
Beste lezer/lezeres, 
Vol trots presenteren we het PAX-bericht 2022-2023.
 
Er is veel gebeurd afgelopen jaar. Op St. Petrus Banden 
begraafplaats hebben gedurende een paar weken steigers 
tot in de koepel van de kapel gestaan. Heel bijzonder 
was het om naar boven te klimmen en de rozetten van 
zo dichtbij, opeens zo groot, te kunnen bewonderen. Er 
bleken er veel met gebreken. Dit was niet te zien vanaf 
de grond. Een gespecialiseerd bedrijf heeft vele rozetten 
moeten verwijderen om vervolgens in hun atelier mallen 
te maken en alles in de oude staat terug te brengen. 

Zwagers schilderwerken heeft de kapel geschilderd en 
door het aanbrengen van de gele, oker, beige en witte 
tinten is de uitstraling magisch geworden. Het geeft reliëf 
aan de muren en pilasters. 
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De kleuren van de herstelde en schoongemaakte glas-
in-lood ramen komen door de kleurschakering weer 
helemaal tot hun recht. Ik ben er zo trots op. 
Voor “Het Mooiste Gebouw van de Regio” kon je bij 
Radio West je opgeven. Inkoppertje toch? 
De kapel behoorde tot de laatste 15 gebouwen en is 
uiteindelijk op een mooie 11e plaats geëindigd, waarvan 
ik gekscherend zei dat er door een typefoutje een 1 teveel 
stond. Je eigen toko heeft altijd de voorkeur. 
Het beeld Moed laat helaas langer op zich wachten. De 
kunstenares kampt met tegenslagen. Maar we houden 
moed, het komt goed.
Waar het ook flink opschiet is bij de verbouwing van de 
Crypte, onder de vloer van de St. Petrus Banden kapel. 
Hier zijn werknemers van ST Natuursteen de ruimte 
aan het omtoveren in een piëteitsvolle plek voor onze 
geestelijken. Iets wat zij verdienen en wat wij, als 
kerkelijke instelling, aan hun verplicht zijn.
Wat het extra bijzonder maakt is dat in de toekomst de 
ruimte kan worden opengesteld op bijzondere dagen.

De bouw van het crematorium, dat de naam 
Crematorium PAX heeft gekregen, en de nieuwe 
werkplaats voor het personeel begint na veel vertraging 
vorm te krijgen.  

Op 2 november a.s., de Allerzielenviering, hoop ik velen 
van u weer te mogen ontmoeten.

Ik hoop met heel mijn hart dat we de winter doorkomen 
met beperkte Covid en dat we uitvaarten mooi en naar 
wens kunnen blijven verzorgen. 

Hartelijk groet en tot ziens op één van onze mooie en 
bijzondere begraafplaatsen.

Astrid Oranje,
directeur. 

WWW.PAXRKB.NL

BERICHT
BEGRAAFPLAATSEN & CREMATORIUM TE ‘S-GRAVENHAGE



Adrianus Tollus, architect,
19 januari 1783 – 8 januari 1847 
 
Dit jaar gedenken wij het overlijden, 175 jaar geleden, 
van Adrianus Tollus de architect die de fraaie kapel op 
onze begraafplaats heeft ontworpen. Hij werd op 19 
januari 1783 in Den Haag geboren en gedoopt in de 
Rooms Katholieke schuilkerk in de Assendelftstraat, die 
hij later in 1822 zou vervangen door een zogenaamde 
Waterstaatskerk gewijd aan de Heilige Willibrordus. 
Helaas is deze fraaie kerk, thans precies 50 jaar 
geleden, in 1972 gesloopt. Op initiatief van Koning 
Willem I werd vanwege de schadelijke neveneffecten 
het begraven in kerken en binnen de stad verboden. 
Naarstig werd gezocht naar een perceel in de duinen 
tussen de Scheveningseweg en het pas gegraven kanaal, 
thans Koninginnegracht. Enige haast was geboden 
aangezien de nieuwe wet op het begraven uiterlijk 
1 januari 1830 zou ingaan. Door een voortvarende 
aanpak en tijdige financiering, tot stand gekomen 
dankzij betrokken parochianen, kon Adrianus Tollus 
zijn ontwerptekeningen voor de nieuw aan te leggen 
dodenakker begin maart 1829  reeds indienen. De 
dodenakker kon mede daardoor tijdig in gebruik 
worden genomen en op 4 januari 1830 vond de eerste 
begrafenis plaats van de achttienjarige, Karel Rens en de 
tweeënzeventigjarige meelverkoper Hubertus Verwey. 
De bouw van de achthoekige kapel, die met ruim 
37.000,00 gulden veel meer kostte dan de begraafplaats 
zelf is pas later, in 1833 van start gegaan en nam 5 jaar 
in beslag. Onder de kapel bevindt zich een crypte alwaar 
de geestelijkheid een laatste rustplaats vindt. In het 
voorportaal van de kapel bevindt zich een gedenksteen 
met de tekst: Aan wijlen haar geacht medelid den 
bouwmeester Adrianus Tollus voor zijnen belangloozen 
arbeid en ijver. De commissie namens de katholieke 
gemeenten van ’s-Gravenhage, dankbaar MDCCCXLVII. 
Deze blijk van waardering is waarschijnlijk aangebracht in 
het sterfjaar van Tollus in 1847. Hij rust nog immer in een 
grafkelder, bescheiden aan de achterzijde van “zijn” kapel. 
 
Tekst: de heer Drs. J.G.M. van der Ploeg.
 
Bron: VOM-reeks 1994-3 De R.K. begraafplaats St. Petrus Banden 
aan de Kerkhoflaan in Den Haag. 

Kapel op begraafplaats St. Petrus Banden  

Rijksmonument de Arcade uit 1884
van de bekende architect W.B. van Liefland
(1857-1919) van ondergang gered!

De Arcade gelegen op de monumentale begraafplaats 
St. Petrus Banden te Den Haag heeft de afgelopen 
twintig jaar door zettingen, flinke verzakkingen en 
scheurvorming opgelopen.
Na een langdurig en zorgvuldig onderzoek door de 
Firma Hoogendoorn en Ingenieursbureau Broersma 
uit Den Haag zijn nieuwe sonderingen gedaan om de 
exacte grondslag te onderzoeken. Na afstemming met 
de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, het Bisdom 
Rotterdam en de afdeling Monumentenzorg van de 
gemeente Den Haag, is door Architectenbureau Queeste 
voor het uiteindelijke plan de omgevingsvergunning 
ingediend en verkregen.
De realisatie van het project is mede mogelijk gemaakt 
door de provincie Zuid-Holland die een belangrijke 
financiële bijdrage heeft geleverd.
Vervolgens is op basis van het innovatieve funderings 
idee met Sobu palen, de bouw gestart in samenwerking 
met het gespecialiseerde Haagse bedrijf Revac. Na een 
periode van vijf jaar staat de Arcade na 138 jaar weer 
stevig op zijn nieuwe fundering en is klaar voor de 
toekomst. 
                                                                   De Arcade  



Crematorium
Het belangrijkste onderdeel van het project is het 
crematorium.
Er wordt met man en macht gewerkt aan het voltooien er 
van. Doordat het metselwerk flink opschiet krijg je al een 
goed beeld van de omvang. Van de bezinningsruimte en 
de familiekamer staat inmiddels een deel van het houten 
skelet. De bouwdelen met de technische ruimten en de 
rouwkamer hebben al een dak. De ovenruimte is zo ver af 
dat de mensen van Crematech (ovenbouwer) binnenkort 
kunnen beginnen met de voorbereidingen voor het 
plaatsen van de oven. De elektrische crematieoven, uniek 
in de regio Den Haag, zal door het dak naar binnen 
worden gehesen. Dat beloofd een spektakel te worden!

Brug
Het brugdek ligt vanaf december 2021 op haar plek 
om het achterterrein toegankelijk te maken. Er is al veel 
gebruik van gemaakt voor de werkzaamheden aan de 
werkplaats en aan het achterterrein. Alleen de leuning 
moet nog op de brug geplaatst te worden. Dit doen we 
zo laat mogelijk om te voorkomen dat de leuning wordt 
beschadigd door het werkverkeer.

Werkplaats
Bij de werkplaats zijn de muren opgemetseld en is het 
voegwerk in het metselwerk bijna af. Het enorme dak is 
dicht zodat het interieur droog afgebouwd kan worden. 
Onder het dak is een overdekte werf met een gebogen 
wand erlangs. Die wand moet nog worden afgewerkt 
maar de vorm is al goed te zien. 

Viktor Kroes, Queeste Architecten.

Allerzielen 2022
Op woensdag 2 november 2022 wordt op de 
begraafplaats St. Barbara en St. Petrus Banden de 
traditie voortgezet met de viering van Allerzielen in 
het licht.

Om 16:00 uur zal in de kapel op onze beide locaties 
de dienst beginnen. We adviseren u warme kleding te 
dragen.

Als vanouds zullen de fakkels en vuurkorven de beide 
locaties weer sfeervol verlichten. Tijdens de mis en 
gedurende de avond tot 20:00 uur zullen de namen vanaf 
3 november 2021 tot en met 2 november 2022 worden 
geprojecteerd via een scherm. Na de mis kunt u bij de 
ingang, mits u zich heeft aangemeld, een aansteker en 
fakkel ophalen om bij uw graf te plaatsen.

Zegening inclusief plaatsing fakkel kan alleen 
plaatsvinden als u dit vooraf heeft aangemeld bij de 
administratie, onder vermelding van het grafnummer. 
U kunt zich telefonisch 070 3503718 of via de mail 
allerzielen@paxrkb.nl aanmelden.

Gedurende de avond bent u welkom in de koffiekamer 
voor een kopje koffie of thee met iets lekkers. Een 
plantenbakje is vanaf een week voor 2 november te koop 
op de begraafplaats ad 15 euro. Alleen contante betaling 
is mogelijk.

De mis op St. Barbara zal worden voorgegaan
door Pastoor Ad van der Helm met Diaken Henk van 
Zoelen en de mis op St. Petrus Banden door Pastoor
Dolf Langerhuizen en Vincent Wang.
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St. Petrus Banden
Kerkhoflaan 10 • 2585 JB Den Haag
070 - 350 37 18
info@paxrkb.nl | www.paxrkb.nl
Openingstijden
Maandag t/m zondag 09:00 uur tot 16:30 uur
Facebook
www.facebook.com/begraafplaatsdenhaag.nl

St. Barbara
St. Barbaraweg 6 • 2516 BT Den Haag
070 - 350 37 18
info@paxrkb.nl | www.paxrkb.nl
Openingstijden
Maandag t/m zondag 09:00 uur tot 16:30 uur
Facebook
www.facebook.com/begraafplaatsdenhaag.nl

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder. Als u zeker wilt weten dat onze medewerkers tijd voor u hebben, dan kunt u telefonisch een afspraak maken.

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)
De kerkelijke instelling “Stichting R.K. Begraafplaatsen
te ‘s-Gravenhage” valt onder de groepsbeschikking van
de Rooms Katholieken Kerk.

Seizoensbeplanting 
Op beide begraafplaatsen bieden wij de mogelijkheid 
om een plantenabonnement af te sluiten voor een vaste 
jaarlijkse cyclus; lente, zomer en herfst. 

In het Paxbericht van 2019-2020 hebben wij 
ter afwisseling met enthousiasme twee nieuwe 
plantensoorten aangekondigd voor het voorjaar en de 
zomer. Violen zijn vervangen door Madeliefjes in het 
voorjaar en Begonia’s door Million Bells in de zomer. 
Vernieuwing is in dit geval geen verbetering gebleken en 
wij hebben geconstateerd dat de ietwat saaie Madeliefjes 
de graven geen recht doen in een periode dat de natuur 
net aan het terugkeren is van de dorre winter. De 
kleurrijke speelsheid van de violen wordt gemist en wij 
zullen ze daarom graag in ere herstellen. 
Voor wat betreft de zomerbeplanting blijkt de jaarlijks 
toenemende warmte en droogte een probleem voor 
behoudt van de kwaliteit van de Million Bells. Onze 
voorman zal op zoek gaan naar een ander plantensoort 
die ook onder deze omstandigheden groen en bloeiend 
blijft. Wij verrassen u graag volgend jaar met zijn keuze. 
Mocht u een plantenabonnement willen afsluiten, dan 
kunt u contact opnemen met onze administratie. Op 
basis van de beschikbare ruimte bij het graf zal per 
periode het aantal planten worden bepaald en op basis 
daarvan kan een offerte voor het jaarabonnement worden 
toegestuurd. 
De nota voor het abonnement wordt jaarlijks in de 
maand februari verstuurd. 

Jamy Brummer
Zes jaar geleden heb ik de overstap 
gemaakt vanuit de commerciële retail 
naar de uitvaartbranche. 
Sinds vijf maanden ben ik werkzaam 
voor PAX op de twee mooiste 
begraafplaatsen van Nederland. Ik 
heb het hier ontzettend naar mijn 
zin met leuke collega’s en zal straks 
werken in het Crematorium PAX op 
de St. Barbara begraafplaats wat op 
het moment wordt gerealiseerd. 

Bijdrage onderhoud
De bijdrage voor het onderhoud is de verplichte jaarlijkse 
bijdrage bestemd voor het algehele aanzien van de 
begraafplaatsen.

Vrijwilligers
Na een eerste succesvolle vrijwilligers dag op St. Petrus 
Banden waar een kleine groep ons met enthousiasme 
heeft geholpen met het verwijderen van onkruid was er 
het plan om een tweede dag in te plannen. Maar door 
drukte en weer een coronaperiode is dat er nog niet van 
gekomen.
Toch merken wij van meerdere mensen dat er 
belangstelling blijft voor vrijwilligerswerk op onze 
begraafplaats.
Vanzelfsprekend kunt u zich hiervoor aanmelden en in 
overleg met ons in het groen aan de slag.


