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Colofon. De Nieuwsbrief van Nederveen is uitgave van de Stichting van Nederveen en verschijnt ieder kwartaal. De 
Nieuwsbrief wordt zonder kosten toegezonden aan de Vrienden van de Stichting. Het adres van de redactie en van het 
secretariaat van de Stichting van Nederveen is Oranje Nassaulaan 175, 2051 HN Overveen. Wat gepubliceerd wordt is niet 
per sé de mening van het Bestuur, tenzij dit anders wordt gesteld. Uit de nieuwsbrief mag, behoudens bronvermelding, 
vrijelijk worden geciteerd. De redactie wordt gevoerd door F.T.M. Nederveen en R.Th.M. Nederveen.

Van de redactie.

Deze Nieuwsbrief heeft alle onderdelen zo-
als u die in het voorjaar van ons gewend 
bent: een financieel overzicht van het afge-
lopen jaar, de acceptgiro met het verzoek om 
als vriend het werk van de Stichting ook fi-
nancieel te steunen en een uitnodiging voor 
de komende Vriendendag op 8 mei aan-
staande. 
Daarnaast vindt u in dezen Nieuwsbrief twee 
andere zaken. Senator Hans Bertil van 
Nederveen heeft zijn visie over het werk van 
de Stichting op papier gezet en naar het 
Bestuur gestuurd. De brief wordt hier in zijn 
geheel gepubliceerd. 
En dan een foto met enkele broches. Achter 
deze foto gaat een wel heel bijzonder verhaal 
schuil:. zo’n twee maanden geleden werd 
Marijke Rietveld-Nederveen opgebeld met de 
vraag of de Stichting misschien belang-
stelling heeft om enkele herinneringspen-
ningen te ontvangen die  een huwelijk uit de 
19e eeuw gedenken . Met veel dankbaarheid 
heeft Marijke Rietveld-Nederveen deze pen-
ningen in ontvangst genomen en aan het 
archief van de Stichting overgedragen.
Deze sieraden stammen uit de tak Mid-
delburg en hebben betrekking op het hu-
welijk van Dirk Johan Christoffel Scheele 
en Cornelia Johanna van Nederveen (doch-
ter van Jasper van Nederveen en Dingena 
Catalina van Heusden) die op 1 October 
1873 in Middelburg trouwden. De twee 
penningen 1873-1913 hebben dus betrek-
king op hun 40-jarig huwelijk.De broche 
met 1 Oct. 1873 - 1898 zal vrijwel zeker 
op hun 25-jarig jubileum slaan.           F&R

Van de voorzitter.

De komende Vriendendag, de jaarlijkse 
bijeenkomst van de Stichting van Neder-
veen, komt al weer snel dichterbij. Op 8 
mei aanstaande zien we elkaar in het zeer 
oude Brabantse dorp Gilze. Gilze ligt 
eigenlijk vlak bij Breda, langs de snelweg 
van Breda naar Tilburg.
In Gilse is een straat en een buurtschap 
dat Neerhoven heet. Deze naam, Neer-
hoven, is een samentrekking van Neerven-
hof. Onder Gilze woonde rond 1400 
Godevaert van Nederveen. Hij is een klein-
zoon van Willem van Nederveen die in 
1325 in bezit kwam van het ambacht van 
Nederveen in de Langstraat. Godevaert 
was bovendien schepen van Gilze, even-
als zijn zoon Baerhout, die in de schepen-
bank zat in de jaren 1421 (het jaar van de 
Sinte-Elisabethsvloed!) en 1424.
Het programma dat we hebben samen-
gesteld gaat aan de hand van een rondrit 
door de mooie omgeving en verschillende 
toelichtingen uitgebreid in op deze histori-
sche gegevens. Ik hoop u allemaal de 
achtste te zien, dus vul de antwoordstrook 
snel in!
Tijdens de Vriendendag zal het Bestuur 
ook nieuws vertellen over het verschijnen 
van het Nederveenboek, dat de complete 
nu bekende genealogie van de familie van 
Nederveen zal bevatten. Naast de 
uitgebreide genealogie staan ook meerde-
re verhalen en verslagen en plaatjes uit de 
rijke familiegeschiedenis.             Ruud N.
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Overpeinzingen van een Senator, 

Dankzij het werk van een enthousiaste groep 
Nedervenen, is de prikkel, aanwezig bij velen 
van ons, om  meer te willen weten over de 
samenhang van zijn eigen familienaam met 
een  familie „van Nederveen“ voorkomend in 
antieke publicaties, nu omgezet in een  be-
ter weten. De oprichting van de  stichting „van 
Nederveen“ heeft hiertoe veel bijgedragen 
met het opzetten van  uitgebreid onderzoek 
naar de oorsprong van de familie, al dan niet 
met professionele hulp. In de afgelopen 
twintig jaar heeft dat geleid tot interessante 
resultaten en de neerslag hiervan hebben 
we kunnen volgen in de  vele nieuwsbrieven. 

We leven nu met z’n allen in  een zich snel 
veranderende wereld met de trek naar de 
grote steden (volgens een recente uitzending 
van de BBC komen er iedere 3 dagen een 
miljoen mensen bij in de grote steden we-
reldwijd). Met deze verstedelijking gaan de 
grote familiebanden  veelal verloren en ken-
nen de meeste families niet veel meer dan 
zijn naasten  (grootouders, ouders, kleinkin-
deren, broers en zusters, neven en nichten) 
en dan  houdt het op. Het gezin wordt dan 
ook als basis element gezien voor de huidi-
ge  burgerlijke structuren in onze samenle-
ving. Door het repeterende karakter van  ge-
zinsvorming kan aan een familieverband een 
veel grotere diepgang gegeven  worden. 

Het toeval wil, dat velen  van de vrienden de 
stichting met de familienaam „Nederveen“ of 
„van Nederveen“  geboren zijn en dat zij, ie-
der op z’n eigen manier, geïnteresseerd zijn 
naar de  herkomst en het verband van zijn 
familienaam met het  verleden. 
Het werk van de stichting  heeft vele wetens-
waardigheden over de familie aan het licht 
gebracht en vooral  de enorme creatieve 
inzet van wijlen onze erevoorzitter F.B.M. 

Nederveen heeft  de samenhang van het fa-
milieverband terug weten te vinden tot het 
midden van de  dertiende eeuw; de vader van 
Willem van Nederveen. 
Met zijn allen zien we de  publicatie van het 
familieboek dan ook met spanning tege-
moet. Het eerste  typoscript van „de genea-
logie van Nederveen“ is door wijlen onze ere-
voorzitter in januari 2000 aan de voorzitter van 
het stichtingsbestuur aangeboden, en  vol-
gens een bericht op internet van de stichting 
zou het in 2001 gepubliceerd  worden, jam-
mer 2001 ligt al achter ons. 

Maar nu het boek zijn  voltooiing nadert, zoals 
we in de laatste nieuwsbrief, n°42, hebben 
kunnen  lezen, komen er nieuwe uitdagingen 
aan voor de  stichting. 
Eén ervan is het vaststellen  van de omvang 
van de oplage van het familieboek. Om deze 
goed in te schatten,  zou een intekenlijst een 
interessant hulpmiddel kunnen zijn voor het  
bestuur. 
Een  andere is.... hoe kunnen we, na het  ver-
schijnen van het boek, nieuwe impulsen cre-
eren om het werk van de stichting  levendig te 
houden?
De publicatie van de  nieuwsbrieven is er één 
van en het vragen om kopij ervoor van de 
vrienden is een  goed iets. 
Een derde... zou het graven  kunnen zijn naar 
namen en verbasteringen ervan, welke geli-
eerd kunnen worden aan  de familienaam, 
zoals het artikel van Kees Nederveen aan-
geeft in de 42ste  nieuwsbrief. 
Of... heeft de naam  „Nederveen“ een ver-
band met het werk op de laagveengronden 
en de ontginning ervan rond de grote rivieren 
en zijn er meerdere families gelijktijdig mee 
bezig  geweest en hebben zij een naam naar 
aanleiding van beroep  aangenomen?

Voor de vrienden zou een grotere wissel-
werking gevonden moeten worden tussen 
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hen en het bestuur, welke de  wens stimu-
leert bij een ieder van ons om het be-
staande archief en documentatie te raad-
plegen. Hier zijn de activiteiten voor de web-
site op zijn plaatse n het begin ziet er veel 
belovend uit (//www.geocities.com/svneder 
veen/tabela.html). Hopelijk geeft het aanlei-
ding tot een levendiger uitwisseling van ge-
dachten tussen „familieleden“ via e-mail. 
Mijn adres is hansely@virgilio.it 

Het zuidoosten van Sicilië, met zijn Sicili-
aanse Barok, is door de UNESCO sinds 
kort verklaard tot een  locatie met histori-
sche betekenis voor onze beschaving. 
Tot ruim na de tweede  wereldoorlog leefde 
autochtone bevolking nog volgens drie 
standen van adel, kerk  en burgerij. Zo heeft 
Modica maar liefst 110 kerken en kapellen 
op een bevolking  van 50.000 inwoners. 
Ook de familiebanden zijn nog steeds sterk 
en familie  bijeenkomsten en maaltijden op 
zondagen tellen gauw 20 personen. 
Bruiloften  komen makkelijk op 200 tot 300 
gasten. Velen zijn geparenteerd aan elkaar. 

Men zegt wel voor „werken“ moet je naar het 
noorden gaan, maar om te „leven“ moet je in 
Sicilië zijn en  vele Sicilianen keren dan ook 
terug rond hun vijftigste  levensjaar. 
In dit gebied wonen we op een landhuis en 
ervaren het leven hier, zoals vele van onze 
voorouders en of ouders die tot het begin 
van de twintigste eeuw leefde, beleefd  
hebben. 
Om het huis vandaag de dag  te laten leven, 
hebben we het in drie appartementen 
verdeeld en komen familie en  kennissen in 
de zomervakanties logeren. Het geeft 
aanleiding tot discussies en  verstevigt de 
banden. 

Mogelijkerwijs wonen en  leven ook andere 
Nedervenen op boerderijen of andere 
aantrekkelijke plaatsen om  verre 
familieleden een vakantie doel te geven en 
banden aan te halen. De  eventuele 
gezamenlijke ervaringen geven wellicht 
aanleiding tot kopij voor een  nieuwsbrief. 

Hans Bertil van  Nederveen. 

Antwoordstrook

ZOZ
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Uitnodiging aan de Vrienden van
de Stichting van Nederveen

Overveen, 21 maart 2004.

De Vriendendag op zaterdag 8 mei 2004 vindt plaats in Gilze. Het programma begint in Hotel 
Restaurant de Kronen, Nieuwstraat 50 in Gilze (telefoon 0161 452830). Daar tijdens de 
koffie maken we nader kennis met het zeer oude Gilze en Neerhoven en de historische 
banden die de familie er heeft. Aansluitend  zullen we een rondrit door de omgeving maken. 
Aangekomen in Hotel Gilze - Rijen, Klein Zwitserland 8, Gilze (telefoon 0161 454951), in 
Neerhoven gebruiken we gezamenlijk een Brabantse koffietafel om er in de middag de 
jaarlijkse Vriendenvergadering te houden.
De kosten voor deelname bedragen dit jaar € 19,50 per persoon. Mag ik u verzoeken om dit 
bedrag à contant te betalen ter plekke na aankomst?

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
10.45 uur samenkomst met Gilzer Flap in Hotel Restaurant de Kronen in Gilze
12.15 uur (puzzel-)rondrit door de omgeving van Gilze met bijzondere historische plaatsen
14.30 uur Brabantse Koffietafel in Hotel Gilze-Rijen, KleinZwitserland 8 Gilze
15.15 uur Vriendenvergadering van de Stichting
16.00 uur afsluiting Vriendendag
Wilt u de antwoordstrook uit deze Nieuwsbrief invullen en binnen 10 dagen naar mij (Oranje 
Nassaulaan 175, 2051 HN Overveen) terugzenden?

Met vriendelijke groet tekent,

Mevr. M.G.M. Heideman - Nederveen, secretaris

Antwoordstrook
Ondergetekende, 

...............................................................(naam)

...........................................(straatnaam en huisnummer)

.............. (postcode) ...............................(woonplaats)

komt wel/niet* op de Vriendendag 2004 van à € 19,50 per persoon en re-

serveert daarom voor ....... persoon/personen*.

................(datum) 

...........................(handtekening)

Oranje Nassaulaan 175, 2051 HN Overveen        
(* gelieve door te halen wat niet van toepassing is.)
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Bericht van de penningmeester van het bestuur van de Stichting van Nederveen.
========================================================================
Financieel overzicht 2003
Bank (rekening courant) beginstand  per 01-01-2003 €  5.604,69

Bij: Donaties €  1.536,65
Rente 114,80

                                                                         ____________+
Totaal inkomsten €  1.651,45

Af: Kamer van Koophandel €       68,20
Kosten Nieuwsbrieven 119,19
Tekort Vriendendag 41,28
Aanloopkosten boek 740,39
Administratiekosten 10,20

                                                                         ____________+
Totaal uitgaven 979,26

                                                                                                         ____________-
Resultaat 2003 672,19
                                                                                                                                         ____________+
( rekening courant saldo per 31-12-2003        €       40,09 )
( spaarrekening saldo per 31-12-2003 6.236,79 )
                                                                                                         ____________+
Saldo eindstand per 31-12-2003 ( €  6.276,88 ) €  6.276,88

Gaarne licht het Bestuur eventuele vragen toe tijdens de Vriendendag.
pagina 6.


