DE PATRICIERS VAN DE 18E EN 19E EEUW IN NEDERLAND
ENKHUIZER REGENTENGESLACHT DE VRIES
In 1883/1884 verzocht, met redenen omkleedt, Dr.Thade van Doesburgh de Koning om
vóór de familienaam van zijn kinderen die van DE VRIES, de naam van zijn moeder, te
mogen voegen en kreeg daarvoor op 30 september 1884 bij K.B. (nr.33) vergunning. Zijn
kinderen kregen dus de achternaam De Vries van Doesburgh.
ZIJN VOORGANGER……….
Lang daarvoor echter had de in 1770 geboren Arnoldus Abraham Robbé, Bankier te Den
Haag, de naam van zijn moeder, Wilhelmina Eva de Vries (1712-1792) aangenomen als
enige van de negen kinderen Robbé. Alleen zijn nageslacht droeg de naam DE VRIES
ROBBÉ.
In geen enkele genealogische publicatie wordt het
voorgeslacht van de moeder van Arnoldus Abraham
Robbé uitvoerig genoemd. Zij was echter een
kleindochter van Arend de Vries, Schout te
Enkhuizen 1712-1727 gehuwd met Theodora
Semeyns (gezegt Rootvelt).
Arnoldus Abraham De Vries Robbé zorgde voor een
nieuw en bescheiden familiewapen , opgenomen in
het Nederlands Patriciaat 1942, pagina 261 e.v.

Maar met het verzoek van Thade van Doesburgh om
de naam van zijn moeder, ook een nakomeling van
Arend de Vries, Schout te Enkhuizen 1712-1727
gehuwd met Theodora Semeyns (gezegt Rootvelt) te
voeren, had hij andere motieven dan die van zijn
verre neef Arnoldus Abraham Robbé.
Thade van Doesburgh voerde aan dat zijn
voorvader, de genoemde Schout Arend de Vries, een
afstammeling was van het oude Regentengeslacht
DE VRIES van Enkhuizen, waarvan de geregelde
genealogie begint met Albert de Vries, in 1544
vermeld als burgemeester van Enkhuizen.
Vorsterman van Oijen beschrijft in zijn stam-en
wapenboeken (1885, 1888 en 1890) onder de Vries
van Doesburg een genealogie van het oude geslacht
DE VRIES waarbij hij Arend de Vries, de Schout
van Enkhuizen, als zoon van Mr. Joan de Vries en
diens vrouw Wybrechs Auckama noemt.

Ook Thade de Vries van
Doesburgh
laat een nieuw maar minder
bescheiden familiewapen
ontwerpen, waarin hij meteen
maar de familie Semeyns
betrekt
en een veronderstelde afkomst
van Jan I Graaf van Egmond
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De herkomst van Arend de Vries, schout van
Enkhuizen 1712-1727
Onder dit opschrift publiceerde de bekende genealoog Drs. A.G. Vosdingh Bessem een
uitgebreid artikel in “De Nederlandse Leeuw”, jaargang 1970 (nr.88) kolom 195-202.
Hij zegt daarin o.a. het volgende:
“Over de herkomst van Arend de Vries, schout te Enkhuizen 1712-1727, gehuwd met
Theodora Semeyns, waaruit nakomelingen Semeyns de Vries van Doesburgh, De Vries
Robbé en De Vries van Vossen, was tot op heden (1970) weinig bekend. Afgezien hetgeen
over een zoon van deze Schout, zijn opvolger Diederik Arnold de Vries en enkele van diens
nazaten in het Nieuw Nederlands Biogr. Woordenboek wordt meegedeeld, alsmede enkele
summiere gegevens in het Privilege Semeyns, is bij mijn weten in de literatuur een genealogie
van het Enkhuizer geslacht De Vries alleen bekend bij Vorsterman van Oyen. In zijn stam- en
Wapenboek, deel III, blz. 304 e.v. laat hij Arend de Vries uit deze regenten-familie spruiten
met de toelichting: “de geregelde genealogie van dit geslacht begint met Albert de Vries, in
1544 vermeld als burgemeester van Enkhuizen.
Het is mogelijk dat deze publicatie over de oudere generaties betrouwbaar is; maar zijn
bewering dat genoemde Arend de Vries een zoon is geweest van de Raad Van Enkhuizen en
Bewindhebber der O.I. Comp. Mr. Joan de Vries en diens vrouw Wybrechs Auckama moet
onjuist zijn”.
Uit het verdere van dit artikel wordt duidelijk dat Arent de Vries uit Amsterdam afkomstig is
en pas vanaf 24 mei 1694 in Enkhuizen woont en geen Enkhuizer voorouders heeft. Na een
ongelukkige start, waarbij hij de dochter van zijn “kostjuffrouw” bezwangerd en daarna het
vaderschap heeft ontkend wordt hij uiteindelijk voor de Hove van Holland gedaagd.
Inmiddels heeft hij de rijke weduwe Theodora Semeyns ontmoet en wordt kort voor het
huwelijk de zaak geschikt met een betaling van f. 2.500,-- aan zijn “kostjuffrouw”

Mr. Johan Arendszn. de VRIES (1634-1689).
De genoemde vader van Arend de Vries, Schout van Enkhuizen, 1712-1727, was dus niet Mr.
Johan Arendsz de Vries, Haringreder, Bewindhebber VOC 1661-1689, Burgemeester 1674
(4x), geboren op 1 juni 1634 te Enkhuizen, overleden op 28-11-1689 te Enkhuizen op 55jarige leeftijd, en begraven in de Westerkerk te Enkhuizen (WK 399 M).
Deze was gehuwd op 29 jarige leeftijd op 25-02-1664 te Enkhuizen met Ida Herko
Noordtlant, dan 38 jaar oud, geboren op 11-1-1626 te Enkhuizen, overleden circa 1694 te
Enkhuizen, dochter van Hero Noordtlant, Bewindhebber VOC 1640-1654, vroedschap 16361654, burgemeester 1641 (6x) Gecommitteerde Raad en Aartjen Mathijs.
Bronnen:
Bloys en Belonje – Kerken NH Deel III, blz. 58;
Heren Investeren –De Bewindhebbers der West-Friese Kamers van de VOCHans Bonke en Katja Bossaers – blz. 127;
Familie-documenten Enkhuizer Regentengeslacht VAN LOOSEN.
Met deze gegevens lijkt het duidelijk dat Vorsterman van Oyen gegevens heeft gebruikt
door Thade van Doesburg aangedragen.
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In het STAM – EN WAPENBOEK van aanzienlijke Nederlandsche Familiën
met Genealogische en Heraldische aantekeningen door A.A.VORSTERMAN VAN OYEN
(Derde Deel) 1890 noteerde hij onder de familie DE VRIES VAN DOESBURGH
de volgende afstamming van het oude Regentengeslacht DE VRIES te ENKHUIZEN
op bladzij 305:

“Allard de Vries, voornoemd, geboren te Enkhuizen in 1594, huwde met Anna Roodtvelt,
zuster van Pietertje, voornoemd, zij hertrouwde met Willem Groes, burgemeester van
Enkhuizen.
Zij verwekten: 1e Arend de Vries, die volgt; 2e Hendrik de Vries, geb. in 1619, gehuwd in
1649 met Aefje Backer; behalve vijf kinderen die jong stierven, sproten uit hunnen echt:
a..Willem de Vries, geboren in 1649, overleden in 1682, geh. met Walburg Sloet, overleden in
1682; b. Jacob de Vries, geboren in 1655, was in 1684 voogd van het proveniershuis,
ongehuwd overleden.
Arend de Vries, zoo evengenoemd, geboren in 1616, hoofdofficier, overleed in 1671. Hij
huwde tweemaal: eerst in 1639 met Reynau Elisabeth de Velaar, dochter van Mr. Abraham
en van Alijd van Gent, en daarna met Geertje Rixen, dochter van Rudolph en van Remergia
Westphalen.
Uit het eerste huwelijk werd geboren: Mr. Joan de Vries, geboren in 1639, weesmeester,
bewindhebber der O.-I. Compagnie, kapitein van het Eerste Vendel, schepen, raad en
vroedschap, burgemeester en gecommiteerde raad van Enkhuizen, overleden in 1689. Hij
huwde in 1665 met Wijbrecht Auckama, dochter van Sirp Auckama, schout van Enkhuizen.
Behalve vier kinderen die jong stierven, sproot uit hunnen echt: Arend de Vries, geboren in
1666, hoofdofficier, overleed in 1712 . Hij huwde in 1701 met Theodora Semeyns, geboren
4 Jan. 1671 , overleden 20 Jan. 1720, dochter van Mr. Dirck en van Elia Heynsius. Zij waren
de ouders van zeven kinderen waarvan vier jong stierven”

Deze gegevens (en wat veder volgt op bladzij 305) waren aangedragen door Dr. Thade van
Doesburgh, geboren te Schiedam 2 april 1828, lid van den gemeenteraad van Kralingen,
directeur der gemeente-gasfabriek te Rotterdam en van het Bataafsch genootschap van
Proefondervindelijke Wijsbegeerte aldaar, bekend als schrijver op natuurkundig gebied, lid
en erelid van verschillende binnen- en buitenlandse wetenschappelijke genootschappen.

Zijn werkelijke voorvader Arend de Vries (1672-1732) die in 1701 huwde met de weduwe
Theodora Semeyns (1671-1720) zou dan de zoon van de hierboven genoemde
Mr. Joan de Vries en Wijbrecht Auckama moeten zijn, dus afkomstig uit het oude
Regentengeslacht DE VRIES.
Het moet Dr. Thade van Doesburgh heel wat pas- en meetwerk hebben gekost om een
aansluiting te vinden van zijn eigen familie met die van het oude Regentengeslacht DE
VRIES, maar daarbij heeft hij de volgende fouten gemaakt:

1e het geboorte- en sterfjaar van Arend de Vries (1666-1712) in de publicatie van Vorsterman
hierboven klopt niet met die van zijn echte voorvader Arend de Vries (1672-1732);
2e een Mr. Joan de Vries (1639-1689) die in 1665 trouwde met Wijbrecht Auckema zoals in
de publicatie van Vorsterman genoemd, heeft nooit bestaan;
3e Wijbrecht Auckama, geboren 1650, hierboven genoemd , was niet de dochter maar een
kleindochter van Sirp Auckama, maar trouwde in 1667 met de wijnkoper Geraerdt Holscher;
4e Mr. Joan de Vries (1634-1689) trouwde in 1664 met Ida Herko Noordlant en zij kregen
één zoon Jan Johansz de Vries, die op 2 april 1753 werd begraven in de Westerkerk (nr. 399,
met wie waarschijnlijk het geslacht is uitgestorven. Zie punt V.1 in onderstaande Parenteel.
Voor de werkelijke gegevens hierbij de Parenteel van Albert de Vries stamvader van het
oude Regentengeslacht DE VRIES.
I.1

Albert de Vries 00, Burgermeester van Enkhuizen (1544). Vorsterman van Ooyen Deel III blz. 304 - De Vries.
Gehuwd met Onbekend 00.
Uit dit huwelijk:
1.
Arend Albertsz de Vries 01 (zie II.1 op blz. ).

II.1

Arend Albertsz de Vries 01, zie Genealogie Regentengeslacht Van Loosen (De Wolf)
- blz. 99. Wordt volgens Vorsterman van Ooyen - Deel III blz. 304 - De Vries in 1589
vermeld.
Gehuwd met Welmet de Glarges 01, wordt volgens Vorsterman van Ooyen - Deel III
blz. 304 - De Vries vermeld in 1589.
Uit dit huwelijk:
1.
Allard Arentsz de Vries 02 (zie III.1 op blz. ).
2.
Pieter Arendsz de Vries 02. Vorsterman van Ooyen - Deel III blz. 304 - De
Vries.
Gehuwd met Pietertje Rieuerts Rootvelt (Rootvelt) 02. Vorsterman van
Ooyen - Deel III blz. 304 - De Vries, dochter van Rieuert Reinertsz Rootvelt
03 en Cornelia Dircks 03.
3.
"Dochter" de Vries 02 (zie III.6 op blz. ).
4.
Hendrik Arendsz de Vries 02. Vorsterman van Ooyen - Deel III blz. 304 - De
Vries.
Gehuwd circa 1625 te Enkhuizen met Griet Thades Strijkebol (Margaretha)
Vdb, gedoopt (Geref.) op 22-12-1605 te Enkhuizen, zie Enkhuizer
Regentengeslacht Van Loosen (De Wolf) - blz. 77, dochter van Thade Dirksz
Strijkebol 01 en Pietermoer Pieters 01. Vorsterman van Ooyen - Deel III blz.
304 - De Vries. {Zij is later gehuwd circa 1630 te Enkhuizen met Jacob
Admiraal Vdb, gedoopt (Geref.) op 18-12-1603 te Enkhuizen, overleden te
Enkhuizen op 52-jarige leeftijd, begraven op 28-08-1656 te Wk 213 M, zie
Enkhuizer Regentengeslacht Van Loosen (De Wolf) - blz. 77 - zoon van Jan
Gerbrantsz. en Jellemoer Pieters (Dol), zoon van Jan Gerbrantsz 00,
Vice-admiraal van Holland en West-Friesland, en Jellemoer Pieters Dol 00.}

III.1

Allard Arentsz de Vries 02, geboren circa 1594 te Enkhuizen. Vorsterman van
Ooyen - Deel III blz. 304 - De Vries.

Gehuwd voor 1622 te Enkhuizen met Anna Rieuerts Rootvelt 06-15-0063. Zie Priv.
Semeijns - zie verder Genealogie Regentengeslacht Van Loosen (De Wolf) - blz. 100.
Zie ook Vorsterman van Ooyen - Deel III blz. 304 - De Vries, dochter van Rieuert
Reinertsz Rootvelt 03 en Cornelia Dircks 03. Vorsterman van Ooyen - Deel III blz.
304 - De Vries. {Zij is later gehuwd op 11-06-1623 te Enkhuizen met Willem
Sybrandtsz Groes 06-15-0063, Schepen 1619 Burgermeester 1626-1631 Raad
1615-1648, geboren circa 1581 te Enkhuizen (gezindte: Geref.), overleden circa 1648
te Enkhuizen, werd in 1616 tot schepen verkozen "doch is verlaten om 't namaegschap
met Fredrik Gerritsz Druyff" (zijn schoonvader, dan president schepen), zoon van
Sybrandt Groes 01 en Onbekend 01.}
Uit dit huwelijk:
1.
Arend Allardsz de Vries 03 (zie IV.1 op blz. ).
2.
Hendrik Allardsz de Vries 03. Vorsterman van Ooyen - Deel III blz. 304 - De
Vries.
III.6

"Dochter" de Vries 02. Vorsterman van Ooyen - Deel III blz. 304 - De Vries.
Gehuwd met Dr. Frans Pietersz MAELSON (François Maelson) 01, Stadsgeneesheer
Enkhuizen 1563-1572, Raadsheer Prins Willem en Prins Maurits enz. Geboren circa
1538 te Enkhuizen, overleden te Enkhuizen, begraven circa 1601 te Wk 264 M, zie
Bloys en Belonje - Kerken NH Deel III blz. 71, zie Historie van Enkhuizen - Brandt 1666 - blz. 309 - zie ook Genealogie Van Loosen (De Wolff) - blz. 99, zoon van Pieter
Jacobszn Maekschoon 00 en Onbekend 00. Vorsterman van Ooyen - Deel III blz.
304 - De Vries.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Fransz MAELSON, overleden op 12-09-1633 te Enkhuizen, begraven
te Wk 265 M, woonde bij de Rosmolen.
Gehuwd op 14-11-1621 te Enkhuizen met Diewertje Maertens.

IV.1

Arend Allardsz de Vries 03, geboren circa 1616 te Enkhuizen. Vorsterman van
Ooyen - Deel III blz. 304 - De Vries.
Gehuwd circa 1639 te Enkhuizen met Reynou Elisabeth de Velaer 03. Vorsterman
van Ooyen - Deel III blz. 304 - De Vries - dochter van Mr. Abraham de Velaer en
Alijd van Gent, dochter van Mr. Abraham de Velaer 01 en Alijd van Gent 01.
Uit dit huwelijk:
1.
Mr. Johan Arendsz de Vries 04 (zie V.1 op blz. ).

V.1

Mr. Johan Arendsz de Vries 04, Haringreder, Bewindhebber VOC 1661-1689,
vroedschap 1670-1689, burgemeester 1674 (4x), geboren op 01-06-1634 te
Enkhuizen, overleden op 28-11-1689 te Enkhuizen op 55-jarige leeftijd, begraven op
04-12-1689 te Wk 399 M, zie Bloys en Belonje - Kerken NH Deel III blz. 58, volgde
op 31/12/1670 Roemer Cant op als Raad. zie ook Vorsterman van Ooyen - Deel III
blz. 304 - De Vries.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-02-1664 te Enkhuizen met Ida Herko Noordtlant
02, 38 jaar oud, geboren op 11-01-1626 te Enkhuizen, overleden circa 1694 te
Enkhuizen, dochter van Herko Noordtlant 01, Bewindhebber VOC 1640-1654,
vroedschap 1636-1654, burgemeester 1641 (6x) Gecommitteerde Raad, en Aartjen
Mathijs 01.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Johansz de Vries 05, begraven op 02-04-1753 te Wk 399 M, zie Bloys en Belonje
- Kerken NH Deel III blz. 58.
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J. van Loosen
Van:
Datum:
Aan:
Onderwerp:

"Egbert Wolleswinkel" <wolleswinkel@hogeraadvanadel.nl>
woensdag 21 maart 2012 10:41
"J. van Loosen" <jochemvanloosen@kpnplanet.nl>
Regeling naamstoevoeging

Geachte heer Van Loosen,
Het thans geldende Besluit geslachtsnaamswijziging van 6 okt. 1997 (Stb. 463) bevat in artikel 2 bepalingen
voor het toevoegen van een naam. Deze zijn het resultaat van een decennialange ontwikkeling, waarvan het
een en ander in de nota van toelichting staat vermeld. U kunt de regeling vinden onder www.overheid.nl
onder wetten en besluiten. Het gaat hier trouwens om een algemene maatregel van bestuur, vastgesteld op
grond van art. BW 1:7, lid 5.
De belangrijkste eisen voor naamstoevoeging (waren en) zijn: 1. dat verzoeker aantoont, dat de toe te
voegen naam deel uitmaakt van de naam die door zijn voorouders ten tijde van de invoering van de
burgerlijke stand (18101838) als geslachtsnaam is gevoerd en niet sindsdien in onbruik is geraakt; 2. de toe
te voegen naam betreft de in haar tak uitgestorven of met uitsterving bedreigde geslachtsnaam van de
moeder; de verzoeker moet aantonen dat van de grootvader van vaderszijde van zijn moeder geen
mannelijke afstammelingen in de mannelijke lijn meer in leven zijn van wie nog nakomelingschap is te
verwachten (art. 2, lid 1).
Aangezien het archief van het Ministerie van Justitie uit de periode, waar uw belangstelling naar uitgaat, in
het Nationaal Archief berust, kan ik van hieruit niet nagaan, welke van deze (of andere?) redenen bij de
naamstoevoegingen m.b.t. het geslacht Van Doesburgh een rol hebben gespeeld. Ik denk de tweede reden,
omdat de toe te voegen namen steeds vóór de bestaande naam zijn geplaatst, een voorwaarde die ook
thans nog wordt gesteld (art. 2, lid 2).
Overigens werd toen en ook nu geen onderzoek ingesteld naar het al of niet rechtmatig dragen van een
geslachtsnaam. Het gaat uitsluitend om het doorgeven van een familienaam, die met uitsterven (in die tak)
wordt bedreigd. De gegevens worden slechts via de registers van de burgerlijke stand geverifieerd. Als een
koninklijk besluit om die reden en op die grond tot stand is gekomen, is sprake van een rechtmatig besluit,
ook al zou later (en zelfs op dat moment) uit genealogisch onderzoek blijken, dat de afstamming of de status
anders is dan men altijd heeft aangenomen.
Voor achtergrondinformatie over de geschiedenis van de dubbele of samengestelde geslachtsnamen en een
opsomming van alle thans in Nederland voorkomende namen kan ik u verwijzen naar de recente publicatie:
C.E.G. ten Houte de Lange en A.D. de Jonge, Het dubbele namenboek (Amsterdam 2007).
In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
met vriendelijke groet,
Mr. E.J. Wolleswinkel
secretaris van de Hoge Raad van Adel
Hoge Raad van Adel
Bezoekadres (op afspraak): Nassaulaan 2B, 2514 JS Den Haag
Postadres: Postbus 16325, 2500 BH Den Haag
Telefoon: 070-3614281 / Fax: 070-3631712
Website: www.hogeraadvanadel.nl
Disclaimer
De Hoge Raad van Adel is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie in dit bericht. Aan de inhoud ervan kunnen geen
rechten worden ontleend. Indien dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Hoge Raad van Adel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
The Hoge Raad van Adel is not responsible for incorrect or incomplete information in this message. No rights can be derived from this
message. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The Hoge Raad van Adel accepts no liability for damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic
transmission of messages. No rights can be derived from this message.

5-4-2012

b2agina 2 van 2

Van: J. van Loosen [mailto:jochemvanloosen@kpnplanet.nl]
Verzonden: woensdag 14 maart 2012 16:31
Aan: info@hogeraadvanadel.nl
Onderwerp: Naamsverandering op valse gronden verkregen

Betreft:
Naamsveranderingen van Van Doesburgh naar De Vries van Doesburgh naar Semeijns de Vries
van Doesburgh

AAN
de Secretaris van de Hoge Raad van Adel
te
‘s-Gravenhage

Geachte heer,
Al enige tijd probeer ik vast te stellen wat er gebeuren kan met naamstoevoegingen die op grond van
een Koninklijk Besluit zijn verkregen maar waarvan de gegevens van de aanvraag niet juist zijn.
De dienst “naamsverandering” van het Ministerie van Justitie berichtte mij dat deze gegevens niet te
achterhalen zijn en dat er daarom geen actie kan worden ondernomen.
Zelf geloof ik niet dat dit waar kan zijn, de Koninklijke Besluiten verdwijnen toch niet zo maar.
Op welke wijze wordt deze aantoonbare fraude gestraft.
U vindt de gegevens over deze zaak op mijn website http://home.kpn.nl/jochemvanloosen/runtime/ ,
maar ik ben genegen alle bewijzen van vervalsing aan U toe te sturen.
Graag verneem ik van en dank U bij voorbaat voor de te nemen moeite,
Hoogachtend,
dhr. J. van Loosen
Constantijn Huygenslaan 321
3351 XB Papendrecht
tel. 078-6157964
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