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B. van der Veen Czn.  
 
     * 1 oktober 1891      † 3 augustus 1987  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 april 1979  
 
De heer B. van der 
Veen verlaat de 
‘Krimstermolen’  
te Zuidwolde,  
op de dag van de 
feestelijke opening  
van deze molen.  
 
Foto:  
B. Jongsma  
 
collectie Groninger 
Molenarchief.  
 
 
 

 
Berend van der Veen werd als zoon van een molenbouwer-aannemer te Eenrum 
geboren. Hij was bestuurslid van diverse belangenverenigingen en vele culturele en 
historische organisaties, zoals de Bond Heemschut. In de provincie Groningen werd 
hij een warm pleitbezorger voor de waardering van het Groninger landschap, van 
historische gebouwen en boven alles van molens.  
 
In 1924 kocht Van der Veen Czn. de steenfabriek Rusthoven, gelegen aan het 
Damsterdiep, bij het gehucht Eekwerderdraai, even ten westen van Appingedam.  
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De in 1804 opgerichte steenfabriek, in het Gronings tichelwerk, liet hij moderniseren 
met een ringoven met 24 kamers.  
Om een herinnering te hebben aan wat was geweest en wanneer er een verbouwing 
had plaats gevonden, liet hij bij de verbouwen overal gedenkstenen aanbrengen. In 
1965 werd het bedrijf gesloten.  
In 1955 kocht hij de borg Rusthoven te Wirdum en redde daarmee de in 1686 
gebouwde borg van instorting en definitieve verdwijning. Sinds 1986 is de borg in het 
bezit van de Stichting Groninger Borgen.  
 
In 1931 publiceerde hij in de Groningsche Volksalmanak, pag. 131-178, het 
omvangrijke artikel “De windmolens in de gemeente Groningen”. Het werd het begin 
en tevens een voorbeeld van een verantwoorde moleninventarisatie. Voor de uitgave 
van het boek “Groninger molens”, verschenen in 1958, leverde hij de teksten en voor 
de uitgave van het “Groninger molenboek”, verschenen in 1981, was hij de stuwende 
kracht en schreef hij vele bijdragen.  
 
Vanaf de oprichting van de "Vereniging De Hollandsche Molen" in 1923 was hij 
betrokken bij het werk van deze vereniging en van 1929 tot 1983 maakte hij deel uit 
van het bestuur. Mede vanwege zijn beroep als accountant, had hij jarenlang zitting 
in de commissie ter controle op de jaarrekeningen.  
In de periode 1928 tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw inventariseerde hij niet 
alleen de aanwezige molens in met name de provincie Groningen, maar ook de vele 
verdwenen molens in deze provincie. Al deze gegevens werden vastgelegd op 
duizenden fiches.  
 
Vanaf de eerste uitgave van "Molennieuws", orgaan van de Vereniging De 
Hollandsche Molen, in mei 1954, maakte hij deel uit van de redactie. Voor zijn grote 
verdiensten werd de heer Van der Veen in 1980 onderscheiden door de Stichting 
Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding en in 1982 benoemd tot erelid van De 
Hollandsche Molen.  
 
Voor de provincie Groningen is hij met name de initiator geweest van een regionaal 
molenbewustzijn en van daaruit betrokken bij de oprichting van diverse 
molencommissies, instanties en verenigingen. Zo bewerkstelligde hij in 1947 de 
oprichting van de "Provinciale Groninger Molencommissie". Ook stimuleerde hij de 
oprichting van de "Vereniging Vrienden van de Groninger Molens" (voorloper van 
Stichting Het Groninger Molenhuis) en een Groninger afdeling van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars. Als lid van de technische subcommissie was hij zeer nauw 
betrokken bij het onderhoud en de restauratie van diverse Groninger molens.  
Dat ook de Drentse molens zijn bijzondere aandacht hadden, blijkt o.a. uit zijn 
medewerking aan de totstandkoming van het Drentse molenboek.  
 
 
 
In het jaar 1932 schreef Van der Veen voor het maandblad “Groningen” een artikel getiteld  
"Iets over de geschiedenis van de windmolen in de provincie Groningen vanaf de 
middeleeuwen tot de tegenwoordige tijd".  
Het originele, op drie pagina’s getypte document, vond ik terug in het Groninger Molenarchief.  
Ik voorzag het van een inleiding, waarna het artikel nogmaals werd afgedrukt in het blad ‘De 
Zelfzwichter’, 2007, nr. 4, een uitgave van Het Groninger Molenhuis.  
 
http://www.bdpoppen.nl/pdf/geschiedenis_windmolen.pdf 
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Berend van der Veen Czn. overleed op 3 augustus 1987, op de hoge leeftijd van 95 
jaar. Zijn papieren nalatenschap schonk zijn weduwe en zijn zoon aan de vereniging 
"De Hollandsche Molen" te Amsterdam.  
 
 

 
 
De heer van der Veen in zijn statige herenhuis aan het Eemskanaal N.Z. te Groningen, waar 
hij vanaf 1904 heeft gewoond. Foto: B. Jongsma - collectie Groninger Molenarchief.  

 
 
 
In het Groninger molenblad 'De Zelfzwichter', 1987, nr. 47, pag. 3-6 verscheen een 
'In memoriam' van B. Jongsma (dat op de volgende pagina’s is te lezen), met de 
eerste foto van dit artikel.  
Ook in het blad van de vereniging "De Hollandsche Molen" 'Molens', september 
1987, nr. 8. pag. 3, verscheen een 'In memoriam'.  
 
En op de dag van zijn crematie stonden vele Groninger molens in de rouw.  
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In memoriam B. van der Veen Czn.  
 

 

 

door B. Jongsma  

 

Op 3 augustus 1987 overleed de heer Berend van der Veen Czn. geboren te Eenrum op 1 

oktober 1891, als zoon van een molenbouwer-aannemer. Wij - Groninger molenvrienden 

maar wie al niet meer - kunnen hem nu maar meer herdenken als de grote molenkenner. die 

vaak werd aangeduid met “onze mentor”.  

 

Een markante man, die vaak van zich deed spreken, maar die zelf ook veel sprak en schreef en 

daarbij vaak belangwekkende zaken naar voren bracht . Dan denken we ook aan zijn 

toespraken bij feestelijke openingen van gerestaureerde molens. Dan spitsen de toehoorders 

hun oren bij het ver- nemen van vele bijzonderheden, die vaak de historie betroffen. Gelukkig 

zette hij zijn beschouwingen dikwijls op papier, waardoor in ‘De Zelfzwichter’ meermalen 

van zijn hand een artikel kon worden genomen over de geschiedenis van één of meer molens 

in een bepaald Groninger dorp of streek.  

 

Maar laten we niet de indruk wekken dat de heer Van der Veen alleen maar een historicus was 

met heel veel parate kennis. In 1982 eindigde een toespraak van hem met de woorden: “U 

hebt aldus verdiend een tien met een griffel en een zoen van meneer.” En vervolgens kreeg 

Ina Martens een stevige zoen van “onze mentor”.  

Dat was op het landgoed Verhildersum te Leens tijdens een excursie van de Provinciale 

Groninger Molencommissie en genodigden. Aldus werd aan gedeputeerde Ina Martens aan 

het eind van haar ‘regeringsperiode’ de waardering overgebracht voor haar functioneren als 

voorzitter van de Provinciale Groninger Molencommissie en als gedeputeerde voor o.m. 

culturele zaken.  

 

In zijn toespraak op 16 december 1983 tot de afscheid nemende secretaris B. Jongsma, 

memoreerde de heer Van der Veen dit afscheid. Hij lichtte het nadeel toe van de korte 

bewindsperioden, als resultaat van de verkiezingen van de Provinciale Staten. Op de 

geluidsband, waarop zijn stem krachtig en duidelijk klinkt, beluister ik:  

 

“Men loopt dus de kans - een zeer grote kans - dat er iedere vier jaar een andere voorzitter 

komt, met het grote bezwaar dat de nieuwe gedeputeerde zich eerst geducht moet inwerken. 

In ‘Verhildersum’ heb ik die voorzitters als een schoolmeester cijfers gegeven, vanaf een 

onvoldoende tot en met een tien met een griffel en een zoen. Ik vraag mij bij die 

verwisselingen af, of er niet een betere oplossing zou zijn te vinden. Maar we hebben hier niet 

het aftreden van een voorzitter - een gewoon verschijnsel - maar van de secretaris.” 

 

Deze passage moet niet worden gezien als het uitspreken van een bedenking in de richting van 

de toen werkzame gedeputeerde, tevens voorzitter van de Molencommissie, drs. B.S. 

Wilpstra, integendeel! Wel kreeg de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een flinke veeg uit 

de pan. Maar het grote contrast tussen de uitstekende samenwerking met ‘De Hollandsche 

Molen’, o.a. op het gebied van de begeleiding van restauraties en die met de Rijksdienst na de 

‘overname’ in 1969 moest hem wel als eerste opvallen.  

Als daartoe aanleiding was, onderdrukte de heer Van der Veen zijn kritiek niet, niet in woord 

en niet in schrift. De krantlezer zal zijn ingezonden stukken meermalen hebben opgemerkt. 



5 

Dan wees hij op miskenning van historie en traditie, bijv. bij naamgevingen. Ook lette hij 

scherp op de goede toepassing van de Nederlandse taal.  

En meermalen verloochende hij zijn vroegere werk als accountant niet. Ook de Vereniging 

Vrienden van de Groninger Molens ontving brieven van hem met technische aanwijzingen 

voor haar boekhouding.  

En in het crematiegebouw hoorde ik iemand, lid van een vereniging op het gebied van de 

historie, met respect praten over zijn inbreng in de financiële administratie van die vereniging.  

Opvallend was altijd weer hoeveel feiten en gegevens hij altijd weer uit de mouw wist te 

schudden. Dat zullen luisteraars van het vroegere RONO-programma (Regionale Omroep 

Noord-Oost), waarin vragen door de heer Van der Veen werden beantwoord, kunnen beamen. 

Maar nog meer opvallend was zijn onvermoeibaarheid daarbij. Als er b.v. weer een nieuwe 

Zelfzwichter was uitgekomen en er kwam een reactie uit de lezerskring, dan moest die haast 

zeker van hem zijn.  

 

De eerste en de tweede druk van het Groninger Molenboek zijn voor ons zijn belangrijkste 

publikaties. Voor de eerste druk in 1958 leverde hij de tekst. En ook bij de tweede druk was 

zijn inbreng de belangrijkste. Kenmerkend was weer het vermelden van veel (historische) 

gegevens, dit zeer tot waardering van de lezers/molenliefhebbers.  

De heer Van der Veen was een pionier, op het gebied van de waardering van het Groninger 

landschap, van historische gebouwen (Bond Heemschut) maar boven alles van molens. En 

aldus was hij ook bestuurslid van de Vereniging De Hollandsche Molen in haar begintijd. nu 

ruim 60 jaar geleden. Later werd hij tot erelid benoemd.  

 

Voor de provincie Groningen is belangrijk dat hij een regionaal molenbewustzijn op gang 

wist te brengen. Aldus kwam het in 1949 tot de oprichting van de Provinciale Groninger 

Molencommissie; de eerste moleninstantie voor de provincie Groningen. Daar bleef het niet 

bij. Hier kwamen immers ook tot stand een Vereniging Vrienden van de Groninger Molens en 

een Gilde van Vrijwillige Molenaars. Er ging een Groninger molenwereld ontstaan; een 

grootse verandering vergeleken met de tijd dat men nog wel eens een molen restaureerde 

vanuit landschapsbehoud maar ook vaak gemakkelijk een sloopvergunning afgaf. Een 

ontwikkeling die altijd door de heer Van der Veen gestuwd werd. Het is ook niet 

verwonderlijk dat op de dag van crematie een aantal Groninger molens in de rouwstand 

stonden.  

 

Het wordt vaak gezegd: hij blijft in onze gedachten. Dat is voor een ieder, die zich enigszins 

ver- diept in de Groninger molenhistorie, een overbodige opmerking. Die komt dan op paden, 

die door de heer Van der Veen zijn geplaveid en gemarkeerd. Dan denken wij ook aan zijn 

indrukwekkend archief, dat hij heeft achtergelaten. Dat komt in de goede handen van de 

Vereniging de Hollandsche Molen, waar men vooral de laatste jaren veel aandacht heeft 

geschonken aan een goed en goed toegankelijk Nederlands Molenarchief.  

Vele molenvrienden zullen het statige herenhuis aan het Eemskanaal N.Z. 24 te Groningen 

herkennen, waar de heer B. van der Veen Czn. steeds vanaf 1904 heeft gewoond. Hij kon zich 

ongetwijfeld de talrijke olie- en houtzaagmolens herinneren, die vóór 1920 zijn onmiddellijke 

omgeving beheersten.  

 

 

 
Afgedrukt in De Zelfzwichter nummer 47, jaargang 12, september 1987   
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De papieren nalatenschap van B. van der Veen Czn. 
 

 

INLEIDING  

 

Op 3 augustus 1987 overleed de heer Berend van der Veen te Groningen, geboren te Eenrum 

op l oktober 1891 als zoon van een molenbouwer-aannemer. (
1
).  

 

Sinds de oprichting van de Vereniging De Hollandsche Molen was hij aktief lid van de 

Vereniging en sinds 1929 (bijna) onafgebroken bestuurslid.  

Het 7e jaarverslag van DHM, uitgebracht aan de Algemene Ledenvergadering op 4 maart 

1930 stelt dan: “In de vorige jaarvergadering werd de Bestuurskring uitgebreid met den heer 

B. van der Veen Czn. te Groningen, in wien wij reeds altijd een grooten steun voor het 

Noorden van ons land hadden gevonden.” (
2
).  

 

Jarenlang zat hij in de commissie ter controle op de jaarrekeningen, want hij was accountant. 

Vanaf 1946 tot 1949 was hij inspekteur voor de molens in de provincie Groningen en 

Drenthe. Vanaf het eerste nummer, mei 1954, was hij redactielid van Molennieuws, orgaan 

van DHM.  

 

Zeker mede door zijn inzet werd in 1947 door het provinciaal bestuur van Groningen de 

Provinciale Molencommissie (PMC) ingesteld. Als lid van de technische subcommissie was 

hij zeer nauw betrokken bij onderhoud en restauratie van diverse molens in het Groninger 

landschap.  

Zonder zijn inzet zouden vele van deze industriële monumenten, zo karakteristiek voor het 

oude stads- en dorpsbeeld of het silhouet van ons vlakke landschap, heden niet meer bestaan.  

 

Sinds zijn grote publikatie “De windmolens in de gemeente Groningen” in 1931 (
3
) heeft hij 

zich ingezet voor een verantwoorde moleninventarisatie en heeft hij veel werk verricht voor 

het Groninger Molenboek.  

 

Als vertegenwoordiger van het bestuur van DHM was hij vaak spreker bij een feestelijke 

opening van een gerestaureerde molen. Niet tevreden met het alleen maar uitdrukken van zijn 

vreugde en zijn bewondering voor de inspanning op lokaal niveau etc. gaf hij vaak een 

overzicht van de molengeschiedenis van de betreffende gemeente of polder.  

Maar ook de Drentse molens hadden zijn bijzondere aandacht en aan de totstandkoming van 

het Drentse molenboek heeft hij hard meegewerkt. Al de historische gegevens heeft hij 

opgetekend in de donker rode bandjes, van en voor DHM.  

 

In 1980 werd hij onderscheiden door de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en 

Volharding en in 1982 benoemd tot erelid van De Hollandsche Molen.  

 

Na zijn dood schonk zijn weduwe en zijn zoon de papieren nalatenschap aan DHM.  

Om dit archief meer bruikbaar te maken voor verder onderzoek heb ik het beschreven in deze 

inventaris. Daarbij was de moeilijkheid dat het niet altijd duidelijk was of Van der Veen sprak 

of schreef namens DHM alleen, of ook namens de PMC. Soms ondertekent hij dan ook met 

vermelding van beide functies. Voor de duidelijkheid heb ik de stukken betreffende de 

Groninger molens allen onder hoofdstuk II ondergebracht, over Drentse molens onder 

hoofdstuk III en de buitenlandse molens onder hoofdstuk IV.  
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De algemene moleninformatie heb ik met de stukken als bestuurslid van DHM onder het Ie 

hoofdstuk gebracht. De Groninger molens heb ik alfabetisch geordend op gemeente, met 

vermelding van dorp, polder of molennaam en zo mogelijk het nummer dat correspondeert 

met het Groninger molenboek en provinciale inventarisatie.  

 

Behalve deze schriftelijke neerslag van zijn aktiviteit en verzamelde documentatie, heeft de 

familie tevens een fotoverzameling aan DHM geschonken, bestaande uit 3 ordners van resp. 

bestaande en verdwenen Groninger molens en van de Drentse molens. Daarbij nog een 

kaartenbak met ansichten van voornamelijk Nederlandse molens.  

Deze foto’s en ansichten zijn niet afzonderlijk in deze archiefinventaris opgenomen,omdat ze 

verenigd zullen worden met fotodocumentatie van DHM. Zo ook de collectie van ruim 100 

zwart witte glasdias of lantaarnplaatjes, welke de heer van der Veen jarenlang gebruikt heeft 

bij zijn lezingen.  

Het totale archief, 185 nummers, bestaat uit 184 omslagen en een ordner (nr. 33). De 

omslagen zijn verpakt in acht archiefdozen.  

 

1. B. Jongsma: In memoriam B. van der Veen Czn. in De Zelfzwichter, 1987, nr. 47, pg. 3-6,  

    met foto; Molens, september 1987, nr. 8. pg. 3.  

2. Tweede jaarboek De Hollandsche Molen, 1927-1934, pg. 65.  

3. Volksalmanak 1931, pg. 131-178, afb. Vgl. inventarisnr. 78.  

 

Lisse 24 mei 1988  

 

dr. A. J. Kölker, voorzitter Stichting Molendocumentatie.  

 

 

 

 

 

 
Genealogische gegevens betr. het geslacht van der Veen 
 
 

Parenteel van Hindrik Fransen van der Veen 
 
1 Hindrik Fransen van der Veen is geboren 22-01-1792 in Bedum.  
Notitie bij de geboorte van Hindrik: Vader Frans Hindriks, moeder Geertje Olbrands; in 1858 vermeld 
als: Vader Frans Hindriks van der Veen, moeder Geertje Harms 
Hindrik is overleden op 21-12-1858 in Sint Annen, 66 of 67 jaar oud [bron: B.S. akte nr. 93].  
beroep: timmerman 
 
Hindrik trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1816 in Bedum [bron: B.S. akte nr. 22] met Jantje Geerts 
Lion, 23 jaar oud. Jantje is geboren 30-12-1792 in Bedum.  
Notitie bij de geboorte van Jantje: Vader Geert Lion, dagloner, moeder Ettje Cornelis, dagloonster; in 
1862 vermeld als: Vader Geert Laurens, moeder Etje Kornelis 
Jantje is overleden op 23-11-1862 in Bedum, 68 of 69 jaar oud [bron: B.S. akte nr. 85].  
 
Kinderen van Hindrik en Jantje:  
 
1 Jan Hendriks van der Veen, geboren op 19-06-1830 in Sint Annen. Volgt 1.1. 
2 Etje Hindriks, geb. 06-07-1833, ovl. 13-07-1833, 1 week 
3 Ettje Hendriks, geb. 12-10-1834, ovl. 03-12-1835, 1 jaar 
4 Frans, geb. 18-10-1823, ovl. 13-09-1856, 32 jaar 
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5 Geertje Hindriks, geb. 31-08-1826, ovl. 19-06-1872, 44 jaar 
6 Kornelis Hindriks, geb. 25-10-1819, ovl. 07-03-1909, 89 jaar 
7 Albert Hindriks, geb. 11-08-1821, ovl. 28-10-1847, 26 jaar 
 
1.1 Jan Hendriks van der Veen is geboren op 19-06-1830 in Sint Annen [bron: B.S. akte nr. 51], 
zoon van Hindrik Fransen van der Veen (zie 1) en Jantje Geerts Lion. Jan is overleden op 25-07-1915 
in Mensingeweer, 85 jaar oud [bron: B.S. akte nr. 30].  
Notitie bij Jan: 1858 en 1861 molenmaker J. H. van der Veen uit Leens; in 1875 molenmaker en 
aannemer te Mensingeweer. Bouwde voor Pieter Jeltes Mulder de molen De Jonge Hendrik te Den 
Andel en noemde hem naar zijn zoon Hendrik 
 
Jan:  
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 01-06-1854 in Ten Boer [bron: B.S. akte nr. 18] met Jantje Ruuls, 30 jaar 
oud. Jantje is geboren op 13-04-1824 in Haren [bron: B.S. akte nr. 15].  
Notitie bij de geboorte van Jantje: Vader Christoffer Ruuls, moeder Geesje Oosterveld 
Jantje is overleden op 19-11-1887 in Mensingeweer, 63 jaar oud [bron: B.S. akte nr. 71].  
 
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 07-01-1889 [bron: B.S. akte nr. 1] met Bettje Huizinga, 39 jaar oud.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Bettje: beroep bruidegom: molenmaker; beroep bruid: huishoudster; 
beroep vader bruid: timmerman; beroep moeder bruid: timmermansche; bruidegom 58 jaar; bruid 39 
jaar; weduwnaar van Jantje Ruuls; weduwe van Luitje Huisman 
Bettje is geboren op 27-02-1849 in Den Ham [bron: B.S. akte nr. 11].  
Notitie bij de geboorte van Bettje: Vader Jan Geerts Huizinga, timmerman, moeder Grietje Noord 
Bettje is overleden op 20-02-1907 in Mensingeweer, 57 jaar oud [bron: B.S. akte nr. 12].  
Notitie bij Bettje: huishoudster 
Bettje huwt 17-05-1884 te Hoogezand met Luitje Huisman, arbeider, geboren te Westerbroek - Vader 
Hindrik Luitjes Huisman, arbeider en moeder Klaassien Honebeeke, arbeidster 
 
Kinderen van Jan en Jantje:  
1 Hendrik Jans van der Veen, geboren op 11-08-1855 in Sint Annen. Volgt 1.1.1. 
2 Christoffer van der Veen, geboren op 11-09-1857 in Sint Annen. Volgt 1.1.2. 
3 Jantje van der Veen [1.1.3], geboren op 02-12-1858 in Leens [bron: B.S. akte nr. 98]. Jantje is 
overleden op 06-12-1858 in Leens, 4 dagen oud [bron: B.S. akte nr. 87].  
4 Albertus van der Veen [1.1.4], geboren op 08-03-1864 in Mensingeweer [bron: B.S. akte nr. 27]. 
Albertus is overleden op 28-02-1915 in Woltersum, 50 jaar oud [bron: B.S. akte nr. 17].  
Notitie bij Albertus:  
bierhuishouder, huwt 19-02-1890 te Bedum met Anje Bouwman, geboren te Warffum - vader Harm 
Bouwman en moeder Aaltje van Delden 
aannemer, huwt 24-11-1893 te Slochteren met Geertje Doornbos, geboren te Schildwolde - Vader 
Freerk Eppes Doornbos. Moeder Trientje Lambertus Weers 
 
Kind van Jan en Bettje: 
Jantje, geb. 29-07-1889 te Mensingeweer  
 
1.1.1 Hendrik Jans van der Veen is geboren op 11-08-1855 in Sint Annen [bron: B.S. akte nr. 87], 
zoon van Jan Hendriks van der Veen (zie 1.1) en Jantje Ruuls. Hendrik is overleden op 31-05-1883 in 
Groningen, 27 jaar oud [bron: B.S. akte nr. 632]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1883.  
Notitie bij overlijden van Hendrik: wonende te Bedum. Overlijdensregister Bedum 1883. Aktenr. 77. 
Hendrik Jans van der Veen kwam in 1883 om het leven bij de bouw van de bark-, pel- en oliemolen 
‘De Oude Held’ of ‘De Barkmolen’ te Groningen 
 
beroep: molenmaker te Bedum 
 
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 23-09-1882 in Bedum [bron: B.S. akte nr. 23] met Aafke Berends 
Helwerda, 26 jaar oud. Aafke is geboren op 18-09-1856 in Onderdendam, dochter van Berend 
Klaassen Westerdijk Helwerda, ijzersmid en Siegerdina Harms Tuinema. Aafke is overleden op 06-06-
1890 in Onderdendam, 33 jaar oud [bron: B.S. akte nr. 46].  
Notitie bij de het huwelijk: beroep bruidegom: molenmaker; beroep vader bruidegom: 
aannemer/molenmaker; beroep vader bruid: ijzersmid 
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1.1.2 Christoffer van der Veen is geboren op 11-09-1857 in Sint Annen [bron: B.S. akte nr. 94], zoon 
van Jan Hendriks van der Veen (zie 1.1) en Jantje Ruuls. Christoffer is overleden op 11-12-1922 in 
Groningen, 65 jaar oud [bron: B.S. akte nr. 1440].  
beroep: aannemer 
 
Christoffer trouwde, 25 jaar oud, op 09-06-1883 in Bedum [bron: B.S. akte nr. 22] met Jantje 
Helwerda, 30 jaar oud. Jantje is geboren 19-08-1852 in Onderdendam, dochter van Berend Klaassen 
Westerdijk Helwerda en Siegerdina Harms Tuinema.  
Jantje is overleden op 31-01-1936 in Groningen, 83 jaar oud [bron: B.S. akte nr. 143].  
Notitie bij de het huwelijk: beroep bruidegom: aannemer; beroep vader bruidegom: aannemer; beroep 
vader bruid: ijzersmid 
 
Kind van Christoffer en Jantje:  
1 Berend van der Veen, geboren op 01-10-1891 in Eenrum [bron: B.S. akte nr. 82]. Berend is 
overleden op 03-08-1987, 95 jaar oud.  
Notitie bij Berend:  
bestuurder, auteur van het Groninger molenboek, erelid van de Vereniging “De Hollandsche Molen” 
 
 

De geboorteaangifte van Berend van der Veen door zijn vader Christoffer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dit document is onderdeel van de homepage van B. D. Poppen   http://www.bdpoppen.nl 


