Veen, Jakob Henderikus van der. - Architect B.N.A. Geb. 21 April 1890 te Wouterswoude (Gein. Dantumadeel)
- Vader: Reinder Jan v. d. Veen, predikant van de Geref.
Kerken te Hindeloopen, Driesum, Bolsward en Goes,
geboren 7 April
1863 te Spijk,
thans emeritus
te Bussum. Grootvader: Jakob Henderikus v. d. Veen,
pred. v. d. Chr.
Geref. Kerken
te Spijk en Delfzijl, overl. 1881.
- v. d. V. huwde met Margaretha de Best,
geb. 18 Sept.
1887 te A'dam,
onderwijzeres. —
Kinderen: Wilhelmina Dorothea, geb. 21
Mei 1919; Reinder Jan, geb.
28 Febr. 1921;
V'v '\' -~7\
„^ >-fl Jakob HerideBfeh) rikus, geb. 21
B|'
.ni^r- "'•^-^—-Sfl April 1923 en
• Elizabeth Margaretha, geb. 18 Juli 1924. - Na de Rijks-H.B.S. te Goes
te hebben bezocht, was v. d. V. gedurende twee jaar practisch werkzaam in het bouwvak. Daarna volgde hij privaatlessen en schriftelijke cursussen in bouwkunde, waterbouwkunde, statica, grafostatica, landmeten en water-

passen; hij verwierf de acte L.O. Handteekenen en het
door de B.N.A. uitgereikte diploma van bouwkundig opzichter. Zijn verdere opleiding genoot hij op de bureaux
van de arch. A. R. Freem (overleden) & Ir. G. C. Bremer
te Arnhem (thans Rijksbouwmeester), J. W. Hanrath te
Hilversum en Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer te Amsterdam, onder wien hij twee jaar heeft gewerkt aan de
plannen voor de restauratie van den Dom te Utrecht.
Sedert l Aug. 1921 is hij als zelfstandig architect te Amsterdam gevestigd. In den loop der jaren heeft hij vele
groote en kleine bouwwerken ontworpen te Amsterdam,
Utrecht, Zwolle, Dedemsvaart, Bolsward, Deventer,
Maartensdijk, Groenekan, Landsmeer, Maarsseveen, IJmuiden, Haarlemmermeer, Osdorp, Groote IJpolder, Hilversum, en Terneuzen. Behalve vijf kerken, waaronder die
van Bolsward (tezamen met een Friesch collega) en een
wijkgebouw, ontwierp v. d. V. vele scholen voor Voorber.-,
Lager-, Middelbaar- en Nijverheids-onderwijs, de uitbreiding der begraafplaats Vredenhof te A'dam, van Betke's
Cacao- en Chocoladefabriek te A'dam, en van de Johannes
stichting te Nieuwveen, tezamen met Arch. Tj. Kuipers
te Bussum. Bovendien leidde hij de verbouwing en inrichting van het Paedologisch Instituut te A'dam, terwijl in
voorbereiding is de studiobouw van de N.C.R.V. te Hilversum. — v. d. V. heeft zitting in het bestuur van de
Vereen, v. Chr. Middelb. Onderw. te A'dam, van de
Vereen, voor L.O. op Geref. Grondslag te Sloterdijk, van
de Geref. Wijkverpleging te A'dam en van de Stichting:
Geref. Badgas.teii Kerk te Wijk aan Zee. Voorts is hij
Bouwk. Adviseur van het Paedologisch Instituut te
A'dam, diaken van de Geref. Kerk v. A'dam-West en
sedert 18 jaar lid van de Examencommissie ,,Bouwk.Opzichter van den B.N.A.". - In diverse dagbladen en
tijdschriften heeft hij artikelen geschreven, terwijl hij dikwijls lezingen hield over kunstgeschiedenis en bouwkundige vraagstukken. Hij heeft studiereizen gemaakt naar
België en Duitschland. Behalve v. kunstgeschiedenis, vooral
ook die der beeldende kunsten, heeft v. d. V. groote belangstelling voor ornithologie. - Witte de Withstraat 117,
Amsterdam-W.

