Om één van de doelstellingen van de stichting, namelijk het bevorderen van onderlinge
contacten, te stimuleren, nodig ik U bovendien uit te vertellen wat U op de website zou willen
lezen. Naast de vondsten over de ‘Nervens’, ‘Neervens’ enz., wat een hoofdstuk apart is, zijn
wellicht tijdsbeelden over de omstandigheden waaronder men vroeger leefde, losse berichten
die met onze naam te maken hebben, oude testamentgegevens, anecdotes, enz. enz. naar Uw
mening van belang.
In de loop der tijd heb ik wel wat aantekeningen gemaakt, waarvan er enkele hieronder
volgen.

Notitie van internet: “Het carillon van de Peperbus te Zwolle” betr.de Koninklijke
Klokkengieterij Petit en Fritsen:
In de crisisjaren maakte het bedrijf moeilijke dagen door. Het kwam in 1934 zelfs tot een
faillissement dat overigens werd opgeheven toen Nederveen’s Margarine Fabrieken te ’sHertogenbosch de klokkengieterij kocht. Maar die verbintenis is inmiddels al lang weer
ongedaan gemaakt.
Uit V.O.C.gegevens:

Een nog niet te plaatsen Jan Nederveen, afkomstig uit Rotterdam vertrok als opperzeilmaker
op 2-10-1757 met het schip Noord Nieuwland naar Batavia, aankomst 17-5-1760, een reis dus
van 7 ½ maand. Hij repatrieerde met het schip Leimuiden in 1761.
Vervolgens vertrok hij opnieuw met de Noord Nieuwland op 5-5-1762 naar Batavia, waar hij
op 10-11-1762 arriveerde. Dit keer duurde de reis ‘slechts’ ruim 6 maanden. Het schip waarop
hij naar Nederland terugvoer is in 1763 in Azië vergaan, waarschijnlijk met man en muis.
Van internet: Parenteel van Hendrick Peeters:

Ten overstaan van de schepenen van Deurne verklaren Maria van Bussel, weduwe van
Jacobus van de Kerkhof, ca. 75 jaar oud, Jan van Neerven , 42 jaar oud, en zijn echtgenote
Jennemaria van de Kerkhof , 42 jaar oud, allen wonende te Deurne onder Kerckeijnd, dat in
de nacht van 12 op 13 december 1793 rond twee uur 's nachts drie hun onbekende mannen
met groot geweld in hun huis zijn ingebroken. Deze mannen bonden de oude vrouw vast en
rukten haar een gouden kruis van de hals, stalen veel linnen doek, geld uit de kast, enig goed
uit een kist en twee zijden spek (Deurne R 147 fol. 32v dd. 19-12-1793).

Van internet: nadere toegangen Tilburg rechterlijk archief
Uit deze akte volgt de gelijkstelling van Nederven en Nerven,want in andere bronnen
heten zij ‘Van Nerven’)
1561, juni 13 - R 307/5v-6r
Wouter, zoon van wijlen meester Gerijt van Nederven, legitime et hereditarie vendidit et
supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Robbrecht, zoon
van wijlen meester Gerijt van Nederven, zijn broer, met afgaan etc, de helft hem
toebehorende in twee stukken beemd, zo groot en klein als deze beemden gelegen zijn in
de parochie van Ghoirll, de ene ter plaatse genaamd die Hooge Vonderen tussen:
erfenis van Aert Jan Huijben een zijde
erfenis van Goiairtke Cornelis Verheijen ander zijde

de lopende stroom genaamd die Leije een einde
erfenis van de weduwe en de kinderen van wijlen heer
Jan van Brecht, ridder ander einde.
De andere beemd gelegen ter plaatse genaamd die Breedijcken, tussen:
erfenis van Goiairtke Cornelis Verheijen een zijde
erfenis van de weduwe met haar kinderen van wijlen
Michiel Wouter Soffaerts ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Jan Soffaerts een einde
erfenis van de weduwe en kinderen van heer Jan van Brecht
ridder voornoemd ander einde.
Welke helften in de twee stukken beemd voornoemd aan de voors Wouter aangekomen
en toegevallen waren na de dood van wijlen meester Gerijt zijn vader voornoemd zoals
hij zeide.
Promisit warandiam more solito (Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk), behalve
dat Robbrecht voornoemd uit de ene beemd moet blijven gelden twee blancken per jaar
gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch en daartoe moet hij nog `sHeren
schouwen van de waterlaat onderhouden zoals men die van oude tijden her gewoon is te
onderhouden. Verkoper beloofde verder dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc
en alle andere kommer en calangie, die daar meer op komt, allemaal voor hem af te
doen.
Datum de 13e juni, schepenen Ghierll en Buerden.
Debet briefgeld.
Uit Internet Region. Archief Tilburg/nadere toegangen Loon op Zand R89
Folio 183v
Ondervraging op verzoek van Lambert Michielse Donckersloot, wonende te Emmikhoven,
van Peter Kemmeren (28) en Thomas Colsteren (34). De vragen hebben betrekking op
uitspraken van Peter Kemmeren dat hij Cornelia Jansse Nederveen uit Dussen zwanger
gemaakt zou hebben.
2-11-1716
(Niet gevonden om welke Cornelia het hier gaat.)
Internet aangetroffen in een Brabants vonnisboek ca. 1550

(Ik vond dit een aardige afsluiting)
Qui bien se mire bien se voit
Qui bien se voit bien se cognoit
Qui bien se cognoit peu se prise
Qui peu se prise saige il est
VERTAALD:
Wie zichzelf goed in de spiegel bekijkt ziet zichzelf goed
Wie zichzelf goed bekijkt kent zichzelf goed
Wie zichzelf goed kent prijst zichzelf weinig
Wie zichzelf weinig prijst, hij is wijs
Kees Nederveen uit Apeldoorn

