
                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van volksdrogisterij tot groothandel Vriesia 

 

 

 

 

Verhaal van de maand, 

april 2020 

 

‘Vader is best wel in welstand opgegroeid, ‘ zegt Marian 

Barrett-de Vries. Samen met haar oudere zus Ada en 

jongere broer Fons vertelt ze over hun ouders: Jos de 

Vries en Rie de Vries-Spijker. ‘Moeder kwam uit een 

arbeidersgezin. Haar vader was metselaar.’   

Vader Jos A. de Vries was zoon van de oprichter van 

Vriesia, een groot bedrijf aan het Luttik Oudorp. 

Grootvader Jan de Vries was daar in 1910 een 

drogisterij begonnen. Later bouwden hij en zijn zoons 

het bedrijf uit tot een bloeiende groothandel. 

                                                                     Jan de Vries werkte in 

zijn jonge jaren als dagloner bij boeren in heel Noord-

Holland. Hij zag welke producten boeren nodig hadden. 

Hij vestigde  in 1910 aan het Luttik Oudorp de 

drogisterij ‘De Gekroonde Drie’. ‘Opa had een 

receptenboek,’ vertelt Marian. ‘Een van onze zussen 

heeft dat nu. Er staan recepten in voor uierzalf voor 

koeien en allerlei huismiddeltjes. Die maakte hij zelf.’   

‘Hij was goed in de verkoop,’ voegt Ada toe. ‘Hij vulde 

flessen met levertraan en plakte er een wervend etiket 

op: ‘Aanbevolen door H.H.-doctoren‘.’ 

op ‘t Luttik Oudorp een tabakszaak. Het is stom toeval 

dat ik nu zo vlakbij Luttik Oudorp woon.’ 

 

Mijn voorouders –is stom toeval dat ik nu zo vlakbij 

Luttik Oudorp woon.’ 

 

 

Jan de Vries ontwikkelde zijn drogisterij 

tot groothandel Vriesia. Aan het Luttik 

Oudorp en eromheen kocht Vriesia 

panden op voor de productie en opslag 

van grondstoffen. Vier zoons traden in 

dienst van Vriesia, onder wie in 1939 de 

toen vijftienjarige Jos, de vader van Ada, 

Marian en Fons. ‘Ze verhandelden van 

alles,’ zeggen de drie. ‘Verf, koperpoets, 

borstsiroop, hoofdpijntabletten, poeders. 

Maar ook rattengif, bezems, bolletjes 

touw. Echt een winkel van Sinkel. ‘ 

De Gekroonde Drie 

 

Op 7 mei 1960, de leiding van Vriesia is dan al in handen 

van vier van de zonen van opa De Vries, breekt brand 

uit. Het bedrijfscomplex aan het Luttik Oudorp en de 

Mosterdsteeg wordt daarna gesloopt. Nieuwbouw volgt.   

 

Vriesia 
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Bronvermelding:   

Interview met Ada de Vries, Fons de Vries, Marian 

Barrett – de Vries (2020) 

Foto’s: Regionaal Archief Alkmaar en privé-archief fam. 

De Vries.  

Foto 2020: Henk Dogger 

 

 

 

 

 

Alle kinderen hadden taken in huis, de jongens net zo 

goed als de meisjes. ‘Onze moeder was wat dat 

betreft heel modern,’ zegt Fons, ‘en vader volgde 

haar.’ ‘Moeder was altijd met iets bezig,’ vertelt Ada. 

‘Ondertussen zaten de jongere kinderen op de vloer 

te spelen. Ze zag alles.’ Zelf zat Ada daartussen haar 

huiswerk te maken. ‘Agnes, onze oudste zus, ging 

naar het Petrus Canisiuscollege, het rooms-katholiek 

lyceum, en daarna ging iedereen. Onze ouders 

vonden: ‘Als je kan leren, moet je dat doen.’’   

 

‘Onze ouders hebben elkaar na de oorlog ontmoet. Ze kwamen uit 

heel verschillende milieus,’ vertellen Ada, Marian en Fons. ‘In de 

oorlog heeft moeder honger gehad, vader niet.’ Na de bevrijding 

werd een nieuwe operettevereniging opgericht, Odeon. De eerste 

voorstelling was ‘Der Vogelhändler’, opgevoerd in Het Gulden Vlies. 

De kostuums waren prachtig. ‘Bij Odeon zijn ze verliefd geworden.’  

In 1947 trouwen Jos en Rie. Ze gaan na twee jaar inwoning in het 

Fnidsen 25 wonen. Daarna verhuist het gezin begin jaren zestig naar 

Luttik Oudorp 68. 

 

 

 

Taken voor iedereen 

 

 

Marian, 
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Ada 

 

Luttik 

Oudorp  

‘Je had al dat gedonderjaag met die 

vrachtwagens hier. Die gingen elkaar 

passeren en de een na de andere keer lag 

er weer een vrachtwagen in het water.’ 

Zingen is echt ons 

ding! 
‘In ons gezin werd tijdens de 

afwas en bij feesten en 

partijen veel gezongen.’  

Thuis waren ze met negen 

kinderen. Zeven leven nog, 

Jos stierf in 2002 en in 2017 

overleed ook Stef.  

 

Het gezin van Jos en Rie 


