
 

 

Egbert de Vries (1855-1933), zandgraf 529, vak D 

Advocaat en dijkgraaf, raadslid gemeente Leiden 

 

Personalia 

Geboren: 23 oktober 1855 in Haarlem (Noord-Holland)  

Zoon van: Gerrit Abrahamszoon de Vries en Maria Everardina Reuvens 

Gehuwd met: Cornelia Cristina Johanna Baartz op 25 mei 1882 te Rotterdam 

Overleden: 18 februari 1933 te Leiden 

Begraven: 22 februari 1933 

 

Samenvatting 

Egbert de Vries wordt op 23 oktober 1855 geboren in Haarlem, als derde kind en als 

tweede zoon van Gerrit Abrahamszoon de Vries, lid van de Raad van State, en Maria 

Reuvens, ‘particuliere’.  

 Hij studeert rechten aan de Universiteit van Leiden. In 1882 trouwt hij met de vier 

jaar jongere Cornelia Cristina Johanna Baartz in Rotterdam. Hij is dan 26 jaar oud en 

staat te boek als procureur. Het echtpaar krijgt drie dochters die respectievelijk in 1883 

te Goor (Overijssel), in 1885 te Zierikzee (Zeeland) en, de laatste, in 1888 te Leiden 

geboren worden.  

 Egbert is inmiddels secretaris geworden bij het 

hoogheemraadschap Rijnland in Leiden. In 1894 

wordt hij dijkgraaf bij hetzelfde hoogheemraadschap. 

Van 1891 tot 1920 bekleedt hij diverse bestuurlijke 

functies in Leiden. Hij is onder andere diaken bij de 

Doopsgezinde gemeente, bestuurslid van de Maat-

schappij tot Nut van het Algemeen, afdeling Leiden, 

en lid van het college van regenten van de Rijks-

werkinrichting voor vrouwen en van de commissie van 

toezicht voor het Rijksopvoedingsgesticht.  

 In 1892 treedt hij voor de Liberale Partij toe tot de 

Leidse gemeenteraad. Deze rol zal hij tot 1911 ver-

vullen. Zijn laatste bestuurlijke functie is als voorzitter 

van de Leidse bouwvereniging in 1920. Op 18 februari 

1933 overlijdt hij in Leiden, zevenenzeventig jaar oud. 

Hij wordt bijgezet in het graf waar zijn oudste dochter, 

5 jaar oud, 45 jaar eerder was begraven. 

 

 
Krantenfoto Mr. Egbert de Vries 

 

 

 

 



 

 

Volledige versie 

Ouderlijk gezin 

Egbert de Vries komt op 23 oktober 1855 ter wereld als derde kind en tweede zoon 

van Gerrit Abrahamsz de Vries, lid van de Raad van State en Maria Reuvens.  
 

 
Geboorteakte 

 

Beide ouders behoren tot vooraanstaande families. Zijn vader is minister van Justitie 

en lid van de Raad van State. De aanduiding ‘particuliere’ bij Maria in de huwelijksakte 

betekent dat zij vermogend is en dus niet afhankelijk is van loon- of andere arbeid om 

in haar onderhoud te voorzien. Haar vader is Caspar Reuvens, archeoloog aan de 

universiteit van Leiden [ook op Groenesteeg begraven]. Egberts zeven jaar eerder 

geboren broer Hugo zou biologie gaan studeren in Leiden en later een internationaal 

gerenommeerde hoogleraar in de biologie te Amsterdam worden. In Leiden is een 

straat in de Professorenwijk naar hem vernoemd. 
 

 



 

 

Studie 

Evenals zijn broer Hugo, doorloopt Egbert de middelbare school aan het Haags 

Gymnasium en gaat hij in Leiden studeren: in Egberts geval aan de faculteit der 

Rechtsgeleerdheid. In 1880 promoveert hij op het proefschrift “Het toezicht van hooger 

gezag op de Waterschappen volgens hunne reglementen” waarmee hij in de 

voetsporen van zijn vader, eveneens jurist, treedt. Deze publiceerde, als ‘Griffier der 

Staten van Noord-Holland’, “De Waterschappen van Noord-Holland”, volgens een in 

memoriam in het Leids jaarboekje van 1933-1934 ‘een bekend werk’. Het 

promotieonderwerp van Egbert de Vries is hem ongetwijfeld ook van pas is gekomen 

bij zijn latere carrière als dijkgraaf in Leiden.  

 

Huwelijk en gezin 

In Rotterdam trouwt Egbert, 26 jaar oud, op 25 mei 1882 met de vier jaar jongere 

Cornelia Christina Johanna Baartz. Zij is de dochter van Willem Baartz, bierbrouwer 

en Christina van Hall, dochter van hoogleraar Hermannus van Hall. 
 

 

Huwelijksakte 
 



 

 

Op 19 februari 1883 wordt in Goor, waar Egbert op dat moment als griffier bij het 

kantongerecht werkt, hun eerste dochter Minnie geboren. Op 5 juni 1885 volgt dochter 

Dora in Zierikzee. Bijna drie jaar later en drie maanden voor de geboorte van hun derde 

dochter Clara (van 18 mei 1888), overlijdt op 28 februari 1888 hun eerste dochter 

Minnie plotseling op 5-jarige leeftijd. Op 1 maart 1888 wordt zij begraven op de 

Groenesteeg in zandgraf 529 waar 45 jaar later het stoffelijk overschot van haar vader 

zich bij haar zal voegen.  

 De twee andere dochters groeien op in Leiden op Rapenburg 122, waar Egbert zich 

op een gegeven moment vestigt met zijn gezin en waar hij tot zijn dood blijft wonen. 

Voor de huishouding wordt het gezin ondersteund door keukenmeisjes.  
 

 
Leydse Courant 1 maart 1880 

 
Leidsch Dagblad 13 oktober 1932 

 

Werk en maatschappelijke activiteiten 

Na zijn huwelijk in 1882 verhuist Egbert met zijn vrouw van Leiden naar Goor in 

Overijssel waar hij tot december 1884 de functie van griffier bij het Kantongerecht van 

Goor vervult. In 1884 verruilt hij Goor voor Zierikzee waar hij eveneens griffier wordt. 

 In 1886 belandt hij wederom in Leiden 

omdat hij, uit meer dan 100 sollicitanten, 

een aanstelling krijgt als secretaris bij het 

Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden. 

Op 21 april 1894 wordt hij benoemd tot 

dijkgraaf en tussen 1915 en 1923 is hij 

eerst tot 1917 actief als ’Hoofd Ingeland’1 

en van 1917 tot 1923 als hoogheemraad 

(lid van het dagelijks bestuur van een 

waterschap).  

 In oktober 1892 neemt Egbert de Vries 

plaats in de Leidse gemeenteraad voor de  
 

Leydse Courant 24 december 1885 

Liberale Partij. Deze zetel houdt hij tot 1911. Gedurende zijn Leidse jaren is Egbert, 

evenals vele van zijn collega-raadsleden, lid van diverse besturen en commissies 

waaronder de spaarbank van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de plaatselijke 

commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs en het Rijkopvoedingsgesticht.  

                                            
1 Ingelanden zijn mensen die eigendommen hebben bij een waterschap. 



 

 

 Hij is lid van de commissie van 

beheer van het Krankzinnigengesticht 

Endegeest te Oegstgeest en van de 

commissie van beheer van sanatorium 

Rhijngeest, eveneens in Oegstgeest. 

Ook was hij evenals zijn collega raads-

leden Juta, D’Aumerie en Zillessen 

[allen ook op Groenesteeg begraven] lid 

van het college van regenten van de 

Rijkswerkinrichting voor vrouwen.  

 Tussen 1891 en 1903 is hij diaken bij 

de doopsgezinde gemeente in Leiden. 

De belangrijkste taak van een diaken in 

die tijd was het beheren van de bezittin- 

 
Leidsch Dagblad 26 september 1892 

tingen en het ‘bedelen’ (ondersteunen met geld of in natura) van de arme leden van 

de geloofsgemeenschap. De verantwoordelijkheid voor de armenzorg lag, op basis 

van de Armenwet van 1854, primair bij de kerk en het particulier initiatief. Burgerlijke 

armbesturen kwamen alleen in beeld als de kerk geen ondersteuning gaf. In ruil voor 

die steun verwachtten de kerkbesturen meestal wel dat de ‘bedeelden’ een 

godsvruchtig en deugdzaam leven leidden. Degenen die dat niet deden konden vaak 

op weinig ondersteuning rekenen, niet bij de kerk, maar regelmatig ook niet bij het 

burgerlijk armbestuur. Egberts laatste bestuurlijke functie is die van voorzitter van de 

N.V. De Leidsche Bouwvereniging in 1920. 

 Egbert de Vries moet bij zijn laatste raadsvergadering op 24 augustus 1911, na 19 

jaar lid geweest te zijn verstek laten gaan. Zijn afscheidswoorden bereiken de raad per 

brief waarin hij zijn dankbaarheid uitspreekt voor de genoten welwillendheid en de 

wens dat het Leiden ‘wel moge gaan’. Na het voorlezen van deze brief memoreert de 

voorzitter dat het sinds vele jaren traditie was dat de Dijkgraaf van Rijnland lid van de 

gemeenteraad was; “de gemeente Leiden voer daarbij wel, want men had de 

zekerheid dat een hoogstaand man als lid van den Raad in zijn midden had”. Vandaar 

misschien dat de kandidaatstelling van Egbert de Vries in 1892 ‘met de meeste 

aandrang’ wordt aanbevolen. Egbert de Vries blijkt niet vaak het woord te nemen in de 

raad maar, zo meldt de voorzitter; ‘wanneer hij sprak [………] was hij een man van 

invloed en gezag’ en hij vervulde al zijn functies ‘op uitnemende wijze’. 

 

Overlijden 

Tot 1923 blijft Egbert actief als hoogheemraad. Tien jaar later zal hij, vrij onverwachts, 

na een kortstondig ziekbed, overlijden. Hij is dan 77 jaar oud. Op diverse plekken wordt 

stilgestaan bij zijn overlijden. 

 Het Leids Dagblad van 23 juni van dat jaar meldt dat de voorzitter van de ingelanden 

van de kleine Cronesteynpolder hem ‘met een passende rede’ herdenkt waarbij vooral 

zijn bescheidenheid en eenvoud geroemd worden. Zowel het in memoriam in het Leids 

Jaarboekje als andere berichten die bij zijn overlijden stilstaan maken melding van zijn 

deskundigheid en bescheidenheid, maar voegen verder weinig toe wat meer licht 



 

 

werpt op zijn karakter. Mogelijk is dit het gevolg van zijn bescheiden opstelling. Geliefd 

was hij wel: het bericht over zijn begrafenis vermeldt een lange lijst van aanwezigen. 
 

 
Overlijdens- 
advertentie 

 
Overlijdensakte 

 

Op 22 februari 1933 om twee uur ’s middags wordt het lichaam van Egbert de Vries 

bijgezet in het graf waar het stoffelijk overschot van zijn oudste dochter bijna een halve 

eeuw eerder was begraven. In dit graf zijn alleen deze twee ter aarde besteld. Op het 

graf heeft mogelijk een grafzerk gelegen; nu resteert alleen nog een paaltje. 

 Zijn vrouw zal hem 12 jaar overleven: zij overlijdt in 1945 in Nunspeet, 86 jaar oud. 

Waarschijnlijk is zij hier heen verhuisd omdat haar dochter Clara daar woonde.  
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