ADRICHEMLAAN Beverwijk, 18 juli 1963
De laan was eerst de toegangsweg naar de sportvelden.
Later werd deze doorgetrokken naar de camping Adrichem,
gelegen op het terrein van het voormalige huis Adrichem.
Men besloot toen de weg te vernoemen naar het voormalige
huis.
ADRICHEMSTRAAT Beverwijk, van 1919 tot 1955
Tegenwoordig is dit de Graaf Janstraat omdat de straat te
ver lag om met het huis Adrichem in verband te staan.
VAN HOGENDORPSTRAAT
Gijsbert Karel graaf van Hogendorp (Rotterdam, 27 oktober 1762 – Den
Haag, 5 augustus 1834) was een Nederlands conservatief politicus, een telg
uit het Rotterdamse geslacht Van Hogendorp. Als luitenant van de garde
begeleidde hij in 1783 op 21-jarige leeftijd de eerste Nederlandse gezant,
Pieter Johan van Berckel naar Noord-Amerika, naar een opstandige Engelse
kolonie aan het begin van zijn onafhankelijkheid en democratische vorming.
Van Hogendorp voer op het oorlogsschip De Erfprins dat 25 mijl voor Cape
Cod lek raakte. Het verloor twee masten in een storm en dobberde negen
weken op zee voor de kust. Op verzoek van de kapitein stapte Van
Hogendorp over op een Amerikaanse schoener om hulp te halen. De
Erfprins zonk op 25 november 1783 op de Atlantische Oceaan slechts 40 van
de 350 opvarenden werden gered door een Amerikaanse brik.
Van Hogendorp bleef een half jaar in Amerika en dankzij een aanbevelingsbrief van Benjamin
Franklin, die Nederland had bezocht, werd hij gehuisvest op het landgoed van George Washington in
Virginia. Er bestond echter geen speciale relatie tussen hen. Van Hogendorp verkeerde veel met
Thomas Jefferson met wie hij later een briefwisseling bleef onderhouden. Op zijn terugreis deed hij
Engeland aan, waar hij bij toeval de overwinning van William Pitt meemaakte op de oppositie. Van
Hogendorp was lid van het Voorlopig Bewind van november 1813 tot december 1813. Samen met
Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum schreef hij na de val van de
Franse overheersing een uitnodiging aan Willem Frederik van Oranje-Nassau in Engeland om als
"Soeverein Vorst" terug te keren naar Nederland. Hoewel Willem Frederik en Van Hogendorp elkaar
al kenden uit hun jeugd was de verhouding tussen beiden van het begin af aan koel, en het kostte
Van Hogendorp moeite de prins ervan te overtuigen dat een grondwet noodzakelijk was. Op 7
december 1813 werd Van Hogendorp de eerste minister van Buitenlandse zaken van het nieuwe
Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden, en op 21 december 1813 benoemde de prins Van
Hogendorp in een commissie die tot doel had, het ontwerpen van een grondwet op basis van de
Schets eener Constitutie, die Van Hogendorp enkele jaren eerder had gemaakt. Deze grondwet van
1814, waarin onder andere de erfopvolging voor het huis van Oranje was geregeld, werd op 29
maart 1814 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam door 474 verzamelde notabelen van Nederland
goedgekeurd. Van Hogendorp werd op 6 april 1814 benoemd als eerste vicepresident van de Raad
van State. In 1815 werd hij voorzitter van de commissie, die de grondwet van 1815 moest. Voor de
provincie Holland had hij zitting in de Tweede Kamer, die toen nog gekozen werd door de
Provinciale Staten. Op 20 september 1815 werd hij benoemd tot Minister van Staat. In 1825 stelde
Van Hogendorp zich niet meer herkiesbaar voor de Tweede Kamer vanwege zijn slechte gezondheid.
Hij leed aan jicht. Gijsbert Karel van Hogendorp overleed op 5 augustus 1834 in Den Haag.

