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De Nederlands Hervormde 
begraafplaats te Hoogeloon. 
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De Nederlands Hervormde gemeente Hoogeloon-Eersel beschikt over een 
eigen begraafplaats aan de Landrop 22 tussen Hapert en Hoogeloon. Met 
zijn 1790 m2 is het een kleine, maar sfeervolle begraafplaats. Bijzonder is dat 
de ondergrond eigendom is van de diaconie. 
 
Het ontstaan 
Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten op 19 januari 1847 ging 
burgemeester Govert Jansen1 in gezelschap van nog twee leden van het 
gemeentebestuur op 30 maart 1847 over tot de publieke verkoop van een 
perceel heide (sectie A-1699). 
De gemeentesecretaris zette in op 9 gulden en vervolgens werd er geboden 
en afgemijnd. Het stuk grond ging uiteindelijk van de hand voor 32 gulden. 
Koper werd Peter Paulus Nunnickhoven die als gemandateerde optrad voor 
de diaconie van de Hervormde gemeente. Doel was belegging en het 
exploiteren als productiebos. 
 
In de 19e eeuw was zoals gebruikelijk het kerkhof bij de middeleeuwse kerk 
eigendom van de burgerlijke gemeente. Op een afzonderlijk deel werden de 
protestanten begraven. Omstreeks 1900 brak de verzuiling van de 
maatschappij nadrukkelijk door in Nederland. Op tal van plaatsen werden in 
dat kader ook bijzondere begraafplaatsen gesticht of veranderden ze van 
signatuur. 
Het jaarverslag van de gemeente Hoogeloon over het jaar 1909 spreekt over: 
“In Hoogeloon is eene begraafplaats der N.H. gemeente op een afgesloten 
gedeelte van de R.C. begraafplaats.”2 
 
 

 

De NH-kerkgebouwen van Hoogeloon en Eersel. 

 

                                                
1
 Govert Jansen (Hapert, 1777-1854) was landbouwer en tevens burgemeester. Hij 

was raadslid 1837-1844; wethouder in 1843 en burgemeester van 1844 tot 1850. 
2
 RHC-e, collectie 0265 (1611-1932 (1966), Hoogeloon), inv. 476 
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Op 13 januari 1911 kwam bij het gemeentebestuur van Hoogeloon c.a. de 

volgende brief binnen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 2 februari 1911 adviseerde de Gezondheidscommissie, zetel Oisterwijk, 
aan het college van burgemeester en wethouders dat “uit een hygiënisch 
oogpunt geen bezwaar bestaat tegen het oprichten van eene bijzondere 
begraafplaats in Uw Gemeente voor de Hervormde Gemeente aldaar.” 
Daarmee was voor het college de weg vrij om het verzoek in te willigen en 
kon de aanleg beginnen.3 
 
 
Uitbreidingen 
Verschillende keren werd de begraafplaats uitgebreid. Zowel aan de voor- 
als de achterzijde vonden die plaats waardoor er een begraafplaats ontstond 
met een oppervlak van 1790 m² en ruim 160 graven. 
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 RHCe, gemeente Hoogeloon, inv. 1024 

 
Edelachtbaare Heeren, 

 
De kerkeraad der Ned. Hervormde 

Gemeente van Hoogeloon c.a. verzoekt 
bij dezen UEdelachtbaren beleefd om dit 
jaar op het perceel grond onder Landorp, 
kadastraal bekend sectie A no 2234, 
een kerkhof te mogen aanleggen, groot 
20 bij 8 meter en wel op het hoogst gelegen 
gedeelte van bedoelden grond, welke het 
verst van den straatweg verwijderd is. 
 

Hoogachtend 
Namens den kerkeraad v.n. 

(w.g.)P. Siemelink 
predikant 

Hoogeloon 13 januari ’11 
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Van de oude toegangspoort resteren nog twee betonnen 

pilasters die in de bomen zijn gegroeid. 
 
 
 
 

Graf uit 1902? 
 

HIER RUSTEN 
ONZE LIEVE OUDERS 

PIETER STERRENBURG 
GEB. CAPELLE 17-2-1856 
OVL. EERSEL 13-5-1943 

EN 
ALIDA DERKSEN 

GEB. VALKENSW. 23-9-1851 
OVL. EERSEL 21-1-1902 

RUST ZACHT 

 
Het echtpaar trouwde burgerlijk op 6 
maart 1882 in Valkenswaard. Toen Alida 
overleed in 1902 was op deze plek nog 
geen begraafplaats. Vermoedelijk is het 
graf opgericht in 1943 naar aanleiding 
van het overlijden van Pieter en werd 
het stoffelijk overschot dat aanvankelijk 
elders was begraven, naar hier 
overgebracht. 
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Het oudste graf 
 

 
Op het oudste deel 
bestaan de graven 
enkel uit aarden 
bedden welke voorzien 
zijn van een 
naamplaatje.  
Hier ligt ook het oudste 
graf, namelijk dat van 
Anna Petronella 
Honcoop, echtgenote 
van land-bouwer 
Govert Gerritsen. Op 
28 december 1912 
waren ze in Zundert 
getrouwd en op 11 
januari 1913 naar 
Hoogeloon gekomen. 

Ze werd op 24 januari 
1888 in Zundert 
geboren en overleed 
op 21 september 1913 
in het kraambed want 
een week daarvoor 
was zij bevallen van 
haar eerste kind 
Johannes Pieter 
Gerritsen. Govert 
hertrouwde op 7 mei 
1926 met de uit 
Deurne afkomstige 
Hendrica Huijzing. 
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Resident 
 
 
 

HIER RUST 
JOHANNES FREDERICUS 

ANTONIUS 
DE ROOY 

OUD RESIDENT 
GEB. TE HARDERWIJK 20 DEC. 

1847 
OVERLEDEN TE EERSEL 9 APRIL 

1921 
 
 

 
 

Johannes Fredericus Antonius de Rooij was zoon van Antonius Lucretius de 
Rooij en Petronella Christina de Rooij. 
 
Hij trouwde op 27-jarige leeftijd te Eijsden op 27 oktober 1875 met Louise 
Alexandrine de Rooij die in Breda op 20 jan 1846 was geboren. Ze overleed 
in 's Gravenhage op 31 maart 1910. 

. 
Hij was resident in het voormalige 
Nederlands-Indië. Een resident was 
een bestuursambtenaar die aan het 
hoofd stond van een gewestelijk 
bestuur. 
 
Hij hertrouwde op 66-jarige leeftijd te 
Bussum op 1 dec 1914 met de 37-
jarige Henriette Lucia Maria 
Verhoeven, een dochter van 
Josephus Albertus Verhoeven die 
notaris ter standplaats Eersel was, en 
Maria Anna Sevens. Henriëtte werd 
in Eersel geboren op 29 dec 1876. 
Op 17 juni 1915 werd hun dochter 
Henriette Christina Maria de Rooij in 
Bussum geboren. 
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Anna Maria Leonarda de Jong  
 

Anna Maria Leonarda de 
Jong werd geboren in 
Waspik op 4 december 
1868 en overleed op 9 
april 1933 op 64-jarige 
leeftijd in Eersel. 
Haar man, Herman Reint 
Meeuwenberg, was 
dominee in Hoogeloon-
Eersel. Hij werd geboren 
te Epe op 2 aug 1870 en 
overleed op 15 april 1949 
in Oegstgeest waar hij op 
begraafplaats “Rhijnhof” 
werd begraven. 

 
Herman Reint Meeuwenberg werd kandidaat in 1899 en aanvaardde op 18 
maart 1900 het predikambt in de Nederlands Hervormde kerk in Appelscha. 
Vervolgens diende hij de gemeenten van Slochteren (1902) en 
Uithuizermeeden (1907). Op 16 maart 1913 werd hij benoemd tot directeur 
van het opvoedingsgesticht “Valkenheide”. Om gezondheidsredenen nam hij 
daar ontslag per 1 januari 1922. Vanaf 1927 nam hij het predikambt in 
Hoogeloon-Eersel op zich, welk ambt hij vervulde tot 1 juli 1937. Inmiddels 
weduwnaar, verhuisde hij naar zijn dochter in Oegstgeest waar hij in 1949 
overleed. 
 
 
 

Elisabeth Elsina van Veen 
 

 
Elisabeth Elsina van Veen werd geboren te Utrecht op 10 dec 1843 en 
overleed (77 jaar oud) te Eersel op 27 okt 1921. 
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Ze trouwde op 25 januari 1883 in Zwolle met Hendrik Jacob Dammerman, 
geboren te Dalfsen op 11 november 1840 en van beroep commissionair, 
assuradeur en maatschapijdirekteur. Hij overleed (66 jaar oud) te Arnhem op 
4 aug 1907. Hij was eerder gehuwd geweest met Anna Maria Paulina 
Heerens en had uit dat huwelijk vijf kinderen. 
Elisabeth Elsina van Veen kreeg met hem nog drie kinderen: 
 
1. Johanna Maria Dammerman, geb. te Arnhem circa 1883, ovl. (ongeveer 

68 jaar oud) te Leiden op 7 sep 1951. 
2. dr. Karel Willem Dammerman, geb. te Arnhem op 4 jul 1885, ovl. (66 jaar 

oud) te Voorburg op 19 nov 1951. 
 
Karel Willem Dammerman was een bekend zoöloog. Hij was gehuwd op 13 
maart 1922 met Jantina Catharina Reinders, die uit een eerder huwelijk 1 
dochter meebracht. Uit dit huwelijk werd 1 zoon geboren. Hij deed zijn 
eindexamen gymnasium-B in juni 1904 en begon daarna zijn studie in de 
biologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; het doctoraal examen werd in 
1908 afgelegd. Hij promoveerde op 17 juni 1910 cum laude te Utrecht op 
een proefschrift getiteld Der Saccus vasculosus der Fische, ein Tiefeorgan 
(promotor A.A.W. Hubrecht). In november 1910 vertrok Dammerman naar 
het toenmalige Ned.-Oost-Indië, waar hij te Buitenzorg als entomoloog 
verbonden werd aan de afdeling Botanische Laboratoria van het 
departement van Landbouw. Na terugkeer van zijn Nederlands verlof volgde 
in juli 1919 de benoeming tot conservator aan het Zoölogisch Museum te 
Buitenzorg en in 1928 tevens die tot assistent der directeur en later 
onderdirecteur van 's Lands Plantentuin, waarvan het Museum een 
onderdeel vormde. Van 31 juli 1932 af was Dammerman tot zijn 
pensionering in februari 1939 directeur van 's Lands Plantentuin, terwijl hij 
directeur van het Zoölogisch Museum bleef. 

 
 
3. Emilia Wybina Dammerman, geb. te Arnhem circa 1887, taallerares. 
 
 

 
 
Het columbarium 
met urnenveld 
 
 
 
 
 
 

De begraafplaats beschikt ook 
over een columbarium of 

urnenmuur met 12 nissen en een 
urnenveldje. 
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Het lijkenhuisje 
 

 
 
Centraal op de 
begraafplaats staat er 
een lijkenhuisje dat 
thans als berging wordt 
gebruikt. In de topgevel 
van het lijkenhuisje 
staat: 
“Hij die in mij gelooft 
zal leven al ware hij 
ook gestorven” 
 

 

 
 
 

 
 
Ook eigentijdse 
grafmonumenten 
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Overige bronnen: 

 RHC-e, archief van de Hervormde gemeente Eersel-Hoogeloon 1696-1985, inv. 68 

 “De Begraafplaats”, tijdschrift van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen, jaargang 12, 

februari 2010 

 
 
februari 2013, 
W.L.P. Coolen 


