Opnieuw – van Nederveen/Nerven/Erven
Een aantal nieuwsbrieven geleden heb ik U vrij uitvoerig – maar nog steeds niet volledig bericht over het geslacht van Nerven, gegevens afkomstig van de heer John van Erven, en die
begint met Goijaert Dirck Goijaert van Nerven, geb. ca. 1383 in de omgeving van Oisterwijk.
Het vaststellen van een koppeling van deze naam met onze genealogie is een lastige opgave
omdat gegevens uit die vroege periode moeilijk te vinden of toegankelijk zijn. Maar toch …
In onze genealogie treffen we een Godevaert van Nederveen aan, geboren ca. 1355, en zoon
van Jan Willemsz (Jan I) van Nederveen en Elizabeth Tierloet. Van laatstgenoemde kennen
wij het testament. Welnu, deze Godevaert was in 1400 schepen van Gilze en had 4 kinderen,
waaronder de zoons Goyaert en Baerthout. In het commentaar bij Goyaert staat vermeld dat
hij schepen was in Gilze in 1421 en in 1424, en dat hij op 9 Juli 1463 een erfpacht verkocht
aan zijn broer Baerthout.
Gaan we nu naar Goijaert Dirck Goijaert van Nerven, dan treffen we bij hem een vijftal
kinderen aan, w.o. Goijaert Goijaert Dirck , Berthout Goijaert Dirck, en ook Gerit
Goijaert Dirck. De heer John van Erven stuurde mij een e-mail door van iemand die hem bij
zijn naspeuringen naar Neerven/Nerven attendeerde op het boek Gilze 1000 jaar, waarin op
blz. 360 onder schepenen, raden en leden van de raad worden vermeld:
1392 Godevairt van Nerven.
1440 Godevairt van Newen.
1421 Jonghe Godevairt van Nerven
1424 Jonghe Godervairt van Nerven

Op het internet treffen we ook aan in www.archieven.nl inventaris (regesten):
1463 juli 9
Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gooyaart, zoon wijlen Gooyaart van Nerven, aan
zijn broer Beerthout heeft overgegeven erfpacht van 2 mud rogge uit 12 lopen land in Tilburg.
Uit het voorgaande mogen we m.i. redelijkerwijs afleiden dat Goyaert en Baerthout van
Nederveen identiek zijn aan Goijaert Goijaert Dirck en Berhout Goijaert Dirck van Nerven.
Terwijl onze genealogie voor de beide van Nederveen broers geen echtgenoten en
nakomelingen vermeldt, zijn die voor de van Nerven broers wel bij ons bekend, en wel tot nu
toe voor Gerit Goijaert Dirck 441 personen in 16 generaties en voor Berthout 41 in 7
generaties. Kortom, er is nog wel het een en ander uit te zoeken.
Een nog onopgelost probleem is de voornaam Dirck, die bij de van Nervens voorkomt en bij
de Nederveens nog moeilijk te traceren valt, tenzij we teruggrijpen op Dirck Jansz , een broer
van de hierboven genoemde Godevaert van Nederveen, eveneens een zoon van Elizabeth
Tierloet. Ook dit vraagt verder speurwerk.
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