbeker aan, een 
prachtige gedenknaald kwam bij de dames vandaan 
Kees Sluis was toen al gauw gestorven, voor ADO 
was het toen bedorven. Een lid was plotseling 
heengegaan, en het clubhuis was ook naar de maan.  
Een stuk kwam vol bloemen en planten, het andere 
met stoelen, tafels en ledikanten. ‘n Paar jaar was bet 
met ADO in de war, gelukkig had Marel de Gouden 
Star, wat uitgebreid de laatste jaren, en kon het met 
ADO aardig klaren. Dus ADO ging naar dat café, de 
kastelein speelt zelf ook weer mee. 
 
Februari 1960 kwam er een heel nieuw bestuur 
opdagen, onder voorzitterschap van Klaas van 
Hagen. Die was bijzonder enthousiast, en leidde de 
vergadering zoals het past. In die vergadering werd 
het besluit genomen, degene die na half 10 zou 
komen, kon voor biljarten niet meer terecht, die leden 
begrepen dit maar slecht. Soms kwamen ze half 11 
nog binnen, da’s toch geen tijd om te beginnen. Aan 
Koot en Sliedregt werd dank gebracht, die gaven heel 
veel jaren hun beste kracht. Koot die de 
voorzittershamer hanteerde, en Sliedregt die de 
financiën beheerde. 13 Januari 1961 werd er een 
spoedvergadering belegd, want in de dorpen-
competitie werd gezegd, dat ADO veel te hoog zou 
spelen, de voorzitter zou het anders meedelen. Hij 
zei: Scheppen jullie nou maar niet zo op. eerstdaags 
krijg je van ADO op je kop. En ADO zou dat ook 
bewijzen, ze wonnen dat jaar heel veel prijzen.  
Het zat ADO dat jaar toch niet tegen, ze hebben 18 
nieuwe leden gekregen.  
 
En ondanks dat het een druk jaar was, kwam de 
penningmeester heel goed voor de dag met de kas.  
ADO had weer een prima penningmeester gevonden,  
mannen van de kascommissie waren er die dat 
bewijzen konden. Twee bestuursleden bedankten 
weer dat jaar, twee splinternieuwe stonden al weer 
klaar. M. van Logchem en A. de Bruyn hadden de 
benen genomen, Koos v.d Sman en L. den Hollander 
zijn in hun plaats gekomen. Het bestuur zou als volgt 
bestaan, Jan van Yperen was secretaris, De Bruin 
pikte iedere week wat van je salaris. 2e voorzitter en 
2e penningmeester werd J. v.d. Sman, den Hollander 
werd voor de wedstrijdleiding de man. De voorzitter 
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besloot met deze woorden; Dat het helemaal niet 
hoorde, al was het er heet aan toegegaan. Ga je niet 
als vijanden uit elkaar vandaan.  
 
9 Februari 1961 ging ADO weer feesten, dat gaat er 
wel in bij de mesten. Voorzitter dankte v.d. Marel op 
dit feest, omdat hij zorgde voor de goede geest. Hij 
probeerde ADO niet te kraken, maar om er een vaste 
eenheid van te maken. En als je nu de geruchten 
hoort, houd v.d. Marel alweer geen woord. De 
Gouden Star wil hij gaan verlaten, dus met de 
volgende kastelein gaan praten. Of ADO z’n clubhuis 
daar blijf bestaan, dat zal toch zeker nog wel gaan. 
Toch is het feest gezellig geworden, het was bij v.d. 
Marel prima in orde. Er kwamen nog mensen met een 
leuke speech, dat was nog een gezellig iets. Een 
dame sprak over het late thuiskomen, als zij al een 
paar uur lagen te dromen. Kwamen de mannen van ‘t 
biljarten thuis,  voor sommigen was het dan niet pluis.  
Bij de vrouwen die erg vast sliepen, konden de 
mannen stiekem naar binnen piepen. Maar bij de 
vrouw die gauw wakker is, loopt het ‘s nachts nog wel 
eens mis. v.d. Marel dankte ook nog de leden, het 
was toch zo gezellig heden. Hij hoopte zo nog heel 
veel jaar, maar wat doet hij nu toch raar. Daar zullen 
we maar niet over praten, want Marel gaat de zaak 
verlaten.  
 
In 1962 kwamen er donkere dagen, door het 
overlijden van de voorzitter Van Hagen. Dat was voor 
ADO ‘n zware klap, om daar overheen te komen was 
een grote stap. Veel krachten had hij voor ADO 
gegeven, een noodlottig ongeval maakte een eind aan 
zijn leven. En het lijkt misschien wel ongehoord, maar 
het ADO-leven moest ook voort. Er moest een andere 
voorzitter komen, Koos v.d. Sman heeft die plaats 
ingenomen. Dat jaar werd er bij ADO over gepraat, de 
uiterste begintijd moest worden verlaat. Een wilde het 
op half elf zetten, maar als we dinsdags goed 
opletten, is half elf nog te vroeg, al lijkt het dan toch 
laat genoeg.  
 
Nu nog weer wat ernstige klanken, bakker Sliedregt 
ging als lid bedanken. Bijgenaamd de 
feestavondkomediant, bij zette ADO voorgoed aan de 
kant. Na ‘n lidmaatschap van 37 jaren, liet hij ADO zo 
maar varen. Er is een tijd van komen en van gaan, 
dus is voor ADO de bakker afgedaan. Over 1966 is 
weinig nog te praten, maar zo moet ADO het niet 
laten. Als de leden zo doorgaan, gaat ADO zeker naar 
de maan. 
En laat dat maar over aan raketten, we moeten dat 
zeker gaan beletten. Dat ADO nog niet meer afzakt, 
houdt de vereniging dus intact. Daarmee zullen we 
heel gauw starten, elke dinsdag weer biljarten. En 
kom dan voor de gezelligheid, iedere dinsdag weer op 
tijd. Dan zeggen onze kinderen over 40 jaren, we 
danken het aan onze varen, omdat die zo trouw zijn 
geweest, vieren we nu ons 80-jarig feest. En al raken 
we vanavond straalbezopen, we zullen allemaal maar 
hopen. Dat ADO leeft nog heel veel jaar, en daarop 
nemen we er nog een paar. 

Agenda 
Voor het eerste kwartaal hebben we een aantal 
activiteiten, de data zijn nog niet exact bekend. 
 
• Bestuursvergadering 
• Vergadering nieuwe boek 
• Lezing over ontvening 
• Jaarvergadering 

Het boek "Nootdorpers" 

 
 
Zoals jullie allemaal uit de pers hebben kunnen lezen 
is onze eerste uitgave een overweldigend succes 
geworden. Alle 700 exemplaren zijn verkocht en de 
tweede druk van 500 exemplaren ligt vanaf 18 
december in de winkels. Alle complimenten voor 
Ninon en Nel. Vlot en leuk geschreven boek dat, 
blijkens de “Ypenburg Courant” insloeg als een bom. 
Alle recensies waren zonder uitzondering positief. 
Dank ook aan de Eendracht en Telstar die extra 
aandacht besteed hebben aan het boek. Er wordt al 
weer hard nagedacht over deel II maar eerst komt in 
2004 ons boek over de cartografische en 
geografische geschiedenis van Nootdorp uit en dan, 
zoals het er nu naar uit ziet, in 2005 Nootdorpers deel 
II. Heeft u het boek nog niet? Bij Bruna in Parade, bij 
Galerie Nootdorp in de Dorpsstraat en bij van Atten in 
Pijnacker is het nog te koop! 

 


