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Bijeenkomst familiedag van 26 april

Kort verslag van de eerste bijeenkomst
van het Veen-Genootschap d.d. 
26 april 2009 te Haarlem

Helaas was het een regenachtige dag in Haarlem maar
dat mocht de vreugde en enthousiasme niet drukken. 

Rond twaalf uur kwamen de Veenen binnen 
druppelen en binnen niet al te lange tijd was het een
geroezemoes van enthousiaste mensen.

Na de eerste kennismaking werd om 13.00 uur de
lunch geserveerd wat een ieder zich liet smaken.
Tijdens de lunch werden elkaar allerlei verhalen over
de familie verteld. 

Om 14.00 uur begon de vergadering met het voorstel-
len van het bestuur
E.C.A. Veen (Ted) voorzitter
L.J. Veen (Bert) website beheerder
R.K. Veen (Ruud) penningmeester/secretaris
M. Th. Veen (Maarten)
E.C.A. de Graaf-Veen (Elselies) 

Na deze korte inleiding kregen wij een uitleg door
Ruud over de geschiedenis en al de werkzaamheden die
zijn en/of moeten worden verricht.
Zo vertelde hij over het ordenen van al het 

materiaal dat voor-
handen is en over het
speuren op internet
dat verrassende
informatie kan
geven.
Het familie wapen,
dat een deel van de
familie gebruikt, is
nu officieel 
geregistreerd.

1

Veendag
26 april 2009

Madame Marlie
Grote Markt 21 te Haarlem

www.veenlj.nl
rveen@hccnet.nl

Nummer 1  2009 Bulletin van het Veen Genootschap



2

Verder liet hij ons weten dat er nog veel speurwerk
moet worden gedaan naar de verschillende 
stammen Veen zoals Schokland, Drenthe, Groningen,
Zwolle en Vijfherenlanden. 

Na een korte  pauze heeft Bert een uitleg gegeven over
DNA. Hij heeft zijn DNA laten natrekken om dat te
kunnen vergelijken met andere Veenen of zij tot die de
zelfde tak behoren.

Daarna kregen wij een uitleg over de website, die door
hem is opgezet en hoe je de verschillende takken kan
vinden.

Verder deed hij aan een ieder een verzoek om fotoma-
teriaal en eventuele ander bijzonderheden beschikbaar
te stellen om een zo compleet mogelijk beeld te geven
van de stamboom.
Het is de bedoeling dat er een tweede boek wordt uit-
gegeven dat een aanvulling moet zijn op deel één, 
‘Een Friesch Koopmansgeslacht’ en dit staat gepland
voor 2010-2011.
Graag materiaal inleveren voor eind 2009.

Het was leuk om te zien dat Wil den Ouden-Veen foto-
boeken bij zich had van begin vorige eeuw met veel
informatie.
Ook moeten we Henk Veen bedanken voor het interes-

sante materiaal dat hij heeft ingebracht zoals de twee
meter stamboom.
Henk Veen heeft aangeboden om met Bert het reeds in
zijn bezit zijnde archief te gaan doorspitten.
Aan het einde van de vergadering is door het bestuur
medegedeeld dat het lidmaatschap € 10,- per jaar per
gezin/adres zal bedragen en dat in principe Veenen
met partner en de kinderen lid van het Genootschap
kunnen worden.
Mocht er belangstelling zijn om in het bestuur of  een
commissie zitting te nemen dan graag contact 
opnemen met Ruud Veen.

De aanwezigen zijn vastgelegd op een groepsfoto, die
wij als een aandenken aan deze eerste bijeenkomst als
bijlage bij dit verslag meezenden.

Namens het bestuur
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Bijeenkomst familie Veen op 26 april 2009 in Haarlem

1 Pieter Veen [X 66] broer van 2 -738-

2 Jan Eduard Veen [X 64] broer van 1 -736-

3 Nico Dost partner van Elselies Veen-de Graaf (8) -3761-

4 Ingrid Veen -2317-

5 Gerda van Rooijen e.v. Bert Veen L.J. (9) -76-

6 Eleonora Veen zus van (4) -2318-

7 Mathijs Veen zoon van (25) -81-

8 Elselies de Graaf-Veen -70-

9 Bert Veen L.J. e.v. (5) [IX 72] -66-

10 Jenny van Mulligen-Veen [X 8] -970-

11 Ada Veen-Janssen e.v. Ruud Veen

12 Bart Veen zoon van Maarten Veen [X 53] -82-

13 Marjan Veen -1813-

14 Henk Veen [X 42] -181-

15 Marrie de Vries-Veen [X 9] -971- e.v. Klaas de Vries (18)

16 Wil den Ouden-Veen1243-

17 Greet Bult-Veen [X 11] -973-

18 Klaas de Vries e.v. Marrie Veen (15) -2325-

19 Wim Veen -2437- e.v. (21)

20 Mark Veen -2271-

21 Maaike Veen-Kuiper e.v Wim Veen (19) -2440-

22 Egbert Veen [X 4] -949-

23 Ted Veen [IX 74] -68-

24 Anna Cathrien Janse-Veen [IX 63] -142-

25 Maarten Veen [IX 76] -69-

26 Liesbeth Evers-Veen [X 45] -213-

27 John Veen [IX 62] -141-

28 Sandra Veen-Risseeuw -402- e.v. (2)

29 Ruud Veen [IX 73] -67-

30 Elene Veen -3645- dochter van (2)

* [ ] de geslacht nummers   * - - geeft de cijfers van de Veen databases   * ( ) gerelateerd aan fotonummer
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Lid worden van het VEEN GENOOTSCHAP

Er is een Veen Genootschap opgericht met als hoofd-
doel het organiseren van bijeenkomsten en het 
verzamelen en beheren van familie gegevens met de
daarbij behorende foto s en documenten. Tevens is een
doelstelling het uitgeven van een Grootfamilieboek,
dat gepland staat voor 2011.
De doelstellingen zij duidelijk omschreven en zijn te
zien op de website: www.veenlj.nl. Daar is ook zicht-
baar het huishoudelijk reglement en de statuten van
het Veen Genootschap.
Hiermede worden de Venen opgeroepen en aangemoe-
digd om zich aan te melden als lid van het Veen
Genootschap. Tevens is het Genootschap op zoek naar
kandidaat bestuursleden en vrijwilligers voor één van
de in te stellen commissies of werkgroepen.

Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar per adres/gezin.
Opgave per e-mail aan: Ruud Veen in Culemborg -
rveen@hccnet.nl

Uitgifte Veen Genootschap bulletin

Het is de bedoeling dat het Veen Genootschap enkele
malen een informatiebulletin laat verschijnen. Dit is
het eerste bulletin. Het Veen Genootschap bulletin is
beschikbaar in twee editie’s, een gedrukte versie op
papier en een digitale versie. De papieren editie wordt
toegezonden aan alle leden van het genootschap en aan
de aanwezigen op de familie dag van 26 april 2009. 
De digitale editie wordt per e-mail aan de overige
Venen verzonden. Voor andere geïnteresseerden is de
papieren versie tegen betaling van de kosten ook
beschikbaar.

In het archief

Het archief van het Veengenootschap beschikt over een
grote tekening/schildering van een echte stamboom,
die ook was opgehangen tijdens afgelopen familie dag
van 26 april 2009. Deze tekening/schildering is
gemaakt ter illustratie en opluistering van de viering
van een Gouden Bruiloft  in 1838. Het was het feest van
Hendrik Veen en Trijntje ten Cate, dat werd gevierd op
22 april 1838. 

Het is mooi te zien dat nu, 171 jaar later, de
tekening/schildering weer een belangrijke informatie-
ve  rol vervulde tijdens de familie dag van 26 april 2009. 

In de boom zijn alle familienamen in de takken gete-
kend. Het is, voor zover bekend, onze eerste stamboom,
die veel informatie geeft over onze voorouders van vóór
1800. De stamboom  is ook gebruikt als basis voor het
familieboek uit 1947. Vanzelfsprekend zal de informa-
tie allemaal ook gebruikt worden in de komende uit-
gave van 2011.

Bert Veen

De stamboom uit 1838 met de namen in de takken 

Elselies de Graaf

REFLEXOLOGIE

Bond Europese Reflexologen

Lid B.E.R. afd. Ned.

voetreflex zone-massage

Valkenburgerlaan 34
2103 AP  Heemstede
Tel. 023 528 88 72

Mob. 06 13 13 57 00



5

De boekenlegger/de boeken

Op de boekenlegger, die als herinnering is gemaakt
voor de familie dag van 26 april 2009, staan op één zijde
drie boeken afgebeeld: 
het boek uit 1947 ‘HET FRIESKOOPMANS GESLACHT’,
het tweede boek  ‘Geslacht Veen, de Uitgevers tak’ uit 2007
en het boek van de  ‘Gouden Bruiloft’ uit 1838.

De editie met de middelste titel, het Geslacht Veen,
met als ondertitel de Uitgevers tak, is in een oplaag van
6 exemplaren verschenen, vertelt Bert. Voor zijn broers
en zus van de  uitgevers tak en voor zijn dochter om ze
te stimuleren om mee te helpen aan het
Grootfamilieboek, dat gepland staat voor 2011. 
Hij zegt vervolgens: het is gelukt, zij helpen met 
daadkracht en stimuleren mij om verder te gaan. 
Dat betekent echter niet dat anderen niet mogen mee-
werken. In tegendeel, in de komende tijd zijn zeker
nog redactie medewerkers nodig voor het samenstellen
van het boek en het maken van een selectieuit het
beschikbare materiaal.

Venen, die willen meewerken, worden verzocht zich te
melden bij het Veen Genootschap.

Het familie wapen

Het familie wapen is nu officieel geregistreerd bij de
Nederlandse Genealogische Vereniging.

In de archieven zijn meer familiewapens ‘Veen’
bekend, o.a deze van Elisabeth Veen.

Niet bekend is van welke stam deze familiewapens
zijn. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

De wapenbrief Register Familiewapens van de 
Zuidveense stam.

Elisabeth Veen haar familie wapen

Nijverheidsweg 17

2102 LJ  Heemstede

Tel.: 023 529 24 28

info@graveen.nl

www.graveen.nl

Mary Dijkstra

aarlem
se H

fjes in beeld         

FACEL IF T VOOR HBC-TENNIS

DE BOUW EN DE BOUWERS

BO
UW
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UW
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handelsdrukwerk
Brochures, folders, huisstijl e.d.

boekproducties
Familie-, bedrijfsboeken, 
scripties in grote en kleine oplages

digitaal drukwerk

ontwerp en dtp

Het geslacht Veen - De Uitgevers Tak - 
Verscheen in een oplaag van 6 exemplaren in 2007.

Is niet meer verkrijgbaar.
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Oproep voor foto’s en documenten

Voor het completeren van de stamboom en het uit te
geven boek wordt een ieder gevraagd om foto’s en rele-
vante documenten van zichzelf en de naaste familiele-
den beschikbaar te stellen aan het Veen Genootschap.
Die foto s en documenten worden dan toegevoegd aan
de gegevens in de database van de familie. De database,
met de foto s en documenten, is alleen zichtbaar voor
degenen die een toegangscode hebben.

Hierna ziet u een voorbeeld van foto’s in de Veen data-
base. De foto’s ontvingen wij van Klaas de Vries. Klaas
is getrouwd met een Veen. Hij heeft veel onderzoek
gedaan naar de voorvaderen van de Zuidveense tak.

Bert Veen

Wat wetenswaardigheden

In de database van het Veen bestand zitten nu meer
dan 2200 namen met VEEN als familie naam, met 257
mannelijke nakomelingen van de ZuidVeense tak, die
verdeeld is over 12 generaties.
De Stammen Veen, die nog geen aansluiting hebben op
de ZuidVeense stam zijn:

Veen Zaandam Veen Vianen
Veen Drenthe Veen Groningen
Veen Pekela Veen Hilversum
Veen Slochteren Veen Schokland
Veen Den Helder

en dan nog diverse andere stammen Veen, die voorlo-
pig zijn aangeduid met de letters Veen A, B, C, D, E, F,
G, enzovoorts.
Wie weet zijn het zelfstandige stammen, die hun
brood verdienden in het verleden met het maken van
Turf, een belangrijke energie- en inkomsten bron voor
onze voorvaderen.

De turfmakers waar de hele familie in werktenDeel van de stamboom met foto’s 

In 1947 geleden verscheen een uitgebreid boek over de familie geschiedenis. 
Met meer aantekeningen en gegevens over de historie van de familie met een
beschrijving van de verschillende takken en de daarbij horende geslachtslijsten
in uitvouwvellen.

De takken die zijn opgenomen zijn:

* Koloniale waren tak
* Wijn tak
* Zaansche tak & Cacaofabricatie
* Domine's tak
* Kassiers tak
* Uitgevers tak

Verscheen bij Uitgeverij L.J. Veen te Amsterdam in 1947.
Is nog verkrijgbaar voor de prijs van € 35,-. 
Over te maken op rekeningnr. 55.93.44.368 t.n.v. R.K. Veen
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Deelname aan het Project Genetische
Genealogie in Nederland opnieuw 
mogelijk

Op 29 november 2008 werd het eerste jaar van het 
landelijke Project Genetische Genealogie in Nederland
(een initiatief van het KNGGW, de NGV en OV) 
afgesloten met een zeer geslaagde DNA-dag in Leiden,
waarbij meer dan 300 deelnemers aan het project aan-
wezig waren. Aansluitend verscheen in december 2008
het boek Zonen van Adam in Nederland. Genetische
Genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief.
Het eerste jaar heeft tal van verrassingen opgeleverd.
Via de gevonden DNA-profielen konden een aantal
families aan elkaar gekoppeld worden, die voor het
project nog niet van een onderlinge band wisten.
Verrassend was voor tal van deelnemers ook de diepere
oorsprong van de familie. Een oorsprong die bijvoor-
beeld mogelijk te vinden is bij de zich in onze gebieden
gevestigd hebbende soldaten uit het Romeinse leger.

Inmiddels is de inschrijving voor het tweede jaar van
dit project al weer geopend en hebben zich vanaf
december al zo’n 70 nieuwe deelnemers aangemeld
(waaronder ook tal van -verre- familieleden van 
deelnemers van het afgelopen jaar). 
Het is ook dit jaar de bedoeling de resultaten van het
onderzoek aan het eind van het jaar te vervatten in een
vervolg op Zonen van Adam en deelnemers worden
derhalve verzocht hun stamreeksen zo volledig moge-

lijk in te zenden, waar-
bij de mogelijkheid
bestaat ook illustraties
op te nemen, mits die
in een resolutie van
ten minste 300 dpi
worden aangeleverd.

Deelname aan het 
project kost 155 euro,
waarvoor niet alleen de
haplogroep en haplo-
type wordt bepaald
door het hoogaange-
schreven Forensisch
Laboratorium voor
DNA onderzoek van
het LUMC onder 
leiding van 
Prof. Peter de Knijff, 

maar waarvoor ook naar aanleiding van de resultaten
van het laboratorium onderzoek door vrijwilligers
clusteranalyses plaatsvinden. Ook verwantschaps-
vraagstukken die kunnen voortvloeien uit het onder-
zoek worden door het lab te Leiden in behandeling
genomen. Tevens zullen in de loop van dit jaar de
gegevens van de oude en nieuwe deelnemers gekop-
peld worden aan bijvoorbeeld de resultaten van de
zoektocht naar de Oer-Vlaardinger en wordt er o.a. ook
gesproken over het vergelijken van de resultaten met
de bevindingen uit het archeologisch en DNA-onder-
zoek op de locatie Catharinakerk te Eindhoven.
Vanzelfsprekend zullen de resultaten van dit jaar ook
vergeleken worden met de resulaten van de meer dan
400 deelnemers van het afgelopen jaar.

Belangstellenden voor deelname aan dit uiterst 
interessante project kunnen zich aanmelden door het
betalen van 155 euro op bankrekeningnummer
554678306 van het Koninklijk Nederlandsch
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te
Bilthoven onder vermelding van ‘DNA-onderzoek’ en
het gelijktijdig versturen van een email aan 
publisher@barjesteh.nl met naam en adresgegevens,
waarna een DNA-afnameset zal worden toegezonden.

Bert Veen
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Reacties Veendag

Nog heel hartelijk bedankt voor de Veen reunie!
Boeiend die tak via de vrouwelijke lijn, en leuke
uitdaging om nog de reden daarvan te proberen te
achterhalen. Ik zag ergens dat jullie nog meer info
wilden van de Franse Venen tak, maar wat jullie
hebben is correct dacht ik. Alleen maar vrouwen
daar verder die hun kinderen de achternaam van
hun man gegeven hebben of geen kinderen heb-
ben gekregen! Jacques Veen leeft nog. A.s. zomer
zie ik hem hopelijk!  Verder wilden jullie foto's en
dergelijke. Ik zal mijn broer hierover berichten en
dan daar eens mee aan de gang gaan! Succes met
alles, ik wacht jullie verslag af, hartelijke groet. 

Liesbeth Evers-Veen

Nogmaals wilde ik jullie heel hartelijk bedanken
voor de enige dag, zo goed voorelkaar en zo gast-
vrij.

Dus de Veens, zijn toch wel leuke mensen.

Ik heb inmiddels wel contact gehad met Egbert,
broer van Liesbeth en zoon van Anton Veen, in 
verband met de friese klok van tante Titia.
Liesbeth had gebeld met Egbert op de reunie en
zei me dat ik hem kon halen, maar bij nader
inzien wil hij er toch nog  over nadenken.
Dus dat leek een grappig verhaal, maar het heeft
een vervolg.

Hendrik Veen, kleinzoon van Hendrik Veen uit de
plantage van Java, heb ik een brief van mijn
ouders over zijn Opa toegemaild.
En nu nog een vraag: is het boekje, geslacht Veen,
dat als tweede op de boekenlegger stond nog te
krijgen?
De andere twee heb ik zelf.
Ik zal nu de website gaan bekijken. 

Groeten van A.(Anne)C. Janse-Veen

We willen jullie allemaal bedanken voor de gezel-
lige bijeenkomst van de Veen familie, die we gis-
termiddag hebben bezocht.
We vonden het heel bijzonder dat jullie toch al

zoveel informatie en foto’s over de familie hadden
verzameld. We begrijpen ook wel dat er nog veel
meer nodig is dus we zullen onze naaste familie-
leden er op attenderen wat er gaande is en wat de
plannen zijn van het Veengenootschap.

Nogmaals bedankt en de groeten van
Wim en Maaike Veen

Colofon

Voorzitter E.C.A. Veen 
veensite@kpnplanet.nl

Website beheerder L.J. Veen
l.j.veen@inter.nl.net

Secretaris/ R.K. Veen
penningmeester rveen@hccnet.nl
Bestuurslid M. Th. Veen

info@graveen.nl
Bestuurslid E.C.A. de Graaf-Veen

elselies@gmail.com

Redactie Bert Veen
Elselies de Graaf-Veen 
Nico Dost (eindredactie)

Vormgeving Anneke Bos-Hogewoning
Druk Drukkerij Gravé, 

Heemstede
Uitgeverij Graveen, Heemstede
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