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Zaterdag 23 aug. voerde de jaarlijkse excursie ons dit keer naar de begraafplaatsen 
St. Petrus Banden en de Algemene Begraafplaats te ’s-Gravenhage. Het programma 
begon met een korte inleiding over de geschiedenis van de R.K. begraafplaats en een 
bezoek aan de kapel. Daarna werden verschillende adellijke grafmonumenten 
bekeken en werd er informatie gegeven over meerdere adellijke personen die hier 
zijn bijgezet. Ook werd de arcade bekeken, waarin zich meerdere grafkelders 
bevinden. Na de lunch werd de Algemene Begraafplaats bezocht en ook hier volgde 
een rondleiding langs het rijke adellijke funeraire erfgoed met vele anecdotes. 

 
Links: een kijkje in de kapel 
met de epitafen met de namen 
van de priesters, die in de 
grafkelder eronder zijn 
bijgezet, waaronder de  

 
adellijke priesters Wittert van 
Hoogland, Van der Does, Van 
Rijckevorsel, Van Voorst tot 
Voorst en De van der Schueren.  
 

 



 
Rechts: een indrukwekkend 
grafmonument in de vorm van een 
Romeins tempeltje voor de 
jonggestorven echtgenote van 
jonkheer Frederik Marie Willem 
van der Does de Willebois. Hij was 
burgemeester van Wateringen, 
maar kreeg speciale toestemming 
om in ’s-Gravenhage te blijven 
wonen en reed iedere dag in zijn 
koetsje naar Wateringen om zijn 
bestuurlijke plicht te vervullen. ’s 
Avonds keerde hij terug naar het 
meer wereldse ’s-Gravenhage. 
 



 
 

Links: het graf van Menno David 
graaf van Limburg Stirum (1807-
1891), die zijn rechtervoet door een 
bomscherf in 1832 tijdens de Belgische 
Opstand verloor. Tegen zijn 
geschrokken oppasser zou hij gezegd 
hebben: “Je moet plezier hebben, 
omdat je voortaan nog maar één 
schoen te poetsen hebt.” Als 
éénbenige graaf werd hij uiteindelijk 
Minister van Oorlog. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Boven: het grafelijk wapen Van den Bosch op de familiegrafkelder van Johannes 
graaf van den Bosch (1780-1844), gouverneur-generaal van Ned.-Indië in de jaren 
1829-1834. 
 
Rechts: het 
familiewapen van 
Hendrik Merkus 
baron de Kock 
(1779-1845), wiens 
vader in 1794 in 
Parijs onder de 
guillotine stierf en 
waarvan de 
nakomelingen niet 
het Franse 
kinderliedje “Le 
coq est mort” 
mochten zingen, 
omdat dit over 
hem zou gaan. 
 


