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VEEN-ERFGOED CATALOGUS  

Catalogus van het Veen-Erfgoed  

De Veen-Erfgoed catalogus, is een verzameling van voorwerpen en objecten die met onze familie 

geschiedenis te maken hebben. Het zijn de spullen die onze ouders en voorouders en over voorouders 

hebben gebruikt of verzameld. Het geeft weer, een stuk familie geschiedenis die het bewaren zinvol 

maakt.  

Deze catalogus is een onderdeel van het Veen-Genootschap www.veen-genootschap.nl   
  

Erfgoed (of hertitage in het Engels) is een term die men gebruikt om datgene aan te duiden, wat men 

van de voorouders erft.  

  

 
Aantekening: 2017   
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Familiewapen op een Delft - blauw bord van  

wanneer en wie het heeft gemaakt weten we  

niet. Links onder waarschijnlijk van de zelfde  

maakster.   
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Nederlandse bakbarometer met enkelvoudige buis            

( circa  1770).   

Barometergedeelte: Engels en Rijnlandse duimen. Op de  

Schaal van Fahrenheit en Florenet.   

  

Onder:   

Handpers   
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Alexanderwerk een broodsnijder.    

  

Boek: Jerusalem wat L.J.Veen (*1907)  

kreeg op zijn 17e jaar toen hij toetrad tot  

het doopsgezinde broederschap. Hij kreeg  

het van zijn oom Egbert Veen in 1927.   
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Uitgeverij L.J.Veen gaf reeds in 1953 de I TJING uit ze deden over eerste oplaag 13jaar. De 

herdruk is gemaakt na veel discussie, deze was toen binnen 8 maanden verkocht. 1966  

Onder een Zeefdruk van alle symbolen van de I TJING. 1980.   
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Het Geneagram van de stamboom van de familie  Veen uit Zuidveen, die is ook als 

schutblad in het boek Geslacht Veen staat. Uitgave 2015.  
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Schaakstukken die zijn er in diversen soor- 

ten en maten. De foto met speler zijn stuk- 

ken van koper en nikkel, ze glimmen.    

Zijn gemaakt door Hans Meijbaum.   

Daaronder de houten met een oog in de  

paarden kop. Daarnaast schaakstukken uit  

Midden - Amerika.   

De stukken uit 1780, grotendeels half figuren  

eindigend ter hoogte van de elle bogen. Het  

zij hele aparte stukken uit Engeland   

Boven: Deze schaak stukken zijn uit Polen en  

zijn in een opvouwbaar schaakbord.   
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Twee  netsuke beeldjes van ivoor. Deze zijn door  
de familie uit Nederlands - Indië meegenomen.   

  

De netsuke ’ s zijn miniatuur beeldjes zijn in      
Japan ontwikkeld gedurende driehonderd jaar,  

en dateert van begin 16e eeuw. Echter de gouden  
tijd was rond 1688 - 1704 ( Genroku periode).    

Een netsuke is klein genoeg om je handpalm te  
passen.   
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Hiërogliefen reliëf afkomstig uit een van de vele Egyptische tempels.  
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Hiërogliefen reliëf afkomstig uit een van de vele Egyptische tempels.  

Hathor (links) stond symbool voor het plezier in Egypte; ze was de 

populaire godin van de dans, liefde, vreugde, muziek, enz.  

Ze was duidelijk herkenbaar door de zonneschijf tussen de twee   

koeienhorens op haar hoofd.  
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Hiërogliefen reliëf afkomstig uit een van de vele Egyptische tempels.                  

Zij speelt met het schaakspel.  
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Hiërogliefen reliëf afkomstig uit een van de vele Egyptische tempels  
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De Hindeloopen ’r schilderkunst is wereldwijd beroemd.       

Zoals deze kleine kist met Hindeloopen ’r beschilderingen.  
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Hindelopen ligt in Friesland waar veel van  

de familie vandaan komen. Dienblad en een   

bloempot met Hindeloopens schilderingen.    

  

Een britsen deed de familie ook een brits  

kistje    
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Het portret boven is Anthony Veen 

(*1849)  Hij had een winkel in  

Sneek met koloniale waren.    

Hiernaast, Hans Veen (Johan Al- 

bert Reinhard Veen (*1924) zat in  

bosbouw in Canada. Het portret  

heeft hij laten schilder in de stijl  

van zijn overgrootvader.    

Beiden schilderijen zijn in          

Canada.   
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Plattegrond van Sneek. Linksboven het wapen 
van Friesland, rechtsboven het wapen van  
Sneek. Links en rechts van de onder de prospect 
geplaatste plattegrond, twee overzichten van  
gebouwen en van topografische (straat)-namen.   

  

In 1664 verscheen de eerste atlas,  

'Beschrijvinge van de Heerlijckhydt van  Friesland' 
van Christiaan Schotanus.   

In 1682 ontving Bernardus Schotanus opdracht van 
Gedeputeerde Staten de grietenijen   

opnieuw te karteren. In 1698 kwam deze atlas  

uit.  

  

Deze plattegrond van Sneek is gebruikt in     familieboek  Egbert A. Veen EEN FRIESCH  
KOOPMANSGESLACHT 1947  

  

De schotanus atlas is gekocht door L.J.Veen 

(*1939) in opdracht van L.J.Veen(*1907)          voor fl. 1000,-- in ± 1968. Bij 

een antiquair in Sneek.  2017 was hij waard € 2 950,00.  

Het boek is in ons bezit.  
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Schilderij, een geschenk van de                                                    

Nederlandsch Rotogravure  Mij. te Leiden. Ter gelegenheid van 

het 60 jarig bestaan van de Uitgeverij. (1947)  
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Schaar van L.J.Veen (*1907).   

Ontvangen als directielid op 1 maart 1947 wegens het 

60 jarig bestaan ven de uitgeverij. Er is nog zo’n schaar 

met M. Th. Ook 1 Mrt 1947.  
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Klok voor op de schoorsteen,   

   Wegens 60 jarig bestaan van Uitgeverij L.J.Veen   

   (1 maart 1887 - 1 maart 1947)  

  

Deze klok is geschonken door het personeel aan de directie 

van de uitgeverij L.J.Veen in 1947, het 60 jarig bestaan van 

de firma. Het was twee jaar na de Tweede Wereld Oorlog. 

Labor Intteger Vincit (werk rechtschapen overwint)   

Is jaren gebruikt in de bedrijfslogo’s.  
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Tekening van Jan Toorop. Afgebeeld Egberts Anton Veen  (*1880) de schrijver van het boek  

“Een Friesch koopmansgeslacht” verscheen bij Uitgeverij L.J.Veen Amsterdam. Uitgegeven in 

1947 over de familie geschiedenis met uitklapvellen met de genealogisch gegevens van de 

verschillende takken van de familie.  

  

Wij hebben een aardige verzameling Jan Toorop tekeningen en schilderijen 

in de familie. Ze zijn verspreid over de diversen familieleden  
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Tekeningen van Jan Toorop links voor de restauratie recht na de restauratie in 2010. Kosten van de 

restauratie € 614,34. Deze tekeningen zijn gemaakt op het Sneekermeer van L.J.Veen (*1893) tijdens 

een van de vele zeiltochten die hij maakte met Jan Toorop. Alle drie de tekeningen zij in een lijst. [De  

restauratie is gedaan door Andre van Oort uit Haarlem]  
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Litho: Een 42 - jarige mijnwerker uit  

Hoensbroek heeft model gestaan  als mijn- 

weker voor Jan Toorop. Van deze litho ’ s,  

die toen voor vijf gulden per stuk werden  

verkocht, in die tijd ongeveer het dagloon  

van een houwer bij Staatsmijnen.    

Jan Toorop (1858 - 1928)  was toen een van  

de belangrijkste Nederlandse kunstenaars  

van zijn tijd.  Van deze litho zijn ongeveer  

6000  gemaakt in  1915.   
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Schilderij uit 1915 van Jan Toorop.   

Afgebeeld L.J.Veen (*1863) de  oprichter van    

Uitgeverij L.J.Veen te Amsterdam  
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Tekening Jan Toorop. (Afgebeeld onbekend.)   

Tekening van Jan Toorop (1915) afgebeeld L.J.Veen (*1863) op zijn  

zeilboot aan de helmstok.   Formaat 32x24 cm Ingelijst.   

Tekening van Jan Toorop 1915. Afgebeeld de zoon van    

L.J.Veen (*1863) L.J.Veen (*1907) Ingelijst   
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Speciaal nummer van Wendingen 1918  over Jan Toorop in lerenband (suède)  

met afbeeldingen van o.a.  Van  Tees Veen (* 1904), Carla Veen(*1905)            

en L.J. Veen(*1893)  

Carla Veen (*1905) gekleurd     portret 

ook door Jan Toorop   gemaakt.  
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Boek: Couperus bij de buren is het academisch 

proefschrift van Ruud Veen (*1943)..   

Het is een onderzoek naar de uitgave van vertaald 

werk van Louis Couperus bij Duitse uitgevers    

tussen 1892 en 1913.  

Zijn Promotie was in 2015.  
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Een boekkistje met de afbeelding in koper gegraveerd van het boekomslag van Ruud 

Veen 

(*1943) die zijn Academisch proefschrift 

afhad. Deze kist was een geschenk van 

zijn  

broers en zuster die hij kreeg op 20 

februari 2015 de dag van zijn promotie.  

     

Klok voor de schoorsteen of op tafel is 

gegeven door de kinderen Veen  aan hun 

ouders voor hun  voor hun 25 jarig 

huwelijk  1962.  
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Een koperplaat met inscriptie “  aangeboden aan de Voorzitter L.J. Veen (* 1863) “ omdat hij een 

jaar voorzitter was  de sociëteit Het hoekje in 1918 te Sneek.  

  

 

Presperte  met  het logo van Uitgeverij L.J. Veen.  

Lakstempel met de initialen LJV  
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Boek: Het geslacht Veen uitgevers tak 2007  

Boek: De Haarlemse hofjes, waar de Veen’s als voorpublicatie voor het latere boek van  

in enkel hofjes in het bestuur zaten. het dat uitkwam in 2015.  

Boek: Het familieboek uit 1947 van      Egbert A. Veen   

Een Fries koopmansgeslacht.   

Het boek Het geslacht Veen uit 2015 van  

Lambertus J. Veen met daarnaast de leren editie.  
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Uitgeverij L.J. Veen te Amsterdam met afbeelding van het pand op de Leidse gracht, 

maakte een promotie kopje, wat tijdens de aanbiedingen periode werd gegeven aan 

de inkopende boekhandel.    

Een wisselprijs van de zeilboot de Wilhelmina 29-mei 1922. de Zeilboot Wilhelmina 

ligt thans in het Enkhuizer museum  
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Klok: was van Titia Veen (*1883)  die  Klok: Friese staande klok die stond hing in Sneek adres 

Leeuwenburg 13.  altijd in de Spoorzichtlaan 20 te  

Heemstede en op de Heerenweg 77f  
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Lakstempel, L.J.V  

Karaf met       

familiewapen.   

      

    

Familiewapenring  

Wijnglas met   

familiewapen.  

Boek:              

Bezweegen 

Broederschap dat 

origineel is lang in de 

familie  geweest.,  

daar is een heruitgave 

van ge- 

maakt waar veel over 

onze familie in voorkomt.  

Boek: Zonnen van  
Adam,    

een DNA onderzoek waar de 

DNA  
van :L.J. Veen (*1939)  in 

staat. Met de stamlijst.  
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Boek: de geschiedenis van de uitgeverij   

L.J.Veen vanaf de oprichting 1887 tot 1962 in 

tweedelen. In leer gebonden.  

 

Schilderij van het huis waar L.J.Veen (*1907) is opgevoed na het overlijden van zijn ouders op 

singel in Sneek bij dominee Schuurman.  
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De drie boeken die de  geschiedenis van de familie hebben beschreven en daarbij ook de          

genealogische gegevens van de familie. Het GEDENKBOEK van een Gouden Bruiloft  in 1838,            

Een Fries koopmansgeslacht uit 1947,  Het geslacht Veen uit 2015 uitgeven door het                      

Veen-Genootschap.  

Boek: Stamboek van Gelder 

waar de familie Veen als aan- 

getrouwde familie in staan  het is 

uitgeven 

door L.J. 

Veen 

Amsterdam. 

Er zijn  twee 

edities in de 

familie.  

     

Boekje: Dat 

ter 

gelegenheid werd uitgegeven van de     

Gouden Bruiloft van de familie  Bauke Haga en 

Hillgonda Veen(*1789) in 1860.  

De familie  Haga waren zeer bevriend met de familie in  

Sneek  
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Publicaties die met de familie geschiedenis te maken hebben, zoals “Uit de 

geschiedenis van een turfgraversdorp.” Het dorp Zuidveen bij Steenwijk. De zoon 

van Anton Egbert Veen die begonnen was een aanvulling te schrijven op het 

Koopmansgeslacht uit 1947 uit 1998.  

 

Zoals  ook het boek over de familie belevenissen in Nederlands-Indië, in de schaduw van de 

Waringen van Anne Janse-Veen. Het boek Photographs of the Netherlands East Indies een 

uitgave van het tropenmuseum waar Hendrik (*Hendrik 1823) in wordt genoemd en enkele 

foto’s zijn opgenomen. In Depot archief zijn er tweehonderd foto’s digitaal bewaard.  



VEEN-ERFGOED  

Boek:                                             

Onderzoek van de betekeningen der 

Kometen. Door Balthasar Bekker. 

Uitgegeven  1685 te Leeuwarden.  

Balthasar Bekker (1634-1698)  

In zijn geboorteplaats is standbeeld van 

hem in Metslawier (Gr.)  

Boek: 

J.E 

Bode, 

Handleiding tot de kennis van den Sterren-Hemel uit 1778 Uitgeven  

Bosch te  

Haarlem. Geïllustreerd met 12 gravures van de sterrenhemel (van iedere maand) en met 4 platen,  

w.o. de loopbanen van de Aarde, Jupiter en Saturnus dienende om den stand der vaste sterren even 

gemakkelyk als door mondelinge onderrichting te leeren kennen. Waarachter een aanwyzing van 

den stand en de beweeging der Planeeten en der Maane voor 24 agter een volgende jaaren.  
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Atlas van Johan Blaeu in 

12 delen. Reprint uit  

1967. Amsterdam 1663.  

Atlas Toneel der Steden 

van de verenigde 

Nederlanden.  

Uitgegeven door 

Joan Blaue  

MCMLXVI  

Reprint  1966  

Atlas van 

kaarten en 

aanzichten van 

de VOC en WIC, 

genaamd 

VINGBOOMS-

Atlas in het 

Algemeen  

Rijksarchief te 's-

Gravenhage.  

Reprint 1981  
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Grachtenboek van Casper Philips Jacobsz 1771 Amsterdam als reprint 1962  

Onder: Schutte De Wapenboeken der Gelders-Overijsels studentenvereniging 

uit 1975. Met o.a. Cornelis Veen studentenwapen.   
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Sterrekijker  Meade ETX 105 PE                                  

Met de Meade Astrofinder-software kunt u automatisch 

focussen op 30.000 verschillende hemellichamen. Als u 

bijvoorbeeld Venus wilt bekijken, hoeft u enkel in de    

database op zoek te gaan. In combinatie met de GPS- 

module richt de Autostarmodule zich automatisch op het 

geselecteerde object. Uiteraard kunt u met deze           

telescopen ook handmatig naar hemellichamen op zoek gaan.  

De VEEN waterfles met de naam VEEN op de fles.      Het is  

Finse water. De flessen komen uit Finland.  

Onder: Een drinkbeker van L.J. Veen uit 1902 die vlak 

daarna is overleden.  
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Zonnewijzer op een tuintafel met de dierenriem tekens.  

Ingelijst afbeelding van het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci  met 

uitleg over de astrologisch geboorte tekens van de twaalf apostelen.  
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Een bijbel was voor voorouders een belangrijk boekwerk.  

Deze bijbel bevat de canon en oude en nieuwe testament.  

Uitgeven in Amsterdam  rond 1780.  

 

Tegel en een tegel tableau   
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Er is veel bestek in de familie met inscriptie  vaak  

de geboorte datum of de datum van te zijn opge- 

nomen in de geloofsgemeenschap.   

Geertruida Antoinette Veen (* 1879) dochter van  

Anthony Veen (*1849) uit de Kassierstak.   

Pieter Regnerus Veen(*1894) ook uit de          

Kassierstak.   

Een onbekende van juli 1892.   

Wat diversen bestek.   
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Zilvertafel bestek vork  L.J.Veen 30-4-1939  boven  servetring L.J.Veen. Servetringen van 

Bert en Gerda  met datum 3-10-2001 de trouwdag. Zilveren drinkbeker van L.J.Veen 

(*1902) gekregen bij zijn geboorte en vlak daarna overleed.  
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Zilverbestek  lepel met op de achterzijde inscriptie.  

L.J.Veen 30-4-1939  L.J.Veen 4 jan 1863   

Onderaan  lepel 1786  
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Kwartierstaat van Lambertus Jacobus Veen(*1907) en  

Elisabeth Christina Anna Grossouw. Gemaakt door  

Rudolf Paelig, de schoonvader. Een geschenk dat ze  

gekregen hebben op de  trouwdag 6 oktober 1938.  

Is ingelijst.  

 

Lakstempel familiewapen  
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Familiewapen in steen, gemaakt door Joke Burks. Het was een verjaardag ’s  cadeau 

voor L.J.Veen(*1939) van zijn vrouw Gerda van Rooijen.   

Familiewapen in glasinloot, er zijn zover ik 

weet twee stuks.   
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Naambord van de uitgeverij. Dat hing op de Leidse gracht 78 te Amsterdam. 1966  

Wie is thuis het namenbord wat hing op de 

Herenweg 77 F en op  de Spoorzichtlaan 20 

in Heemstede.  



VEEN-ERFGOED  

 

L.J. Veen (*1907) had een grote munt verzameling. De munten zijn verkocht na zijn 

overlijden. Alleen twee boeken zijn nog in het archief  -Goude en Zilveren gangbare 

Penningen  uit 1700- -,  De Munt der Graaven van Holland –.  
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De Stamboom getekend met de namen in de takken van de familie Veen getekend in 1838 ter 

gelegenheid van de Gouden Bruiloft in 1838, op 28 april gevierd in Sneek.                             

Van dit bruiloftsfeest is een herinnering boek verschenen.   
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Wij hebben in het archief ook digitale bestanden die te maken hebben met 

geschiedenis van de Veen familie  

Wij hebben in het digitale archief films van de familie  Veen die in Indië 

zijn geweest 1932 tot 1940. De film zijn ingesproken door Anne Veen 

(*1932) die ook als kind vaak in beeld is.   

 



VEEN-ERFGOED  

 

Wij hebben ook het digitale bestand van Hendrik Veen(*1823) die als hobby fotografie had. De 

glasnegatieven zijn door toedoen van zijn jongere broer aan het tropenmuseum geschonken. Wij 

hebben deze digitale bestanden van het Tropenmuseum ontvangen. Het zijn 200 foto’s.   
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De archiefkisten, waar in bewaard wordt 

een deel van het familiearchief.  

 

 


