
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 1 december 2012 
 

 

 

 In deze nieuwsbrief: 
 
Van de voorzitter ................................................................ 1 

Nieuwe leden ...................................................................... 1 

Website ............................................................................... 1 

e-mail adres ....................................................................... 1 

Koeien als erfgoed ............................................................. 2 

Politiepost Nootdorp .......................................................... 2 

Bierhistorie ........................................................................ 4 

Louis Soonius ..................................................................... 6 

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden ................................ 6 

Oude foto’s ......................................................................... 8 

Van de penningmeester ...................................................... 8 

 

Van de voorzitter 

Voor volgend jaar zijn we weer druk bezig plannen te 
maken. Tijdens de laatste bestuursvergadering 
hebben we besloten te kijken of we het volgende 
programma rond zouden kunnen krijgen. 
- begin maart lezing over 200 jaar Nederland. 
- in april: inloop genealogie (met overzicht enkele 

Nootdorpse families). 
- juni: expositie schoolfoto’s. 
- najaar: lezing Nederlandse molens. 
- najaar: lezing Hofpleinlijn. 

Het streven is de lezingen op dinsdagavonden te 
houden. 
Heeft u zelf nog ideeën, laat het ons weten, dan 
kijken we hoe dit eventueel in te passen is. 
Voor nu wil ik u fijne kerstdagen toe wensen en een 
mooi en boeiend 2013. 

Nieuwe leden 
Helaas geen nieuwe leden te melden deze keer. 

Website 
Onze website op www.noitdorpsche-historien.nl is 
nodig aan vernieuwing toe. Wie zou deze klus op 
zich willen nemen? Graag melden bij de voorzitter. 

e-mail adres 
Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van 
de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws 
over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u 
dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door 
op info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de 
hoogte van het laatste nieuws. Graag ook doorgeven 
als uw e-mail adres wijzigt. 

 

 

11e jaargang 
nr 4, dec. 2012 
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Koeien als erfgoed 
Een rustige landweg, koeien grazen vredig in de 
groene weide, een molen of dorpsgezicht op de 
achtergrond. Een traditioneel beeld van Nederland 
dat wij gelukkig ook nog kunnen waarnemen, 
wanneer we bijvoorbeeld over het Virulypad fietsen. 

Er zijn plannen om de koeien in de wei te gaan 
bestempelen als immaterieel erfgoed. Namelijk als 
symbool van Nederland. Koeien maken deel uit van 
het Nederlandse cultuurlandschap; soms zijn ze zelfs 
een hype: koeienvlekken op het servies, de kleding 
en de lampenkappen. Maar het gaat niet goed met 
de koe. 

Een kwart van de Nederlandse koeien komt nooit 
buiten en traditionele rassen dreigen te verdwijnen, 

zoals de Groninger Blaarkop en de Roodrok. De 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen zet zich in om 
deze dieren voor uitsterven te behoeden. Voor 
Lakenvelders en Blaarkoppen gaat de tijd dringen. 
En van de Witrik, een koe met witte rug en 
gespikkelde flanken, zijn er nog 300 over in 
Nederland. 

(Bron: Volkscultuur Magazine nr.4) 

Politiepost Nootdorp 
(vervolg van Hermandad na de oorlog, Nieuwsbrief 
juni 2012) 

In de jaren 50 kreeg de rijkspolitie steeds meer te 
maken met incidenten, die zich afspeelden rond 
de rijkswegen 12 en 13. Zo schreef burgemeester 
Schölvinck in 1952 een brief aan de Commissaris 
der Koningin over de toename van zedendelicten 
langs de rijksweg 12 tussen Voorburg en de 
Veenweg. Volgens de burgemeester konden 
vrouwen en meisjes geen gebruik maken van het 
fietspad zonder geleide. Het risico was te groot. 
Hij stelde voor een politiewoning te bouwen in 
het midden van dat gedeelte van de rijksweg.  

Uit dagrapporten blijkt dat de agenten van het 
postbureau Nootdorp inderdaad een aantal 
schennisplegers langs die weg hebben 
aangehouden, zoals in 1958 nabij de Goobrug een 
soldaat van de luchtmacht, rijdende op een zwarte 
bromfiets. 

De post Delfgauw beschikte over een zware Harley 
Davidson motor, speciaal om rijksweg 13 in de gaten 
te kunnen houden. Deze weg was slecht verlicht en 
de agent moest na een aanrijding vaak in het donker 
met slecht weer op pad. Hij had alleen een kleine 
dienstzaklamp en voor de wegafzetting twee 
stormlantaarns. In Delft beschikte de gemeentepolitie 
over veel beter materiaal, dus die werd vaak te hulp 
geroepen. Na de grenswijzing van 1957 liep rijksweg 
13 voortaan geheel over Delfts grondgebied. 

In Nootdorp kreeg de schooljeugd verkeersles, 
gegeven door politiemensen. Zij controleerden 
tevens de fietsen en hielpen bij de verkeersexamens. 

In 1956 werd in Pijnacker het Witte Huis als nieuw 
gemeentehuis in gebruik genomen en kreeg de 
rijkspolitie daar een aparte zijvleugel. In deze periode 
werd er gesurveilleerd op de fiets of op de motor (al 
dan niet met zijspan). Wachtmeester Vliem reed op 
zo’n motor met zijspan, hetgeen nog niet zo makkelijk 
was. Toen op de Veenweg bij de kerk een 
automobilist voor hem afremde voor overstekende 
eenden, belandde Vliem en zijn bakkenist in de sloot.  

Jaren 60 
Rond 1965 kreeg de groep Pijnacker pas de eerste 
surveillance auto, een blauwe Ford Taunus bus met 
een wit dak, eigenlijk een ME-busje. Doordat de auto 
zo windgevoelig was, reden de agenten altijd met 
een kist zand achterin. Na twee jaar kwam er een 
Volkswagenbusje en een blauwe Kever, later een 
Fiat 127.  

In de tijd van de krakersrellen in 1966 kwam de 
Amsterdamse politie zoveel handen tekort, dat ook 
Nootdorpse en Pijnackerse agenten daar werden 
gedetacheerd. Zij kwamen terug met de wildste 
verhalen. Wachtmeester Dirk Eekhout volgde een 
opleiding als ME-er en werd als zodanig ingezet bij 
de bezetting van de woning van de Indonesische 
ambassadeur in Wassenaar in 1970. Zuid Molukkers 
schoten zijn Wassenaarse collega Molenaar dood. 
Eekhout lag in dekking achter het tuinhek en de 
kogels floten hem om de oren. Toen de bezetters 
zich overgaven hielp hij met ontwapenen en 
afvoeren. 

Politie in burger en Marechaussee bij een van de ingangen van de door 

Zuid-Molukkers bezette residentie van de Indonesische ambassadeur in 

Wassenaar. Bron: Fotocollectie Rijksvoorlichtingsdienst. 
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De groepscommandant van de groep Pijnacker, 
George Remijn, werd in 1968 opgevolgd door Jan 
Holtslag. Overvallen vonden in die tijd nauwelijks 
plaats, maar in 1970 was het toch goed raak, toen 
het postkantoor van Delfgauw door twee gewapende 
en gemaskerde mannen werd overvallen, die 5000 
gulden buitmaakten. Nog diezelfde dag werden zij 
gegrepen. 

Terwijl zich dit alles in onze omgeving afspeelde, was 
onze eigen Nootdorpse post in 1958 ingedeeld bij de 
groep Zoetermeer. Opper Groeneweg werd 
overgeplaatst naar Pijnacker. Zijn opvolger was M.B. 
van Mulken uit ’s-Gravenzande. 

Bij Nootdorpse activiteiten, zoals de luchtvaartshow 
Ypenburg (ILSY), de Oranjefeesten, de kermis, de 
disco’s in het Witte Paard, de paardenkoersen en de 

wielerronden kwam er assistentie uit het district, 
meestal bereden politie. Agenten uit Pijnacker, die 
hielpen met de parkeercontrole tijdens de 
paardenkoersen, kregen altijd een waardebon van 
een riks, waarmee ze in het wedkantoor konden 
gokken. 

In 1961 werd het gemeentehuis in Nootdorp 
verbouwd en kregen Van Mulken en wachtmeester 
Van Essen onderdak in een blauw/grijze keet aan de 
Sportparkweg. In 1965 verhuisde deze keet naar de 
Hof van Delftstraat waar later de nieuwe politiepost 
werd gebouwd. 

Noodgebouw 
In zijn politieverslag van 1964 klaagde de 
burgemeester over de slechte bezetting van zijn post 
(2 man) en over de materiële voorzieningen. Volgens 
hem hadden zijn agenten alleen een houten nood 
politiebureautje, geen cellen en een oude motorfiets 
met zijspan.  

Pas in 1970 kwamen aan deze gebrekkige 
omstandigheden een eind, want toen werd op nr. 3 
door Van Venrooij het nieuwe postbureau gebouwd 
(naast het huidige appartementen complex) met twee 
dienstwoningen. Kosten: 280.000 gulden. Toen 
kwam ook de post Nootdorp weer bij de groep 
Pijnacker. Van Mulken was inmiddels geschorst; dit 
als gevolg van zijn ruzie met een berucht Nootdorps 
gezin, waarbij hij overspannen raakte en buiten zijn 

boekje ging.  De nieuwe postcommandant heette 
Nico Wijburg en hij ging naast het bureau wonen. 
Dirk Eekhof bewoonde het tweede huis. Van Essen 
werd vervangen door Cor Dijkhuizen en als vierde 
man kwam Eus Smits erbij.  

Overdag was het bureau bezet, maar bij uitruk 
gesloten. Een eventuele arrestant in de cel kon – 
indien nodig – van de telefoon gebruik maken. De 
vrouwen van de agenten zorgden voor het eten voor 
de arrestanten. De motor was teruggegeven aan 
Zoetermeer, dus de agenten hadden alleen hun fiets, 
maar in 1970 kregen zij een blauwe Volkswagen 
kever.  

Deze auto was geen lang leven beschoren. Op 
rijksweg 12 zat een auto tegen de vangrail. Eekhof 
rukte uit met de Kever, een fietser stak vlak voor hem 
over en de Kever belandde tegen een bij de halte 
stilstaande bus. Kever total loss. Eekhof  en de 
fietser ongedeerd. 

De post Nootdorp moest vaak uitrukken voor 
ongevallen op rijksweg 12. Meestal gebeurde dit per 
fiets en zonder verbindingsmiddelen. De enige 
mogelijkheden tot contact vormden de praatpalen 
van de ANWB. 

Oud en Nieuw 
In 1973 werd postcommandant Wijburg opgevolgd 
door Pier Jan Hettema. In december van dat jaar 
beleefde Nootdorp een hectische oud- en 
nieuwviering. Op de hoek van de Veenweg en de 
Delflandstraat brandde een groot vreugdevuur van 
kerstbomen en autobanden, dichtbij de gevel van de 
winkel van Boonekamp. Postcommandant Hettema 
en nog drie wachtmeesters waren ter plaatste en 
verzochten de brandweer het gevaarlijke vuur te 
blussen. Een groep jongeren bekogelde brandweer 
en politie met stenen, waarbij de brandweermensen 
gewond raakten. Hettema trok zijn pistool en vuurde 
vijf schoten in de lucht af. Het merendeel van de 
ongeveer 100 omstanders sloeg op de vlucht.  

De postcommandanten in Nootdorp wisselden 
tamelijk snel: in 1978 hadden we hier Willem van den 
Berg en in 1980 Arie Bezemer. Groepscommandant 
Holtslag werd opgevolgd door Willem Vermeulen, die 
in Pijnacker inmiddels aan de Korteweg 5 over een 
nieuw bureau kon beschikken. De postleden uit 
Nootdorp gingen ook steeds meer vanuit dit bureau 
werken, dat veel meer faciliteiten had. Behalve 
Bezemer bestond de groep uit de wachtmeesters 
Willem van Prooijen, Jaap Laay en Leo v.d. Hulst. 
Later kwamen er vier jonge wachtmeesters bij, te 
weten Gerrit Bonke, Peter Geerdink, Theo Verwey en 
Ron Gerritsen. De post was nu een zelfstandige 
eenheid en er heerste een prima sfeer.  

In de loop van de jaren 80 werd de post zelfs 
uitgebreid naar tien man en kwam opper Henk 
Hilbers de groep versterken. Men had veel werk aan 
het verkeer (Brasserskade, A12 en drie spoorweg-
overgangen). Alle aandacht vroegen ook de 
wekelijkse dansavonden in het Witte Paard, waarbij 
bezoekers nogal eens op de vuist gingen en de 

Agent van politie, bereden brigade, 1930 
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paardenkoersen. De oudejaarsvieringen waren 
berucht. Bezemer heeft eens bij de kruising 
Oudeweg dertien uitgebrande autowrakken geteld. 
Soms kwamen de auto’s al brandend aanrijden. De 
sfeer was vaak grimmig. Evenmin was er gebrek aan 
diefstallen, inbraken en vernielingen.  

In 1993 werd de Nootdorpse post opgeheven en 
verrichtten onze agenten met uitzondering van een 
spreekuurfunctie hun politiewerk vanuit Pijnacker. 

Bij de grote reorganisatie van de Nederlandse politie 
werden Pijnacker en Nootdorp in 1994 onderdeel van 
het korps Haaglanden. Een en ander resulteerde in 
een zelfstandig bureau Pijnacker/Nootdorp en een 
nieuw politiebureau aan de Nootdorpseweg 5 (2005) 
dat ongeveer 80 dienders kan huisvesten. 

Vergelijk dit eens met de komst van onze 
veldwachter Bijsterveld in 1897! (zie Nieuwbrief  
maart 2012). 

Bron: Dienen in Pijnacker-Nootdorp door de eeuwen heen, door 
Lex de Vroedt 

Bierhistorie 
De Delvenaar Aad van der Hoeven heeft zich drie 
jaar lang verdiept in de brouwgeschiedenis van 
Delft, waar rond 1600 maar liefst zo’n 200 
bierbrouwerijen actief waren. Hij schreef daar een 
boek over (Delft, een stad met vergeten 
bierhistorie) en hij houdt lezingen over dit 
onderwerp. 
Op 22 november was hij in de Nootdorpse 
bibliotheek de gast van onze vereniging. Ruim 
twintig bezoekers kwamen zijn verhaal 
beluisteren, dat werd geïllustreerd met vele 
afbeeldingen. Ook recente foto’s, want wie nu 
door Delft loopt ziet op sommige gevels van 
herenhuizen langs de grachten nog namen staan 
die herinneren aan een brouwerij, zoals aan de 
Koornmarkt  De Halve Maen Mette Croon en Den 

Witten Eenhoorn. 
 
De eerste brouwerij werd in 1210 gebouwd aan het 
Heilige Geest Kerkhof, vlak naast de Oude Kerk en 
de Delftse bierhistorie eindigde met de sluiting in 
1922 van De gecroonde P aan de Voorstraat. Tot 

1898, het kroningsjaar van Koningin Wilhelmina 
heette de brouwerij de P. Het bier van 
laatstgenoemde brouwer werd trouwens ook in 
Nootdorp verkocht, waar in Dorpsstraat 17 (nu 

Buurtzorg) een café was gevestigd met dezelfde 
naam. 

Bier was al in de oudheid bekend als voedzaam en 
dorstlessend drankje, dat ontstond in het gistende 
water van gekookt graan. Het drinkwater was 
bepaald niet zuiver, dus dronk men liever bier; ook 
kinderen, maar dan met een laag alcoholpercentage.  

In de Middeleeuwen genoten bierbrouwers groot 
aanzien. Ze waren verenigd in gilden en de 
machtigste kooplieden van de streek. Waaraan is de 
teruggang van het aantal brouwerijen na 1800 te 
wijten? Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 
Concurrentie van koffie, thee, chocolade en jenever. 
De intrede van het laag gistende bier, pils genaamd. 
Invoering van accijnswetgeving. De verkoop van bier 
in flessen en het in gebruik nemen van 
koelmachines. Ook te grote investeringen en slechte 
bedrijfsvoering speelden de brouwerijen parten. 

Tot slot kreeg men te maken met milieuvervuiling van 
het water, doordat de brouwerijen water uit de 
grachten gebruikten. Een dieptepunt was 1980; toen 
bestonden er in heel Nederland nog maar 15 
bierbrouwerijen. Inmiddels is de biercultuur aan het 
veranderen met de komst van een aantal kleine 
brouwerijen, die speciale bieren op de markt 
brengen, waaronder seizoensgebonden bieren, zoals 
bockbier. Nu zijn er ongeveer 60 brouwerijen, maar 
niet één in Delft. 

Waarom nam het bier brouwen in Delft zo’n hoge 
vlucht? Turf was een uitstekende brandstof en ook 
één die in overvloed te vinden was in het omringende 
veengebied. Verder kon op het land de benodigde 
gagel, haver en gerst goed gedijen. Er was een 
afzetmarkt, er waren kanalen en er was veel en goed 
water. De eerste Delftse brouwerij is aan de hand 
van opgravingen inmiddels gereconstrueerd en nu te 
zien in het archeologisch themapark Archeon.  



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 5 december 2012 

De brouwers haalden het water uit de grachten, dus 
liepen bij het Oude Delft, de Oude Langendijk, de 
Koornmarkt en de Voorstraat hoog over de straat 
heen houten goten naar de waterkant. Met 
wipkraenen hesen de brouwers het water omhoog. 
Via een soort bok en de goot liep het water 
regelrecht de brouwerij binnen. Het stadsbestuur 
deed er alles aan om het grachtenwater zo zuiver 
mogelijk te houden. Vuil werd opgehaald, elk huis 
had een eigen beerput en afval op straat gooien werd 
streng beboet. 

Bier kruien 
Ook over het productieproces van bier kan Van der 
Hoeven heel boeiend vertellen, evenals over de 
handel in koren en gebruik van molens om het 
brouwersgraan op de juiste wijze te malen. In Delft 
sierden 17 graanmolens de wallen. Molen De Roos 
(vroeger de Gasthuismolen genoemd) werkte 
speciaal voor de brouwers en niet voor de bakkers. 
Om het graan te laten ontkiemen werden mouthuizen 
gebruikt, zoals dat van DSM Gist aan de Wateringse 
Vest. Voordat de brouwers in 1321 overschakelden 
op hop (een beter conserveringsmiddel), werd in 
Delft gebrouwen met gruit, geen plant maar een 
mengsel van kruiden dat in de ketel aan de warme 
vloeistof werd toegevoegd.  

Heel duidelijk is wel, dat het brouwen van bier met 
alles wat daarbij kwam kijken veel mensen aan het 
werk zette, niet alleen de boeren, de schippers, de 
mouters en brouwers, maar ook de gruiters, de 
bierkruiers, de kuipers en de accijnsinners. 

Het bier werd verkocht per vat, halfvat, kwart vat 
(kinnetje) of een achtendeeltje. In de negentiende 
eeuw gingen de brouwers pas bier in flessen 
verkopen, eerst beugelflessen, later die met een 
kroonkurk. Bierkruiers bezorgden de gekochte vaten 
thuis. Zij moesten onder ede beloven, dat zij de 
verplichtingen van het innen van de accijnzen zouden 
nakomen. Zij meldden zich bij het bierkruiershuisje 
naast herberg de Stompeloren aan de zuidkant van 
de Markt. Daar dobbelden zij om te bepalen wie het 
werk kreeg als de brouwers een kruier kwamen 
huren. De speciale lange kruiwagen staat afgebeeld 
op een gevelsteen bij de Prinsenkelder aan de 
Schoolstraat.  

Over de ligging en de naamgeving van de 
brouwerijen is heel veel bekend, al zijn ze lang niet 
alle 200 teruggevonden en ook daarover kan Van der 
Hoeven boeiend vertellen Sommige gevelstenen zijn 
bewaard, zoals die van Den Oyevaer, ingemetseld in 
de muur van de Visstraat. De meeste panden zijn er 
nog en die worden – met het huidige adres – 
genoemd achterin het boek van Van der Hoeven. 
Hier heeft hij ook de historie van enkele brouwerijen 
nader beschreven en gaat hij dieper in op 
straatnamen in Delft die nog herinneren aan de rijke 
bierhistorie, zoals de Giststraat, de Hopstraat , de 
Kruyersbrug en de Drie Akerstraat. 

 

Oude beugelfles, in 1875 uitgevonden door Charles de Quillfeldt 
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Van der Hoeven had 
drie soorten bier mee 
naar de bibliotheek 
genomen, die de 
aanwezigen konden 
kopen. Bier van de 
gekroonde P, het 
Delfts Kuyte bier en 
het Mueselare bier. 
Deze laatste drank 
werd rond 1550 door 
vier Delftse brouwerij 
exclusief gebrouwen 
voor de export naar 
Middelburg. Het 
Kuyte bier kwam ook 

uit diverse brouwerijen en stond bekend om zijn hoog 
alcoholpercentage. Dit zware triple-bier is opnieuw op 
de markt gebracht in 2007 ter gelegenheid van de 
presentatie van Van der Hoevens boek. 

Louis Soonius 
Normaal gesproken sturen we geen commerciële 
berichten door maar voor deze wil ik wel een 
uitzondering maken. Kunsthandel Han Vos heeft een 
mooi Nootdorps schilderij te koop staan. Het is een 
schilderij van Louis Soonius - 
http://www.kunsthandelhanvos.nl/schilders/qrst/sooni
usnootdorp.html - en het kost € 1.950,-. Het is een 
Dorpsgezicht op Nootdorp met de Hervormde Kerk 
en is geschilderd ca. 1935 . Het formaat is 30 x 40 
cm. Lodewijk (Louis) Soonius woonde en werkte 
hoofdzakelijk in Den Haag en omgeving, maar ook in 
Veur. Hij was leerling aan de Academie in Den Haag 
en hij tekende en schilderde veel strand- en 
zeegezichten, stadsgezichten en landschappen met 
dieren en/of personen. Hij stond bekend als zeer 
begaafd tekenaar . Het schilderij verkeert in prima 
staat en is onlangs professioneel schoongemaakt. 
 
Als er belangstelling voor is dan kan uiteraard 
contact opgenomen worden met Han Vos: 
Kunsthandel Han Vos 
Kleine Kromme Elleboog 6 
9712 BS Groningen 
Tel: 050 3123526 

200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden 
Van 2013 tot 2015 vieren we in Nederland het 200-
jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. 

De basis voor het 
Koninkrijk in zijn huidige 
vorm is gelegd in de 
periode 1813 tot en met 
1815. In 1813 kwam de 
Franse overheersing ten 
einde en in 1815 keerde de 
Prins van Oranje terug aan 
het hoofd van Nederland. Daarom vieren we dit 
jubileum van 2013 tot 2015. Traditiegetrouw wordt 
het ontstaan van het Koninkrijk iedere 50 jaar 
gevierd. Een klein stukje geschiedenis. 

De machtige Napoleon 
Napoleon Bonaparte grijpt in 1799 de macht in 
Frankrijk. Hij wil de leider 
zijn van een zo groot 
mogelijk rijk. In 1806 
benoemt hij zijn broer 
Lodewijk daarom tot 
vorst van het Koninkrijk 
Holland. Lodewijk blijkt al 
spoedig een koning die 
de Nederlandse 
belangen voorop zet en 
relatief los van Frankrijk 
regeert. Dat was niet wat 
Napoleon wilde. In 1810 
moet Lodewijk dan ook 
aftreden; Nederland 
wordt een provincie van 
Frankrijk. 

De ondergang van Napoleon 
Napoleon heeft intussen een groot rijk onder zijn 
bewind gebracht. Dankzij hem worden de Verenigde 
Nederlanden één land met een centraal bestuur in 
Den Haag. Maar na 1810 gaat het bergafwaarts met 
de machtspositie van Napoleon. Zijn leger lijdt 
gevoelige nederlagen in Rusland en Pruisen. 
Berichten hierover bereiken Nederland en zorgen 
voor onrust. 

Onrust in Nederland 
De Franse Tijd zorgde voor steeds meer onvrede 
onder de Nederlandse bevolking. Door berichten over 
de nederlagen van Napoleon ontstaat onder de 
bevolking de hoop op toekomstige onafhankelijkheid. 
Na een eerste opstand in Amsterdam breidt de 
onrust zich uit over andere steden in Nederland. Dit 
leidt ertoe dat veel Franse overheersers zich niet 
meer veilig voelen en het land ontvluchten.  

De bondgenoten en de bevrijding 
Op het moment dat veel Fransen terugkeren naar 
Frankrijk, vallen legers van bondgenoten uit 
Engeland, Pruisen en Rusland (de Kozakken) 
Nederland binnen om ons land definitief van de 
Franse overheersing te bevrijden. 
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Aanhangers van Oranje komen samen 
De afnemende kracht van Frankrijk is het teken voor 

de tegenstanders van 
Napoleon om over te 
gaan tot handelen. Eén 
van die tegenstanders is 
Gijsbert Karel van 
Hogendorp. Hij is een 
aanhanger van de 
voormalige stadhouders 
Van Oranje-Nassau. 

Van Hogendorp maakt 
plannen voor een nieuw 
Nederland, dat zou 

ontstaan als de Fransen het grondgebied zouden 
verlaten. Hij vormt door middel van geheime 
bijeenkomsten een groep van medestanders om zich 
heen. Zo ontstaat het idee om Willem Frederik, de 
zoon van voormalig stadhouder Willem V van Oranje-
Nassau, terug te halen naar Nederland. Hij zou het 
hoofd van een centrale regering kunnen worden. 

Een onafhankelijk Nederland 
Aan de Franse overheersing is een einde gekomen 
en nieuwe buitenlandse bondgenoten verwerven 
invloed. Daardoor ontstaat in Nederland een 
onduidelijke machtssituatie. Hieraan komt een einde 
op 21 november 1813. Vanaf dan nemen Gijsbert 
Karel van Hogendorp en Frans-Adam van der Duyn 
van Maasdam het Algemeen Bestuur van Nederland 
voor hun rekening. Leopold van Limburg Stirum 
neemt de militaire leiding. Onder leiding van dit 
‘driemanschap’ verklaren de aanhangers van Oranje 
de onafhankelijkheid in Nederland. Ook zorgen zij 
ervoor dat de zoon van voormalig stadhouder Willem 
V van Oranje-Nassau naar Nederland terugkeert. 

De landing van Willem Frederik 
In 1795, toen Frankrijk Nederland binnenviel, was 
voormalig stadhouder Willem V van Oranje-Nassau 
naar Engeland gevlucht. Bijna twintig jaar later keert 
zijn zoon Willem Frederik van Oranje-Nassau terug 
naar Nederland, op uitnodiging van het 
driemanschap. Op 30 november 1813 komt hij in 
Scheveningen aan land. Het grootste deel van de 
bevolking is blij met zijn komst. 

Behoefte aan herstel en verandering 
De Franse Tijd en de slechte sociaal-economische 
situatie hebben ervoor gezorgd dat de Nederlandse 
bevolking verlangend uitkijkt naar het nieuwe 
bestuur. De nieuwe machthebbers, Willem Frederik 
en het driemanschap, willen wel de macht herstellen, 
maar niet terugkeren naar de politieke toestand van 
voor 1795. Toen lag de macht in handen van de 
toenmalige zeven provinciën en was het centraal 
bestuur zwak. 

Een nieuw bestuur 
De Nederlandse bevolking wil graag een versterking 
van het centrale algemeen bestuur. De groep rond 
Gijsbert Karel van Hogendorp had ter voorbereiding 
op de komst van Willem Frederik al enkele 
bestuurlijke beslissingen genomen. Direct na zijn 

aankomst in Nederland, op 2 december 1813, 
aanvaardt Willem Frederik het gezag (de 
soevereiniteit) over Nederland en bindt zich aan de 
Grondwet (‘onder waarborging eener wijze 
constitutie’). 

Na zijn aanvaarding van het gezag over Nederland 
stelt Willem Frederik een commissie in onder leiding 
van Van Hogendorp. Deze commissie moet zich 
gaan buigen over de nieuwe grondwet. Op 29 maart 
1814 wordt deze nieuwe grondwet aangenomen. Zo 
ontstaat de zgn. ‘constitutionele monarchie’ in 
Nederland, wat betekent, dat de koning zich 
gebonden weet aan de grondwet. 

Het Congres van Wenen 
In de nazomer van 1814 begint het Congres van 
Wenen, met als doel om de nieuwe 
machtsverhoudingen in Europa vast te stellen. Nadat 
Napoleon is verslagen willen de bondgenoten zich 
ervan verzekeren, dat Frankrijk nooit meer zo 
machtig zal worden. Om dat te bereiken moet 
Frankrijk voortaan worden omringd door sterke 
“bufferstaten”. Daarom wordt besloten de Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden samen te voegen, om zo 
een sterk machtsblok tegen Frankrijk te vormen. Het 
nieuwe land wordt het Koninkrijk der Nederlanden, en 
ongeveer het hele huidige Benelux-gebied valt onder 
het gezag van de koning. 

Prins van Oranje wordt Koning der Nederlanden 
Op 16 maart 1815 krijgt Willem Frederik van Oranje- 
Nassau de titel Koning der Nederlanden en op 21 
september 1815 wordt hij officieel ingehuldigd. In 
ditzelfde jaar kondigt hij tevens een nieuwe grondwet 
af. In deze nieuwe grondwet wordt de Staten-
Generaal gesplitst in twee kamers: de Eerste Kamer 
en de Tweede Kamer. De koning bestuurt het land 
afwisselend vanuit Den Haag en Brussel. 

Het Koninkrijk der Nederlanden 
In de loop van de negentiende eeuw worden België 
en Luxemburg onafhankelijk van Nederland. In 1848 
wordt een grondige wijziging van de grondwet van 
kracht, die de democratie versterkt. Vanaf dat 
moment moeten ministers verantwoording gaan af-
leggen aan het parlement in plaats van aan de 
koning, en kiezen burgers het parlement. 
Aanvankelijk is 
slechts een kleine 
groep burgers kies-
gerechtigd, maar het 
aantal kiesge-
rechtigden wordt in 
de loop der tijd 
steeds meer ver-
groot. Langzaam 
vormt zich het 
Koninkrijk der 
Nederlanden met 
zijn democratische 
instellingen zoals we 
die vandaag nog 
steeds kennen. 
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Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2012 nog niet betaald hebben het verzoek dit 
bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op 
bankrekening nummer 1373.59.675, ten name van 
Noitdorpsche Historiên te Nootdorp. Vindt u een brief 
bij deze Nieuwsbrief dan verzoeken wij u deze 
aandachtig te lezen. 

Voor informatie kunt u de penningmeester bellen. 

Oude foto’s 
Van Hetty Mos ontvingen we twee mooie oude foto’s. 
Het laat maar weer eens zien dat als je eens door 
oude albums gaat er altijd wel iets interessants 
boven komt drijven. 

Op de foto op deze bladzijde zien we de achterkant 
van wat nu café De Drie Musketiers is. De kerktoren 
heeft nog maar één wijzerplaat. 

Een mooie foto en aan u natuurlijk de vraag: ga eens 
door uw oude foto albums of die van uw ouders of 
grootouders. Daar zit mogelijk nog een mooie 
Nootdorpse foto bij. Met de huidige technieken 
kunnen we die foto weer helder maken, zoals met 
deze foto ook gebeurd is. Wie weet wat er dan nog 
op tevoorschijn komt, zoals dat meisje rechts onder. 
Wie zou dat zijn? 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 
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