
 Van Veen  K.J.F. van Veen 2018 1 

 Generatie 3 Van Veen        
 
[Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde 
gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] 
 
Man   
Naam: Leonardus  van Veen 
Geboren: 04-03-1848 te Delft  
Overleden: 20-04-1923 te Leiden     
Geloof: RK 
Adressen: Veur (nu: Leidschendam)/Voorschoten (1867-1878), Zoeterwoude wijk 6 huis 33 

(1879), St. Jorissteeg 4 in Leiden (1881, 1882), Barbarastreeg 23 in Leiden (1884, 
1888), Kruisstraat 39 (voor 1890), Leiden (1912), Zoeterwoude (1893), Morschstraat 
42 in Leiden (1914-1918), nr 30 (1918-1919), Boerhaavestraat 32b (na 1918 tot 
1923) 

Beroepen: Tuinder?, broodbezorger?, huis... (1878), arbeider (1881, 1884, 1893, 1903), 
melkboer (1888), daggelder (1901) melkverkooper (1912), arbeider (1916) 

Vader: Anthonie van Veen 
Moeder: Hendrina Dieben 
 
Vrouw 
Naam: Clasina Knijnenburg (ook: Francina, Josina, ook: Konijnenburg) 
Geboren: 31-03-1853 te Wassenaar 
Overleden: 24-11-1927 te Oegstgeest 
Geloof: RK 
Adressen: Wassenaar (1878), w.s. St. Jacobsgracht in Leiden (1927), Endegeesterstraatweg 5 

in Oegstgeest (1927) 
Beroepen: Zonder beroep (1878, 1901, 1903, 1916) 
Vader: Pieter Knijnenburg 
Moeder: Cornelia Olsthoorn 
 
Huwelijk: 23-05-1878 te Wassenaar 
 
Kinderen 
 
1. Antonius  geb. 14-03-1879 te Soeterwoude, overl. 19-11-1882 te Leiden 
2. Cornelia  geb. 02-10-1881 te Leiden, overl. 05-02-1901 te Leiden 
3. Petronella  geb. 02-10-1881 te Leiden, overl. 13-01-1883 te Leiden 
4. Johanna Maria  geb. 10-12-1884 te Leiden, overl. 07-01-1922 te Voorburg 
5. Leonardus  geb. 20-02-1888 te Leiden, overl. 13-08-1969 te Zoeterwoude  
6. Petrus   geb. 31-10-1893 te Soeterwoude,  overl. 25-03-1962 N’wijkerhout 
 
 
Bijzonderheden 
 
Huwelijk op 23 mei 1878 te Wassenaar 
 
Wassenaar, akte 6. 
Op 23-05-1878 huwen Leonardus van Veen, oud 30 jaar, van beroep huis..., geboren te Delft en 
wonende te Voorschoten, meerderjarig zoon van Anthonie van Veen en van Hendrina Dieben, 
beide overleden, en Francina Knijnenburg, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren te Wassenaar en 
wonende aldaar, meerderjarig dochter van Pieter Knijnenburg, landbouwer en van Cornelia 
Olsthoorn, zonder beroep, wonende beiden te Wassenaar. Voldaan aan de Wet op de Nationale 
Militie. De vader van de bruid hier tegenwoordig en verklaart zijn goedkeuring tot dit huwelijk te 
verlenen omdat hier den moeder van de bruid is gevraagd geweest. Certificaat afkondiging in 
Wassenaar en Voorschoten overlegd. Akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus 
Oudewaal, oud 32 jaar, smid, Gerardus Franciscus Johannes van Went, oud 31 jaar, bloembollen-
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kweeker, Johannes van der Velden, oud 34 jaar, winkelier en Anthonie Willem de Hees, oud 58 
jaar, broodbakker, alle wonende te Wassenaar. 
 
Geboorte-aangiften 
 
Zoeterwoude, akte 39, Antonius. 
Op 15-03-1879 verscheen Leonardus van Veen, arbeider, 31 jaar, wonende alhier, hij verklaart 
dat zijn huisvrouw Josina Konijnenburg op 14-03-1879 in het huis nr 33, wijk G, is bevallen van 
een zoon genaamd: Antonius. Getuigen zijn Johannes van der Vlugt, 32 jaar, bouwman en Petrus 
Kuypers, arbeider, 57 jaar. Getekend: Leen van Veen. 
 
Leiden, akte 1235, Cornelia. 
(Aant. St. Jorissteeg 4) Op 03-10-1881 verklaart Leonardus van Veen, 31 jaar, arbeider, wonende 
te Leiden, dat Clasina Konijnenburg, zijn huisvrouw, zonder beroep, is bevallen op 02-10-1881 van 
Cornelia/oudste van tweelingen, getuigen Hendrik Verroer, 58 jaar, agent van Politie en H.J. 
Heimans, 36 jaar, agent van Politie, beide wonende te Leiden. 
 
Leiden, akte 1236, Petronella. 
(Aant. St. Jorissteeg 4) Op 03-10-1881 verklaart Leonardus van Veen, 31 jaar, arbeider, wonende 
te Leiden, dat Clasina Konijnenburg, zijn huisvrouw, zonder beroep, is bevallen op 02-10-1881 van 
Petronella/jongste van tweelingen, getuigen Hendrik Verroer, 58 jaar, agent van Politie en H.J. 
Heimans, 36 jaar, agent van Politie, beide wonende te Leiden. 
 
Leiden, akte 1559, Johanna Maria. 
Op 11-12-1884 verklaart Leonardus van Veen, (aant. in de marge: Barbarasteeg 23), 37 jaar, 
arbeider, wonende te Leiden, dat Clasina Konijnenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, zijn 
huisvrouw, op 10-12-1884 is bevallen van Johanna Maria. Getuigen zijn Petrus Brouwer Does, 22  
jaar, verver, David van Dek, 46 jaar, sjouwerman. Getekend Leen van Veen. Deze handtekening 
komt redelijk overeen met die op de huwelijksakte. 
 
Leiden, akte 264, Leonardus (zoon). 
Op ... verklaart Leonardus van Veen, 39 jaar, melkboer te Leiden dat op 20-02-1888 zijn huis-
vrouw Clasina Konijnenburg, zonder beroep, wonende te Leiden, is bevallen van Leonardus. 
Getuigen zijn J. Van Valderen en Adrianus Niehof, (aant. Barbarastreeg 23). 
 
Zoeterwoude, akte 162, Petrus. 
Op 01-11-1893 verklaart Leonardus van Veen, 45 jaar, arbeider, wonende alhier, dat op 31-10-
1893 zijn echtgenoote Francina Knijnenburg, zonder beroep, wonende alhier, is bevallen van een 
zoon, Petrus. Getuigen zijn J.W. Buring, 25 jaar, arbeider en H. de Langen, 57 jaar, arbeider. 
 
Huwelijken van de kinderen  
 
Johanna Maria (Anna) van Veen met Johannes de Groot 03-06-1903 Leiden 
Petrus (Piet) van Veen  met Gerarda Catharina Verlaan   12-10-1916 Voorhout 
Petrus van Veen met Hermina Cornelia van Berkel  na 1948  Leiden? 
Leonardus en E.H. van Brandenburg  01-05-1912  Leiden 1

e
  

Leonardus van Veen en Cornelia Kortekaas  24-02-1916  Voorhout 2
e
  

 
Leiden, trouwakte 126, Johanna Maria. 
Op 3 juni 1903 verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in Leiden: Johannes de 
Groot, oud 24 jaar, grondwerker, geboren te Alfen, wonende te Zoeterwoude, en Johanna Maria 
van Veen, oud 18 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van 
Leonardus van Veen, arbeider en van Clasina Konijnenburg, zonder beroep, beide wonende te 
Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende, overleggende hare geboorte-acte. Het 
huwelijk is eerder aangekondigd in Zoeterwoude. Johanna Maria en haar vader Leonardus 
ondertekenen de akte. De moeder van de bruid verklaard niet te kunnen schrijven. 
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Leiden, akte 114, Leonardus. 
Op 01-05-1912 huwt Leonardus van Veen, 24 jaar, rijwielreparateur, geboren te Leiden, wonende 
te ‘s-Gravenhage, meerderjarig zoon van Leonardus van Veen, melkverkooper en van Clasina 
Konijnenburg, zonder beroep, beide wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestem-
mende, overleggende zijne geboorte akte, met Elisabeth Hendrina van Brandenburg, oud 24 jaar, 
binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te ‘s-Gravenhage, dochter van Albertus van 
Brandenburg, wonende te Nijmegen, en Helena Fonk, etc. Afkondiging eveneens in ’s-Graven-
hage. Getuigen zijn vrijwel onleesbaar; handtekeningen van L. van Veen (2 personen), V. Corne-
lisse, J. Cornef, Y Jonk, J. Betgein. 
 
Voorhout, akte 3, Leonardus.  
Op 24-02-1916 huwen Leonardus van Veen, 28 jaar, rijwielhersteller, geboren te Leiden en 
wonende te ’s-Gravenhage, meerderjarige zoon van Leonardus van Veen, 67 jaar, van beroep 
melkslijter en van Clasina Konijnenburg, oud 62 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, 
weduwnaar van Elisabeth Hendrina van Brandenburg, en Cornelia Kortekaas, 27 jaar, zonder 
beroep, geboren en wonende te Voorhout, meerderjarige dochter van Leonardus Kortekaas, 67 
jaar, molenaar, wonende te Voorhout en Maria Hartveld, overleden. 
Getuigen zijn Cornelis Hendrikus Kortekaas, 30 jaar, boerenarbeider, wonende te Voorhout en 
Johannes de Groot, 37 jaar, gemeentearbeider, wonende te ’s-Gravenhage, zijnde de eerste 
getuige broeder van de bruid en de tweede getuige zwager van den bruidegom. 
 
Trouwboekje Leonardus. 
Op 24 februari 1916 is het huwelijk voltrokken tusschen: Leonardus van Veen, geboren te Leiden 
den 20 februari 1888, zoon van Leonardus van Veen, en van Clasina Konijnenburg, weduwnaar 
van Elisabeth Hendrina van Brandenburg en Cornelia Kortekaas, geboren te Voorhout den 23 
augustus 1888, dochter van Leonardus Kortekaas, en van Maria Hartveld (overleden 27-03-1892 
te Voorhout), weduwe van – 
 
Voorhout, akte 11, Petrus. 
Op 12-10-1916 trouwen Petrus van Veen, 22 jaar, rijwielhersteller, geboren te Zoeterwoude en 
wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Leonardus van Veen, oud 68 jaar en van beroep 
arbeider, en van Francina Knijnenburg, oud 62 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, 
met Gerarda Catharina Verlaan, 20 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Voorhout. De 
ouders zijn aanwezig en geven toestemming. Getuigen zijn Leonardus van Veen, oud 28 jaar, van 
beroep rijwielhersteller en Johannes de Groot, oud 38 jaar, van beroep gemeentearbeider, 
beiden wonende te ’s Gravenhage, zijnde de eerste getuige broeder van den bruidegom en de 
tweede getuige zwager van den bruidegom. 
 
Overlijdensaangiften 
 
Leiden, akte 1039, Antonius. 
Op 20-11-1882 verklaren Leonardus van Veen, vader van de overledenen, 33 jaar, arbeider, 
wonende te Leiden en P. van der Waal, bekende van de overledene, schoenmaker te Leiden, dat 
op 19-11-1882 is overleden Antonius van Veen, 3 jaar, geboren te Leiden in 1879, kind van 
Leonardus van Veen en Josina Konijnenburg, zonder beroep, echtelieden, wonende te Leiden. 
Aantekening: St. Jorissteeg 4. 
 
Leiden, akte 50, Petronella. 
Aantekening: Barbarast. 26. Op 15-01-1883 verklaart Leonardus van Veen, vader van de overlede-
ne, 38 jaar, arbeider, wonende te Leiden en C.O. Mooiman, bekende van de overledene, 21 jaar, 
gehuwd, klerk, wonende te Leiden, dat op 13-01-1883 is overleden Petronella van Veen, 15 
maanden, geboren te Leiden in 1881, kind van Leonardus van Veen en van Clasina Konijnenburg, 
zonder beroep, echtelieden, wonende te Leiden. 
 
Leiden, akte 142, Cornelia. 
Marge aantekening 2.10.81 vd Helmstraat 24. 
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Op 6 februari 1901 verklaren een aanspreker (persoon die overlijdensgevallen aankondigt) en een 
andere niet verwante man, dat op 5 februari binnen de gemeente is overleden Cornelia van Veen, 
oud 19 jaar, geboren te Leiden en wonende te Leiden, dochter van Leonardus van Veen, dag-
gelder en van Clasina Konijnenburg, beide wonende tot Leiden. 
 
Volgens de website Wie was Wie is Johanna Maria van Veen op 7 januari 1922 overleden in 
Voorburg, 37 jaar oud. De akte is nog niet gedigitaliseerd. 
 
Leiden, akte 313, Leonardus (vader). 
Op 20-04-1923 verscheen te Leiden Cornelis Vlaardingenbroek, 56 jaar, bediende, wonende te 
Leiden, hij verklaart dat op 20-04-1923 binnen deze gemeente is overleden Leonardus van Veen, 
oud 75 jaar, zonder beroep, geboren te Delft en wonende te Leiden, gehuwd met Francina 
Knijnenburg, zoon van Leonardus van Veen en van Steintje Dieben, beide overleden. 
 
Leiden, akte 900, Francina. 
Op 30-11-1927 door Ambtenaar Burgerlijke Stand Leiden ingeschreven: (marge: 31-03-53 St 
Jacobsgr. 1, dja, onv.) gemeente Oegstgeest. Uit het overlijdensregister blijkt dat op 24-11-1927 
aldaar is overleden Francina Knijnenburg, 74 jaar, zonder beroep, geboren te Wassenaar, wonen-
de te Leiden, dochter van Pieter Knijnenburg en van Cornelia Olsthoorn, beide overleden, 
weduwe van Leonardus van Veen. Afgegeven 27-11-1927. 
 
Oegstgeest, akte 85, Francina. 
Op 25-11-1927 verklaren J.W. van Hiele, administrateur, 52 jaar, wonende alhier en W. Bree-
develd, 37 jaar, loopknecht, wonende te Leiden, dat op 24-11-1927 is overleden in het huis 
Endegeesterstraatweg 5, Francina Knijnenburg. De rest van de gegevens: zie akte 900, ook hier 
aant. 31-03-1853. (Dit is het adres van een zorginstelling.) 
 
Noordwijkerhout, akte 28, Petrus. 
Op 27-03-1962 verklaart een portier dat op 25-03-1962 is overleden Petrus van Veen, 68 jaar, 
zonder beroep, geboren te Zoeterwoude en wonende te Rotterdam, gehuwd met Hermina 
Cornelia van Berkel, eerder gehuwd geweest met Gerarda Catharina Verlaan, zoon van Leonardus 
van Veen en Francina Knijnenburg, beiden overleden. 
 
Zoon Petrus van Veen is begraven op begraafplaats Zijlpoort Leiden. Volgens de grafsteen ligt hij 
met Gerarda in hetzelfde graf nabij de singel. Graf E45. Hier liggen ook hun zoon Petrus Gerardus 
van Veen, overleden 19-05-1988 te Apeldoorn en dochter Gerarda Catharina van Veen, weduwe 
van Cornelis Otto (?), en nog iemand. Zie de steen op de begraafplaats. 
 
Diversen 
 
Militieregisters 1868, vader. 
Leonardus van Veen, geboren 04-03-1848 te Delft, man, woonplaats Voorschoten. Diversen: 
gezicht: ovaal, voorhoofd: rond, ogen: blauw, neus: groot, mond: klein, kin: rond: wenkbrauwen: 
bruin, haar: bruin. Lengte 1.565 mtr 1 el, 565 streep. Registratienummer 2403, akte 283, Leiden. 
Inschrijvingsregister Nationale Militie 1868. Opmerking. Advies mc + vrijgesteld: tot dienstneming 
aangewezen; vrijstelling; ziekelijke gesteldheid. 
 
In Leiden geen vermelding inkomstenbelasting 1888 L. van Veen. Gezocht op adres Barbarasteeg. 
Volgens overlevering was vader Leonardus van Veen tuinder en broodbezorger.  
Van zoon Petrus nog geen inschrijving in de militieregisters gezien op Wieiswie.nl. 
Bevolking Zoeterwoude, 7-33-1. Wijk G. Inschrijving nr 1 t/m 4: 02-01-1880. 
1. van Veen, Leendert, hoofd, 04-03-1847 Delft ZH, RC, arbeider, huizing Voorschoterweg GW 

31b, vertrek naar Leiden op 19-05-1881 (nr 1 t/m 3). Aanmerking: Inschr. berigt 26-05-1881. 
2. Konijnenburg, Josina, vrouw, 31-03-1853, Wassenaar, RC, geen beroep. 
3. van Veen, Antonius, zoon, 14-03-1878, Zoeterwoude, RC, geen. 
4. Kerkhof, Frederik, commissaal, 12-09-1851, Dordrecht. 
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Zwarte lade Gemeente archief Leiden (o.a.), bevolkingsregister: 

 1870-1880 buurt 7 fol 334 van Veen Leonardus, geb. Delft 17-03-1849, RC, geh. Arbeider. (a) 
 
(a) St Jorissteeg 4b 
1. van Veen, Leonardus, man, hoofd, 17 of 4 maart 1849 geboren te Delft, RC, arbeider. 
2. Konijnenburg, Francina, vrouw, vrouw, 31-03-1854 geboren te Wassenaar, RC. 
3. van Veen Antonius, zoon, 14-03-1879 te Soeterwoude, RC. 
 
Bevolking Leiden 1890-1923 Morschstraat 42 (geen Van Veen op nr 30 gezien): 
1. van Veen, Leonardus 04-03-1848 Delft, RC, daggelder , inkomst 08-03-1909 uit de Kruis-

straat 39, volgend adres Boerhaavestraat 32 b XVII. 
2. Konijnenburg, Francina 31-03-1853 Wassenaar, RC, adressen zie nr 1. 
3. van Veen, Petrus, zoon 31-10-1893 Zoeterwoude, RC, vertrokken naar Den Haag krt  

20-01-1913. 
4. van Veen, Leonardus  22-02-1888 Leiden, RC, rijwielhersteller, ingekomen 29-09-1909 uit 

Den Haag, vertrokken op 18-02-1911 naar Den Haag. 
5. Inschrijving 12-04-1912 van Brandenburg, Elisabeth Hendrina, geb. 10-09-1887 Bemmel,  

H 1-5-1912, RC, ingekomen 11-04-1912 vanuit Den Haag, vertrokken op 06-05-1912 naar Den 
Haag. 

 
Leiden, bevolkingsregisters (op internet staan bij deze bron waarschijnlijk alleen de begindata van 
een register per adres, waarna jarenlang mutaties zijn genoteerd).  

 Het gezin van Leonardus van Veen (daggelder) en Francina Konijnenburg woont na 1900 op 
het adres Van der Helmstraat 24 in Leiden. Daar wonen ook de dochters Cornelia, geboren in 
1881, en Johanna Maria, geboren in 1884, dienstbode. Evenals de zoontjes Leonardus en 
Petrus. 

 De ouders Leonardus van Veen (daggelder) en Francina Konijnenburg wonen na 1902 op het 
adres Hogewoerd 80 in Leiden. Dochter Johanna Maria werkt als dienstbode en de zonen 
Leonardus en Petrus wonen ook bij hun ouders. 

 De ouders wonen na oktober 1905 in de St Aagtenstraat 11 in Leiden met hun zoon Petrus. 
Leonardus is ook dan daggelder.  

 Het echtpaar komt rond 1916 zonder inwonende kinderen voor in het bevolkingsregister van 
Leiden op de Boerhaavelaan 32b. Leonardus geeft aan dat hij daggelder is. 

 
Zoon Petrus ‘Piet’ van Veen en Gerarda ‘Grarda’ Verlaan 

 Bevolkingsregister Roosendaal. Op 23-03-1917 worden ingeschreven: Petrus van Veen, RK, 
militair, Dominestraat, komende uit ‘s Gravenhage, vertrek op 01-10-1917 uit Bergen op 
Zoom, Coehoornpark 24, met vrouw en oudste zoon die uit Leiden kwamen. Bron: 
https://www.openarch.nl/. 

 Bevolkingsregister Bergen op Zoom. Op 2 oktober 1917 worden ingeschreven: Petrus van 
Veen, militair, wonende in de Coehoornstraat 270 of Coehoornpark 24, komende uit 
Roosendaal en vertrekt op 09-04-1918 naar Leiden. Samen met zijn vrouw Gerarda Verlaan en 
zoon Leonardus Franciscus, die in de Dubbelstraat 56a, of 58 in Bergen op Zoom verbleven.  

 Petrus woont na mei 1918 als rijwielhersteller met zijn vrouw Gerarda Verlaan en hun zoontje 
in de Dijkkenhof (v.d.Werfstraat) 4  en in de Caeciliastraat 69 te Leiden. 

 Petrus was volgens inschrijving in het bevolkingsregister van Werkendam machinist op een 
stoomwals voor de Mij. Wegenbouw, Stationstraat 2, Utrecht. Hij woont dan met zijn vrouw 
en vijf kinderen in een woonwagen, arriveert op 14-07-1931 vanuit Sprang Capelle en vertrekt 
op 27-04-1932 naar Dubbeldam. Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Zie foto’s. 

 Petrus heeft volgens het ‘register van vertrokken personen uit Werkendam’ uit het huwelijk 
met Gerarda Verlaan (in 1896 geboren in Voorhout, overleden te Rotterdam op 21-05-1949) 
een zoon, genaamd Leonardus Franciscus van Veen, geboren op 11-02-1917 in Leiden, 
overleden op 17-02-1993 in Rotterdam, die trouwde met Dina Bredius (1914-1991), en die 
kreeg drie kinderen (namen onbekend). Andere kinderen van Petrus van Veen en Gerarda 
Verlaan zijn: Petrus Gerardus 1919-1988, Gerard 1921, Jancina Maria 1923 [getrouwd met een 
Van Putten, kreeg nageslacht], Gerarda Catharina 1928. Een meisje, Francisca is circa 1,5 jaar 
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oud overleden in Leiden. Dit gezin vertrok op 30 april 1932 naar Dubbeldam, een voormalig 
dorp bij Dordrecht, adres ‘woonwagen’. 

 Bevolkingsregister Rotterdam. Petrus van Veen, chauffeur, woonplaats Schans 101a, 10-08-
1933 Hudsonstraat 209b, 01-12-1933 Noordschans 18. Inschrijving 17-02-1933, komende uit 
Schiedam en vertrekt op 25-08-1934 naar Tilburg Van Goortraat 14. Terug op 12-09-1934. Met 
vrouw Gerarda Catharina Verlaan en de kinderen Leonardus Franciscus, Petrus Gerardus, 
Gerard, Jancina Maria, Gerarda Catharina.  

 Rotterdamse bevolkingsregister gezin Piet van Veen en Gerarda Verlaan, beroep Petrus: 
chauffeur, walsmachinist, luxe verhuur, adres Schoonderloostraat 18a,  21-08-1935 
Aelbrechtskolk 7a, inschrijving 12-09-1934 komende uit Tilburg.  
Zoon Leonardus Franciscus is doorgestreept; hij trouwt op 13-03-1940 in P.K. volgens 
aantekening. Hij en zijn broer Petrus Gerardus zijn chauffeur van beroep. Diverse losse 
aantekeningen op de kaart, waarvan mij niet duidelijk is waar het precies om gaat. 
Plaatsnamen Haag, Schiedam 27-01-1938. Zoeterwoude, Leiden, Haarlem, 23-02-1938. 

 Tilburg, zie foto van het bevolkingsregister. Petrus van Veen woont in 1934 met zijn vrouw in 
Tilburg, waar hij tijdelijk met zijn gezin verblijft. Hij is chauffeur. Het gezin komt uit en keert 
terug naar Rotterdam.  

 
Kieslijst Leiden 1914-1918. 
Nr 7075 van Veen, Leonardus, mag kiezen voor Kamer en Staten, niet bevoegdigd voor Gemeen-
teraad, bep. Art. 1 Kieswet: b1°, Morschstraat 42, kiesdistrict II 8, geboren Delft, 04-03-1848. Hij is 
de enige Leonardus en de enige van Veen op dat adres in de Morschstraat. 
 
Kieslijst Leiden 1918-1919 
Nr 10971 van Veen, Leonardus, mag kiezen voor K, S en G, Morschstraat 30, de rest idem. 
 
Hoe zit het met de naamsverwisseling Clazina/Francina/Josina Knijnenburg?  
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 Generatie 4 Van Veen         
 
 
Man   
Naam: Anthonie van Veen  
Geboren: 20-09-1803 te Delft  
Overleden: 06-04-1849 te Delft   
Geloof: RK 
Adressen: Delft: Voldersgracht wijk 4 nr 136 (1839), wijk 7 nr 72 Buiten de Ammoeveerde R.D. 

Poort (1839), Wijk 7 nr 87 (1840),Wijk 7 nr 76 (1841), Aan de Rotterdamse Rijweg 
(1848), Wijk 7 nr 72 (1842-1846), nabij de scheepmakerij (1849) 

Beroepen: Logement & wagenmaker (1839) ‘het Melkmeisje, later de Romein’, stalhouder 
(1844, 1845, 1846), logement en stalhouder (1846), Meester wagenmaker (1839, 
1842, 1848, 1849) 

Vader: Adrianus van Veen 
Moeder: Jacoba Hunnego 
 
Vrouw 
Naam: Hendrina Dieben (ook: Hendrina Maria, Steintje; ook: Diemen, Diepen) 
Geboren: 28-12-1810 te Rijnsaterwoude/Rijnswouden 
Overleden: voor 1872 te Leiden? 
Geloof: RK 
Adressen: Rijnsaterwoude (als kind), Leiden: Koepoortsgracht (1839), Delft (1842-1854): Wijk 

7 huis 72 Plein buiten de geweze Rotterdamsche Poort (1849-1852), Lisse (1854), 
Leiden (oude) Varkenmarkt 187 (ca 1860) 

Beroepen: Huisvrouw (1842-1845), zonder beroep (1839, 1849), tapster (1849), 
logementshoudster (1850) 

Vader: Gerrardus Dieben 
Moeder: Maria van den Heuvel 
 
Huwelijk: 25-04-1839 te Leiden 
 
Kinderen 
 
1. Theresia Hendrina  geb. 27-02-1840 te Delft, overl. 15-08-1840 te Delft 
2. Wilhelmus Bernardus  geb. 24-04-1841 te Delft, overl. 24-09-1841 te Delft 
3. Anthonij   geb. 29-09-1842 te Delft, overl. 17-10-1892 te Oegstgeest 
4. Maria Helena   geb. 26-08-1844 te Delft, overl. 02-09-1911 te Leiden 
5. Hendrik   geb. 28-08-1845 te Delft, overl. 07-07-1846 te Delft 
6. Maria Elisabeth   geb. 29-08-1846 te Delft, overl. 12-12-1848 te Delft 
7. Leonardus   geb. 04-03-1848 te Delft, overl. 20-04-1923 te Leiden 
 
Kinderen van Hendrina Dieben en Jacobus Vieveen 
1. Willem    geb. 18-06-1851 te Delft, overl. na 1880 te 
2. Mattheus Jacobus  geb. 28-12-1852 te Delft, overl. 03-06-1853 te Delft 
 
 
Bijzonderheden 
 
Huwelijk op 25-04-1839 te Leiden 
 
Klapper ondertrouw Leiden 
12-04-1839 Antonius van Veen, wagenmaker, 35, met Hendrina Dieben, 28, ouders Adrianus van 
Veen en Jacoba Hunnego en Gerrardus Dieben en M. van de Heuvel. 
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Leiden, akte 71 met zegel Zuid-Holland 38 opc. 
Op 25-04-1839 huwt Anthonius van Veen, jongman, oud 35 jaar, wagenmaker, geboren en 
gedoopt te Delft op 20-09-1803 blijkens doopakte, wonende te Delft, meerderjarige zoon van 
Adrianus van Veen, overleden en van Jacoba Hunnego, zonder beroep, wonende te Delft, 
hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat d.d. 18-01-1839 met 
Hendrina Dieben, jongedochter, 28 jaar, zonder beroep, geboren te Rijnzaterwoude op 28-12-
1810 blijkens doopakte, wonende op de Koepoortsgracht, meerderjarig dochter van Gerrardus 
Dieben, wagenmaker en Maria van den Heuvel, echtelieden, wonende te Rijnzaterwoude, alhier 
tegenwoordig en toestemmende. Afkondigingen te Leijden en Delft. Akte in opgesteld in tegen-
woordigheid van Adrianus Teunissen, 39 jaar, broodbakker, wonende op de Koepoorts- gracht, 
zwager der comparant, Cornelis Baaten, 30 jaar, broodbakker, Koepoortgracht, Johannes 
Kouwels, 50 jaar, commissaris, wonende aan de Naakte Sluis en Hendrik Dieben, 31 jaar, kleder-
bleker, wonende onder Soeterwoude, alle goede bekenden der comparante. (Iedereen tekent.) 
 
Tweede huwelijk Hendrina Dieben en Jacobus Viveen 
 
Delft, akte 55. 
Op 08-05-1850 huwen te Delft Jacobus Viveen, 31 jaar, bouwman, geboren en wonende te Veur, 
weduwnaar van Johanna Hagen, etc., en Hendrina Dieben, oud 39 jaar, van beroep logement-
houdster, geboren te Rijnsaterwoude en wonende  binnen deze stad, weduwe van Anthonie van 
Veen, gewoond hebbende en overleden alhier, meerderjarig dochter van Gerrardus Dieben en 
van Maria van den Heuvel, beide overleden te Rijnsaterwoude. Afkondigingen te Delft en te Veur. 
Overlegd onder andere eene doopacte van haar comparante en eene acte van overlijden van 
haren vorigen echtgenoot. ... Al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus van Veen, 
49 jaar, partikulier, van Willem de Koning, oud 44 jaar, blokmaker, van Johannes Martinus Jacob 
Vetter, 30 jaar, gedelegeerde voor de Nederlandsche Loterij en van Simon Bak, 24 jaar, koekbak-
ker, wonende allen alhier, de eerstgenoemde aanbehuwd broeder van haar comparante, doch 
zijnde de overigen door geen bloedverwantschap of aanhuwelijking de comparanten bestaande. 
 
Geboorte-aangiften 
 
RK-doopklapper 
Anthonius, 20-09-1803, JK (Josephkerk), getuigen Joannus Hunnego en Helena de Klerk. 
 
Delft, akte 90, Theresia Hendrina. 
Op 28-02-1840 verklaart Anthony van Veen, 37 jaar, wagenmaker, wonende alhier, dat Hendrina 
Diebe, 28 jaar, zijn huisvrouw is bevallen op 27-02-1840 in huis wijk 7 nr 87 van dochter Theresia 
Hendrina. Getuigen zijn Johannes Coenrades Bormans, 24 jaar, smit en Johannes van Rijn, 41 jaar, 
koffiehuishouder. 
 
Delft, akte 212, Wilhelmus Bernardus. 
Met stempel 38 opc Zuid-Holland. Op 26-04-1841 verklaart Anthony van Veen, 38 jaar, wagen-
maker en kastelein dat Hendrina Dieben, 29 jaar, zijn huisvrouw, op 24-04-1841 is bevallen in het 
huis wijk 7 nr 76 van een zoon genaamd Wilhelmus Bernardus. Akte in tegenwoordigheid van 
Johannes Coenradus Bormans, smit en Franciscus van Mierlo, koopman. 
 
Delft, akte 416, Anthonij (zoon). 
Op 30-09-1842 verklaart Anthonij van Veen, 39 jaar, van beroep meester-wagenmaker, dat 
Hendrina Diemen, oud 31 jaar, zijne huisvrouw op 29-09-1842 is verlost in deselfs woning wijk 7 
nr 72 van zoon Anthonij. Akte in tegenwoordigheid van Pieter van Bleijswijk, 82 jaar, zonder 
beroep en Johannes Coenradus Bosmans, 27 jaar, zonder beroep. 
 
Delft, akte 427, Maria Helena. 
Op 27-08-1844 Verklaart Anthonie van Veen, 37 jaar, van beroep stalhouder, dat Hendrina 
Diepen, oud 33 jaar, zijne huisvrouw, op 26-08-1844 is verlost in deselfs woning in wijk 7 nr 72 
van dochter Maria Helena, Akte in tegenwoordigheid van Pieter van der Kooij, 62 jaar, bouwman, 
wonende te Abtregt en van Gerardus Thomas Abel, 23 jaar, schilder. 
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Delft, akte 436, Hendrik. 
Op 29-08-1845 verklaart Anthonij van Veen, 43 jaar, stalhouder, dat Maria Hendrina Dieben, 
33 jaar, zijn huisvrouw is bevallen op 28-08-1845 in huis wijk 7 nr 72 van zoon Hendrik. Akte in 
tegenwoordigheid van Johannes van Weert, 57 jaar, marktschipper en Cornelis Machielus 
Verbeek, 23 jaar, zadelmaker. 
 
Delft, akte 455, Maria Elisabeth. 
Op 31-08-1846 verklaart Anthonius van Veen, 43 jaar, logement en stalhouder, dat Hendrina 
Maria Dieben, 33 jaar, zijn huisvrouw op 29-08-1846 is bevallen in huis wijk 7 nr 72 van Maria 
Elisabeth. Akte in tegenwoordigheid van Engelbertus Pouwels, 35 jaar, stalhouder en Jacobus 
Noordervliet, 35 jaar, voermansknecht, wonende alhier. 
 
Delft, akte 148, Leonardus. 
Op 06-03-1848 is verschenen Anthonie van Veen, oud 45 jaar, van beroep meester wagenmaker, 
wonende alhier te Delft, welke ons heeft verklaard dat Hendrina Dieben, oud 43 jaar, zijnen 
huisvrouw op 04-03-1848 is verlost van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan hij de 
voornaam Leonardus heeft gegeven. Verklaring in tegenwoordigheid van Hendrik Johannes van 
Limburg, oud 24 jaar, voermansknecht, en van Cornelis Magrinus Verbeek, oud 26 jaar, van 
beroep zadelmaker, wonende alhier. 
 
Delft, akte 330, Willem Vieveen. 
Op 20-06-1851 verklaart Jacobus Viveen, 33 jaar, stalhouder, dat Hendrina Dieben, 40 jaar, zijn 
huisvrouw op 18-06-1851 is bevallen in huis wijk 7 nr 72 van zoon Willem. Getuigen zijn Leendert 
Groenewegen, tuinier en Willem de Koning, blokmaker. 
 
Delft, akte 752, Mattheus Jacobus Vieveen. 
Op 29-12-1852 verklaart Jacobus Vieveen, 34 jaar, logementhouder, dat Hendrina Maria Dieben, 
42 jaar, zijn huisvrouw op 28-12-1852 is bevallen in het huis wijk 7 nr 72 van zoon Mattheus 
Jacobus. Getuigen zijn Hendrik de Koning, blokmaker, en L. Groenewegen, tuinder. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Maria Elisabeth van Veen en Johannes van der Vlugt 11-01-1871 Leiden 
Leonardus van Veen en Francina Knijnenburg  23-05-1878 Wassenaar 
 
Klapper ondertrouw Leiden 
23-12-1870 Maria Elisabeth van Veen, dienstbode, 24, met Johannes van der Vlugt, 24, ouders 
Anthonius van Veen en Hendrina Maria Dieben. 
 
Leiden, akte 3. 
Marge: 14-09-1846 bij Johannes en 09-08-1946 bij M.E. 
Op 11-01-1871 huwen Johannes van der Vlugt, jongeman, 24 jaar, zonder beroep, geboren te 
Soeterwoude en Maria Elisabeth van Veen, jongedochter, 24 jaar, dienstbode, geboren te Delft, 
wonende aan de Vliet alhier, meerderjarig dochter van Anthonius van Veen en van Hendrina 
Maria Dieben, beiden overleden, Overleggende hare geboorte-akte en de doodacten haerer 
ouders. Afkondiging te Leijden en te Zoeterwoude. Getuigen zijn Willem den ..., Adries Piket, 
Pieter van den Bogaert, Anthonius Hegenabler, goede bekenden, allen wonende te Leijden. 
 
Wassenaar, akte 6. 
Op 23-05-1878 huwen Leonardus van Veen, oud 30 jaar, van beroep huis..., geboren te Delft en 
wonende te Voorschoten, meerderjarig zoon van Anthonie van Veen en van Hendrina Dieben, 
beide overleden, en Francina Knijnenburg, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren te Wassenaar en 
wonende aldaar, meerderjarig dochter van Pieter Knijnenburg , landbouwer en van Cornelia 
Olsthoorn, zonder beroep, wonende beiden te Wassenaar. Voldaan aan de Wet op de Nationale 
Militie. De vader van de bruid hier tegenwoordig en verklaart zijn goedkeuring tot dit huwelijk te 
verlenen omdat hier den moeder van de bruid is gevraagd geweest. Certificaat afkondiging in 
Wassenaar en Voorschoten overlegd. Akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus 
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Oudewaal, oud 32 jaar, smid, Gerardus Franciscus Johannes van Went, oud 31 jaar, bloembollen-
kweeker, Johannes van der Velden, oud 34 jaar, winkelier en Anthonie Willem de Hees, oud 58 
jaar, broodbakker, alle wonende te Wassenaar. 
 
Anthonius is ongehuwd gebleven. 
 
Website Wie was Wie. Zoon Willem Viveen (kind van Hendrina Dieben) trouwt met Maria 
Elisabeth Blok op 1 september 1885 in Voorschoten. 
 
Overlijdensakten 
 
Delft, akte 297, Theresia Hendrina. 
Op 17-08-1840 verklaren Johannes van Rossum, 74 jaar, koornmolenaar, wonende in de gemeen-
te Hof van Delft en Johannes van Rijn, 42 jaar, koffiehuishouder, wonende alhier, beiden beken-
den der ouders van na te noemen overleden kind, dat op 15-08-1840 in het huis wijk 7 nr 87 nabij 
de Scheepmakerij alhier is overleeden een kind genaamd Theresia Hendrina van Veen, oud 5 
maanden en 17 dagen, geboren alhier, dochter van Anthonij van Veen, waagenmaker en van 
Hendrina Diebe, wonende binnen deze stad. 
 
Delft, akte 366, Wilhelmus Bernardus. 
Op 25-09-1841 verklaren Hendrik van Veen, 33 jaar, van beroep timmerman en J.C. Bormans, 
smit, beide wonende alhier, de eerste broeder en de tweede bekende der ouders van na te 
noemen kind, dat op 24-09-1841 is overleden in huis wijk 7 nr 76 aan de Rotterdamsche weg 
alhier Wilhelmus Bernardus van Veen, oud 5 maanden, geboren alhier, zoon van Anthony van 
Veen, van beroep wagenmaker en kastelein en van Hendrina Dieben, wonene beiden alhier. 
 
Delft, akte 327, Hendrik. 
Op 07-07-1846 verklaart D. Chr. Elkenbracht, 30 jaar, bode bij een der begrafenisfondsen en 
Johannes Kukuk, 38 jaar, kleedermaker, beiden wonende alhier, dat op 07-07-1846 in het huis 
wijk 7 nr 72 aan de Scheepmakerij alhier is overleden een kind genaamd Hendrik van Veen, ruim 
10 maanden oud, geboren alhier, zoon van Anthonij van Veen, stalhouder en van Maria Hendrina 
Dieben, beiden alhier woonachtig. 
 
Delft, akte 628, Maria Elisabeth. 
Op 13-12-1848 verklaren Bernardus de Koning, 40 jaar, wagenmaker en Frans Simon Kramer, 26 
jaar, timmerman, beide wonende alhier, dat op 12-12-1848 is overleden in het huis wijk 7 nr 72 
aan de Rotterdamsche Rijweg alhier, een kind genaamd Maria Elisabeth van Veen, 2 jaar en 3 
maanden, geboren alhier, dochter van Anthonius van Veen, meester wagenmaker en van 
Hendrina Maria Dieben, beide alhier woonachtig. 
 
Delft, akte 160, Anthonie (vader). 
Op 07-04-1949 verklaart Diederik Christiaan Elkenbracht, oud 33 jaar, bode bij een der begrafe-
nisfondsen en Johannes Kukuk, 40 jaar, kleedermaker, bieden alhier woonachtig, dat op 06-04-
1949, in het huis wijk 7 nr 72, nabij de scheepmakerij alhier is overleden Anthonie van Veen, oud 
45 jaar en ruim 6 maanden, van beroep meester wagenmaker, geboren en wonende alhier, zoon 
van Adrianus van Veen, in leven lakenwerker, overleden alhier en van Jacoba Hunnego, zonder 
beroep, alhier woonachtig, echtgenoot van Hendrina Dieben, zonder beroep, wonende alhier. 
 
Delft, akte 241, Mattheus Jacobus Vieveen. 
Op 04-06-1853 verklaren Franciscus Frölich en Anthonij Hunnego, 57 jaar, beiden boden bij een 
der begrafenisfondsen en binnen deze stad woonachtig, dat op 03-06-1853 aan Stads Cingel nabij 
de Scheepmakerij wijk 7 nr 72 is overleden een kind genaamd Mattheus Jacobus Vieveen, oud 5 
maanden, geboren alhier, zoon van Jacobus Vieveen, van beroep logement en stalhouder en van 
Hendrina Maria Dieben, wonende beiden binnen deze stad. 
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Leiden, akte 972, Antonius (zoon). 
Op 27-10-1892 is door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Leiden ingeschreven: Gemeente 
Oegstgeest: uit het overlijdensregister aldaar blijkt dat is overleden op 17-10-1892 Antonius van 
Veen, zoon van Antonius van Veen en Hendrina Dieben, beide overleden, zonder beroep, 50 jaar, 
geboren te Delft en gewoond hebbende te Leiden, alhier overleden in wijk 2 nr 283, ongehuwd. 
Aantekening in marge: Mr. Coebergh. 
 
Oegstgeest, akte 101, Antonius (zoon). 
Op 18-10-1892 verklaren Johannes van der Vlugt, zwager van de overledene, 46 jaar, en Mathijs 
Hofdijk, 36 jaar, timmerman, wonende te Rijnsaterwoude, de eerste te Zoeterwoude, dat op 17-
10-1892 binnen deze gemeente is overleden Antonius van Veen, zoon van Antonius van Veen en 
Hendrina Dieben, beiden overleden, zonder beroep, 50 jaar, geboren te Delft, gewoond hebben-
de te Leiden, alhier overleden in wijk 2 nr 283, ongehuwd. 
 
10-jarige tafel overlijden Maria Helena/Hendrica van Veen gezocht 1882-1932, niet gezien; wel 
Maria Elisabeth 04-09-1911. Zie hierna. Raadselachtig i.v.m. geboortejaar volgens huwelijk en 

overlijden.  Maria Helena = of  Maria Elisabeth.  
 
Leiden, akte 425, Maria Elisabeth [= Maria Helena?!]. 
Op 04-09-1911 verklaren Gabriel Kleinhans, aanspreker en G.H. Meikans, aanspreker, dat op 02-
09-1911, binnen deze gemeente is overleden Maria Elisabeth [= Maria Helena?!] van Veen, 67 
jaar, geboren te Delft, weduwe van Johannes van der Vlugt, dochter van Anthonius van Veen en 
Hendrika Dieben, beiden overleden. 
 
Leiden, akte 313, Leonardus (zoon). 
Op 20-04-1923 verscheen te Leiden Cornelis Vlaardingenbroek, 56 jaar, bediende, wonende te 
Leiden, hij verklaart dat op 20-04-1923 binnen deze gemeente is overleden Leonardus van Veen, 
oud 75 jaar, zonder beroep, geboren te Delft en wonende te Leiden, gehuwd met Francina 
Knijnenburg, zoon van Leonardus van Veen en van Steintje Dieben, beide overleden. 
 
Diversen 
 
Delft 
Delft bevolking wijk 7 naar 1839 fiche 11: 
Naam van de straat: Buiten De Ammoeveerde R.D. Poort, nr 72, 2 gezinnen, 9 inwoners. 
1.  van Veen, Anthonie, 36 jaar, Delft 1803, gehuwd, rooms, logement & wagenmaker. 

Aanmerkingen: het Melkmeisje, later de Rowein. 
2.  Dieben, Hendrina, 29 jaar, Rijnswouden 1810, gehuwd, rooms. 
3.  van Veen, Adrianus, 30 jaar, Delft 1809, jongeman, rooms. 
4.  Brummelhof, Cornelia, 19 jaar, Wourden 1820, jongedochter, rooms, dienstboden. 
5.  van Veen Hendrikus, 32 jaar, Delft 1807, gehuwd, timmerman, rooms. 
6.  Langelaar, Leena, 31 jaar, Schipluiden 1808, gehuwd, rooms. 
7.  van Veen Jacobus Adrianus Josephus, 4 ½ jaar, Delft 1835, RK. 
8.  van Veen, Maria, 2 ½ jaar, Delft 1837, RK. 
9.  van Veen, Bernardus, ½ jaar, Delft 1839, RK. 
(Zelf genummerd.) 
Op nr 77 woont Kooman, ook logementhouder. 
Dit bevolkingsregister ziet er zeer goed onderhouden uit. 
PS: Bernardus, geboren 08-05-1839 is volgens akte zoon van H. van Veen en L. Langelaan. 
 
XIV 35 = wijk 7, nr 72a, telling 1846 = 10 jaar lang bijgewerkt, Delft. (Zelf genummerd.) 
1.  van Veen, Anthonie, stalhouder, RC, gehuwd, geboren Delft 12-09-1803, overleden  

06-04-1849. En huisvrouw 
2.  Diben, Hendrina, RC, Rijnswoude, 27-12-1810. En kinderen 
3.  van Veen, Anthonius, RC, Delft 29-09-1842. 
4.  van Veen, Maria Helena, RC, Delft 24-08-1844. 
5.  van Veen, Hendricus, RC, Delft 29-08-1845, overleden 06-07-1846. 
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6.  van Veen, Maria Elisabeth, RC, Delft, 29-08-1846, overleden 12-12-1848. 
7.  van Veen, Leonardus, RC, Delft 01-03-1848. 
 
XXX 40, telling 1849 Delft. 
Wijk 7 huis 72 Plein buiten de geweze Rotterdamsche Poort. 
1.  Dieben (weduwe van Anthonie van Veen) Hendrina 27-12-1810 Rijnswoude, W is gewijzigd in 

H (gehuwd), RC, tapster, vertrek 07-06-1854 naar Lisse. 
2.  Anthonius van Veen, 29-09-1842 Delft, ongehuwd, RC, schoolleerling. 
3.  Leonardus van Veen, 04-03-1843, Delft, ongehuwd, RC, geen. 
4.  Maria Helena van Veen, 24-08-1844 Delft, ongehuwd, RC, schoolleerling. 
5.  Scholte, Antje, 19-10-1826 Leijden, ongehuwd, RC, dienstbode, vestiging 01-08-1849, vertrek 

01-08-1851, naar Leijden, wijk I. 
6.  Jacobus Vieveen, 27-02-1817, Veur, H, RC, tapper, vestiging 01-05-1850, vertrek 07-06-1854 

naar Lisse. 
Plus 3 kinderen van Vieveen, plus anderen, waaronder een huurkoetsierknegt, een stalknegt, een 
wagenmaker en een wagenmakersknegt. (Register is redelijk goed bijgehouden.) 
 
Delft Klapper ONA = Oud Notarieel Archief. 

 Anthonius van Veen, overleden 06-04-1849, echtgenoot van Hendrina Dieben, Notaris West, 
09-04-1849, Delft no 3772 fol 172 d.d. 16-07-1839.  

 Akte 173 is akte van Uiterste Wil van Hendrina Dieben, verder idem. 
 
Delft Klapper NNA = Nieuw Notarieel Archief. 

 Veen, Anthonius van en zijn echtgenote Hendrina Dieben te Delft, inventaris van de boedel. 
Not. Mr. B. van Berkel, 04-07-1849, akte 174. 

 Dieben, Hendrina Maria, zie Vieveen, Jacobus, veiling en transport, Not. Mr. B. van Berkel,  
06-05-1854 en 13-05-1854, akten 105 en 108. 

Zie de kopieën en getypte tekst verderop.  
 
Anthony geeft in 1844, 1845 en in 1846 op dat zijn vrouw 33 jaar oud is.  
 
Zie voor de volgende voogdijgegevens het Rijksarchief van Zuid-Holland (Den Haag): 

 Voogdijregeling op 18-04-1849 Kantongeregt Delft. 

 Voogdij Viveen Kantonregter Delft 03-10-1850. 
 
Leiden 
Zwarte lade Gemeente archief Leiden, bevolkingsregisters: 

 1854-1861 wijk 1 buurt 1 fol 265 verv v fol 166 Veen van Leonardus, geb. Delft 04-03-1848, 
RC, ong. (c) 

 1860-1870 buurt 1 fol 278 van Veen Leonardus, geb. Delft 04-03-1848, RC, ongeh. (b) 

 1860-1870 buurt 3 fol 3 (moet zijn: 30) *Veen, van Leonardus, geb. Delft 04-03-1848, RC, ong. 
* zie op: Viveen (d) 

 Viveen: 1860-1870 buurt 3 fol 30 Viveen Leonardus, geb. Delft 04-03-1848, RC, ong. (e) 

 1870-1880 buurt 7 fol 334 van Veen Leonardus, geb. Delft 17-03-1849, RC, geh. Arbeider. (a) 
 
(a) St Jorissteeg 4b 
1. van Veen, Leonardus, man, hoofd, 17 of 4 maart 1849 geboren te Delft, RC, arbeider. 
2. Konijnenburg, Francina, vrouw, vrouw, 31-03-1854 geboren te Wassenaar, RC. 
3. van Veen Antonius, zoon, 14-03-1879 te Soeterwoude, RC. 
 
(b) Varkenmarkt 187 
1. Viveen, Jacobus, hoofd, 17-01-1817 geboren te Veurs, RC, tapper, vertrokken naar W2 n 11b 

(nr 1. T/m nr 5)  
2. Dieben, Hendrina, vrouw, 29-12-1810 geboren te Rijnswouden, RC, geen beroep. 
3. Viveen, Cornelia, dochter, 17-11-1844 geboren te Veurs, ongehuwd, RC. 
4. Viveen, Willem, zoon, 18-06-1851 geboren te Delft, ongehuwd, RC. 
5. Veen, van, Leonardus, zoon, 04-03-1848 geboren te Delft, ongehuwd, RC. 
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6. Veen van, Maria Hendrica, dochter, 24-08-1844 te Delft, ongehuwd, RC. (Vertrokken naar 
Langeraar 11 maart 1863) 

 
(c) Oude Varkenmarkt 187 (Fol 166 en het vervolg van fol 166.) 
36. Vieveen, Jacobus, 17-06-1817 geboren te Veur, RC, tapper, vestiging feb. 1860, komt uit 

Haarlem. 
37. Dieben, Hendrina, vrouw, 29-12-1810 geboren te Rijnsaterwoude, RC, geen beroep. 
38. Vieveen, Cornelia, dochter, 17-11-1844 geboren te Veur, ongehuwd, RC, geen beroep. 
39. Vieveen, Maria, 14-07-1847 geboren te Veur, RC, geen beroep. 
40. Vieveen, Willem, zoon, 18-06-1851 geboren te Delft, ongehuwd, RC, geen beroep. 
41. Veen, van, Anthonius, 27-03-1842 geboren te Delft, RC, beroep onleesbaar. 
42. Veen, van, Leonardus, zoon, 04-03-1848 geboren te Delft, ongehuwd, RC, geen beroep. 
43. Veen van, Maria Helena, dochter, 24-08-1844 te Delft, ongehuwd, RC, geen beroep. 
 
(d) Geen van Veen/Viveen, 3 moet 30 zijn. Zie (e). 
 
(e) Straat: 
1. Vieveen, Jacobus, 14-01-1817 geboren te Veur, RC, tapper. Vorige woonplaats w 1 nr 187  

(nr 1. t/m nr 5), vertrokken naar 2.190. 
2. Dieben, Hendrina Maria, ..-12-1810 geboren te Rijnswoude, RC, geen beroep, vertrokken naar 

2.190. 
3. Viveen, Cornelia, dochter, 17-11-1844 geboren te Veur, RC, geen beroep, vertrokken  

12-06-1867 naar Veur. 
4. Viveen, Wilhelmus, zoon, 18-06-1851 geboren te Delft, RC, geen beroep, vertrokken naar 

2.190. 
5. Veen van, Leonardus, zoon, 04-03-1848 geboren te Delft, RC, geen beroep, vertrokken op  

12-06-1867 naar Voorschoten. 
 
Zoeterwoude 
Bevolking Zoeterwoude index (betreft de volgende kinderen) 
Leendert  7-33-1 Leendert  7-34-1  (Leonardus 6-51-4 is n.v.t.) 
 
7-33-1 Wijk G Inschrijving nr 1 t/m 4: 02-01-1880. 
1. van Veen, Leendert, hoofd, 04-03-1847 Delft ZH, RC, arbeider, huizing Voorschoterweg GW 

31b, vertrek naar Leiden op 19-05-1881 (nr 1 t/m 3). Aanmerking: Inschr. berigt 26-05-1881. 
2. Konijnenburg, Josina, vrouw, 31-03-1853, Wassenaar, RC, geen beroep. (Etc.) 
 
Op 7-34-1 (Voorschoterweg 32) woont Maria Helena van Veen, geboren 24-08-1844 te Delft, 
gehuwd met Johannes van der Vlugt, landbouwer, geboren 14-09-1846 te Zoeterwoude, vier 
kinderen en een zwager: Wilhelmus Vieveen, geboren 09-06-1851 te Delft. Ze vertrekken op 28-
02-1881 naar Leiden. 
 
Delft ONA, akte 10, archief nr in lade 3771. 
Contract van verkoop en koop van onroerende goed, koopprijs ƒ 4.000,--. 
Op 17-01-1839 compareerden voor Willem van der Velden, openbaar notaris, resideerende te 
Delft in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, mejuffrouw Agatha de Tood, weduwe van 
Simon van Blortum, herbergierster, wonende aan het plein bij de Rotterdamsche straatweg, even 
buiten de stad, doch binnen de gemeente Delft, wijk 7 nr 72 ter eenre en de Heer Anthonius van 
Veen, meester wagenmaker, wonende aan de Voldersgracht, wijk 4 nr 136, binnen deze stad ter 
andere zijde.  
En verklaardde de comparante ter eenre aan den comparant ter andere zijde te hebben verkocht, 
gelijk deze erkent van dezelve te hebben gekocht: een huis genaamd het Melkmeisje, benevens 
stalling, schuur, kolfbaan en erven, staande en gelegen aan het plein bij de Rotterdamsche straat-
weg ..., belend ten oosten de heer Jan Arnoldus Warnaer, en ten westen een slop en daar nevens 
de weduwe en erfgenamen van wijlen de heer Willem de Lange Janszoon, strekkende voor van 
het plein af de weg, tot achter tegen den heer Adrianus Augustijn en de weduwe en erven de 
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Lange voornoemd; op den perceelsgewijzen kadastrale legger der gezegde gemeente bekend 
onder sectie A nr 699 als groot 7 roeden en 10 ellen. 
De comparante verklaart dat wijlen haar man het pand gekocht ‘bij koop blijkens acte van 
Transport op den 30-06-1798 voor Heeren Scheepenen der stad Delft gepasseerd, waardoor het 
zelve pand is komen te behooren tot de algeheele gemeenschap van goederen.’ 
Er rust geen hypotheek op het pand. 
Dan volgen koopvoorwaarden. 
‘... Zijnde eindelijk deze verkoop en koop bovendien gedaan voor de somma van ƒ 4.000,--. Tot 
waarborg der voldoening van welken koopprijs door de verkoopster ten laste van de kooper, op 
het voorschreven pand bij dezen hypotheek wordt bedongen, onder conditie dat door hem 
kooper (zoals hij belooft en aanneemt) in mindering daarvan op den 1

e
 mei dezes jaar zal worden 

voldaan eene somma van ƒ 1.000,--, zonder bijbetaling van interesten, en dat voorts van de 
overige som van ƒ 3.000,-- af van het van tijd tot tijd resteerende gedeelte van dien aan de ver-
koopster, ten harer woonstede of aan hare regtverkrijgenden, interessen zullen worden betaald 
tegen ƒ 5,-- van iedere ƒ 100,-- in het jaar, en jaarlijks van het kapitaal zal worden afgelost de som 
van ƒ 100,--, wel meerder maar niet minder, beiden te rekenen en ingaan met de 1

e
 mei dezes 

jaar, zulks dat op 01-05-1840 het eerste jaar interessen en de eerste termijn aflossing zullen zijn 
verschenen ... en dat alles te betalen in gouden of grove zilvere muntspecien op ‘Rijks kantoren 
gangbaar.’ 
Dan volgen overige hypotheekvoorwaarden, onder andere verplichte brandverzekering, en de 
verplichting het onroerend goed in goede staat te houden. 
Getuigen zijn Willem Mul, stadsroeper en Rutger de Kat, klerk ter Stands Secretarie. 
(A. van Veen tekent.) 
Koopprijs   ƒ 4.000,-- 
renten. 2.10         42,-- 
   ƒ 4.042,-- (Dit is de totaal te betalen koopsom.) 
4 p/i            162,-- 
Vermagt            0,80 
   ƒ    162,80 
25 opcenten         37,44 ½ (Dit zijn de kosten voor het zegel?) 
   ƒ    200,24 ½ (Dit bedrag moet aan de notaris worden betaald.) 
 
Lade huizen met een specifieke naam in Delft.  
Vermeldingen over Het Melkmeisje, buiten de Rotterdamse poort in: 

 Kind van Pieter Loo naast - begraven OK 26-03-1697. 

 Te koop huis en erf de herberg van ouds - buiten de Rotterdamsche poort. Holl. Hist. Cour.  
15 nov. 1746. 

 Tuinhuisje van Willem Juijst ... aldernaast de Herberg het Melkmeisje juli 1735 (Requestboek 
1729-1749, 1

e
 afd. no 45, fol 72.). 

 Gedrukte notificatie van B en W d.d. 01-07-1843 betr. redden van drenkelingen. Dreggen zijn 
voorhanden bij ... (o.a.) A. van Veen, bij de Scheepmakerij, in de Romein, bevorens genaamd 
de Melkmeid. 

 Volg. Volkstelling 1839 (zie mijn aantekeningen daarover). 

 ‘... naar de Herberg de Melkmeid buijten de Rotterdamsche poort ...’ ORA 51, 6
e
 crim. boek, 

1726-’81 f. 125v. 
 
Vermeldingen over De Romein onder andere in: 

 Koffiehuis nabij Rotterdamse Straatweg, Dcrt. 27-01-1843 (aant. W.H. van den Burch). 

 Op litho van begrafenis koning Willem II 1849 een huis met naam de Romein afgebeeld (ook 
‘het huis der Lugt’ erop. [Dit laatstgenoemde pand was een bekende en druk bezochte 
herberg; ook bij de Rd poort.] 

 
Voogdijregelingen Kantonrechter te Delft (zie boven). 
Akte nr 66, d.d. 18-04-1849 (Zie akte hierna voor een complete tekst.) 
Hendrina Maria Dieben verzoekt na het ‘verhoor van hunne [de kinderen] naaste bloedverwan-
ten welke de comparante verklaarde te zijn Jacobus van Veen, zonder beroep, wonende te Delft, 
oom, Leendert van Veen, koekbakker, wonende te Delft, oom, Cornelis Rietbergen, schipper, 
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wonende te Leijden, aangehuwd oom en Cornelis Nederstigt, wagenmaker wonende te Rijns-
aterwoude, oom van de minderjarigen. 
Hendrina Maria Dieben tekent: ‘de Wed. A. van Veen geboore Dieben’. 
Verwanten wijzen Jacobus van Veen als de meest geschikte voogd aan, ‘welke te kennen heeft 
gegeven dat hij aldien onze keus om hem mogt vallen hij niet onwillig zoude zijn deze betrekking 
op zich te nemen’. (Alzoo geschiedde dus...) 
 
Bep. no 146, Expeditie 12 october 1850. 
Op 3 oktober 1850 voor de kantonregter op het Raadhuis der stad Delft, Arrondissement  
’s Gravenhage gecompareerd Jacobus van Veen, zonder beroep, wonende te Delft in qualiteit als 
blijkens ons behoorlijk geregisteerd. Proces Verbaal van dato 18-04-1849 benoemd tot toezien-
den voogd over Antonius Gerardus van Veen, geboren en 29-09-1842, Maria Helena van Veen, 
geboren den 24-08-1844 en Leonardus van Veen geboren den 04-03-1848 minderjarige kinderen 
van Maria Hendrina Dieben aan haar in huwelijk verwekt door wijlen haren echtgenoot Anthonie 
van Veen in leven Logement en stalhouder, gewoond hebbende te Delft en aldaar overleden den 
09-04-1849. 
Te kennen gevende dat genoemde Hendrina Maria Dieben weduwe van Anthonie van Veen een 
tweede huwelijk heeft aangegaan met Jacobus Vieveen logementhouder, wonende te Delft zon-
der zich alvorens in de voogdij over hare minderjarige kinderen te doen bevestigen en dat hij ons 
mitsdien verzocht dat door ons in de aldus opengevallen voogdij mogt worden voorzien. Na 
verhoor van hunne naaste bloedverwanten welke de comparant verklaarde te zijn: 

 Leonardus van Veen, koekbakker wonende te Delft, oom, 

 Hendrik Holierhoek, zonder beroep, wonende in de gemeente Hof van Delft, neef, 

 Cornelis Nederstigt, wagenmaker, wonende te Rijnsaterwoude, aangehuwd oom en 

 Matthijs Hofdijk, schipper wonende te Rijnsaterwoude, aangehuwd oom der minderjarigen. 
Wij hebben de comparant van dit verzoek en deze verklaring akte verleend waarna hij na gedane 
voorlezing alhier heeft getekend (J. van Veen). 
Vervolgens zijn ten dage en plaatse voormeld mede gecompareerd Leonardus van Veen, Hendrik 
Holierhoek, Cornelis Nederstigt en Matthijs Hofdijk allen (wonende te Delft = weggegumd). 
Dewelke met het voorenstaande verzoek bekend gemaakt zijnde en geraapleegd worden de 
omtrent de persoon wiens benoeming tot voogd het meest met de belangen der minderjarigen 
zoude strooken zoo hebben de comparanten als zoodanig voorgesteld Jacobus Vieveen 
Logementhouder wonende te Delft. 
Ingevolge van dit verzoek hebben wij genoemde Jacobus Vieveen aangesteld tot voogd over 
Antonius Gerardus, Maria Helena en Leonardus van Veen, minderjarige kinderen van Maria 
Hendrina Dieben haar in eerste huwelijk door wijlen Anthony van Veen verwerkt. 
Jacobus Vieveen voorts mede voor ons gecompareerd zijnde hebben wij hem met de vooren-
staande benaming bekend gemaakt waarbij hij met het uitspreken der woorden. Zoo waarlijk 
helpe mij God Almagtig in onze handen heeft afgelegd den Eed dat hij de aan hem toevertrouwde 
voogdij naar behooren en getrouwelijk zal waarnemen. 
En is hiervan opgemaakt dit Proces Verbaal het welk na gedane voorlezing door de comparanten 
benevens ons Kantonregter en den Griffier is getekend. 
Geregistreerd zonder renvooi te Delft den vierden October 1800 vijftig. Deel 15, folio (177), verso, 
vak zes. Ontvangen voor regt eenengulden zestig Cents met de 38 opcenten twee gulden 
eenentwintig Cents. De ontvanger. 
 
Delft, notaris Willem van der Velden, akte 172, Uiterste Wil, 16-07-1839. 
Op den zestienden julij des jaars achttien honderd negen en dertig:  
Compareerden voor Willem van der Velden, openbaar notaris, resideerende te Delft, en in tegen-
woordigheidder natenoemene getuigen. 
De Heer Anthonius van Veen, meester wagenmaker, wonende aan het plein bij de Rotterdamsche 
Straatweg, even buiten de stad, doch binnen de gemeente Delft, wijk 77, nommer 72, bekwaam 
om bij uitersten wil te beschikken, waartoe hij te kennen gaf bij dezen te willen overgaan. 
En verklaarde hij testateur te herroepen en vernietigen alle testamenten en andere acten van 
uitersten wil, door hem vóór dezen gemaakt of gepasfeerd. 
Voorts verklaarde hij testateur bij dezen tot zijne erfgename te noemen ente institueeren zijne 
huisvrouw Mejufvrouw Hendrica Henderina Maria Dieben en zulks in alles, waarover de wet op 
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zijn overlijden in werking, hem zal toestaan ten haren meesten voordeele te beschikken, niets 
uitgezonderd. 
Wijders verklaarde hij testateur tot executrice van dit zijn testament te benoemen zijne huis-
vrouw mejufvrouw Hendrica Henderina Maria Dieben voornoemd, met regt van bezitneming van 
alle de goederen zijner nalatenschap, zonder eenige uitzondering. Den testateur vooraf en buiten 
de tegenwoordigheid der getuigen zijnen wil zakelijk aan mij notaris opgegeven hebbende, zoo is 
die in voege al voren door mij in geschrift doen brengen, en heeft den testateur alsnu in tegen-
woordigheid der getuigen zijnen wil nader zakelijk opgegeven, waarna onmiddelijk door mij 
notaris het vorenstaande testament is voorgelezen, en aan den testateur afgevraagd of het 
voorgelezen zijnen uitersten wil behelst, hebbende hij testateur hierop bevestigend geantwoord 
en verklaard zulks wel te hebben verstaan en begrepen, en daarbij te volharden, welke voorlezing 
afvraging en verklaring mede in tegenwoordigheid der getuigen heeft plaats gehad. Gedaan en 
gepasfeerd in de gemeente Delft ten huize van den testateur, staande als hiervoren is gezegd, in 
tegenwoordigheid van de heeren Rutger de Kat, klerk ter stads secretarie, wonende aan de 
Choorstraat en meester Bartholomeus van Berkel, ontvanger der gemeente Vrijenban, wonende 
aan de Voorstraat, beiden binnen deze stad als getuigen hiertoe expres verzocht welke deze 
minute benevens den testateur en mij notaris na gedane voorlezing van alles hebben getekend. 
[Handtekening] A Van Veen. [Aantekening] Overleden 6 april 1849. 
 
Notaris Mr. B. van Berkel, 04-07-1849, akte 174, inventaris. 
In het jaar achttien honderd negen en veertig den vierden julij des voormiddags ten tien ure heb 
ik Mr Bartholomeus van Berkel, notaris in het eerste arrondisfement der provincie Zuid-Holland 
refiderende te Delft, bijgestaan met de heeren Hendrik Hermanus Vetter deurwaarder bij de 
Directe belastingen te Delft en Wiegman Wegmans kastelein, beiden wonende te Delft, als getui-
gen verzocht mij begeven ten huize wijk 7 nommer 72 staande aan het plein bij de nieuwe Brug 
even buiten de stad – doch binnen de gemeente Delft, alwaar de heer Anthonius van Veen in 
leven logement- en stalhouder heeft gewoond, en op den zesden April dezes jaars is overleden, 
met achterlating van drie minderjarige kinderen, allen door hem in huwelijk  verwekt, aan zijne 
huisvrouw mejufvrouw Hendrina Maria Dieben, met namen Anthonius Gerardus, geboren den 
negen en twintigsten september achttienhonderd twee en veertig, Maria Helena geboren den 
vier en twintigsten Augustus achttien honderd vier en veertig en Leonardus van Veen, geboren 
den vieren maart achttien honderd acht en veertig, ten einde aldaar ter bewaring der regten van 
die minderjarigen en de andere belanghebbenden, over te gaan tot de Inventarisatie des boedels, 
tusfchen den overledene en de requirante volgens de bepalingen der nieuwe Nederlandsche 
wetgeving in gemeenschap bezeten geweest, en der nalatenschap van eerstgenoemden, en zulks 
volgels den staat waarin die boedel en nalatenschap zich thans bevinden. 
Deze inventarifatie geschiedt ten verzoeke en in tegenwoordigheid van mejufvrouw Hendrina 
Maria Dieben weduwe van den heer Anthonius van Veen, logement- en stalhoudster wonende 
ten voorschreven huizen. 
a. Als voor de helfte geregtigd tot den boedel door haar en wijlen haren genoemden 

echtgenoot in gemeenschap bezeten geweest. 
b. Als uitvoerdster van de uitersten wil van haren genoemden echtgenoot op den zestienden 

julij achttien honderd negenendertig voor den notaris Willem van der Velden in tegenwoor-
digheid van getuigen te Delft verleden behoorlijk geregistreerd. 

c. Als erfgenaam van een vierde gedeelte der nalatenschap haren genoemden echtgenoot, als 
waarover door hem volgens den gemelden uitersten wil ten haren behoeve is beschikt, en 
welke nalatenschap eeniglijk bestaat uit de wederhelft der gemeenschap en  

d. Als voogdesfe in krachte der wet over hare genoemde minderjarige kinderen, welke krach-
tens de wet ieder tot een vierde gedeelte der nalatenschap van hunnen vader als erfgena-
men zijn geregtigd. 

En voorts in tegenwoordigheid van den heer Jacobus van Veen, zonder beroep wonende te Delft, 
in qualiteit als toezienden voogd over de bovengenoemde minderjarigen, blijkens proces verbaal 
van benoeming en beeediging op den achtienden april dezes jaars door het kantongerecht te 
Delft opgemaakt, behoorlijk geregistreerd. 
De aanwijzing der goederen die aan waardering onderworpen zijn, ende oplevering of aangifte 
van titels, gelden en al hetgeen meer behoort, te worden opgeschreven, zal gedaan worden door 
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de requirane, die belooft heeft alles getrouw te zullen aanwijzen, en opgeven, zonder iets te 
verbergen of verzwijgen. 
De waardering der goederen zal geschieden wat de meubelen, inboedel, huisraad en kleederen 
betreft, door Johanna Schilperoort, weduwe van Ernst Westerman, stadwaardeerster wonende te 
Delft, wat het paard en rijtuig betreft door Joris van der Drift bouwman mede wonende te Delft, 
en wat de juweelen het goud en zilverwerk aangaat door den heer Hendrik Adolf Willem Weg-
man meester goud en zilversmid, almede wonende te Delft allen aan mij notaris bekend, als 
schatters door partijen verzocht welke alhier mede comparerende, hebben beloofd de hun 
opgedragen schatting te zullen doen naar hun beste weten en ter goeder trouw. En hebben de 
comparanten beiden aan mij notaris bekend, met de schatter de getuigen en mij notaris deze 
inleiding na gedane voorlezing geteekend. 
[Handtekeningen onder andere] de wed A van Veen, J: Van Veen. 
Meubelen inboedel huisraad en kleederen 
Op een bovenslaapkamertje 
Een geverwd ledekant gewaardeerd op tien gulden. 
Op een ander bovenslaapkamertje 
Een geverwd ledekant met een katoenbehangsel op vier gulden vijftig cents. 
Op een bovenachterkamertje 
Een geverwd tafeltje en twee stoelen op eene gulden vijftig cents. 
Twee gordijnen en een looper op veertig cents. 
Een geverwd ledekantje met een katoen behangsel op drie gulden. 
Een bed, peuluw, twee kusfens, twee wollen en een katoenen deken, op achttien gulden. 
Twee gordijnen en een rabat, op vijf en veertig cents. 
Een vlag en een stok op twee gulden. 
Op een volgend bovenachterkamertje 
Een schuiftafel op drie gulden vijftig cents. 
Een lampetkan, kom en tafelbel, op tachtig cents. 
Vijf stoelen met matten zittingen op twee gulden. 
Een vloerkleed karpet en gordijn op twee gulden. 
Op het achterste slaapkamertje 
Een geverwd tafeltje en zes stoelen op drie gulden. 
Een bed peuluw, twee kusfens, een wollen en katoenen deken, op zes en twnitig gulden. 
Twee paar bedsteegordijnen en twee raamgordijnen, op een gulden vijftig cents. 
Een bed, peuluw, twee kusfens, een wollen en katoenen deken, op zes en twintig gulden. 
Een spiegel met vergulde lijst op negentig cents. 
Een lampetkan, kom en tafelbel en drie gordijnen, op eene gulden. 
Een vloerkleed en karpet, op twee gulden. 
Op de kleerzolder 
Vier bedlakens vier sloopen een rak en meer op drie gulden vijftig cents. 
In de Koffijkamer 
Twee en twnitig stoelen met matten zittingen op zes gulden. 
Een groote ronde tafel en acht kleinere vierkante dito op twintig gulden. 
Een theeblat en eenig theegoed, twee koffijkannen, twee trommeltjes en meer op 
achttiengulden. 
Twee spiegels met vergulden lijst op drie gulden. 
Een pijpenlade, een tabakskistje, twee stoven en meer op eene gulden. 
Acht valgordijnen en vier deurgordijnen op vier gulden vijftig cents. 
Een staande klok op zes en twintig gulden. 
Een lesfenaar op een voet op eene gulden. 
Dertien karaffen en eenige wijn bier en likeurglaasjes op tien gulden. 
Een spoeltobbetje, vijf koppen en schotels twee kruiken en meer op vijf gulden. 
Negen blaadjes vier tinnen maten en meer op twee gulden. 
In de keuken. 
Een geverwde tafel op vijftig cents. 
Twee blaadjes met eenig theegoed op eene gulden vijfentwintig cents. 
Zes stoelen met matten zittingen op eene gulden tachtig cents. 
Een glazenkast op vier gulden. 
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Daarin 
Eenig wit Engelsch aardewerk op acht gulden. 
Vier koffijketels op elf gulden. 
Drie koffijkannen twee blaadjes, twee broodmanden, twee kandelaars en meer op twee gulden 
vijftig cents. 
Een mesfenbak met lepels en vorken op eene gulden. 
Een stooktafel, aschpot, doofpot en meer op eene gulden vijftig cents. 
Twee theestooven twee koperen ketels, een ijzeren pot en meer op vier gulden. 
Een turfkist en meer op twee gulden. 
Een spuit en lamp een blaker en meer op twee gulden. 
Een spiegel op eene gulden. 
Een geverwd kastje op negentig cents. 
Drie schaaltjes eenige borden en meer op eene gulden vijftig cents. 
Een koffijkan, koffijketeltje en meer op twee gulden. 
Drie theebladen en meer op vijfen zeventig cents. 
Zes borden en meer op zeventig cents. 
Twee valgordijnen en zes kleine gordijntjes op veertig cents. 
Een bed, peuluw en een kusfen twee bedlakens, een molton en katoenen deken, op twee en 
twintig gulden. 
Twee bedsteegordijnen en rabat op vijftig cents. 
In de kelder 
Eenige potten en pannen op eene gulden. 
Een koffijmolen een eijerrak een kashol en meer op drie gulden. 
In een beneden achterkamer 
Een ronde tafel met een kleed op negen gulden. 
Een theeblad theeservies en zes paar theegoed op eene gulden tachtig cents. 
Zes stoelen met trijpte zittingen en een fauteuil op elf gulden. 
Een geverwd ledekantje met wit katoen behansel op drie gulden vijftig cents. 
Een bedje met toebehooren op negen gulden. 
Een eikenhouten ladetafel op vier gulden vijftig cents. 
Een theeblad, theeservies en twaalf paar theegoed op drie gulden. 
Twee presenteertrommeltjes een vuurkomfoortje op tachtig cents. 
Een bed, peuluw, twee kusfens twee bedlakens, een  molton en een chitze deken op 
achtentwintig gulden. 
Twee bedsteegordijnen en rabat op tachtig cents. 
Een eikenhouten chiffonniere op twaalf gulden. 
Een likeurkeldertje en twee tabakskistjes op vijftig cents. 
Drie tafellakens en achttien servietten op twaalf gulden. 
Twee omslagdoeken en meer op twee gulden. 
Drie bedlakens en zes sloopen op vier gulden. 
Twee gordijnen en meer op eene gulden. 
Acht hemden, drie borstrokken, drie broeken, vijf jasfen en vijf rokken op twaalf guldens. 
Vier manshemden zes dito hemdrokken vier ito broeken, eenige kousen en meer op twaalf 
gulden. 
Een spiegel en eenige prenten met lijst en glas op vier gulden. 
Twee val- en vier kleine gordijntjes op zeventig cents. 
Een lesfenaar en meer op vijftig cents. 
Een mahonijhouten chifonniere op vijfentwintig gulden. 
Daarop. 
Een kruisbeeld vier koppen en schotels, eentabaksdoos en vuurkomfoort op eene gulden vijftig 
cents. 
Eenige manskleederen op twintig gulden. 
Een vrouwenmatel en een rok op vijf gulden. 
Een karpet en eenige matten op twee gulden. 
Bedragende te zamen de fom van vier honderd twee en zeventig gulden vijf en veertig cents.  
f 472,45. 
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De werkzaamheden van de weduwe Westerman afgeloopen zijnde, heeft zij na gedane voorlezing 
alhier geteekend. 
Rijtuigen, paard en meer 
Een vigilant op een honderd gulden. 
Eene speelwagen op een honderdtwintig gulden. 
Een tilberie op vijftig gulden. 
Een wagentje op dertig gulden. 
Een kruiwagen op vijf gulden. 
Eenige tuigen en meer op tien gulden. 
Een paard op zestig gulden. 
Twee varkens op vijftig gulden. 
Bedragende te zamen de som van vier honderd vijf en twintig gulden f 425,--. 
De werkzaamheden van den schatter van der Drift afgeloopen zijnde, heeft hij na gedane 
voorlezing alhier getekend. 
Juweelen, goud- en zilverwerk 
Een juweelen slot op vijftien gulden 
Vijf strengen gouden ketting wegende drie en twintig wigtjes en vijf korrels op negenentwintig 
guldens. 
Eene gouden streng met dito kruis wegende dertien wigtjes en zeven korrels op zestien gulden 
negentig cents. 
Een dito ring wegende een wigtje en twee korrels op eene gulden veertig cents. 
Een paar grenaten bellen met goud op zes gulden vijftien cents. 
Een paar dito op twee gulden veertig cents. 
Een gouden speld wegende een wigtje op eene gulden twintig cents. 
Een gouden boekslootje bij gisfing op zeven gulden veertig cents. 
Een zilveren tabaksdoos wegende veertig lood op tien gulden negentig cents. 
Een dito snuifdoos wegende vijf lood en negen wigtjes op vier gulden zestig cents. 
Een dito knipje wegende twee lood op eene gulden vijfenvijftig cents. 
Een dito paplepel wegende twee lood en twee wigtjes op eene gulden zeventig cents. 
Vier dito lepeltjes wegende drie lood en een wigtje op twee gulden dertig cents. 
Bedragende te zamen de som van een honderd gulden vijftig cents. f 100,50. 
De werkzaamheden van den schatter Wegman afgeloopen zijnde, heeft hij na gedane voorlezing 
alhier geteekend. 
Gereed geld 
Volgens verklaring der requirante is in gereed geld voorhanden de som van zestig gulden f 60,--. 
Papieren 
1. Het afschrift van den in den hoofde dezes gemelden uitersten wil. 
2. Het afschrift van een koopcontract door Mejufvrouw Agatha de Jood weduwe van Simon van 

Blartum, en wijlen de heer Anthonius van Veen op den zeventienden januarij achttien hon-
derd negen en dertig voor den notaris Willlem van der Velden en getuigen te Delft verleden, 
behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten hypotheekkantore te ’s Gravenhage den drie 
en twintigsten der zelfde maand in deel vier nommer eenendertig; waarbij aan genoemden 
heer Anthonius van Veen is verkocht en geleverd: Een huis genaamd het Melkmeisje (thans 
de Romein) benevens stalling schuur, kolfbaan en erve, staande en gelegen aan het plein bij 
de Rotterdamsche Straatweg, even buiten de stad doch binnen de gemeente Delft, gemerkt 
wijk 7 No. 72, kadaster fectie A no. 699 groot zeven roeden tien ellen. Belast met drie jaar-
lijksche recognitien ten behoeve den stad Delft te zamen groot twee gulden tien cents. 
Welk perceel, hetwelk door vertimmering en aanbouw van eene stal met bovenwoning 
gedeeltelijjk eene andere inrigting heeft bekomen tot de gemeenschap behoort, belast is met 
twee hypothekaire inschrijvingen hier na onder de lasten des boedels te melden, en bij den 
boedel in eigen gebruik is met uitzondering: a. van drie bovenkamers en een keuken ver-
huurd tot den eersten mei achttien honderd vijftig aan den heer Nicolaas de Wit voor een 
honderd dertig gulden per jaar, betaalbaar in termijnen van drie maanden, waarvan de 
eerste zal verschijnen den vierden augustus dezes jaars. En b. van de bovenwoning boven de 
stal verhuurd aan J.G.C. Schrijver tot den eersten mei achttien honderd vijftig, voor een 
honderd vijf en twintig gulden, betaalbaar in maandelijksche termijnen. 

3. Een vorig eigendomschbewijs van het gezegde pand. 
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4. Een contract tusfchen den belendende eigenaar Gerrit Overvoorde, en wijlen de heer 
Anthonius van Veen op den dertigsten Julij achttien honderd negen en dertig te Delft in 
duplo onder de hand geteekend, houdende bepaling dat de nieuw gebouwde stal en 
bovenwoning, minner in het minst zal mogen worden vooruit gebouwd, buiten de thans 
bestaande rigting, hetzij met luivel of balcon, dat het zelve perceel aan de noordoosthoek 
leep op moet zijn gebouwd en eindelijk dat er in de zijmuur en in het dak aan de oostzijde 
geen licht, ramen of uitzigt hoegenaamd zullen mogen worden gemaakt. 

Inschuld 
De boedel heeft te vorderen van de navolgenden, als: 
Den heer burgemeester dezer stad wegens door zijn Edelachtbare gehuurde vertrekken, bij 
gelegenheid der plegtige begrafenis van wijlen zijne Majesteit koning Willem den tweede de fom 
van twee honderd gulden. 
Floris van der Wel te Delft wgens gedaan wegenmakerswerk een honderd twee gulden. 
J. Korevaar wegens gemaakte vertering en verschotten dertig gulden. 
Nijenhuis meester stukadoor wegens gedaan wagenmakerswerk acht gulden. 
De Wit loopende kamerhuur ... memorie. 
Schrijver idem ... memorie. 
Dezelve wegens geleverde drank acht gulden. 
Borst wegens geleverde wijn elf gulden. 
Berghegge wegens verhuurde paarden en rijtuigen veertien gulden. 
Langerveld wegens idem vierentwintig gulden. 
Peterse wegens idem acht gulden. 
De  heer J. Hoekwater wegens idem twaalf gulden. 
Beek wegens idem vijf gulden. 
Mater wegens idem vijf gulden. 
J. de Blom wegens rijtuighuur en wegen van een paard zeven en twintig gulden. 
Pauwels wegens gedaan wagenmakerswerk vijf en dertig gulden. 
Riesendaler te ’s Hage wegens idem tien gulden. 
De erven de weduwe van Blortum wegens voor laatstgenoemde betaald aan den heer R.H. van 
Schaik honderd gulden, welke post als zeer dubieus moet worden aangemerkt, dus memorie. 
De erven H. Hofman wegens kamerhuur en verteering bij de veiling en afslag van onroerend goed 
acht gulden vijftig cents. 
Bedragende te zamen de som van vijf honderd zeven gulden vijftig cents. 
Schuld 
De boedel is schulding aan de navolgenden als: 
De erven an de weduwe Nicolaas Hofman, kapitaal eener hypothekaire schuld per resto 
tweeduizend drie honderd gulden. 
Rente daarop verfchenen den eersten mei dezes jaars honderd vijftien gulden 
Loope rente ... memorie. 
Pieter van der Hout te Rotterdam, kapitaal eener hypothekaire schuld per resto groot acht 
honderd tien gulden. 
Loopende rente sedert den eersten november achttien honderd acht en veertig a vijf percent ... 
memorie. 
De weduwe C. van der Helm te Leiden wegens geleend geld drie duizend vier honderd gulden. 
Valk te Delfshaven wegens als voren twee honderd gulden. 
Lopende rente a vier en een half percent sedert den eersten mei dezes jaars ... memorie. 
Prost te Rotterdam wegens geleverde likeuren acht en zestig gulden. 
Van der Straal te Rotterdam wegens als voren zes en dertig gulden. 
A. van Berkel en zoon wegens geleverde jenever vijftig gulden. 
J.D. Hoekwater wegens geleverde wijn honderd zestien gulden. 
J. de Blom wegens geleverd hout en steenkolen twee en zeventig gulden. 
Van Rest wegens gedaan smidswerk achttien gulden. 
Mojel meester horologiemaker twintig gulden. 
N.N. Turfschipper achttien gulden. 
Vreburgh bij Leiden houtkooper negentien gulden. 
J. van Heukensfeldt fabrikant vijf gulden. 
Oorman te Schiedam wegens een geleverd varken twintig gulden. 
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Van Schaik wijnkooper achtendertig gulden. 
Broeks meester smid negen gulden. 
De Lint meester smid vijf gulden. 
Zegveld meester smid acht gulden. 
Beek meester zadelmaker dertig gulden. 
Canters koopman in steenkolen veertien gulden. 
De heer Hartogh Heijs koopman in hout achttien gulden. 
De heer Berkel te Rotterdam wegens geleverd loodwit drie en twintig gulden. 
Braat meester loodgieter vijf gulden. 
Langerveld meester wagenmaeker twee en dertig gulden. 
Nijenhuis meester stukadoor vijf gulden. 
Korevaar meester timmerman drie en veertig gulden. 
Borst meester metzelaar twintig gulden. 
Reinke en Schröder kooplieden in manufacturen negen gulden. 
Rietbergen te Leiden wegens geleverde roode jenever achttien gulden. 
Berghegge koopman in manufacturen twintig gulden. 
Mater koopman in steenkolen veertien gulden. 
Friens te Rotterdam wijnkooper twintig gulden. 
Van Zuilekom wegens geleverd hooi vijftig gulden. 
Van der Drift wegens geleend geld twintig gulden. 
Diverse belasting negen en zestig gulden. 
Peterse meester geelgieter vijftien gulden. 
Jacobus van Veen wegens geleend geld twee honderd gulden. 
W. Wijnaendts koopman in hout een honderd gulden. 
Bedragende te zamen de fom van acht duizend twee en vijftig gulden. f 8.052,00. 
De requirante verklaarde, dat zij alsnu voor zooveel haar bekend is, alle de baten en lasten des 
boedels tusfchen haar en wijlen haren genoemden echtgenoot in gemeenschap bezeten geweest, 
heeft opgegeven en aangewezen, en heeft zij voorts onder eede afgelegd in handen van mij 
notaris bevestigd, dat zij niets verduisterd heeft, noch gezien heeft, noch weet dat iets verduis-
terd is, van hetgeen tot den boedel behoort. 
Met de voorgeschreven werkzaamheden is men bezig geweest tot des namiddags ten vier ure, 
wanneer deze inventaris is gesloten. 
Al het geinventariseerde zal verblijven in het bezit en de bewaring van de requirante, die zich 
daarmede belast. En hebben partijen met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddelijk na 
gedane voorlezing geteekend. [de wed. A. van Veen, J: van Veen, e.a.] 
(PS: Waar is de drankvoorraad gebleven?) 
 
Proces-verbaal van koopvoorwaarden en openare veiling van onroerend goed. No. 105. 
In het jaar achttienhonderd vier en vijftig, den zesden der maand mei, des middags ten twaalf 
uren, in het koffijhuijs ‘Het Gulden Vlies’ te Delft, compareerde voor mij Mr Bartholomeus van 
Berkel, notaris in het eerste arrondisfement ter provincie Zuid-Holland, refiderende te Delft, en in 
tegenwoordighied van de heeren Aart Verschoor Johanneszoon, boekhouder, en Isaac Schultus, 
candidaat notaris, beide wonende te Delft, als getuigen verzocht: de heer Jacobus Vieveen, loge-
ment en stalhouder, wonende te Delft. 
a. In hoedanigheid als gemagtigde zijner echtgenoote, mejufvrouw Hendrina Maria Dieben, 

zonder beroep, wonende te Delft eerder weduwe van den heer Anthonius van Veen, volgens 
onderhandsche volmagt door de lastgeefster (daartoe door haren echtgenoot bijgestaan en 
gemagtigd) op den vijfden mei dezes jaars te Delft geteekend, welke volmagt op heden door 
den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten 
blijke daarvan door allen geteekend is, en aan deze minuut zal worden vastgehecht, zoodat 
de aanbieding ter registratie gelijktijdig zal plaats hebben. En 

b. In hoedanigheid als voogd over de minderjarigen Anthonius Gerardus van Veen, Maria 
Helena van Veen en Leonardus van Veen, kinderen van wijlen den heer Anthonius van Veen 
in huwelijk verwekt, met mejufvrouw Hendrina Maria Dieben voornoemd, als zoodanig 
benoemd en beëdigd door den heer Kantonregter te Delft na verhoor der bloedverwanten 
volgens de wet, blijkens proces verbaal van den vierden october achttienhonderd vijftig, 
geregistreerd.  
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Zijnde hij comparant aan mij notaris bekend. Welke te kennen gaf: dat tot de huwelijks 
gemeenschap, welke volgens de bepalingen der tegenwoordigen wetgeving heeft bestaan 
tuschen wijlen den heer Anthonius van Veen en mejufvrouw Hendrina Maria Dieben voornoemd 
heeft behoord het hierna te omschrijven onroerend goed. Dat die gemeenschap is ontbonden 
door het overlijden van den Heer Anthonius van Veen, voorgevallen te Delft den zesden april 
achttienhonderd negen en veertig, met dat gevolg dat mejufvrouw Henrina Maria Dieben, uit 
krachte der gemeenschap tot de helft in hetzelve onroerend goed is geregtigd gebleven, terwijl 
de wederhelft als behoorende tot de nalatenschap van den heer Anthonius van Veen, is geërfd 
voor een vierde gedeelte door genoemde mejufvrouw Dieben, krachtens het testament van 
haren echtenoot op den zestienden julij achttienhonderd negen en dertig voor den notaris 
Willem van der Felden en getuigen te Delft verleden, geregistreerd, en voor de overige drie 
vierden gedeeltens, uit krachte der wet, door zijne drie eenige nagelatene kinderen de hiervoor-
genomde minderjarigen Anthonius Gerardus, Maria Helena, en Leonardus van Veen, ieder voor 
een vierde gedeelte, - zulks dat mejufvrouw Hendrina Maria Dieben voornoemd tot vijf achtste 
gedeelten en de voornoemde minderjarigen ieder tot een achtste gedeelte in het natemeldene 
onroerend goed zijn geregtigd geworden. 
Dat de comparant en zijn genoemde echtgenoote wenschende over te gaan tot scheiding en 
verdeeling des boedels tusfchen laatstgenoemde en wijlen haren eersten echtgenoot in gemeen-
schap bezeten geweest, den openbaren verkoop van het daartoe behoorende bovenbedoelde 
onroerende goed noodzakelijk hebben geoordeeld. 
Dat vermits er minderjarigen mede geregtigd zijn, zij zich met den natenoemen toeziende voogd 
hebben gewend tot de Arrondisfements regtbank te s Gravenhage, met verzoeke dat hun magt 
werden vergund het bedoelde vast goed in het openbaar te verkoopen, ten overstaan van mij 
bovengenoemden notaris. [De rechtbank heeft hiervoor goedkeuring verleend blijkens aange-
hecht vonnis.] 
Dat vervolgens op de gebruikelijke wijze door aanplakking en verspreiding van biljetten en plaat-
sing van advertentien zoo in de Delftsche als in de Haarlemsche Courant is bekend gemaakt dat 
ten overftaan van mij notaris ten plaatfe in het hoofd dezes gemeld, op heden zou worden 
overgegaan tot den openbare veiling en op zaturdag den zestienden deze maand mede des 
middags ten twaalf ure, tot den openbaren verkoop bij afslag van het bedoelden onroerend 
goed. 
Dat daarvan door den comparant en zijne echtgenoot, meergenoemde mejufvrouw Hendrina 
Maria Dieben en aan den toezienden voogd de Heer Jacobus van Veen zonder beroep, wonende 
te Delft is kennis gegeven  met oproeping tevens om bij de zittingen van veiling en afslag tegen-
woordig te zijn, volgens exploit van den deurwaarder Maximiliaan Smidts te Delft van den vierden 
dezer maand, geregistreerd, het welk aan deze minuut zal worden vastgehecht. 
Dat de comparant aan de gedane bekendmakingen gevolg willende geven, thans, ten overstaan 
van mij notaris verlangt overtegaan tot de openbare veiling van het gezegd onroerend goed, 
waarvan alsnu de beschrijving volgt: 
Beschrijving der percelen 
Numero een. 
Een huis met steenen schuur, erven en werf, waarin de stal-, uitspanning- en logementhouders-
affaire wordt uitgeoefend, vroeger genaamd het Melkmeisje, thans de Romeijn, staande en gele-
gen aan het Plein bij de Rotterdamsche straatweg, even buiten de stad, doch binnen de gemeen-
te Delft in wijk 7 nommer 72, belend ten oosten perceel numero twee, en ten westen een slob 
bekend ten name van Jan de Blom en conforten, kadaster fectie A numero 695, als erf groot 
negen en tachtig ellen, waarin de schuur eenen uitgang heeft, strekkende van het gezegde plein 
zuid op tot Jan de Blom. 
En numero twee. 
Een inrijstal met bovenwoning, en daaraan verheelde stal voor vijftien paarden, waarachter een 
loods, met erven en werf, mede staande en gelegen aan het plein bij de Rotterdamfche straat-
weg, even buiten de stad, doch binnen de gemeente Delft, belend ten oosten Arnolds Warnder, 
en ten westen perceel numero een, strekkende achterwaarts tegen Joris van der Wek. 
Vermelding van bestaande huur. 
Een schuur onder numero een gemeld is verhuurd als wagenmakerswerkplaats met de loods 
onder numero twee gemeld aan Johannes van Riek, tot den drie en twintigsten januarij achttien-
honderd vijfenvijftig, voor zeventig gulden ’s jaars. 
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De beide percelen zijn kadastraal bekend onder fectie A, numero 699, als huis, schuur en erf, 
groot zeven roeden tien ellen. En belast met drie recognitien ten behoeve der stad Delft, tezamen 
groot twee gulden tien cents ... [specificatie] 
Staving van eigendom. 
Wijlen de heer Anthonius van Veen meerder genoemd heeft de voormelde percelen in eigendom 
verkregen door aankoop, blijkens koopcontract op den zeventienden januarij achttienhonderd 
negen en dertig voor den notaris Willem van der Velden en getuigen te Delft verleden ... 
De comparant verklaarde de veiling en verkooping te willen doen plaats hebben op de navolgen-
de vooraf bepaalde en beschreven voorwaarden. 
[Hierna staat een opsomming met redelijk standaard verkoopvoorwaarden over de aanvaarding 
van de panden in de huidige staat, over te nemen belastingen en andere verplichtingen, een 
conditie vanwege het verhuurde deel, mogelijke overdracht per 1 juni, op welk moment ook de 
grondbelasting van het lopende dienstjaar ad 49,17 als verplichting overgedragen wordt, de 
betaling van de koopsom die op uiterlijk 1 juni moet plaatsvinden ten kantore van de notaris, 
condities rond de veiling en borgstelling, etc.] 
De koopvoorwaarden alzoo vastgesteld zijnde, verzocht de comparant den kooper dat daarvan 
door mij notaris aan de opgekomen gegadigden voorlezing zou woren gedaan om daarna over te 
gaan tot de veiling van de hierboven omschreven perceelen. En heeft hij met de getuigen en mij 
notaris na gedane voorlezing alhier geteekend. 
Y. Vieveen. 
Ter voldoening aan het bovenstaande verzoek, heeft de onder geschreevende notaris aan de 
vergaderde personen voorlezing gedaan van de koopsvoorwaarden, waarna men tot de veiling is 
overgegaan, in maniere als volgt: 
Het perceel numero een waarop een trekgeld voor den hoogsten bieder is uitgeloofd vaneen ten 
honderd van het hoogste bod, is ingezet op een som van duizend gulden en vervolgens na ver-
fcheidene opbiedingen verhoogd tot een duizend drie honderd vijftig gulden, welk bod is gedaan 
door den comparant Jacobus Vieveen, en alzoo er niet hooger werd geboden is aan hem de 
voorschreven trekpenning uitgereikt, welke hij erkent te hebben ontvangen. 
Het perceel numero twee waarop een trekgeld voor den hoogsten bieder is uitgeloofd van een 
ten honderd van het hoogste bod is ingezet op een som van duizend gulden en vervolgens na 
verfcheidene opbiedingen verhoogd tot twee duizend vijf en zeventig gulden, welk bod is gedaan 
door den comparant Jacobus Vieveen en alzoo er niet hooger werd geboden is aan hem de 
voorschreven trekpenning uitgereikt, welke hij erkent te hebben ontvangen. 
Vervolgens is eene premie van vijf en zeventig gulden uitgeloofd ten behoeven van den genen die 
het eerst zal mijnen bij den afslag van een fom van duizend gulden boven de gebodene fom van 
een duizend drie honderd vijftig gulden voor perceel numero een. Welke afslag daarna is 
geschied tot op zes honderd vijftig gulden, zonder dat er is gemijnd. 
Daarna is een premie van vijf en zeventig gulden uitgeloofd ten behoeve van den genen die het 
eerst zal mijnen bij de afslag van eene fom van duizend gulden, boven de geboden som van twee 
duizend vijfenzeventig gulden voor perceel numero twee. Welke afslag daarna is geschied tot op 
vijfhonderd gulden, zonder dat er is gemijnt. 
Waarop namens den verkooper door mij notaris aan de gegadigden is medegedeeld, dat de 
gezegde premiën van vijf en zeventig gulden alsnog kunnen werden genoten door hen die zich 
het eerst ten kantore van mij notaris zullen aanmelden, tot het doen eener bodverhooging van 
zes honderd vijftig gulden op perceel numero een, en van vijf honderd gulden op perceel numero 
twee. En is door mij notaris aan de gegadigden bekend gemaakt dat de comparant verkooper 
voornemens is de werkzaamheden dezer verkooping heden over acht dagen ten zelfde ure en 
plaatste te vervolgen. 
Waarvan door mij notaris ten tijde en plaatse voormeld is opgemaakt dit proces verbaal, hetwelk 
gesloten is de namiddags ten half twee ure. 
En heeft de comparant verkooper met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddelijk na 
gedane voorlezing alhier geteekend. 
[Daarna volgt een stukje over de registratie van de akte en op dezelfde pagina vervolgt de notaris 
met:] 
Proces verbaal van afslag en toewijzing, no. 108. 
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[Op 13-05-1854 verschijnt Jacobus Vieveen met de notaris en getuigen weer in het koffiehuis ‘Het 
Gulden Vlies’ te Delft. De inleidende tekst is een uitvoerige herhaling van de bovenstaande 
inleiding over de comparant en de panden.] 
... waarna men tot den afslag is overgegaan in maniere als volgt: 
Het perceel numero een is in afslag gesteld op een fom van vier duizend gulden, het daardoor bij 
de veiling hoogst gedane bod van dertienhonderd vijftig gulden daaronder begrepen en afgesla-
gen zijnde tot op veertienhonderd vijf en twintig gulden, is gemijnd door [op kopie weggevallen] 
... ventig gulden, daaronder begrepen en afgeslagen zijnde tot op twee duizend een honderd 
gulden is niet gemijnd. 
De beide percelen gecombineerd zijn vervolens in afslag gesteld op eene fom van zevenduizend 
gulden, daaronder begrepen de daarvoor geboden fom van drieduizend vijf honderd gulden, en 
afgeslagen zijnde tot op vier duizend een honderd gulden, is gemijnd door de heer Jacobus van 
den Berg, meester metselaar te Delft mij notaris bekend. 
De verkooper verklaard hebbende de percelen voor de som waarop dezelve zijn afgemijnt te 
willen gunnen, compareerde de heer Jacobus van den Berg voornoemd, welk verklaarde ten deze 
gehandeld te hebben voor en ten behoeve van den heer Johannes van Riek, meester wagen-
maker te Delft, mij notaris bekend, voor zooveel betreft perceel nummer een en wel tot een 
bedrag van tweeduizend vijftig gulden en van den heer Joris van der Wel, logement en stalhou-
der, wonende te Delft, mede aan mij notaris bekend, voor zoveel betreft perceel nommer twee 
en wel tot een gelijk bedag van twee duizend vijftig guldens.  
Welke genoemde heeren van Riek en van der Wel, ten deze mede comparerende, hebben 
verklaard de voorschreven toewijzing aan te nemen, en zich mitsdien als koopers te stellen, 
eerstgenoemde van het perceel nummer een voor den prijs van twee duizend vijftig gulden, en 
laatstgenoemde aan perceel nommer twee mede voor de prijs van twee duizend vijftig gulden, 
respectivelijk buiten de voldoening der bedongen opgelden en teruggevende trekgelden, 
verbindende zij zich overigens tot naleving der koopvoorwaarden waarmede zij verklaarden 
volkomen bekend te zijn. Van al het welk is opgemaakt dit proces verbaal, in tegenwoordigheid 
van den heer Jacobus van Veen, zonder beroep, wonende te Delft, aan mij notaris bekend, in 
kwaliteit als toeziende voogd over de bovengenoemde minderjarigen. En heeft de comparant 
verkooper met den toeziende voogd, de afmijnende koopers de getuigen en mij notaris deze 
minute onmiddelijk na gedane voorlezing alhier geteekend. [Handtekeningen en aantekening van 
registratie; verder zijn de genoemde volmacht en het vonnis van de Arrondissementsrechtbank 
toegevoegd, maar wegens herhaling van de feiten hier niet overgenomen.] 
 
Van vader en zoon Anthonius niets gevonden bij inschrijvingen in de militieregisters gezien op 
Wiewaswie.nl. 
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 Generatie 5 Van Veen         
 
 
Man   
Naam: Adrianus van Veen  
Geboren: 28-08-1777 te Voorburg 
Overleden: 30-03-1827 te Delft   
Geloof: RK 
Adressen: Delft, wijk 4 nr 178 (1812, 1816) wijk 4 nr 187: boven de Koepoort (1814), wijk 4 nr 

20 (1818), aan de Stadsvest (1827) 
Beroepen: Lakenwerker (‘in leven’) poortier van de Koepoort (1822), brandersknegt (1814, 

1816, 1818, 1827), brander (‘in leven’), wolwasfer (1827) 
Vader: Jacobus van Veen 
Moeder: Catharina van Toulon (Naatje Tolon) 
 
Vrouw 
Naam: Jacoba Hunnego 
Geboren: 03-01-1775? te Delft 
Overleden: 04-05-1851 te Delft 
Geloof: RK 
Adressen: Delft: wijk 4 nr 136 Voldersgracht (1839, 1851) 
Beroepen: Huisvrouw (1814-1818), poortierster des Koepoort (1822, 1827), poortierster 

(1834), geen (1839, 1851) 
Vader: Joannus Hunnego 
Moeder: Helena de Klerk 
 
Huwelijk: 25-05-1800 te Delft 
 
Kinderen 
 
1. Jacobus   doop 12-06-1801 te Delft, overl. 12-09-1873 te Delft 
2. Anthonius   doop 20-09-1803 te Delft, overl. 06-04-1849 te Delft 
3. Maria Catharina  doop 04-11-1805 te Delft, overl. 02-05-1888 te Amsterdam 
4. Henricus   doop 13-11-1807 te Delft, overl. na 1872 te Hoorn? 
5. Adrianus   doop 08-06-1810 te Delft, overl. na 1872 te Delft? 
6. Johanna  geb. 24-05-1812 te Delft, overl. na 1827 
7. Leendert  geb. 07-08-1814 te Delft, overl. 02-08-1858 te Delft 
8. Bernardus  geb. 05-05-1816 te Delft, overl. 28-08-1835 te Delft 
9. Catharina  geb. 26-11-1818 te Delft, overl. 12-04-1822 te Delft 
 
 
Bijzonderheden 
 
Huwelijk op 25-05-1800 te Delft 
 
Jacoba Hunnego, jongedochter met Adrianus van Veen, jongeman, alhier, geboren te Voorburg, 
aanget. 10 mei 1800, getr. 25 mei 1800, nr 32, 119. 
 
Trouwboek O. Kerk Den 10 mey 1800. 
Adrianus van Veen, jongeman, geboren te Voorburg en woonende aan de Nobelstraat, met 
Jacoba Hunnego, jongedochter, geboren alhier en woonende boven de Koepoort. 
 
Doopboeken 
 
Delft, RK-doopklapper (alfabetisch op voornaam binnen familienaam)  

 12-06-1801 Jacobus, JK 112 fol 201, getuigen Jacobus van Veen en Joanna van Veen. 

 20-09-1803 Anthonius, JK 112 fol 210, getuigen Joannus Hunnego en Helena de Klerk. 
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 04-11-1805 Maria Catharina, JK 112 fol 215, getuige Maria van Veen.  

 13-11-1807 Henricus, JK 112 fol 219, getuigen Joannus Hunnego en Helena de Klerk. 

 08-06-1810 Adrianus, JK 112 fol 224vs (Josephkerk), getuige Lijdia Heemskerk. 
 
Delft, akte 188, Johanna. 
Le 26-05-1812 est comparu Adrianus van Veen, age de trente cinquin, de profession ouvrier 
[= werker, arbeider] demeurant sectin 4 numero 178. Le quel nous a presente un enfant feminin 
ne le 24-05-1812 de Jacoba Hunnego, son epouse, le prenom Johanna, les dite declaration et 
presentation fait en presence de Anthonij van Kan, 42 jaar, aubergiste de meurant section 4 num: 
180 et de Andries van der Mer, 27 jaar, blanche seur de meurant section 7 nr 19. 
 
Delft, akte 243, Leendert. 
Op 08-08-1814 verklaart Adrianus van Veen, 38 jaar, brandersknegt, wonende boven de Koepoort 
alhier, wijk 4 nr 187, welke ons heeft voorgesteld een kind van het mannelijk geslacht, geboren 
op 07-08-1814, uit hem declarant en uit Jacoba Hunnego, oud 39 jaar, zijne huisvrouw, genaamd 
Leendert. Akte in tegenwoordigheid van Hendrik Hunnego, 46 jaar, wijnkoopersknegt, wonende 
alhier aan de Turfmarkt wijk 3 nr 168 en Cornelis Hoogstraten, 31 jaar, zakkendrager in de Acker-
straat wijk 2 nr 240. (H. kan schrijven.) 
 
Delft, akte 178, Bernardus. 
Op 06-05-1816 verklaart Adrianus van Veen, 39 jaar, van beroep brandersknecht, dat Jacoba 
Hunnego, 40 jaar, zijn huisvrouw op 05-05-1816 is bevallen in huis wijk 4 nr 178 van een zoon, 
genaamd Bernardus. Akte in tegenwoordigheid van Hendrik Hunnego, 49 jaar, wijnkopersknecht 
en Dirk Maurits Stuul, 48 jaar, waagwerker. (A. van Veen kan tekenen.) 
 
Delft, akte 453, Catharina. 
Op 27-11-1818 verklaart Adrianus van Veen, 43 jaar, brandersknecht, dat Jacoba Hunnego, 44 
jaar, zijn huisvrouw op 26-11-1818 is het huis wijk 4 nr 20 is bevallen van dochter Catharina. Akte 
in tegenwoordigheid van Hendrik Hunnego, 51 jaar, wijnkoopersknecht en D.M. Stuul, 48 jaar, 
waagwerker, beiden wonende alhier. 
 
Huwelijken van de kinderen 
Adrianus is in 1849 ongehuwd. Bernardus is ongehuwd, jong gestorven. Jacobus is nooit gehuwd.  
 
Maria Catharina van Veen met Adrianus Teunissen  26-04-1827 otr Leiden 
Henricus van Veen en Helena Langelaan   23-11-1834 Delft 
Antonius van Veen en Hendrina Dieben   25-04-1839 Leiden 
Johanna van Veen en Henricus Hofman    15-05-1839 Delft 
Leendert van Veen en Johanna M. C. Snijders   31-07-1845 Leiden 
Maria Cath. van Veen en Arnoldus Petrus Joh. van Soest 18-02-1852 Leiden 
 
Klapper ondertrouw Leiden 
26-04-1827 Adrianus Teunissen, broodbakker, 27 en Maria Catharina van Veen, 21, ouders 
Adrianus van Veen en Jacoba Hunnego. Te Leiden en Delft in 1827 onvindbaar? 
 
Akte 35 te Delft. 
Op 23-04-1834 huwen Henricus van Veen, 26 jaar, blijkens overgelegd doopextract, timmerman, 
geboren en wonende alhier, meerderjarig ongehuwd zoon van Adrianus van Veen, overleden 
alhier blijkens overgelegd doodextract en van Jacoba Hunnego, poortierster, wonende binnen 
deze stad, zijnde tegenwoordig en hare toestemming gevende, (de comparant heeft voldaan aan 
de Wet op de Nationale Militie), en Helena Langelaar, geboren te Schipluiden, etc. Akte in tegen-
woordigheid van Cornelis van Rijn, 65 jaar, Arie van Paasen, 70 jaar, Hendrik Holierhoek, 45 jaar 
en Johannes Franciscus Knittel, de twee eerstgenoemden aanbehuwd grootvaders en de derde 
neef der bruid, de laatste is geen bloedverwant. Jacoba Hunnego en H. van Veen tekenen o.a. de 
akte. 
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Akte 71 te Leiden met zegel Zuid-Holland 38 opc. 
Op 25-04-1839 huwt Anthonius van Veen, jongman, oud 35 jaar, wagenmaker, geboren en 
gedoopt te Delft op 20-09-1803 blijkens doopakte, wonende te Delft, meerderjarige zoon van 
Adrianus van Veen, overleden en van Jacoba Hunnego, zonder beroep, wonende te Delft, heb-
bende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat d.d. 18-01-1839 met 
Hendrina Dieben, jongedochter, 28 jaar, zonder beroep, geboren te Rijnzaterwoude op 28-12-
1810 blijkens doopakte, wonende op de Koepoortsgracht, meerderjarig dochter van Gerrardus 
Dieben, wagenmaker en Maria van den Heuvel, echtelieden, wonende te Rijnzaterwoude, alhier 
tegenwoordig en toestemmende. Afkondigingen te Leijden en Delft. Akte in opgesteld in tegen-
woordigheid van Adrianus Teunissen, 39 jaar, broodbakker, wonende op de Koepoortsgracht, 
zwager der comparant, Cornelis Baaten, 30 jaar, broodbakker, Koepoortgracht, Johannes 
Kouwels, 50 jaar, commissaris, wonende aan de Naakte Sluis en Hendrik Dieben, 31 jaar, kleder-
bleker, wonende onder Soeterwoude, alle goede bekenden der comparante. (Iedereen tekent.) 
 
Akte 47 te Delft. 
Op 15-05-1839 huwen Henricus Hofman, broodbakker, wonende te Schipluiden, en Johanna van 
Veen, oud bijna 27 jaar, zonder beroep, geboren en wonende binnen deze stad, meerderjarig en 
ongehuwd dochter van Adrianus van Veen, overleden alhier, en van Jacoba Hunnego, zonder 
beroep, wonende binnen deze stad, zijnde mede tegenwoordig en hare toestemming gevende. 
Afkondigingen te Delft, Schiedam en Schipluiden. Onder andere is geleverd de geboorte acte van 
de bruid en de acte van overlijden van haar vader. Getuige is onder andere Hendrik van Veen, 31 
jaar, meester timmerman, broeder van de bruid. 
 
Akte 176 te Leiden. 
Op 31-07-1845 huwt Leendert van Veen, 30 jaar, koekbakker, geboren te Delft op 07-08-1814, 
blijkens geboorte akte, wonende te Delft, ouders Adrianus van Veen en Jacoba Hunnego. Heeft 
voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat 08-07-1845, met Johanna Maria 
Christina Snijders. Afkondigingen in Leijden en Delft. Getuigen zijn Johannes Schrillen, kleder-
maker, Burgsteeg, G.W. Grandeman, winkelier, Vischmarkt, E.N. van der Horn, commies ter 
secretarie, Oude Singel en Paulus van Hooidonk, bediende, Breedestraat, allen goede bekenden. 
 
Akte 27 te Leiden. 
Op 18-02-1852 huwt Arnoldus Johannes Petrus van Soest, 24 jaar, broodbakker, geboren te 
Leijden ..., wonende op de Koepoortsgracht, met Maria Catharina van Veen, oud 46 jaar, brood-
bakster, geboren te Delft den 04-11-1805, blijkens geboorte akte, wonende op de Koepoorts-
gracht, weduwe van Adrianus Teunissen, overleden te Leijden op 14-01-1851, blijkens doodakte, 
meerderjarig dochter van Adrianus van Veen en van Jacoba Hunnego, beiden overleden. 
Getuigen zijn Bernardus Poppee, oom van de bruidegom, J.T. Rath, L.B. van Grieken en A.N. 
Visser, goede bekenden. 
 
Overlijdensakten 
 
Delft, akte 134, Catharina. 
Op 12-04-1822 verklaren Jan Sesar, 54 jaar, sjouwer en Anthonij Pufkens, 64 jaar, stoelmatter, 
beiden bekenden der ouders van na te noemen overleden kind, wonende alhier, dat in het huis 
nr 20 wijk 4 aan StadsVest alhier is overleden een kind genaamd Catharina van Veen, 3 jaar, 
4 maanden en 15 dagen oud, geboren alhier, dochter van Adrianus van Veen, poortier van de 
Koepoort en Jacoba Hunnego, beiden binnen deze stad woonachtig. 
 
Delft, akte 128, Adrianus (vader). 
Op 02-04-1827 verklaren Hendrik Hunnego, 63 jaar, wijnkoopersknecht en Jacobus Goester, 
41 jaar, timmerman, de eerste zwager en de tweede bekende van de na te noemen overledene, 
dat op 30-03-1827 in het huis wijk 4 nr 187 aan de Stadsvest alhier is overleeden Adrianus van 
Veen, oud 49 jaren en 7 maanden, van beroep wolwasfer, geboren te Voorburg en wonende 
alhier, zoon van Jacobus van Veen, in leven schipper en van Naatje Tolon, beide te Voorburg 
overleden, echtgenoot van Jacoba Hunnego, van beroep Poortierster des Koepoort, wonende 
binnen deze stad. 
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Delft, akte 285, Bernardus. 
Op 29-08-1835 verklaren Leendert van Veen, 21 jaar, koekbakker en Adrianus Rotteveel, 33 jaar, 
timmerman, de eerste broeder, de tweede bekende van de overledene, dat op 28-08-1835 in het 
huis nr 187 wijk 4 aan de Vlamingstraat alhier is overleden Bernardus van Veen, 19 jaar en 3 
maanden, van beroep broodbakker, geboren en wonende alhier, ongehuwd, zoon van Adrianus 
van Veen, van beroep lakenwerker inderzelfs leven en alhier overleden en van Jacoba Hunnego, 
van beroep poortierster van de Koepoort, wonende alhier. 
 
Delft, akte 160, Anthonie. (In 1849 zijn zeer veel mensen overleden.) 
Op 07-04-1849 verklaart Diederik Christiaan Elkenbracht, oud 33 jaar, bode bij een der begrafe-
nisfondsen en Johannes Kukuk, 40 jaar, kleedermaker, beiden alhier woonachtig, dat op 06-04-
1849, in het huis wijk 7 nr 72, nabij de scheepmakerij alhier is overleden Anthonie van Veen, oud 
45 jaar en ruim 6 maanden, van beroep meester wagenmaker, geboren en wonende alhier, zoon 
van Adrianus van Veen, in leven lakenwerker, overleden alhier en van Jacoba Hunnego, zonder 
beroep, alhier woonachtig, echtgenoot van Hendrina Dieben, zonder beroep, wonende alhier. 
 
Delft, akte 163, Jacoba (moeder). 
Op 05-05-1851 verklaren Anthony Hunnego, 55 jaar, en D. Chr. Elkenbracht, 35 jaar, beiden 
boden bij een der begrafenisfondsen en alhier woonachtig, de eerste neef van de na te noemen 
overledene, dat op 04-05-1851 in het huis wijk 4 nr 136 aan de Voldersgracht alhier is overleden 
Jacoba Hunnego, 76 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van Joannis 
Hunnego, in leven Poorter van de Koepoort en van Helena de Clerk, beiden binnen deze stad 
overleden, weduwe van Adrianus van Veen, in leven lakenwerker en mede alhier overleden. 
 
Delft, akte 376, Leonardus. 
Op 02-08-1858 verklaren Jacobus van Veen, 57 jaar, zonder beroep en Simon Bak, 33 jaar, koek-
bakkersknecht, beiden wonende alhier, de eerste broeder van de na te noemen overledene, dat 
op 02-08-1858 aan de Voldersgracht wijk 4 nr 136 alhier is overleden Leonardus van Veen, oud 
bijna 44 jaar, van beroep meester koekbakker, geboren en wonende alhier, echtgenoot van 
A.M.C. Snijders, zonder beroep, alhier woonachtig, zoon van Adrianus van Veen, in leven 
lakenwever en van Jacoba Hunnego, beiden alhier overleden. 
 
Delft, akte 517, Jacobus. 
Op 13-09-1873 verklaren Pieter van Hulst, 44 jaar, en Laurens te Meij, 46 jaar, bedienaars van 
begrafenissen, wonende beiden alhier, dat op 12-09-1873 aan de Oude Delft, wijk 5 nr 10 alhier is 
overleden Jacobus van Veen, 72 jaar, particulier, geboren en wonende alhier, ongehuwd, zoon 
van Adrianus van Veen, in leven brander en van Jacoba Hunnego, beiden alhier overleden. 
 
Leiden, extract uit Amsterdam, akte 496, Maria Catharina. 
Op 31-05-1888 ingeschreven uittreksel uit het register van overlijden, dat op 02-05-1888 is 
overleden Maria Catharina van Veen, oud 81 jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, geboren 
te Delft, echtgenoot van Johannes Arnoldus van Soest. 
Zij woonde in 1853 in Amsterdam, volgens het bevolkingsregister. 
 
Diversen 
 
Delft, patentbelasting. 
Hunnego, Jacoba - Poortierster van de Koepoort, patentschuldigen 1822, volgnr 1221, wijk 3 nr ?. 
‘Register der Patentschuldigen in de gemeente van Delft, behoorende tot den derden rang, voor 
den jare 1822.’ 1221 Patentschuldigen register, wijk 3. 
Namen der Patentschuldigen en opgaven van de firma, waarop de handel, het beroep, bedrijf of 
nering wordt bedreven: Jacoba Hunego. Geen deelgenoten. Poortierster van de Koepoort. 
Aanwijzing van de doorloopende of statistieke nrs der bedrijven, enz.: 441. 
Klassen zetters: klasse 14, tarief B. 
 
Bevolking Delft kaartje Adrianus van Veen, VII = register, nr 73. 1828, wijk 4 nr 187. 
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Adrianus van Veen, geboren Voorburg, 11-04-1777, RC, brandersknegt, overleden 30-03-1827, en 
zijne huisvrouw 
Jacoba Hunnego, geboren te Delft, 11-01-1776, RC, en hun kinderen: 
Hendrik   12-11-1807 te Delft 
Adrianus   07-06-1810 te Delft 
Johanna  23-05-1812 te Delft 
Leendert  07-08-1814 te Delft 
Bernardus   05-05-1816 te Delft 
Apart staat: Anthonie van Veen, geboren Delft 12-09-1803, RC, wijk 4 nr 187. 
 
Bevolking Delft, kaartje op naam van Jacoba Hunnego, 11-01-1776. 
VII 73, XII 151, XVI 31 en XXIV 157. 
 
Bevolking Delft, XVI 31, 1839 begint eigenlijk bij nr 30. 
Voldergracht 136. 1 gezin, 3 personen. 

 Jacobus van Veen, 38 jaar, Delft, 1801, jongeman, koekbakker, RC. 

 Leonardus van Veen, 25 jaar, Delft, 1814, jongeman, koekbakker, RC. 

 Weduwe Van Veen, Jacoba Hunnego, 64 jaar, geboren Delft 1775, weduwe, RC. 
 
Bevolking Delft, XII 151 = Voldersgracht wijk 4 nr 136. 
Leendert van Veen, koekbakker, RC Delft 07-08-1814, gehuwd met Anna Maria Christina Snijders, 
geboren Leijden, mei 1821 en hun twee kinderen, geboren te Delft in 1846 en 1847. Ook: 
Jacobus van Veen, geen beroep, RC, ongehuwd, geboren Delft 12-06-1800. 
Jacoba Hunnego, geen beroep, RC, weduwe A. van Veen, geboren te Delft 11-06-1776. 
 
Bevolking Delft, XXIV 157 = wijk 4 nr 136, telling 1849. 

 Gezin Van Veen met Snijders, Leendert is overleden op 02-08-1958. 

 Jacoba Hunnego, 11-06-1776, overleden april 1851. 

 Jacobus van Veen, 12-06-1800, ongehuwd. 

 Jacoba Berkhout, uit Naaldwijk, dienstbode. 

 Meerdere kinderen Van Veen, geboren tussen 1850-1856. 

 Twee dienstboden. 

 Adrianus van Veen, 01-06-1810, koetsier, ongehuwd. 

 Twee dienstboden. 
 
Bevolking Delft, telling 1861. 
Jacobus van Veen 12-06-1801, XXXIX 210, Voldersgracht 136 Wijk 4: 

 De weduwe Snijders (van Veen) met kinderen, o.a. een Theresia Jacoba Maria, en: 

 Jacobus van Veen, man, zwager, 12-06-1801 Delft, ongehuwd, RC, geen beroep ingevuld, 
overleden 12-09-1873. 

 
Zoon Jacobus is in 1849 van beroep ‘partikulier’. Zie aantekeningen bij generatie 4. Van Dale: 
ambteloos burger; vooral in tegenstelling met ambtenaren en militairen; ook met handelaren en 
winkeliers. Deze Jacobus had in 1849 ƒ 200,-- tegoed van Anthonij.  
Zie voor de adressen van de zoons ook generatie 04. 
 
Van Dale: 
Brander = (iem) ... , kolenbrander, werkman die de winddroge stenen opstapelt om gebakken te 
worden, iem. wiens beroep het is brandewijn of jenever te stoken, stoker, eigenaar van een 
branderij; - (text.) arbeider die wol reinigt aan een brandbak; ... 
Roede = maatstok, meetroede; (- als lengtemaat) veelvoud van een voet, op verch. plaatsen 
ongelijk: de Rijnlandse roede (3.7674m); de Amsterdamse roede (3.6807m); een Nederlandse 
roede (10m); - als vlaktemaat (landmaat) 14m

2
; er gaan 700 roe op een ha. 

El = oude lengtemaat waarvoor de menselijke onderarm de grondslag vormde; thans alleen nog 
in de manufacturenhandel gebruikt en dan gesteld op 69 cm. 
 
Delft NNA klapper 
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 Jacobus van Veen te Delft, verkoop van een huis en erve wijk 2 nr 327 aan Dorothea Kramer, 
weduwe van Caspar Spoor te Delft, Not. H. van Duijl Jz., 16-04-1844, akte 33. (?) 

 Jacobus van Veen te Delft, gemachtigde van Hendrik van Veen te Hoorn, verkoop van een huis 
en erve wijk 4 nr 289 aan Leendert Adriaan Post te Delft, Not. Mr. B. van Berkel, 03-06-1845, 
akte 102. (Zie hierna.) 

 Jacobus van Veen, zie: Johannes Hofman, veiling, afslag en finale toewijzing, Not. Mr. B. van 
Berkel, 26-10-1848 en 02-11-1848, akten 192 en 196.  

 Jacobus van Veen en Leendert van Veen, beiden te Delft, akte van eedsaflegging, Not. Mr. B. 
van Berkel, 11-11-1850, akte 181. (Zie hierna.) 

 Jacobus van Veen te Delft, verkoop van: een huis en erve wijk 4 nr 136 en transport aan 
Leendert van Veen te Delft, Not. J. Vorstman, 01-05-1858, akte 102. (Zie hierna.) 

 Jacobus van Veen, zie: Dirk van der Boor, veiling en finale toewijzing, Not. J. Vorstman, 20-01-
1873 en 27-01-1873, akten 8 en 11. 

 Jacobus van Veen te Delft, verkoop van: een huis en erf wijk 5 nr 439 en transport aan Maria 
den Hengst, weduwe van Elizabertus Wolhoff te Delft, Not. A.M. Schagen van Leeuwen, 08-
02-1873, akte 30. 

 Jacobus van Veen te Delft, testament, Not. J. Vorstman, 06-03-1873, akte 29. 

 Jacobus van Veen te Delft, overleden te Delft, inventaris van de nalatenschap, Not. J. Vorst-
man, 21-10-1873, akte 157. (Zie hierna.) 

 Jan van Veen, zie: Rutger de Kat, veiling en finale toewijzing, Not. Mr. B. van Berkel, 06-04-
1843 en 13-04-1843, akten 97 en 98. (?) 

 Johanna i.v.m. Hofman, nog opschrijven. 

 Johannes ? Hendrik? Maria Catharina? Meer akten, zie nogmaals alle namen? 

 Leendert van Veen te Delft, verkoop van een huis en erve wijk 3 nr 213 en transport aan Jan 
Hoogendam te Delft. Not. J. Vernée, 20-05-1854, akte 75. (?) 

 Leendert van Veen, zie: Jan Hoogendam, koopacte, Not. J. Vorstman, 06-02-1858, akte 29. (?) 

 Leendert van Veen, verkoop van 5 huizen en erven wijk 4 nr 106 t/m 110 en transport aan 
Jacobus van Veen te Delft, Not. J. Vorstman, 09-06-1858, akte 132. (Zie hierna.) 

 Leendert van Veen, zie: Snijders, Maria Christina, koopakte, Not. Mr. P. Post Uiterweer, 12-03-
1866, akte 313. 

 Leendert van Veen, idem Not. J. Vorstman, 02-08-1873, akte 114. 

 Leendert van Veen, zie: Hendrik van Veen, veiling en finale toewijzing, Not. J. Vorstman, 01-
12-1873 en 08-12-1873, akten 175 en 177. 

 Leendert van Veen, zie: Jacobus van der Kleij, veiling en finale toewijzing, Not. Mr. B. van 
Berckel, 11-02-1878 en 18-02-1878, akten 40 en 49. 

 Leendert van Veen, zie: J.M. Chr. Snijders, koopakte, Not. Mr. B. van Berckel, 12-03-1878, akte 
68. 

 Leonardus van Veen en J.M.C. Snijders, beiden te Delft, scheiding van de nalatenschap, Not. 
Mr. B. van Berckel, 16-01-1882, akte 16. (Zie hierna.) 

 Rijksarchief Den Haag Kantongerecht 3.03.29.01, inv. nr. 434 Boedelinventarissen 1839-1876 
bevat een akte van Theunisse, gehuwd met Van Veen, verder niets v.t.  

 
Akte 84, 11-05-1829, Notaris W. van der Velden te Delft. 
‘... Jan Daniel de Wildt, werkman, wonende aan de Volgersgragt, wijk 4 nr 364 binnen deze stad. 
Dewelke verklaarde ... te hebben verkogt aan de heer Jacobus van Veen, meester koekbakker, 
wonende aan de Voldersgragt wijk 4 nr 136 mede binnen deze stad, alhier tegenwoordig en de 
voorschrevene koop zoo voorzich zijne erven of regtverkrijgenden accepteerende. Een huis en 
erve staande en gelegen aan de Voldersgragt en achter uitkomende in de Vlouw wijk 4 nr 136 te 
Delft, belend ten westen Sint Lucas Gilde Kamer en ten oosten Govert van den Storm ...’ 
De verkoper heeft het pand in bezit gekregen volgens akte der Transport 13-09-1809 voor Heeren 
Scheepenen van Delft. Er rust geen hypotheek op het pand. Verkoopvoorwaarden; onder andere 
overhandiging van de oude papieren die op het huis betrekking hebben. 
Verkoop voor ƒ 1.100,--, welk bedrag de verkoper op het passeren van de akte heeft ontvangen. 
Getuigen zijn Willem Mul, stadsroeper en Klaas Smit, winkelier alhier. 
 
Akte 33, 16-04-1844, notaris H. van Duijl te Delft. 



 Van Veen  K.J.F. van Veen 2018 31 

‘... gekompareerd de Heer Jacobus van Veen, meester koekbakker, wonende aan de Volders-
gracht wijk 4 nr 136 binnen deze stad ... in de kwaliteit als ten deze speciale gemagtigde van 
Hendrik van Veen, kastelein, wonende te Hoorn.’ 
Zij hebben verkocht ‘ ... een huis en erve staande en gelegen aan de zuijdzijde van de Pieters-
straat binnen deze stad met en benevens het achterste gedeelte van een daar achterstaand 
pakhuis, erve en grond, staande en gelegen aan de noordzijde van de Gasthuislaan binnen deze 
stad, eerstgemelde bekend onder wijk 2 nr 327 en laatstgemelde wijk 2 nr 369.’ ‘... kadastrale 
legger sectie D nr 724, ter groote van ene roede vijf en vijftig ellen.’ 
Comparant heeft het onroerend goed in eigendom verkregen ‘... bij koopcontract op 25-01-1838 
bij dezelven te Delft onder de hand geteekend, waaronder geschreven staat: gereg. te Delft 27-
01-1838 deel 16 folio 80v vak 6, tot folio 82rekto vak 1.’ De verkoopsom bedraagt ƒ 150,--. 
 
Akte 102, 03-06-1845 te Delft. 
Contract vanverkoop en koop van onroerend goed, koopprijs ƒ 1.000,--. Voorop zit een briefje 
met de tekst: ‘Ik onderget. Hendrik van Veen, stalhouder, wonende te Hoorn, verklaar bij deze 
volmagt te geven aan den Heer Jacobus van Veen, meester koekbakker, wonende te Delft, spe-
ciaal om namens mij onderget. aan L.A. Post, wijnkoopersknecht mede wonende te Delft voor de 
som van ƒ 1.000,-- uit de hand te verkoopen: Een huis en erve staande en gelegen achter de 
Nieuwe Kerk in wijk 4 nr 289 te Delft belend ten zuiden Willem Mul en ten noorden A.C. Smits: op 
den perceelsgewijzen kadastralen legger bekend onder sectie C nommer 880 als groot vijf en 
zestig ellen.’ 
 ‘... de heer Jacobus van Veen ... wonende aan de Voldersgracht wijk 4 nr 136 te Delft.’ 
‘Van welk pand de lastgever van de comparant verkooper den eigendom heeft verkregen door 
koop in gevolge contract op den 30-10-1834 voor den notaris Leendert Cornelis van Staveren ... 
te Delft.’ 
 
Akte 181 Eedsaflegging. 
‘Op 11-11-1850 compareerden voor mij Bartholomeus van Berkel, notaris ... te Delft, en in 
tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: De heeren Jacobus van Veen, zonder beroep en 
Leendert van Veen, meester koekbakker, wonende beiden te Delft en zijnde aan mij notaris 
bekend. Dewelke te kennen gaven: 
Dat zij, ter zijder tijd en waar het behoort hebben opgaaf gedaan van hetgeen zij zoo wegens 
geleverde goederen, als wegens voorgeschoten gelden te vorderen hebben van den beneficiairen 
boedel van wijlen Henricus Hofman, in leven meester broodbakker, gewoont hebbende en over-
leden te Delft en van zijne vóóroverledene huisvrouw Johanna van Veen te weten de comparant 
Jacobus van Veen tot een bedrag van ƒ 398,58 en de comparant Leendert van Veen tot een 
bedrag van ƒ 510,--. 
Dat zij teneinde zooveel mogelijk aan gerezen bezwaren te gemoet te komen, te rade zijn gewor-
den om de deugdelijkheid hunner gezegde vorderingen met eede te bevestigen: en zulks thans 
ten overstaan van mij notaris en de getuigen verlangen te doen. 
Een hebben vervolgens de comparanten de een na den andere, de deugelijkheid hunner respec-
tieve schuldvorderingen ten laste van opgemelde boedel, tot het bedrag als boven is gezegd in 
tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen bevestigd met plegtigen eede door het opste-
ken der beide voorste vingers van de regterhand, en het eerbiedig uitspreken van de woorden: 
‘Zoo waarlijk helpe mij God almagtig’. 
Waarvan Akte. Geregistreerd. 
 
Akte 102, A 1858. 
‘Op 1 mei 1858 compareerden voor mij Jacobus Vorstman notaris, residerende te Delft; de Heer 
Jacobus van Veen, bevorens meester koekbakker, thans particulier ter eene zijde en de Heer 
Leendert van Veen, meester koekbakker, ter andere zijde. Zijnde beiden de comparanten woon-
achtig aan de Voldersgracht wijk 4 nr 136, en aan mij notaris bekend.’ 
De eerste verkoopt aan de tweede ‘... een huis en Erve, staande en gelegen aan de Voldersgracht 
te Delft, gemerkt met wijk 4 nr 136 en op den perceelsgewijzen kadastralen legger dier gemeente 
bekend in sectie C nr 1021, voor eene inhoudsgroote van 2 roeden, 9 ellen, belenden ten oosten 
Johannes Leeuwenberg en ten westen Adam Adrianus de Lint, strekkende voor van de straat 
noordwaarts tot in de Vlouw, waarin dit perceel in en uitgang heeft. Van welk verkochte de 



 Van Veen  K.J.F. van Veen 2018 32 

comparant verkooper verklaarde eigendom te hebben verkregen, krachtens acte van verkoop en 
transport op den 11-05-1829 voor den notaris Willem van der Velden, destijds residerende te 
Delft.’ 
Inschrijving Kantoor Hypotheken deel 126, nr 38, 26 mei. 
‘Deze verkoop en koop is geschied voor de som van ƒ 3.000,--, welke de comparant verkooper 
erkent op het verlijden dezer uit handen van den kooper in gereed geld ten zijnen genoegen te 
hebben ontvangen.’ 
Getuigen zijn Pieter den Hengst, waagwerker en Arnoldus Schenk, stadsomroeper. 
Akte 132, anno 1858, 9 juni, Delft. 
‘... de heer Leendert van Veen, meester koekbakker, wonende te Delft ter eene zijde, en, de heer 
Jacobus van Veen, particulier mede te Delft, ter andere zijde.’ 
De eerste verkoopt aan de tweede: ‘Vijf huizen en erven, staande en gelegen nevens elk ander 
aan de zuidzijde van de Vlouw te Delft gemerkt met wijk 4 nrs 106, 107, 108, 109 en 110 en op 
den perceelsgewijzen kadastralen legger bekend in sectie C nrs 1541 groot 23 ellen, 1542 groot 
25 ellen, 1543 groot 23 ellen, 1544 groot 23 ellen en 1545 groot 23 ellen.’ ‘... de comparant 
verkooper heeft den eigendom verkregen: van het perceel gemerkt wijk 4 nr 106 krachtens 
onderhandse acte van verkoop en koop 01-02-1853 te Delft en geregistreerd... En van de vier 
overige perceelen wijk 4 nrs 107, 108, 109 en 110 ingevolge van acte van verkoop en koop op 29-
09-1853 voor notaris J. Molenaar Corneliszoon te Zoetermeer.’ De koop en verkoop geschiedt 
voor ƒ 900,--, contante betaling. 
 
Notaris J. Vorstman, 21-10-1873, akte 157, Delft.  
A 1873, nommer 157. Den 4 November 1873 afschrift uitgegeven. 
In den jare achttien honderd drie en zeventig, den een en twintigsten van de maand october, des 
voormiddags den tien ure, en verzoeke van den heer Adrianus Groenewegen, agent eener levens-
verzekeringsmaatschappij, wonende te Delft, in hoedanigheid van uitvoerder der uiterste wilsbe-
schikking van na te melden overledene, heb ik Jacobus Vorstman, notaris in het arrondisement 
’s Gravenhage, residerende te Delft, vergezeld van den heer Nicolaas Gerrit Hugo Kleijn van Willi-
gen, candidaat notaris en van Pieter den Hengst, waagwerker, beiden te Delft woonachtig, als 
getuigen hiertoe verzocht, mij begeven naar het huis staande en gelegen aan de Westzijde van 
het Ouden Delft wijk 5 nommer 10 te Delft, alwaar op den twaalfden september achttienhonderd 
drie en zeventig is overleden de heer Jacobus van Veen, laatst particulier, ten einde aldaar tot 
bewaring der regten van partijen en van elk en een iegelijk die daarbij zoude mogen belang-
hebben, over te gaan tot de beschrijving of inventarisatie van alle goederen en zaken, zoo 
roerende als onroerende, behoorende tot of uitmakende den boedel door genoemden 
overledene nagelaten. 
Wijders ter requisitie en in tegenwoordigheid van: 
1. Den heer Hendrik van Veen, logement- en stalhouder wonende te Hoorn, primo als gemag-

tigde van zijne vijf kinderen te weten: Jacobus Adrianus Josephus van Veen, zonder beroep te 
Hoorn, Maria van Veen zonder beroep, huisvrouw van en tot het teekenen der na te melden 
volmagt bijgestaan met en gemagtigd door Egbertus Woesthoff, meester broodbakker al-
daar, Bernardus van Veen, horologiemaker aldaar, Antonius van Veen, meester broodbakker 
te Amsterdam en Johanna Maria van Veen, ongehuwd, zonder beroep, aldaar, blijkens 
onderhandsche acte van volmagt den vieren twintigsten september achttienhonderd drie en 
zeventig op de respectieve woonplaatsen der lastgevers geteekend en secundo, in hoedanig-
heid van bewindvoerder over de goederen van zijn minderjarige dochter Helena Maria van 
Veen. 

2. Den heer Willem Metter, hofmeester wonende te Rotterdam, als in huwelijk hebbende 
Theresia Maria van Veen, met wie hij verklaarde in algeheele gemeenschap van goederen 
volgens de bepalingen der tegenwoordige wet te zijn gehuwd. 
Zijnde de vijf bovengemelde lastgevers van den rekwirant Hendrik van Veen, alsmede de 
opgemelde minderjarige Helena Maria van Veen en de sub 2 vermelde Theresia Maria van 
Veen, de eenige kinderen en afkomelingen van Hendrik van Veen, broeder van den erflater. 

3. Mejufvrouw Theresia Jacoba Maria van Veen, ongehuwd, zonder beroep te Delft. 
4. Mejufvrouw Helena Jacoba Maria van Veen, insgelijks ongehuwd, zonder beroep aldaar. 
5. Mejufvrouw Anna Maria Christina Snijders, weduwe Leendert van Veen, zonder beroep, 

mede te Delft woonachtig in betrekking van wettige voogdesfe over hare twee in huwelijk 
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met haar genoemden echtgenoot verwerkte en thans nog minderjarige kinderen, genaamd: 
Maria Christina, geboren den vijf en twintigsten november achttien honderd vijftig en Hermi-
na Maria Theresia van Veen, geboren den twintigsten november achttienhonderd zes en 
vijftig. 
Zijnde de sub 3 en 4 vermelde rekwiranten, alsmede de twee laatstgenoemde minderjarigen, 
de eenige kinderen en afkomelingen van wijlen Leendert van Veen, die een broeder was van 
den erflater. 

6. Den heer Anthonius van Veen, bouwman te Voorschoten. 
7. Den heer Johannes van der Vlugt, bouwman te Oegstgeest, als in huwelijk hebbende Maria 

Helena van Veen, met wie hij verklaarde in algeheele gemeenschap van goederen volgens de 
bepalingen der tegenwoordige wet te zijn gehuwd. 

8. De heer Leonardus van Veen, bouwknecht te Voorschoten 
Zijnde de sub 6 en 8 vermelde rekwiranten alsmede de opgemelde Maria Helena van Veen, 
de eenige kinderen en afkomelingen van de erflaters broeder wijlen Anthonie van Veen. 

9. Den heer Bernardus Henricus Taijlor, muziekmeester te Leiden, als in huwelijk hebbende 
Theresia Teunisfen, met wie hij verklaarde in algeheele gemeenschap van goederen volgens 
de bepalingen der tegenwoordige wet te zijn gehuwd, en daarenboven als gemagtigde van 
Maria Jacoba Teunisfen, zonder beroep, echtgenoot van en tot het teekenen der na te 
melden volmagt bijgestaan met en gemagtigd door den heer Antonius Boerma, 
hoofdonderwijzer te Zutphen en van Franciscus Adrianus Antonius Teunisfen, zonder beroep 
te ’s Gravenhage, blijkens onderhandsche acte van volmagt den twintigsten en twee en 
twintigsten september achttienhonderd drie en zeventig op de respectieve woonplaatsten 
der lastgevers geteekend. 
Zijnde de opgemelde Theresia Maria Jacoba en Franciscus Adrianus Antonius Teunisfen, de 
eenige kinderen en afkomelingen van des erflaters zuster Maria Catharina van Veen, eerst 
gehuwd geweest met Frans Teunisfen, thans echtgenoot van Arnoldus Johannes Petrus van 
Soest. 
De beide voorgemelde acten van lastgeving zijn, nadat die door de respectieve lasthebbers in 
tegenwoordigheid van mij notaris en der genoemde getuigen voor echt erkend en ten blijke 
daarvan door allen geteekend waren, aan deze minuut vastgehecht om daarmede gelijktijdig 
ter registratie te worden aangeboden. 

Nog in tegenwoordigheid van den heer Dominicus Cornelis Jansen, meester koekbakker, wonen-
de te ’s Gravenhage, in kwaliteit van toezienden voogd over de hiervoren genoemde minder-
jarigen Maria Christina en Hermina Maria Theresia van Veen, zoodanig benoemd en beëedigd 
door den Edele Achtbaren Heer Kantonregter te Delft, blijkens deszelfs behoorlijk geregistreerd 
proces-verbaal van den negenden october laatstleden. 
Hebbende de genoemde erflater wijlen de heer Jacobus van Veen, bij testament den zesden 
maart achttienhonderd drie en zeventig voor den ondergeteekenden notaris in tegenwoordigheid 
van getuigen te Delft verleden, na zijn afsterven behoorlijk geregistreerd, gemaakt en besproken 
de navolgenden legaten, met begeerte dat die binnen drie maanden na zijn overlijden aan de 
begiftigden zouden worden uitgekeerd, vrij van alle kosten en regten in het bijzonder gezuiverd 
van de belasting op het regt van succesfie, te weten: 
Aan Hendrik Holierhoek en Naatje Kuipers, echtelieden, in de gemeente Hof van Delft, de som 
van twee honderd gulden. 
Aan zijn broeder Hendrik van Veen en zijne huisvrouw Helena Langelaan, de som van twee 
honderd gulden. 
Aan zijne zuster Maria Catharina van Veen, eerder weduwe Frans Teunisfen, thans huisvrouw van 
Arnoldus Johannes Petrus van Soest, de som van een honderd gulden. 
Aan de armen der Roomsch-Catholieke Gemeente te Delft, de som van een honderd gulden. 
Aan de armen der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Delft, de som van een honderd gulden. 
Aan den tijdelijken pastoor van de Sint-Hippolijtuskerk te Delft, de som van twee honderd vijftig 
gulden, om daarvoor te doen een uitvaart, twaalf maanddiensten en een jaargetijde. 
Aan den tijdelijke pastoor van de Sint-Josefs Kerk te Delft, de som van twee honderd vijftig 
gulden, tot het doen van de gewone intenties. 
Verder gelegateerd aan zijn broeder Adrianus van Veen, het vruchtgebruik, zijn leven lang 
gedurende, van eene som van zes duizend gulden, gereed geld, in te gaan met den dag van het 
afsterven, van den testateur met begeerte dat dit kapitaal door de zorg van zijn na te noemen 
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executeur op een van de grootboeken der Nationale Schuld worde belegd, en op den naam van 
zijn genoemden broeder als vruchtgebruiker ingeschreven, hebbende de testateur uit het alzoo 
ingeschreven kapitaal, gemaakt en besproken, om daarvan na het overlijden van zijn broeder het 
genot te hebben: 
a. Eene som van een duizend gulden gereed geld, aan het Roomsch-Catholieke kerkbestuur van 

Sint-Hippolijtus te Delft, ten behoeve van de Roomsch-Catholieke parochiale scholen, die 
beheerd worden door de beide Roomsch-Catholieke kerkbesturen van Sint Joseph en Sint 
Hippolijtus te Delft. 

b. Eene som van vijf honderd gulden, gereed geld aan de kerk van Sint Hippolijtus te Delft 
onder bepaling dat in de kerk voor de rust der ziel van zijn genoemden broeder Adrianus van 
Veen en van hem zoo mede van de overige leden zijner familie, maandelijks gedurende 
vijftien jaren, gezamenlijk een Heilige Mis worde opgedragen. 

c. Eene som van vijftien honderd gulden, gereed geld, aan zijne behuwdzuster Johanna 
Snijders, weduwe van zijn broeder Leendert van Veen. 
Welke laatstgemelde drie legaten, zoomede dat van het voorschreven vruchtgebruik, door 
hem zijn gemaakt vrij van de belasting op het regt van succesfie. 

Wijders tot zijn eenige erfgenamen benoemd en geïnstitueerd zijne gezamenlijke neven en 
nichten (kinderen) van zijne broeders Hendrik, Leendert en Anthonie van Veen, en van zijne 
zuster Maria Catharina van Veen, eerst gehuwd geweest met Frans Teunisfen, thans echtgenoot 
van Arnoldus Johanes Petrus van Soest, en zulks bij hoofden, en niet staaksgewijze, ieder voor 
een gelijk aandeel, en zulks in zijne gansche nalatenschap, niets daarvan uitgezonderd, daaronder 
alzoo ook begrepen het overige gedeelte in het kapitaal, waarvan aan zijn broeder Adrianus van 
Veen, levenslang het vruchtgebruik is besproken. 
Eindelijk verzocht en gecommitteerd tot uitvoerder van zijn uitersten wil, bezorger zijner begrafe-
nis en redderaar zijns boedels den heer rekwirant Adrianus Groenewegen, met de magt van het 
bezitneming volgens de wet, en hem tevens benoemd tot bewindvoerder over dat gedeelte zijner 
nalatenschap, waarover door hem in vruchtgebruik is beschikt, met al de magt, die hem als 
zoodanig kan gegeven worden, ook die van asfumtie en surrogatie, hem ontheffende van de 
verpligting tot het stellen van zekerheid, hem vrijlatende in deze betrekking, zoo zeer als in die 
van executeur, het loon in rekening te brengen aan bewindvoerders en executeurs bij de wet 
toegekend. 
Tot de nalatenschap van den erflater zijn mitsdien uit krachte der hiervoren vermelde erfstelling 
geregtigd zijne zeventien neven en nichen, allen hiervoren genoemd, ieder voor een gelijk aan-
deel of een zeventiende part. 
De voorgemelde beschrijving zal geschieden volgens de opgave en aanwijzing zoo van den rekwi-
rant executeur Adrianus Groenewegen, die zich na het overlijden van den testateur krachtens de 
magt hem bij het bovenvermelde testament verleend, heeft gesteld in het bezit der goederen tot 
zijne nalatenschap behoorende, als van de rekwirante mejufvrouw de weduwe Leendert van 
Veen, bij wie de erflater was inwonende, zullende de taxatie der meubilaire en soortgelijke 
goederen worden gedaan door den heer Johannes Jan Pieter van Beest, vendumeester te Delft, 
daartoe door partijen verzocht, en die mede ten opgemelden sterfhuize tegenwoordig, vooraf is 
beëedigd door den genoemden heer Kantonregter te Delft, blijkens deszelfs behoorlijk geregi-
streerd proces-verbaal van den zestienden october laatstleden. 
En hebben de rekwiranten, de toeziende voogd, de genoemde deskundige en de opgemelde 
getuigen (allen aan mij notaris bekend) met mij notaris deze acte rekwisitoir onmiddelijk na 
voorlezing geteekend. 
[Handtekeningen: A. Groenewegen, H. van Veen, W. Mettes, T.J.M. van Veen, H.M.J. van Veen, 
A.M.C. Snijders, wed. L. van Veen, T. van Veen, J. van der Vlugt, LeenVanVeen, B.A. Taylor, D.C. 
Jansen e.a.] 
Waarna men dadelijk tot de voorgenomen beschrijving is overgegaan op deze wijze. 
Publieke effecten 
Acht obligatiën ten laste van Oostenrijk, metalliek in papier, ieder groot in kapitaal een honderd 
florijnen, rentende vijf percent ’s jaars, nommers 20570, 20571, 20572, 20573, 20574, 20756, 
20757 en 83433. 
Met de halfjarige coupons van interesfen te verschijnen primo november achttien honderd drie 
en zeventig en vervolgens. 
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Acht obligatiën ten laste van Peru, van anno achttien honderd zeventig, ieder groot in kapitaal 
twintig pond sterling, rentende zes percent ’s jaars, serie F, nommers 51590, 51591, 70894, 
110194, 142154, 143526, 144202 en 196157. 
Met de halfjarige coupons van intresfen te verschijnen een januarij achttien honderd vier en 
zeventig en vervolges. 
Een obligatie ten laste van den staat Florida van anno achttien honderd zeventig, groot een 
duizend Dollarrs, rentende acht percent ’s jaars, nommer 288. 
Met de halfjarige coupons van intresfen verschenen geweest een julij achttien honderd drie en 
zeventig en die welke later zullen verschijnen. 
Vier obligatiën in de premieleening ten laste van de stad Rotterdam, ieder groot een honderd 
gulden, rentende drie percent ’s jaars van anno achttien honderd acht en zestig, nommers 10308, 
10319, 10320 en 60018. 
Met de coupons van intresffen te verschijnen een januarij achttien honderd vier en zeventig en 
vervolgens. 
Eene obligatie in de premie leening ten laste van Turkije van anno achttien honderd zeventig, 
groot vier honderd francs, rentende drie percent ’s jaars, nommer 171323. 
Met de halfjarige coupons van interesfen verschenen geweest een october achttien honderd drie 
en zeventig en die welke later zullen verschijnen. 
Een Venetiaansch Lot van anno achttien honderd negen en zestig, groot dertig Lires, serie 2218 
nommer 6. 
Drie Bucarest Loten van anno achttien honderd negenenzestig, ieder groot twintig francs, serie 
5372, No. 026, serie 0144, nommer 035 en serie 1247 nommer 046. 
Een Milaansch Lot van anno achttien honderd zes en zestig groot tien francs, serie 764 nommer 
70. 
Een aandeel in de Loerij leening van den Heiligen Antonius, in achttien honderd vier en zestig te 
Rotterdam uitgegeven, nommer 58. 
Tien aandeelen met loting ten laste van de stad Madrid, van anno achttien honderd achten 
zestig, ieder groot een honderd francs, rentende drie percent ’s jaars, nommers 240302, 240303, 
240304, 240305, 240308, 303899, 311203, 311204, 311205 en 311206. 
Met de coupons van intresfen, verschenen geweest een januarij achttien honderd twee en 
zeventig en een januarij achttien honderd drie en zeventig en die welke later zullen verschijnen. 
Twaalf obligatiën ten laste van Mexico, van anno achttien honderd vier en zestig, ieder groot een 
honderd Pond Sterling, rentende drie percent ’s jaars, nommers 49062, 54474, 54737, 56392, 
56464, 57847, 57958, 58197, 59531,60036, 60452 en 49948. 
Met de halfjarige coupons van intresfen verschenen geweest een januarij achttien honderd zeven 
en zestig en vervolgens en die welke later zullen verschijnen. 
Twee bewijzen Mexico, van anno achttien honderd zes en veertig ieder groot vijf honderd Pond 
Sterling, nommers 2102 en 4057. 
Vier dito bewijzen van anno achttien honderd zes en veertig ieder groot twee honderd vijftig 
Pond Sterling nommers 2562, 2613, 3049 en 3428. 
Vier dito bewijzen van anno achttien honderd zes en zestig te zamen groot twaalf Pond Sterling 
tien shillings, nommers 981, 1374, 4848 en 4850. 
Twee Grenada-Land Certificaten, beide uitgegeven den eersten junij achttien honderd een en 
zestig, de eene bekend onder nommer 5592, voor honderd zestig hectares, en de andere onder 
nommer 4671 voor tachtig hectares. 
Acht Land Certificaten, regt gevende in de Republiek Poijais op eenige acres land, en wel: 
Nommer 8 op drie honderd acres. 
Nommer 21 op drie honderd acres. 
Nommer 850 op twee honderd acres. 
Nommer 851 op vier honderd acres. 
Nommer 878 op vier honderd acres. 
Nommer 1394 op drie honderd acres. 
Nommer 1410 op drie honderd acres. 
Nommer 1418 op drie honderd acres. 
Nege obligatiën ten laste van de Geconfedereerde Staten van Zuid Amerika van anno achttien 
honderd vier en zestig, ieder groot een duizend dollars, rentende zes percent ’s jaars, nommers 
169, 3484, 3483, 3485, 3486, 3915, 6912, 8952 en 8953. 
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Met de halfjarige coupons van intresfen verschenen geweest een julij achttien honderd vijf en 
zestig en vervolgens en die welke later zullen verschijnen. 
Achttien obligatiën ten laste alsvoren, van diverse datums ieder groot een duizend dollars, 
rentende acht percent ’s jaars, nommers 5, 273, 515, 752, 889, 890, 1011, 1026, 1111, 1196, 
2253, 2358, 2547, 2552, 2634, 2682, 30154 en 34383. 
Met de daarbij behoorende halfjarige coupons van intresfen. 
Zeventien obligatiën ten laste als voren, insgelijks van diverse datums, ieder groot vijf honderd 
dollars, rentende acht percent ’s jaars, nommer 88, 89, 90, 234, 818, 1046, 1067, 1264, 1575, 
20752, 20832, 38766, 38940, 38944, 38947, 38948 en 28950. 
Met de daarbij behoorende halfjarige coupons van intresfen. 
Tien aandeelen in de Nederlandsche Maatschappij der Overlevings-Kasfen en Wederverzekering, 
gevestigd te Utrecht, ieder groot een honderd gulden, waarop is gestort tien percent of tien 
gulden, nommers 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 en 525. 
Een aandeel in de Levensverzekeringmaatschappij ‘Pietas’gedomiciliëerd te Utrecht, groot een 
honderd gulden, waarop is gestort tien percent of tien gulden, afgegeven in februarij achttien 
honderd drie en zestig onder nommer 170. 
Een Weener-Lot van anno achttien honderd vier en zestig, groot een honderd florijnen serie 
2536, nommer 85.  
Een Hongaarsch Lot van anno achttien onderd zeventig, mede groot een honderd florijnen, serie 
3095, nommer 40sz. 
Schuldvorderingen 
Eene onderhandsche schuldbekendtenis ten laste van Antonius van Veen, te Amsterdam en ten 
behoeve van den nu overledene groot in hoofdsom negentien honderd gulden, rentende vier 
percent ’s jaars, verschijnende jaarlijks op den eersten mei en den eersten november, blijkens 
handschrift van dato zeven februarij achttien honderd twee en zeventig, welke intressen zijn 
aanbetaald tot den eersten mei achtienhonderd drie en zeventig. 
Een dito ten laste van Johannes van der Vlugt te Leiden, en ten behoeve als voren, groot in 
hoofdsom zeven honderd gulden, rentende vier percent ’s jaars, verschijnende jaarlijks op den 
zeven en twintigsten februarij, blijkens handschrift, van dato zeven en twintig februarij achttien 
honderd drie en zeventig, welke intresfen te goede zijn van af genoemde dagteekening. 
Een dito ten laste van D. van Dijk te Delft, en ten behoeve als voren, groot in hoofdsom een hon-
derd gulden, rentende vijf percent ’s jaars, verschijnende jaarlijks op den dertigsten november, 
blijkens handschrift van dato dertig november achttien honderd zeventig, welke intresfen te 
goeden zijn van af den dertigsten november achttien honderd twee en zeventig. 
Eene dito ten laste van A.A. van Welij te Delft, en ten behoeve alsvoren, groot in hoofdsom een 
honderd gulden, rentende vijf percent ’s jaars, verschijende jaarlijks den negenden mei, blijkens 
handschrift van dato negen mei achttien honderd een en zeventig, welke intresfen te goede zijn 
van af den negenden mei laatstleden. 
Eene dito ten laste van F.A.A. Teunisfen te Leiden en ten behoeve als voren, groot in hoofdsom 
een honderd gulden rentende vier percent ’s jaars, blijkens handschrift van dato een maart 
achttien honderd drie en zestig, welke renten te goede zijn vanaf genoemde dagteekening. 
Eene dito ten laste van de Weduwe Teunisfen te Amsterdam, en ten behoeve als voren, groot in 
hoofdsom twee honderd gulden in dato zeven julij achttien honderd zestig zonder beding van 
intresffen. 
Een pretentie ten laste van Gerardus Ruijgrok te Delft groot in hoofdsom vijftig gulden, per reste 
van meerder. 
Onroerende goederen 
Tot de nalatenschap van den erflater behoorende, bestaande in: 
Nommer een. Een blok van negen huizen en erven, staande en gelegen aan de zuidzijde van den 
Nieuwen Langendijk te Delft, gemerkt met wijk 3 nommer 370, en op den perceelsgewijzen 
kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie D, nommers 1102 tot en met 1108, 1127 en 
1227, voor eene inhoudsgrootte van twee aren drie en negentig centiaren. 
Nommer Twee. Een blok van negen huizen en erven, alsmede een stuk grond daarachter, ins-
gelijks aan de zuidzijde van den Nieuwen Langendijk te Delft, gemerkt met wijk 3 nommers 410a 
tot en met i, en op den genoemden perceelsgewijzen kadastralen legger bekend in sectie D 
nommers 1130 tot en met 1138, voor eene inhoudsgrootte van vijf aren vijftig centiaren. 
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Nommer drie. Een huis en erve, staande en gelegen aan de zuidzijde van de Vlouw te Delft, 
gemerkt met wijk 4 nommer 105, en op den gezegden kadastralen legger bekend in sectie C 
nommer 1015, voor eene inhoudsgrootte van zes en veertig centiaren. 
Nommer Vier. Een blok van vijf huizen en erven alsmede staande en gelegen aan de zuidzijde van 
de Vlouw tot Delft, gemerkt met wijk 4 nommers 106 tot en met 110, en op den genoemden 
kadastralen legger aangewezen in sectie C nommer 1541 tot en met 1545, voor eene inhouds-
grootte van een are drie en zestig centiaren. 
Nommer vijf. Drie huizen en erven, met bleekveld daarachter, staande en gelegen aan de noord-
zijde van de Gasthuislaan te Delft, gemerkt met wijk 2 nommers 366, 367a en 367b, en op den 
meergenoemden kadastralen legger bekend in sectie D nommers 1464, 1465 en 1466, voor eene 
inhoudsgrootte van een are zes en tachtig centiaren. 
Al de voorgemelde panden zijn bij de week verhuurd; verklarende de rekwirant executeur dat de 
wekelijksche huurpenningen door de verschillende huurders tot heden zijn aanbetaald en de 
deswegens ontvangen huurpenningen bij de gereede gelden des boedels zijn opgenomen. 
Titels en papieren 
De rekwirant executeur verklaarde dat behalve het afschrift van den uitersten wil des erflaters, 
waarvan de inhoud in den hoofde dezes bereids is omschreven, in den boedel zijn gevonden de 
navolgende titels. 
A. Afschrift eener acte van verkoop en koop den eersten augustus achttien honderd een en 

zestig voor den te Soetermeer geresideerd hebbende notaris Isaac Molenaar Corenliszoon, in 
tegenwoordigheid van getuigen te Delft verleden, behoorlijk geregistreerd en den negenden 
dier maand ten kantore van de bewaring der hypotheken te ’s Gravenhage is overgeschreven 
in deel drie honderd zes nommer vier, waaruit blijkt, dat aan den nu overledene in eigendom 
is overgedragen het blok van negen huizen en erven aan den Nieuwen Langendijk te Delft, 
hiervoren bij de rubriek onroerende goederen onder nommer een omschreven. 

B. Afschrift eender acte van verkoop en koop den vier en twintigsten november achttien hon-
derd twee en veertig voor den genoemden notaris Molenaar in bijzijn van getuigen in de 
gemeente Rijswijk verleden, behoorlijk geregistreerd en den vijfden december daaraanvol-
gende ten gemelden hypotheekkantore overgeschreven, in deel twee en vijftig, nommer 
zeventien, waarbij aan den erflater wordt getransporteerd het huis en erve aan de Vlouw te 
Delft, hierovern bij de gezegde rubriek onder nommer Drie vermeld. 

C. Afschrift eener acte van verkoop en koop den negenden junij achttien honderd acht en vijftig 
voor den ondergeteekenden notaris Vorstman, in presentie van getuigen te Delft gepasfeerd, 
behoorlijk geregistreerd en den veertienden dier maand ten voorschreven hypotheekkantore 
overgeschreven, in deel twee honderd drie en zestig nommer drie en twintig, behelzende de 
eigendomsverkrijging door den erflater van het blok van vijf huizen en erven aan de Vlouw te 
Delft, hiervoren bij de gemelde rubriek onder nommer vier aangewezen. 

D. Afschrift van de processen-verbaal van publieke veiling en verkoop, den twintigsen en zeven 
en twintigsten januarij achttien honderd drie en zeventig ten overstaan van den onderge-
teekenden notaris Vorstman in tegenwoordigheid van getuigen te Delft gehouden, behoorlijk 
geregistreerd, en den vijfden maart van dat jaar ten kantore van de bewaring der hijpothe-
ken voormeld overgeschreven in deel vier honderd een en zeventig, nommer een en veertig, 
waarbij aan den erflater definitief zijn toegewezen de drie huizen en erven aan de Gasthuis-
laan te Delft, hiervoren bij de beschrijving der onroerende goederen onder nommer vijf 
voorkomende. 

Wordende door den rekwirant executeur te dezer plaatse opgemerkt dat van het blok van negen 
huizen en erven met het daarachter gelegen stuk grond, sub nommer twee der rubriek onroeren-
de goederen vermeld, geen titels of bewijzen van eigendom gevonden zijn, maar dat het hem, 
zoowel als sommige der overige rekwiranten bekend is dat de erflater de bedoelde panden heeft 
gebouwd of gesticht op een stuk open grond door hem meer dan vijf en dertig jaren voortdu-
rend, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig als eigenaar bezeten geweest. 
Gereed geld 
Volgens opgave van den rekwirant executeur bedragen de gereede gelden tijdens het afsterven 
van den erflater, in bank- en muntpapier, en diverse specien een duizend zes en vijftig gulden vier 
en een halve cent. 
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Waarbij sedert door hem is ontvangen aan huurpenningen van de onroerende goederen des 
boedels tot en met den twintigsten dezer maand eene som van twee honderd vijftien gulden acht 
en tachtig en een halve cent. 
Zoodat de contanten te zamen bedragen twaalf honderd een een zeventig gulden drie en negen-
tig cents. f 1271, 93. 
Meubelen, huisraad, kleederen en verdere goederen tot den inboedel behoorende, als: 
In een alcove 
Een ijzeren ledikant met behangsel en matras op dertien gulden. 
Daarin: een bed, een peluw en twee kusfens op vijf en twintig gulden. 
Voorts een chiffoniere op achttien gulden. 
In de binnenkamer 
Een secretaire op vijf en veertig gulden. 
Daarop een pendule op vijftig gulden. 
Voorst een ziekenstoel met kusfen op vijf en twintig gulden. 
Zes stoelen met leeren zittingen op vier gulden vijftig cents. 
Een kamergemak op twee gulden. 
Een kruisbeeld op een gulden. 
Een spiegel met bruine lijst op twee gulden. 
Een bedtafeltje op een gulden vijftig cents. 
Daarop een déjeuné, twee kandelaars en een saladevork op een gulden vijftig cents. 
Voorts een kruisbeeld op vijf en zeventig cents. 
Twee schilderijen op drie gulden vijftig cents. 
Een ronde tafel op drie gulden. 
Daarop een petroleum toestel op twee gulden vijftig cents. 
Twee vazen op zeven gulden. 
Voortseen pijpenlade en standard op vijf en zeventig cents. 
Vier sloopen en eenige lappen op vijftig cents. 
Zeven hemden op drie gulden vijftig cents. 
Vier onderbroeken en een paar kousen op twee gulden. 
Zes hemdrokken op vier gulden. 
Zes zakdoeken op zestig cents. 
Zes dito op zestig cents. 
Een zwart laken broek en vest op vier gulden. 
Een zwarte rok op een gulden vijftig cents. 
Een zwarte jas, broek en vest met twee dasfen op vijftien gulden. 
Een bruine jas en zwart vest op drie gulden. 
Een zwarte jas met fluweelen kraag op vier gulden. 
Een wandelstok op vijfentwintig cents. 
Een paar pantoffels op twee gulden. 
Een paar dito op twee gulden. 
Een paar laarzen op vijf en zeventig cents. 
In den tuin op het Roomsch-Catholiek Kerkhof in bewaring bij den tuinman 
Eenige broeiramen op veertig gulden. 
Gemaakt goud en zilver 
Een gouden horologie bij gisfing geschat op achttien gulden. 
Een dito vestketting wegende honderd zes en vijftig decigram, waardig zeventien gulden vijftien 
cents. 
Een zilveren snuifdoos, wegende vijf en negentig gram, waardig acht gulden tien cents. 
Een dito medaille, wegende vijf en twintig gram waardig twee gulden. 
Bedragende de voorschreven geïnventariseerde en getaxeerde goederen te zamen eene waarde 
van drie honderd vier en dertig gulden vijf en negentig cents. f 334,95 
Niets meer te voorschijn gebracht of opgegeven zijnde wat tot de baten des boedels behoort, is 
men vervolgens overgegaan tot de beschrijving der thans bekende 
Lasten 
Eene schuldvordering ten behoeve van de minderjarigen Jan Willem en Maarten van der Sloot te 
Vlaardingen, en ten laste van den erflater den heer Jacobus van Veen, wegens geleend geld, 
groot in hoofdsom veertienhonderd gulden, rentende vijf percent ’s jaars, onder hypothecair 
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verband van de onroerende goederen, hiervoren onder nommer een omschreven, krachtens acte 
den zesden januarij achttien honderd acht en zestig voor den notaris Isaac van der Poort en 
getuigen te Maasland verleden, behoorlijk geregistreerd, dus f 1400,-. 
Met de renten daarop verschuldigd van af den laatsten verschijndag af een januarij achttien hon-
derd drie en zeventig Memorie 
Wegens doodschulden, begrafenisregten, kerkdiensten, alsmede het maken en leveren der dood-
kist, te zamen twee honderd drie en twintig gulden vijf en zestig cents. 
Voor maakloonen, afleggen van het lijk en bekendmakingen, van het overlijden, vijf en dertig 
gulden. 
Voor kamerhuur en vertering na afloop der begrafenis en daartoe betrekkelijk vier en twintig 
gulden veertig cents. 
Eene vordering van F.H. Planken te Delft, voor waakloonen en verdere persoonlijke diensten aan 
den overledene bewezen vanaf elf februarij dezes jaars tot en met den eersten augustus daarna, 
acht en tachtig gulden. 
En dito van C.J.G. van der Toorn Vrijthoff aldaar, voor leverantie van breukbanden en daarbij 
gepresteerde diensten over dit jaar, zes en vijftig gulden. 
Bedragende de uitgetrokken lasten te zamen achttien honderd zeven en twintig gulden vijf cents. 
f 1827,05 
En nadat dit alles alzoo beschreven was wat geacht kan worden te behooren tot den boedel 
nagelaten door den heer Jacobus van Veen, heeft de rekwirant executeur, alsmede de rekwirante 
mejufvrouw de weduwe Leendert van Veen, als beiden de opgave en aanwijzing in deze gedaan 
hebbende, ieder afzonderlijk in handen van mij notaris den eed afgelegd, verklarende niets te 
hebben verzwegen of verduisterd, noch te weten of te hebben gezien, dat iets verduisterd is van 
hetgeen tot voorschreven boedel behoort, niettemin aannemende om wanneer later nog iets ter 
hunner kennis mogt komen, waarmede deze inventaris zou moeten worden aangevuld, daarvan 
eeven zeer opgave te zullen doen. 
En zijn met goedvinden van partijen al de voorschreven baten gelaten in het bezit en de bewaring 
van den rekwirant executeur, die zich daarmede belast en aangenomen heeft alles wederom te 
voorschijn te zullen brengen en te verantwoorden daar waar en aan wien dit zal behooren. 
Met voorschreven werkzaamheden bezig geweest zijnde tot des avonds ten acht ure, is deze 
inventaris en het daarvan opgemaakt proces-verbaal gesloten en door de rekwiranten (met 
uitzondering van den rekwirant den heer Bernardus Henricus Taijlor, die zich vóór de sluiting dezs 
verwijderd heeft) den toezienden voogd de genoemde deskundige de opgemelde getuigen en mij 
notaris onmiddelijk na voorlezing geteekend. 
[Handtekeningen, Leen van Veen tekent als laatste familielid in enigszins bibberig handschrift. 
Hierna staat een aantekening over de registratie van de akte. Volmachten niet overgetypt, zitten 
wel bij de kopie-akte.] 
 
Akte 157, anno 1873. Samenvatting familiegegevens generatie 05. 

 Hendrik van Veen is logement-en stalhouder in Hoorn. 

 Weduwe Leenderd van Veen, Anna Maria Christina Snijders woont in 1873 te Delft. 

 De kinderen van wijlen Anthonie van Veen (gen 04) zijn: 
1. Antonius van Veen, bouwman, te Voorschoten; 
2. Maria Helena van Veen, gehuwd met J. van der Vlugt, bouwman te Oegstgeest; 
3. Leonardus van Veen, bouwknecht te Voorschoten. 

 Maria Catharina van Veen, gehuwd met A.J.P. van Soest. 
Opmerkingen. Jacobus van Veen doet giften aan zowel de katholieke als de NH-kerken. Qua 
inboedel, goud en zilver en kleding heeft hij weinig spullen, maar wat hij heeft, is grotendeels wel 
van zeer goede kwaliteit of materialen, afgaande op de genoemde prijzen. Zijn begrafenis was 
uitzonderlijk duur voor een middenstander, kennelijk hechtte hij sterk aan de laatste eer. 
Vergelijk ook gegevens van Reinke/Huijbers/Van Wijk uit die tijd. 
 
Notaris Mr. B. van Berckel, akte 16, 16-01-1882. Scheiding. 
Heden den zestienden januarij achttien honderd twee en tachtig. 
Compareerden voor mij Mr Bartholomeus van Berckel, notaris in het eerste arrondissement der 
provincie Zuid Holland, residerende te Delft, in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen. 
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1. De heer Jacobus van der Kleij, particulier, wonende te Delft in hoedanigheid als lasthebber 
van mejufvrouw Helena Maria Jacoba van Veen, partikuliere, wonende te Weert, blijkens 
onderhandsche acte aldaar den acht en twintigsten julij jongstleden geteekend, en die, na 
vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en den getuigen, voor echt 
erkend en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn aan deze minuut akte is 
vastgehecht. 

2. Mejufvrouw Theresia Jacoba Maria van Veen. 
3. Mejufvrouw Maria Christina van Veen. 
4. Mejufvrouw Hermina Maria Theresia van Veen, allen partikulieren, wonende te Delft. 
De comparanten, mij notaris bekend, geven te kennen:  
Dat zij bij de tegenwoordige akte verlangen over te gaan tot de verdeeling van eenige baten, 
welke aan de tweede, derde en vierde comparanten en de lastgeefster van den eersten 
comparant in gemeenschapelijken eigendom toebehooren als erfgenamen voor gelijke deelen, 
van hare te Delft overledene ouders Leonardus van Veen en Johanna Maria Christina Snijders, en 
ten gevolge van oplegging van uit die nalatenschappen afkomstige inkomsten. 
Dat zij te dien einde hebben opgemaakt den hiernavolgenden staat; waarin de onroerende 
goederen zijn gebragt voor de waarde waarop zij door belanghebbenden met onderling goed-
vinden zijn getaxeerd en de effekten voor de waarde waarop zij staan genoteerd in de officiele 
prijscourant van den acht en twintigsten november jongstleden. 
Dat de interesten van schuldvorderingen en de renten van effekten zullen worden bijberekend 
tot den eersten december des vorigen jaars. 
Staat der Baten. 
Artikel een. 
Negen huizen met bleekvelden en erven, gemerkt nommers 400, 398, 397, 396, 395, 394, 393 en 
392, staande en gelegen aan de zuidzijde van de Nieuwen Langendijk te Delft kadaster sectie D 
nommers 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 en 1138, te zamen groot vijf aren 
vijftig centiaren, gewaardeerd acht duizend vijf honderd gulden. f 8.500,- 
Verhuurd à veertien gulden dertig cents per week, waarop geen achterstand. 
Door de moeder der codividenten aangekocht bij processen verbaal van veiling en afslag den 
eersten en achtsten december achttien honderd drie en zeventig, door den te Delft residerenden 
notaris Jacobus Vorstman opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te ’s Gravenhage 
den derden februarij daarna deel 485 nommer 39. 
Artikel twee. 
Een huis gemerkt no. 45 te Delft aan de zuidzijde van de Choorstraat, kadaster sectie C nommer 
253 groot een are zeven en veertig [centie]aren, gewaardeerd vijf duizend gulden f 5.000,- 
Verhuurd à zeven gulden per week, waarop geen achterstand. 
Aan de moeder der codividenten toebedeeld bij acte houdende scheiding van den boedel door de 
echtenlieden Van Veen, bovengenoemd, in gemeenschap bezeten geweest en verdeeling der 
nalatenschap van Leonardus van Veen, den achtsten maart achttien honderd negen en vijftig 
voor den notaris Isaac Molenaar Corneliszoon residerende te Soeterwoude, gepasseerd, 
overgeschreven ten hypotheekkantore te ’s Gravenhage den acht en twintigsten maart daarna, 
deel 273 nommer 65. 
Artkel drie. 
Een hypothekaire schuldvordering groot in kapitaal zes duizend gulden, ten behoeve van mejuf-
vrouw de Weduwe Leonardus van Veen, voornoemd en ten laste van Jan Dollekamp koopman te 
’s Gravenhage, blijkens acte den eersten augustus achttien honderd zeven en zeventig voor de te 
’s Gravenhage residerende notaris J.L. Wieret verleden, uit kracht waarvan bij vernieuwing 
inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te ’s Gravenhage den twintigsten augustus acht-
tien honderd negen en zeventig, deel 87, nommer 35. f 6.000,- 
Rente à vijf procent ’s jaars van af den laatsten verschijning of primo augustus achttien honderd 
een en tachtig tot den eersten december jongstleden, honderd gulden. f 100,- 
Artikel vier. 
Een hypothecaire schuldvordering groot in kapitaal per reste zes duizend gulden ten behoeve als 
voren ten laste van Jacob Hoek Junior, meester timmerman te Schiedam, blijkens acte den 
zevenden augustus achttien honderd drie en zeventig voor den te Schiedam gevestigden notaris 
Hendrik Willem Marius Roelants verleden, uit krachte waarvan bij venieuwing inschrijving is 
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genomen ten hypotheekkantore te Rotterdam den tienden october achttien honderd negen en 
zeventig deel 80 nommer 83. f 6.000,- 
Rente à vijf procent ’s jaars vanaf den laatsten verschijndag of primo augustus achttien honderd 
een en tachtig tot als voren, honderd gulden f 100,- 
Artikel vijf. 
Een hypothekaire schuldvordering groot in kapitaal acht duizend gulden ten behoeve van de vier 
codividenten en ten laste van Leendert Tellekamp, meester timmerman, te ’s Gravenhage, 
blijkens acte den tweeden april achttien honderd acht en zeventig voor den onder geteekenden 
notaris gepasfeerd uit krachte waarvan ten hypotheekkantore te ’s Gravenhage bij vernieuwing 
inschrijving is genomen den vier en twintigsten september achttien honderd negen en zeventig, 
deel 4b nommer 3 zegge f 8.000,- 
Rente à vijf percent ’s jaars van af den laatsten verschijndag of primo october achttien honderd 
een en tachtig tot als voor zesenzestig gulden zes en zestig cent f 66,66 
Artikel zes. 
Twee aandeelen ten laste de stad Rotterdam leening van achttien honderd acht en zestig ieder 
groot een honderd gulden, rentende drie procent ’s jaars op primo januarij nommer 60017 en 
60016. Waardig honderd twee en een half per cent dus twee honderd vijf gulden. 
Rente van af primo januarij achttien honderd een en tachtig tot als voor vijf gulden vijftig cent. 
Samen f 210,50 
Artikel zeven. 
Een en twintig obligatien ten lasten Oostenrijk ieder groot een duizend florijnen nommers 42908, 
97118, 170067 tot en met 170983, 338459 en 375133 rentende vijf procent ’s jaars, op een 
januarij en een julij, waardig vijf en zestig en een half percent dus zestien duizend vijf honderd zes 
gulden f 16,506,- 
Rente vanaf primo julij achttien honderd een en tachtig tot als voren, vijf honderd vijf en twintig 
gulden f 525,- 
Artikel acht. 
Negen dito, ieder groot duizend florijnen nommers 4972, 100683, 135783, 187695, 267900, 
281751, 284807, 320393, 358743, waardig vijf en zestig en een-vierde procent, dus zeven duizend 
zeven en veertig gulden f 7.047,- 
Rente van af primo november jongsleden tot als voor vijf en veertig gulden f 45,- 
Artikel negen. 
Drie dito, ieder groot honderd florijnen nommers 95362, 106949 en 123623, rentende vijf 
procent ’s jaars op een mei en een november waardig vijf en zestig en een kwart percent dus 
twee honderd vier en dertig gulden negentig cent f 234,90 
Rente vanaf primo november laatst leden tot als voor een gulden vijftig cent f 1,50 
Artikel tien. 
Drie obligatien Hongaarsche Goudleening van de jaren achttien honderd zeven en zeventig tot 
negen en zeventig, serie B nommer 45192, serie C nommers 228918 en 228919, rentende zes 
procent ’s jaars op een januarij en een julij waardig honderd een drie-vierde percent dus achttien 
honderd een en dertig gulden vijftig cents. f 1.831,50 
Rente vanaf primo julij achttien honderd een en tachtig tot als voor vijf en veertig gulden f 45,0 
Artikel elf. 
Tien aandeelen Baltische Spoorweg ieder groot honderd vijf en twintig zilveren roebels nommers 
194921 en [tot en met] 194930, rentende drie percent ’s jaars op veertien januarij en veertien 
julij, waardig twee en vijftig en een halve percent, dus dertien honderd twaalf gulden vijftig cent 
f 1.312,50 
Rente vanaf veertien julij achttien honderd een en tachtig tot als voor acht en twintig gulden 
dertig cent. f 28,30 
Artikel twaalf. 
Twee obligatien ten laste van Rusland ieder groot duizend gulden, nommers 1550 en 46564, 
rentende vijf procent ’s jaars op een januarij, waardig acht en negentig drie-vierde percent, dus 
negentien honderd vijf en zeventig gulden. f 1975,- 
Rente vanaf een januarij achttien honderd een ene tachtig tot als voor een en negentig gulden 
zes en zestig cent. f 91,66 
Artikel dertien. 
Gereed geld tot een bedrag van drie duizend gulden. f 3.000,- 
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Totaal zes en zestig duizend zes honderd twintig gulden twee en vijftig cent f 66.620,52. 
Waartoe ieder der codividenten voor één-vierde is geregtigd, alzoo ter som van zestien duizend 
zes honderd vijf en vijftig gulden en dertien cents. f 16.655.13. 
Toedeelingen 
In voldoening van het aan ieder der deelgenooten competerende verklaarde de comparanten aan 
te bedeelen, te weten: 
Aan den heer Jacobus van der Kleij voor zijne lastgeefster Helena Maria Jacoba van Veen: 
1. Twintig van de een en twintig certificaten ten laste Oostenrijk in artikel zeven omschreven 

nommers ... en aldaar met de renten gebragt voor zestien duizend twee honderd twintig 
gulden f 16.220,- 

2. Eene som van vier honderd vijf en dertig gulden dertien cents uit de contanten in artikel 
dertien gemeld f 435,13. 

3. Tezamen zestien duizend zes honderd vijf en vijftig gulden dertien cents. f 16.655,13 
Aan de comparanten Theresia Jacoba Maria, Maria Christina en Hermina Maria Theresia van 
Veen, te zamen: 
1. De negen huizen huizen cum annexis in artikel een omschreven, gewaardeerd f 8.500,- 
2. Het huis in de Choorstraat in artikel twee omschreven en gewaardeerd f 5.000,- 
3. De hypothecaire schuldvordering ten laste van Jan Dollekamp in artikel drie gemeld en aldaar 

met de renten uitgetrokken voor f 6.100,- 
4. De hypothecaire schuldvordering ten laste van Jacob Hoek, in artikel vier gemeld en aldaar 

met den interest uitgetrokken voor f 6.100,- 
5. De hypothekaire schuldvordering ten laste van Leendert Tellekamp in artikel vijf gemeld en 

aldaar met de renten uitgetrokken voor f 8.066,66 
6. De beide aandeelen ten laste de stad Rotterdam in artikel zes omschreven en aldaar met de 

rente uitgetrokken voor twee honderd tien gulden vijftig cents. f 210,50 
7. Een der een en twintig obligatien ten laste Oostenrijk, nommer 42908, in artikel zeven 

gemeld en aldaar met de rente gebracht voor acht honderd elf gulden f 811,- 
8. De negen certificaten ten laste Oostenrijk in artikel acht omschreven en aldaar met de renten 

uitgetrokken voor f 7.092,- 
9. De drie certificaten ten laste Oostenrijk in artikle negen omschreven en aldaar met de renten 

uitgetrokken voor f 236,40 
10. De drie obligatien Hongaarsche Goud Leening in artikel tien gemeld en aldaar met de rente 

uitgetrokken voor f 1.876,50 
11. De drie aandeelen Baltische Spoorweg in artikel elf gemeld en aldaar uitgetrokken voor 

f 1.340,80 
12. De beide obligatien ten laste Rusland in artikel twaalf gemeld en aldaar uitgetrokken voor 

f 2.066.66 
13. Een som van twee duizend vijf honderd vier en zestig gulden zeven en tachtig cent uit de 

contanten in artikel dertien gemeld f 2.564,87 
14. Te zamen negen en veertig duizend negen honderd vijf en zestig gulden negen en dertig 

cents. f 49.965,30 
En verklaarden de comparanten op de vorenstaande wijze tot hun onderling genoegen de 
scheiding van de tusfchen hen bestaan hebbende gemeenschap te hebben tot stand gebragt, de 
toebedeelde zaken en gelden te hebben overgenomen en ontvangen, en mitsdien, de eerste 
comparant eenerzijds en de overige comparanten te zamen anderzijds, elkander over en weder 
te kwiteren een dechargeren zonder voor behoud terwijl de drie laatstgenoemden erkenden de 
bewijzen van eigendom tot de hun gezamelijk toebedeelde onroerende goederen betrekkelijk 
naar zich te hebben genomen. 
Tot nakoming dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van mij notaris. 
Waarvan akte. 
Gedaan en verleden te Delft ten kantore van mij notaris in tegenwoordigheid van den heer 
Carolus Boudewijn Wilhelmus Oomen, kandidaat notaris en van Johannes Christianus Link, 
blikslager, beiden wonende te Delft, als getuigen. 
Onmiddelijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris dezeminuut 
akte onderteekend. 
[Handtekeningen van J. v.d. Kleij, T. van Veen, M. van Veen, H. van Veen en stempel met 
gegevens over de registratie van de akte. Ingevoegde volmacht:  
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Ik ondergeteekende Helena Maria Jacoba van Veen, partikuliere wonende te Weert, verklaar 
volmagt te geven aan den heer Jacobus van der Kleij partikulier, wonende te Delft. 
Speciaal om met mijne zusters over te gaan tot scheiding en verdeeling van gemeenschappelijke 
vaste goederen, hypothekaire schuldvorderingen, effekten en andere baten, tot dat einde staat 
en waardering op te maken, de aanbedeelingen te regelen, wat mij wordt aanbedeeld in ontvang 
te nemen, en daarmede te handelen naar mijne hem bekende meening, vrijwaring te beloven, 
domicilie te kiezen, de vereischte akte te teekenen en pasferen, en het verder noodige te doen, 
belovende ik goedkeuring. 
Weert den 28 julij 1881. H.H. J. van Veen.] 
Het is duidelijk dat de zus in Weert verder haar eigen financiële plan wil trekken. 
 
Kleinkind: Theresia Maria 13-03-1841. Akte 128, T.M., geboren op 12-03-1841 is dochter van 
Hendrik van Veen, 34 jaar, meester timmerman, wonende in wijk 7 nr 72 en van L.P. Langelaan. 
10-jarige tafel huwelijken 1823-1852 Delft, de rest is w.s. n.v.t., ietwat onduidelijk: 
Johannus van Veen en P. Marquart  20-05-1827 geen akte gezien 
Simon van Veen en G. Marquart  29-08-1827 n.v.t. 
Delft overlijden. Maria 17-08-1827 kind van J. van Veen en P. Marquart, H. Hunnego is bekende 
van de ouders. Maria 29-12-1827 kind van S. van Veen en G. Marquart, H. Hunnego is bekende 
van de ouders. 
 
CBG boeken: A.W.E. Dek. De begrafenis van Frederik Hendrik. 
 
CBG bezoek 27-03-1998. 
Dossier van Veen te Voorburg, niet van toepassing, behalve misschien: 
Ary van Veen, onvermogend, sandschipper. Ary van Veen, vermogend, scheepmakersknegt. 
Bron?: Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland. 3883, 1621-1795. 
 
Registratie nationale militie Delft staat nog niet op wiewaswie.nl. 
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 Generatie 6 Van Veen         
 
 
Man   
Naam: Jacobus van Veen (ook: Coos) 
Geboren: ca 1735 te Voorburg (19-05-1729?)  
Overleden: na 1800, voor 1814 ‘te Voorburg’, w.s. 10-05-1805 te Voorburg 
Geloof: RK 
Adressen: Voorburg (1762) 
Beroepen: Schipper, zandschipper, koetsier (in leven) 
Vader: (Arie Cornelisze?) van Veen  
Moeder: (Agnes Dirkse Overgauw?) 
 
Vrouw 
Naam: Catharina van Toulon (ook: Naatje, ook: Tolon, Tallon, Wallon) 
Geboren: (18-05-1736 te Dordrecht?) 
Overleden: na 1796, voor 1814 te ‘Delft’/ ‘Voorburg’ 
Geloof: NH, later RK 
Adressen: Dordrecht (1736), Delft, Burgwal (1762), Voorburg (1763-1777) 
Beroepen: Zonder beroep (in leven) 
Vader: (Adriaan?) van Toulon  
Moeder: (Anna Cornelia de la Coste?) 
 
Huwelijk: 09-05-1762 te Voorburg 
 
Kinderen 
 
1. Arie   doop 10-07-1763 te Voorburg, overl. jong? 
2. Jacobus  doop 17-06-1766 te Voorburg, overl. 22-06-1817 te Rotterdam 
3. Agnes   doop 09-01-1769 te Voorburg, overl. 12-01-1828 te Delft 
4. Anna   doop 10-05-1771 te Voorburg, overl. 06-10-1813 te Delft 
5. Maria   doop 24-01-1773 te Voorburg, overl. 15-05-1857 te Delft 
6. Ariaantje doop 17-08-1775 te Voorburg, overl. jong? 
7. Adrianus doop 28-08-1777 te Voorburg, overl. 30-03-1827 te Delft 
 
 
Bijzonderheden 
 
Huwelijk op 09-05-1762 te Voorburg (op 01-05-1762 ondertrouw te Voorburg) 
 
Huwelijk klapper Voorburg (Rijks Archief): 01-05-1762: GV2 p 87 en 09-05-1762: V15 f 9.  
Boek 15:1. 
Op heeden den 9 mey 1762. 
Zijn alhier op attestatie van de Heeren commisarissen der huwelijxe zaeken binnen de stad Delft 
in gewilligt de huwelijxe geboden van Jacobus van Veen, jongeman, gebooren van, en wonende 
alhier tot Voorburgh; zijnde van Roomsche religie; ende Catharina van Toulon, jongedochter, 
gebooren te Dordrecht en woonende binnen de gemelde stad Delft, zijnde gebooren en opge-
voed in de gereformeerde Religie, dog nu meer als een jaer beleijdenis van de Roomsche Religie 
gedaan hebbende. Ten Eijnde dezelven van ses tot ses weeken gegaen zijnde onverhindert, in 
den huwelijken staet bevesigt te werden Actum dato ... Den 12 Sept. 1762 Attestatie gegeven. 
 
Ondertrouw 01-05-1762: GV2 p 87. 
Aangeevingh gedaan door Jacobus van Veen, zullende trouwen met Catharina van Toulon, 
woonende te Delft, onder ’t clasfis van ƒ 3. 
 
Trouwboek Gerecht van personen waarvan de een tot de Gereformeerde, de ander tot de 
Rooms-Katholieke godsdienst behoort, 1756  januari - 1794 december 13.  
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Huwelijk op 01-08-1762 te Delft van Bruidegom: Jacobus van Veen, geboren te Voorburg, 
wonende te Voorburg. Bruid: Catharina van Toulon, geboren te Dordrecht, wonende te Burgwal. 
 
Doopboeken 
 
Klapper Doopboeken Voorburg 1630-1812, district XV, staat opgeschreven per gezin 
Jacobus van Veen en Catharina van Toulon. V15-9 09-05-1762 (huwelijksdatum). 
 
Liber Baptismalis Pastoratus Voorburgensis (RK) 

 V10-140, 10-07-1763 Arie, getuigen Arie van Veen en Maria van Veen. 

 V10-148, 17-06-1766 Jacobus, getuigen Arie van Veen en Marijtje van Veen,  
ma = Caetje Tallon. 

 V10-155, 09-01-1769 Agnes, getuigen Arie van Veen en Maria van Veen,  
ouders: Coos van Veen en Caatje Wallon. 

 V10-161, 10-05-1771 Anna, getuigen Arie van Veen en Marijtje van Veen. 

 V10-164, 24-01-1773 Maria, getuigen Arie van Veen en Maria van Veen. 

 V10-181, 17-08-1775 Ariaantje, getuigen Arie van Veen en Maria van Veen. 

 V10-197, 28 augusti 1777, Adrianus, parentes Jacobus van Veen et Kaatje Tolon, Susceptores 
Arie van Veen et Maria van Veen. 

 
Huwelijken van de kinderen 
 
Agnes van Veen met Anthonij Kleindirkse   circa 1790 
Jacobus van Veen met Maria Coremans   16-11-1788 te Delft 
Joanna van Veen met Theodorus/Henricus Heemskerk 25-11-1790 te Delft 
Adrianus van Veen met Jacoba Hunnego   25-05-1800 te Delft 
Maria van Veen met Anthonius van Grieken   10-05-1807 te Delft 
 
Huwelijken RK klapper 

 31/93, aangetekend 01-11-1788, huwelijk 16-11-1788. 
Trouwboek nr 31: Jacobus van Veen J:M: in de Nieuwestraat met Maria Kooremans J:D: op de 
Buijtenwatersloot. 

 Johanna van Veen [in het trouwboek nr 31 extra: in de St. Anna Straat], met Dirk Heemskerk, 
31/93, aanget. 06-11-1790, getrouwd 25-11-1790. 

 Anthoni van Grieken, weduwnaar, met Maria van Veen, jongedochter, ondertrouw 25-04-
1807, getrouwd 10-05-1807, Gerecht, nr 144. 
Trouwboek nr 144: Anthoni van Grieken, weduwnaar, gebooren te Haarlem en woonende in 
de Pieterstraat met Maria van Veen, jongedochter, geboren Voorburg en woonende aan de 
Koornmarkt. 

 
Huwelijk op 25-05-1800 te Delft 
Jacoba Hunnego, jongedochter met Adrianus van Veen, jongeman, alhier, geboren te Voorburg, 
aanget. 10 mei 1800, getr. 25 mei 1800, nr 32, 119. 
Trouwboek O. Kerk Den 10 mey 1800 
Adrianus van Veen, jongeman, geboren te Voorburg en woonende aan de Nobelstraat, met 
Jacoba Hunnego, jongedochter, geboren alhier en woonende boven de Koepoort. 
 
Overlijdensakten 
 
In klapper Voorburg geen Caatje Toulon gezien voor 1812. Ook niet in Delft (gezocht op allerlei 
varianten, inclusief Van Veen). In Delft 1812-1832 ook niet gevonden. 
 
RA GVb 5 p 116. 
Den 10 maij 1805 Aangeeving gedaan van het lijk van Jacobus van Veen A:z: Pro Deo. 
 

https://www.openarch.nl/search.php?name=Jacobus+van+Veen&lang=nl
https://www.openarch.nl/search.php?name=Catharina+van+Toulon&lang=nl
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Akte 383 Johanna te Delft 
L’an 1813, 7 octobre ... Canton de Delft, son comparus Wouter Knijnenburg, age de quarante ans, 
compagnon tonnelier [= kuipersgezel], domicilie en cette ville rue de Kruipgat section 2 no 460 et 
Gerrit van Deursen age de vingt six ans, compagnon tonnelier, domicilie en cette ville rue dite 
Kerkstraat section 4 no 389, tous deux connoisjanies et le second beaufils de la defante ... [op 06-
10-1813 is overleden in huis nr 84, wijk 6 Dirk Langesteeg Johanna van Veen] age de quarante 
deux ans, sans profession, native de Voorburg et demeurans en cette ville [Delft], epouse de Dirk 
Heemskerk, compagnon savounier [= zeepzieder], demeurant en cette ville, fille de Jacobus et de 
van Catherina Telon, tous deux decedes. 
 
Akte 128 Adrianus te Delft 
Op 02-04-1827 verklaren Hendrik Hunnego, 63 jaar, wijnkoopersknecht en Jacobus Goester, 
41 jaar, timmerman, de eerste zwager en de tweede bekende van de na te noemen overledene, 
dat op 30-03-1827 in het huis wijk 4 nr 187 aan de Stadsvest alhier is overleeden Adrianus van 
Veen, oud 49 jaren en 7 maanden, van beroep wolwasfer, geboren te Voorburg en wonende 
alhier, zoon van Jacobus van Veen, in leven schipper en van Naatje Tolon, beide te Voorburg 
overleden, echtgenoot van Jacoba Hunnego, van beroep Poortierster des Koepoort, wonende 
binnen deze stad. 
 
Akte 21 Agnieta te Delft 
Op 12-01-1828 verklaren Anthony van Grieken, 59 jaar, scheepmakersknecht en Barend van 
Strijp, 45 jaar, veerschippersknecht, de eerste zwager en de tweede bekende van de na te 
noemen overledene, dat op 12-01-1828 binnen deze stad is overleden Angenieta van Veen, 
60 jaar, zonder beroep, geboren te Voorburg en wonende alhier in de Pieterstraat wijk 2 nr 336, 
dochter van Jacobus van Veen, in leven zandschipper, overleden, doch de plaats waar is niet 
bekend en van Catharina van Toulon, in leven zonder beroep en overleden binnen deze stad, 
weduwe van Anthony Kleindirkse  in leven brandersknecht, mede alhier overleden. 
 
Akte 236 Maria te Delft 
Op 16-05-1857 verklaarden Anthony Hendrik Elshof, 52 jaar en Petrus Eijken, 64 jaar, beiden 
bedienaars ter begrafenis, dat op 15-05-1857 aan den Ouden Langedijk in wijk 3 nr 415 is 
overleden Maria van Veen, 86 jaar, zonder beroep, geboren te Voorburg en wonende alhier, 
weduwe van Anthonius van Grieken in leven scheepmaker, mede alhier overleden, dochter van 
Jacobus van Veen, in leven koetsier en van Catharina Culon, beiden te Voorburg overleden. 
 
Diversen 
 
Voorburg  
In het RK-doopboek Voorburg gezocht naar paren waar Caatje Toulon als doopgetuige voorkomt. 
Nergens gezien tussen 1760-1800. 
 
Delft 
Doopgetuigen volgens RK-doopboek bij Theodorus Heemskerk en Johanna van Veen in: 
1791 Johannes Koster en Maria van Veen. (W.s. een huwelijk in Voorburg.) 
1793 Catharina Tellon. 
1795, 1799 en 1809 get. n.v.t. 
1797 Adrianus van Veen en Catharina van Toulon. 
1801 Adrianus van Veen en Maria van Veen. 
1803 Adrianus van Veen en Maria van Veen. 
1804 Jacobus Heemskerk en Maria van Veen. 
1805 Jacobus van Veen en Maria Koremans. 
1807 Anthonius van Grieken en Maria van Veen (pa = Henricus Heemskerk) 
1811 o.a. Lydia Heemskerk. 
 
Doopgetuigen volgens RK-doopboek bij Jacobus van Veen en Maria Coremans in: 
1789 Adrianus van Veen, Catharina van Veen. 1792 getuigen n.v.t. 
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Doopgetuigen volgens RK-doopboek bij Anthony Kleindirks en Agnes van Veen in: 
1791 o.a. Catharina Toelon. 
1792 o.a. Catharina van Veen. 
1798 o.a. Maria van Veen. 
 
In het RK-doopboek geen kinderen gezien van Van Grieken/Van Veen. 
ONA over Van Veen en Van Grieken niets nieuws gevonden. 
 
Wie zijn in Delft: Johannes van Veen met Adrina van der Stap, 144, ondertrouw 13-12-1806, 
getrouwd 27-12-1806? Overleden 15-09-1842: Johannes ? zoon van Johannes van Veen (beiden 
meester broodbakkers) en Catharina van der Stap. 
 
Bevolkingsregister Delft 1815-1861. Kaartjes gevonden van: 

 Agnita van Veen, weduwe van Klijndirk, 1763, IV 219. 

 Antonie van Veen, echtgenoot van Hendrika Dieben, 1803, wijk 7, XVII 7 (gezien = fiche 11). 

 Geen Jacobus gen 06. 

 Maria Veen, weduwe van Antonus van Grieken, 15-04-1771 te Voorburg, overl. 15-05-1857, 
XXIII 476 (=1849). 

 Maria van Veen, echtgenote van Anthonij van Grieken, 15-04-1771 Voorburg, III215 / wijk II 
XV 66 / X95. 

 
Maria 

 III 215, jaar 1828. A. van Grieken, scheepmakersknecht, en Maria van Veen, geboren Voorburg 
15-04-1771, RC, Wijk 2 nr 327. 

 wijk II XV 66 = Pietersenstraat, 1839, geen extra info. 

 X95, 1849. Lijdia Heemskerk, weduwe van G. van Deursen met 3 kinderen en Maria van Veen, 
weduwe van A. van Grieken, geen beroep, RK, laatste woonplaats Voorburg, aankomst 1777, 
vertrokken naar het Vrouwenhuis. 

 XXIII 476. Het RC vrouwen en meisjeshuis, Oude Langendijk, geen extra info. 
 
Agnita 

 IV 219, 1828. Klijndirk/Agnita van Veen, weduwe, geboren Voorburg 1763, RC, werkster, wijk 
2 nr 336, 12-01-1828 overleden. 

 
Klapper Huizenprotocol tot 1811. (samenvoeging) 

 Anthony van Grieken, Pieterstraat ZZ aan de straat, no 703, no 7L72, deel I nr 145. 
7I320 Adrianus Meijer. 
7L72 Anthony van Grieken (niet op fiche waarbrieven gezien). 
(Anthony is de laatste eigenaar tot 1811) 

 o.a. Jacobus van Veen no 700, deel I fol 148. 
6Z231 Frans van Wille. 
7H291? 293? Jacobus van Veen 
7L130 Jacobus van Veen (deel 1 fol 145) 

 
CBG: Familiedossier Van Veen (Voorburg) betreft waarschijnlijk een andere familie. Het huwelijk 
van Jacobus was op een kopie van de klapper niet aangestipt.  
CBG: Waals fiche Toulon: niets in Dordrecht. Verder geen aanwijzingen over Catharina van Toulon 
rond 1800 gevonden. 
 


