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HET VOORMALIG LANDGOED DE BERG TE 
NUENEN 
 
 
-Door Kees Verkooijen 
 
In deze bijdrage wordt de geschiedenis van een aantal goederen in het gebied de Papenvoort en van hun eigenaren ver-
teld. Het is het huidige gebied bij het Van Gogh kerkje, het gemeentehuis, Weverkeshof en Galerie ’t Weefhuis.  
Aanleiding voor het schrijven van dit verhaal was de gedachte dat op een schilderij dat Vincent van Gogh van die 
omgeving had geschilderd, mogelijk een duiventil was weergegeven. Bij het uitpluizen of dit juist was, stuitte Kees op de 
interessante geschiedenis van de familie Van Hoven. Dit vormt de kern van het artikel, maar hij wil de lezer zijn 
verhaal over de duiventil niet onthouden. 
 
 
De vorming van de bezittingen 

Landgoed De Berg is door mij zo genoemd 
naar het huis De Berg en de gronden die de 
familie van Hoven vanaf de 18 eeuw in het 
gebied Papenvoort in bezit kreeg1. Deze pro-
testantse familie heeft tot het einde van de 19e 
eeuw grote invloed gehad in Nuenen, aanvan-
kelijk in het gemeentelijk bestuur als secretaris 
en burgemeester, later als fabrikanten.  
 

 

Frederik van Hoven, een 23-jarige koopman 
en ondernemer uit Amsterdam, kocht in 1766 
het erfsecretariaat van Nuenen, Gerwen, 
Boort en Opwetten alsmede een huis in Nue-
nen voor het bedrag van 25.000 gulden Hij 
huwde met Anna den Besten uit ’s-
Hertogenbosch en stierf in 1776 op slechts 
33-jarige leeftijd. Zijn twee zonen Johannes en 
Samuel waren de erfgenamen, maar zij waren 
nog te jong om hun vaders ambt, erfsecretaris  

Gedigitaliseerde kadasterkaart 1832 met de percelen behorende tot het landgoed aan de Berg. 
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van Nuenen en Gerwen, te kunnen overne-
men. Hun moeder Anna benoemde daarom 
haar broer Adriaan den Besten, drossaard van 
Mierlo, tot secretaris en stokhouder2 van Nu-
enen en Gerwen3.  
 
Na het overlijden van Adriaan den Besten in 
1791 volgde de oudste van de wettelijke erf-
genamen van Frederik hem op als secretaris. 
Johannes van Hoven, in 1771 te Nuenen ge-
boren, huwde in 1802 met Arnolde Paulina 
Slaats uit Nijmegen. Hun eerste zoon Samuel, 
geboren in 1798, was er dus al een poosje. Er 
kwamen nog meer kinderen: Everharda in 
1803, Catharina in 1804,  Anna in 1806, Chris-
tina in 1808, Louisa in 1810 en Hermanus 
Christiaan in 1812. Moeder Arnolde overleed 
bij de geboorte van Hermanus4. Johannes van 
Hoven werd in 1811 notaris en was van 1813 
tot 1821  burgemeester van Nuenen en Ger-
wen. Na de samenvoeging van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten was hij tot 1843 burge-
meester van de nieuw gevormde gemeente. 
Ook werd hij kerkvoogd van de Hervormde 
Gemeente van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten5.  
 
In Nuenen was dominee Hermanus Christia-
nus Hanewinckel van 1730 tot 1808 predi-
kant.6 Onder het toeziend oog van deze pre-
dikant werd in 1764 door de burgerlijke ge-
meente Nuenen en Gerwen de nog steeds 
bestaande pastorie aan de Berg (nu Berg 26) 
gebouwd. Johannes van Hoven kon het met 
deze predikant waarschijnlijk goed vinden. De 
goede verstandhouding kan een reden zijn 
geweest om zijn laatst geboren zoon Herma-
nus Christiaan, naar dominee Hanewinckel te 
vernoemen. Op 8 mei 1824 vond in opdracht 
van kerkvoogd Johannes van Hoven en de 
kerkenraadsleden Johannes Godefridus Neis-
zen en Samuel van Hoven de aanbesteding 
plaats van het kerkje voor de Hervormde 
Gemeente, nu beter bekend als het Van Gogh 
kerkje op Papenvoort7. De burgemeester had 
zijn bezittingen niet alleen vlak bij het raad-
huis (nu Beekstraat 11), maar had als kerk-
voogd nu ook de kerk op zichtafstand.   
 

De oudste zoon van Johannes van Hoven, 
Samuel , genoemd naar zijn oom, trad in de 
voetsporen van zijn vader. Hij werd ook nota-
ris, secretaris en burgemeester,  maar dan in 
Son en Breugel. Hij was de enige van de zeven 
kinderen uit het gezin van Johannes van Ho-
ven die huwde. Hij trouwde met Wilhelmina 
van Heusden, dochter van een fabrikant uit 
Helmond. De oudste van hun drie kinderen 
was een zoon, Anne Johannes, geboren op 4 
augustus 1834 te Son en Breugel. Het was 
wellicht via het lidmaatschap van de Her-
vormde Gemeente - het protestantse kerkje te 
Nuenen diende ook als ontmoetingscentrum 
van de lidmaten in de regio - en door zijn 
handelsgeest, dat Samuel in contact kwam met 
de uit Duitsland afkomstige Carl Rauhe, wol-
handelaar in Geldrop. Met Carl Rauhe kocht 
hij in 1857 een wollenstoffenfabriek in 
Geldrop. Zijn zoon Anne ging in Geldrop 
wonen en nam toen een deel van de leiding 
van zijn vader over8.  
 
Carl Rauhe ontpopte zich in Geldrop als een 
slimme zakenman. Hij huwde in 1861 met 
Johanna Neiszen, dochter van het eerder ge-
noemde kerkenraadslid Johannes Godefridus 
Neiszen en Arnolda van Hoven uit Bladel. 
Johanna was een nicht van Samuel van Ho-
ven. Carl en Johanna kregen acht kinderen. 
Moeder Johanna stierf in 1879 op 46-jarige 
leeftijd9.  
 
Even een stapje terug in de tijd en naar Nue-
nen. Uit de gegevens van de in 1828 inge-
voerde onroerendgoedbelasting en de kadas-
trale gegevens uit 1832  wordt duidelijk dat de 
familie Van Hoven in de loop der jaren enkele 
aardige lapjes grond in de Papenvoort had 
verworven, waarop zij een woning en meerde-
re bijgebouwen hadden gebouwd. In 1843 
overleed burgemeester Johannes van Hoven. 
Zijn dochters stonden in 1850 te boek als 
landbouweressen, niet te verwarren met he-
dendaagse boerinnen, nu zou men zeggen 
renteniersters. De woning werd door dochter 
Everharda als landhuis aangemerkt. Dit rijke 
huis, voorzien van zogenaamde speklagen in 
het metselwerk en dakraammedaillons mag op 
het platteland heus wel landhuis worden ge-
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noemd. Vlak naast dit huis werd in 1837 een 
linnenweverij gebouwd. Na 1888 werd deze 
afgebroken, maar een deel bleef als spinnerij 
behouden en als koetshuis in gebruik geno-
men. Dit is momenteel het Van Gogh Docu-
mentatiecentrum.   
 
De jongste zoon van Johannes van Hoven, 
Hermanus Christiaan, zocht zijn heil ook in 
de textielindustrie. Met hulp van zijn oudere 
broer Samuel werd een bijgebouw van het 
ouderlijk huis aan de Papenvoort ingericht als 
fabriekje, onder de naam H.C.van Hoven. 
Hermanus overleed op 8 augustus 1876. De 
nalatenschap ging naar zijn drie nog in leven 
zijnde zusters, Christina, Louise en Everharda. 
Deze laatste overleed een jaar later op 12 de-
cember 1877.  
 
De twee zusters hadden drie medewerkers die 
het bedrijfje slechts moeizaam draaiende kon-
den houden. Daar vond de slimme Carl Rauhe 
iets op. Door zijn huwelijk met Johanna Neis-
zen kende hij de aangetrouwde familie Brui-
ninga. In Maastricht woonde Anna Maria 
Bruininga, getrouwd met hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat Jan de Kruijff. Zij hadden een 
zoon Jan. Deze Jan werd naar Nuenen ge-
haald om het fabriekje ‘H.C.van Hoven’ over-
eind te houden. Hij werd op 8 april 1878 in de 
burgerlijke stand van Nuenen ingeschreven als 
‘de Kruijff, Jan, geboren 16 juni 1853 te Breda, com-
mensaal bij de familie Soetens Berg E517, beroep 
fabrikant’. Jan de Kruijff was eigenlijk maar 
‘vogeltjesfamilie’, maar daar kwam geleidelijk 
verandering in. Carl Rauhe was sinds zijn hu-
welijk met Johanna Neiszen al familie van de 
Van Hovens. Hij hertrouwde  met Catharina 
Neiszen, dochter van Jacobus Neiszen en 
Catharina Bruininga, tante van Jan de Kruijff. 
Dit huwelijk vond plaats op 9 oktober 1882 te 
Tongelre. Uit dit huwelijk werden in Geldrop 
vier kinderen geboren. Twee jaar later was er 
weer een trouwfeest. De tweede dochter uit 
zijn eerste huwelijk, Anna Catharina Carolina 
Raue10, huwde op 22 augustus 1884 met de 
toen 30-jarige Jan de Kruijff, medefirmant van 
het fabriekje ‘H.C.van Hoven’ te Nuenen.  
 

De nog overgebleven dochters van Johannes 
van Hoven waren inmiddels op leeftijd geko-
men. Louisa overleed op 31 maart 1886 en 
Christina op 25 maart 1887.  
 
 
Het uiteenvallen van de bezittingen 

Enkele maanden na dit overlijden werd op 26 
mei 1887 de verkoop van alle onroerende 
goederen van de kinderen van Johannes van 
Hoven aangekondigd. Deze verkoop vond 
plaats in de herberg van Marian Salomons te 
Nuenen – nu ter plaatse van restaurant Lis-
ters, Beekstraat 2 - ten overstaan van notaris 
A.G. Panken uit Son. Hierbij waren aanwezig 
Carl Rauhe, fabrikant te Geldrop, Anne van 
Hoven, fabrikant te Geldrop en Jan de 
Kruijff, fabrikant te Nuenen, die tevens ge-
machtigde was van nog zes rechthebbenden. 
In onderstaand fragment van akte nummer 
151 zijn de goederen vermeld. 
 

Omschrijving der goederen gelegen onder de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Eerste Koop. Huis, fabriek, schuur, duiventil, 
tuin, boomgaard, weiland en waterkolk; kadas-
traal Sectie B nummer 947, Sectie E nummers: 
155, 156, 159, 1658 en 1659 geheel en Sectie 
E gedeelten volgens afpaling en opmeting van 
nummers: 1474, 2051, 2052, 2054 en 2055 
groot in grond een hectare, vijftien aren, vijf en 
zestig centiaren. 
Tweede Koop. Schuur, tuin, bouw- en weiland; 
kadastraal Sectie B nummers: 943, 944, 945 en 
946, Sectie E nummers161 en 2053 geheel en 
Sectie E gedeelten volgens afpaling en opmeting 
van nummers 1474, 2051, 2052, 2054 en 
2055 ten Oosten van Koop een in grond een hec-
tare, zestig aren, drie en zestig centiaren. 
Derde Koop. Koopen een en twee in massa groot 
twee hectaren, zes en zeventig aren, acht en twintig 
centiaren. 
Vierde Koop. Weiland “Heer Neiszenveld” aan 
den waterloop Sectie B nummer 537 groot een en 
vijftig aren, zeventig centiaren 
 
De eerste koop ging voor 7000 gulden naar 
Abraham Waldeck, fabrikant te Nuenen. De 
tweede koop, een schuur en een perceel grond 
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vanaf de zandweg langs de Nieuwewegse loop 
– dit is een deel van de huidige Margot Bege-
mannstraat - tot aan de Papenvoortse loop, de 
thans rechtgetrokken Hooidonkse beek, ging 
naar Jan de Kruijff. Er waren nog 30 percelen 
van allerlei aard door heel Nuenen. Op 2 juni 
1887 was de finale verkoop in herberg De 
Vries, het huidige café Schafrat. 
 
Dit hele gebeuren had Jan de Kruijff geen 
windeieren gelegd. Hij liet nog dat zelfde jaar 
een groot huis bouwen ‘Villa Papenvoort’11. 
Het toen nog bestaande oorspronkelijke fa-
briekje ‘H.C. van Hoven’ lag nu echter buiten 
zijn grondgebied. Hij liet daarom in 1888 een 
nieuwe fabriek bouwen aan de Papenvoortse 
loop. Omdat het een voortzetting was van de 
oorspronkelijke fabriek mocht de nieuwbouw 
ook naar zijn suikeroom heten; ‘H.C.van Ho-
ven linnenfabriek’. Hiermee is ook duidelijk 
waarom de nieuwe fabriek deze naam kreeg, 
terwijl de oprichter van de eerste fabriek, 
Herman Christiaan van Hoven, al 12 jaar eer-
der was overleden. Dit in 1970 gerenoveerde 
gebouw is nu in gebruik als galerie. 
 

 

Van Hoven en Van Gogh 

Op het schilderij Zonsondergang (F79-JH763) 
dat Vincent van Gogh in april 1885 in Nue-
nen schilderde, zijn tegen de roodgekleurde 
lucht de donkere massa’s te zien van een aan-
tal gebouwen. Op de voorgrond zijn sterk 
perspectivisch een weg en een brede water-
loop weergegeven. Aan de uiterst linkerkant is 
een groot gebouw zichtbaar. Aan de rechter-
kant van het schilderij zijn de wieken van een 
molen herkenbaar. Van Gogh heeft de com-
positie versterkt met enkele hoge bomen, 
waarvan de silhouetten hoog afsteken tegen 
de hemel. 
 
Wat opvalt bij de ‘eerste koop’ van de bezit-
tingen van de familie Van Hoven, is dat er 
behalve een huis, een fabriek en een schuur 
ook een duiventil en een waterkolk wordt 
vermeld. Dit zijn exact de ‘hoofdingredienten’ 
van het schilderij. Het meest linkse van de 
gebouwen in het centrum zou de duiventil 
kunnen zijn. Vincent heeft die geschilderd als 
een hooiopper-achtig geval en de molenkap  

   ‘Zonsondergang’, Schilderij  van Vincent van Gogh waarop de duiventil links van het midden is afgebeeld 
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lijkt wel op een konijnenkop. Het geeft zijn 
haastige werkwijze weer.  
 
Vincent heeft hier met grote waarschijnlijk-
heid een deel van de bezittingen van de fami-
lie Van Hoven aan de Papenvoort uitgebeeld. 
Door de aanwezigheid van de windmolen aan 
de rechterkant en het gebouw aan de uiterste 
linkerkant – een huis ongeveer ter hoogte van 
het huidige pand Berg 50 - kan zelfs ingeschat 
worden wat het oogpunt van de schilder is 
geweest. Van de gebouwen van de familie van 
Hoven zoals afgebeeld op het schilderij is 
niets meer bewaard gebleven. Op het voorste 
deel van het landgoed van de familie Van Ho-
ven, gezien vanaf de Papenvoort, stond het 
landhuis met daar schuin naast het nu nog 
bestaande koetshuis. Deze twee gebouwen 
zijn niet afgebeeld op het schilderij ‘Zonson-
dergang’. Het landhuis werd in 1930 afgebro-
ken om plaats te maken voor de bouw van de 
villa  van Baron van Hardenbroek van de 
Kleine Lindt. Deze villa werd in 1953 aan de 
gemeente Nuenen c.a. verkocht om te gaan 
dienen als gemeentehuis. 
 

 
 

Foto van de Papenvoort uit 1904.  
Links het landhuis van J. van Hoven. 

 
 

Duiven op Papenvoort 

Het oprichten van een duiventil of -toren en 
het in bezit hebben van een vlucht duiven was 
vroeger niet aan iedereen toegestaan. Het was 
een zogenaamd ‘heerlijk recht’, hetgeen bete-
kende dat het was voorbehouden aan de adel 
en aan bepaalde hoge geestelijken voor zover 
die grootgrondbezitters waren. Als gevolg van 
de Franse revolutie aan het eind van de 18e 

eeuw, verdwenen de heerlijke rechten, zo ook 
‘het recht van duiventil’. Maar dat betekende niet 
dat de gewone burger nu zomaar een duiventil 
met duiven mocht hebben. Het hebben van 
een til was, behalve om praktische redenen - 
duivenborst was toen al een lekkernij en  dui-
ven werden gebruikt voor berichtgeving, maar 
vooral voor de mest die zij opleverden - ook 
een statussymbool. Duiventorens werden in 
de onroerendgoedbelasting aangeslagen. De 
registratie van de duiventoren ten name van 
Johannes van Hoven is in de kadastrale leg-
gers van Nuenen terug te vinden in de oor-
spronkelijk aanwijzende tafel van 1832 op 
perceel E156. De aanwijzende tafel van 1880 
vermeldt nog dezelfde toren en een duiven-
kooi ten name van de dames van Hoven & 
Consortium. Het oppervlak van de duivento-
ren dat was vermeld bij deze registratie was 12 
ca (= 12 m2) De eerder genoemde ‘hooiopper’ 
op het schilderij van Vincent, zou dus deze 
duiventoren geweest kunnen zijn, waaronder 
hooi werd opgeslagen. 
 

 
 

Foto van de linnenfabriek van Jan de Krijuff sr. 
onder de naam van H.C. van Hoven 

 
Tenslotte nog dit over duiven aan de Papen-
voort en omgeving. Deze vogels zijn daar 
nauwelijks weg te denken. Een foto uit 1902 
(zie de omslagfoto) toont de toen 15-jarige 
Jan, zoon van Jan de Kruijff sr. en zijn dui-
ventil bij de fabriek van zijn vader. Veel later 
heeft nog lang een witte duiventil gestaan tus-
sen de tuinen van De Kruijff en van Van 
Hardenbroek van de Kleine Lindt. Dat was 
nog bekend bij Henny Teunisse hoedenont-
werpster aan de Berg en Carla Raue uit 
Geldrop. De vader van Carla, Emile Raue, is  
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nog gedoopt door de vader van Vincent - 
dominee Theodorus van Gogh - in het kerkje 
aan de Papenvoort. Wouter Smeulders heeft 
nog duiven gehouden in het oude raadhuisje 
vooraan in de Beekstraat. Heden ten dage 
staat er al jaren een duiventil bij kinderboerde-
rij Weverkeshof op het vroegere grondgebied 
van de familie Van Hoven. 
 
 

 

Noten 

                                                           

1 De weg vanaf de lindeboom richting Papenvoort 
werd toen nog Berg genoemd.  

2 Een notarisachtige functie. 

 

 

                                                                                       

 

 

3 Coenen, Jean, Gegeven Sint-Barbaradag 1300, Nuenen, p. 
181 

4 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe), 
Burgerlijke Stand van Nuenen 

5 Coenen, Jean, Gegeven Sint-Barbaradag 1300, Nuenen, p. 
181 

6 Coenen, Jean, Gegeven Sint-Barbaradag 1300, Nuenen, p. 
202-203 

7 In de sluitsteen boven de deur staat 1824 J. v. Hoven 
K.V. 

8 Historisch Documentatiecentrum Geldrop 

9 Zie 7 

10 De naam Rauhe was inmiddels veranderd in Raue 

11Zie gevelsteen. Tevens RHCe, Repertoire-nr.127-152-
157en158 Adrianus-Caspar Panken , notaris resideren-
de te Son, Kanton Eindhoven  

Gedeelte uit de notariële akte van verkoop van de bezittingen van de familie Van Hoven 


