
Roodhuyzen de Vries, Johan Gerard. - Directeur G. de
Vries & Zonen N.V. - Geb. te Bussum, 27 Aug. 1884, als
zoon van Gerardus de Vries en Elisabeth Charlotte Rood-
huyzen. — Geh. met Maria Augusta Boissevain, overl.
13 Mei 1917. -
Hertrouwd met pH*MW
Eugenia Maria
Antonia The- ,̂.
rese Mencke. -
Kinderen: Ma- B
ria Augusta
Jeanette Chris-
tine, geb. 17
Juli 1908, geh. f '«rife,, -jTI^MjL
met E. W. Koe- * * <*T*"- F*B^
niger; Elisa-
beth Charlotte,
geb. 2 Jan.
1910, overl. in
1920; Gerarda,
geb. 24 Mei
1912, geh. met
Dr. J. W. Kal-
horn; Olga Co-
rona, geb. 24
April 1917; An-
gela Eugenie
Charlotte, geb.
18 Maart 1920.
- R. d. V. ge-
noot in zijn ge-
boorteplaats en elders particulier onderwijs en was ver-
volgens als volontair bij verschillende firma's in Duitsch-
land, België en Engeland werkzaam. In 1906 stichtte hij
te Rotterdam de fa. Havelaar & de Vries, makelaars in
drogerijen, rubber en aanverwante artikelen, een voort-
zetting van de fa. Wischerhoff & Havelaar, waar hij in
1922 uittrad. In 1918 werd hij opgenomen in de fa. G. de
Vries & Zonen te Amsterdam - Hij is secr. der Vereen.



voor den Coprahandel; secr. van het Copra Arbitrage
Bureau en bestuurslid en gedelegeerd arbiter der Ned.
Vereen, voor den Rubberhandel. Bij de omzetting van de fa.
G. de Vries & Zonen in een N.V., hetgeen l Januari 1938
plaats vond, werd R. d. V. tot Dir. benoemd. - In 1775
richtte Gerrit de Vos een makelaardij in drogerijen op en hij
associeerde zich in 1807 met Gerardus de Vries, waardoor
de fa. de Vos & de Vries ontstond. Bij het overlijden van G.
de Vos in 1823 zette de Vries de zaken alleen voort, daarin
later bijgestaan door zijn zoon G. Chr. de Vries, terwijl
inmiddels de firmanaam veranderd was in G. de Vries &
Zonen. Daarna is de zaak steeds overgegaan van vader op
zoon. Het bedrijf breidde zich in den loop der jaren regel-
matig uit en omvat de makelaardij en den handel in copra,
rubber, palmolie, palmpitten, drogerijen, gommen, bind-
rotting, kapok, vezelstoffen en aanverwante artikelen. —
R. d. V. maakte tal van reizen door Europa. - Boschlaan 2,
Bussum.


