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Grave heet ‘de meest belegerde stad’ van Nederland. Het Graafs 

museum vertelt het verhaal van de stad en de gemeente Grave.  

Het vertelt hoe gewone mensen in Grave, Escharen, Gassel en  

Velp geleefd hebben en het laat zien hoe Grave in de wereld staat, 

enerzijds beïnvloed door ontwikkelingen elders, anderzijds door 

daar op een heel eigen manier mee om te gaan. Het Graafs Museum 

toont Grave aan de wereld en de wereld aan Grave.

De Stichting Graeft Voort exploiteert het Graafs Museum en het 

Graafs KazemattenMuseum. In dit beleidsplan van de stichting, 

komen alle aspecten van het museum als cultuurhistorisch bedrijf 

aan de orde. Naast een analyse van de actuele stand van zaken 

wordt ook een visie op de toekomst gegeven. In de conclusie 

worden prioriteiten voor de komende vier jaar vastgelegd.

Dit beleidsplan dient zowel interne als externe doelen. Intern vormt 

het plan voor bestuur en medewerkers het kader voor het totale 

beleid van het museum. Extern reikt deze beleidsnotitie overheden 

en andere subsidiënten argumenten aan, op grond waarvan mede -

verantwoordelijkheid gedragen kan worden voor het museum en 

financiële middelen ter beschikking kunnen worden gesteld. Hierbij 

ligt de nadruk op zowel de cultuurhistorische, als de sociaal-

economische betekenis van het museum voor de samenleving.

In november 2010 is de uitbreiding van het Graafs Museum 

opgeleverd en daarmee is de expositieruimte bijna verdrievoudigd, 

is een educatieve ruimte toegevoegd en zijn de faciliteiten voor het 

publiek uitgebreid. Het Graafs Museum is uitgebreid en grondig 

gemoderniseerd. De volgende stap was certificeren van het 

museum. Dit is gerealiseerd in 2011.

Om de bestaanszekerheid van het museum te verzekeren voor wat 

betreft huisvesting en financiën is met de gemeente Grave een 

samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin werd op basis van 

beleid gestuurde contractfinanciering, zo concreet mogelijk 

vastgelegd welke doelen het museum in de komende vier jaar moest 

realiseren en welke financiële ondersteuning de gemeente bood.  

De concrete doelen voor de komende jaren vragen om een passend 

beleidskader. Dit nieuwe beleidsplan vormt het kader waarbinnen 

het Graafs Museum in de periode 2019-2023 aan haar eigen beleid 

vorm wil geven en het kader waarbinnen de gemeente haar 

financiering kan voortzetten.

H.C. Peppinck, Voorzitter Stichting Graeft Voort

P. Brouwer, Secretaris

Verantwoording
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Tentoonstelling De Elfde Brug, 2014-2015.
Over mobilisatie, bezetting en bevrijding 
in Grave, zeventig jaar na de bevrijding.
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1.1 Definitie en missie

De internationale Council of Museums (ICOM) heeft een definitie 

aangenomen die voor de Nederlandse Museum Vereniging (NMV) 

het uitgangspunt vormt voor de bij haar aangesloten leden:

‘Een museum is een permanente instelling in dienst van de 

gemeenschap en haar ontwikkeling, niet gericht op het maken van 

winst, die de getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, 

registreert, documenteert en wetenschappelijk onderzoekt, 

behoudt en presenteert voor doeleinden van studie, educatie en 

genoegen’ (Buenos Aires, 1974).

Definitie

Uitgaande van deze algemene formulering luidt de huidige definitie 

voor de huidige musea van Stichting Graeft Voort: Het Graafs 

Museum is een cultuurhistorisch museum over de gemeente Grave. 

Het toont de ruimtelijke, sociale, politieke en culturele ontwikkeling 

van de gemeente Grave en haar bewoners in de context van nationale 

en internationale ontwikkelingen. Het Graafs Kazematten Museum is 

een cultuurhistorisch museum over de gemeente Grave in bezetting 

en bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Missie

Het Graafs Museum wil een cultuurhistorisch museum zijn, door, 

voor en over Grave.

Een museum over Grave

Het Graafs Museum biedt bezoekers een blik op het heden en 

verleden van de gemeente Grave en haar bewoners. Het laat zien 

hoe Grave zich ontwikkeld heeft tot wat het nu is. Dit alles in een 

ruime historische en geografische context om zicht te geven op de 

wisselwerking tussen Grave en de kerkdorpen en de gebieden 

dichtbij en veraf waar Grave door de eeuwen heen mee verbonden  

is geweest. Dat maakt het museum tot een cultuurhistorisch 

kenniscentrum over Grave.

Een museum voor Grave

Het Graafs Museum biedt Grave zicht op onze cultuurhistorie. 

Cultuurhistorie omvat zowel de geschiedenis van onze materiële als 

van onze geestelijke cultuur. Het gaat dus niet alleen om de 

geschiedenis van gebruiksvoorwerpen en gebouwen maar ook om 

de ontwikkeling van o.a. religie en kunst. Als zodanig biedt het 

museum Grave een cultuurhistorisch venster op de wereld.

1 Inleiding
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Een museum door Grave

Het Graafs Museum is ontstaan uit initiatieven van Gravenaren en 

wordt ondersteund door de gemeente Grave. Vrijwilligers en de 

Stichting Vrienden van het Graafs Museum houden het museum in 

stand. Inwoners van Grave kunnen er discussiëren over waarde en 

betekenis van het Graafs cultureel erfgoed. Daarmee maken ze het 

museum tot een open cultuurhistorisch platform van de Graafse 

samenleving.

Het Graafs KazemattenMuseum hanteert dezelfde definities maar 

dan binnen de omkadering Geschiedenis van de gemeente in de 

Tweede Wereldoorlog.

In 2017 is de missie van het Graafs Museum aangescherpt, hierover 

nader in 1.4.

1.2 Historische schets

1.2.1  Geschiedenis van het Graafs museum
Het Graafs Museum vindt zijn oorsprong in de privé-collectie van de 

Graafse amateurarcheoloog Martien Koolen. In de loop der tijd was 

de door hem opgegraven verzameling archeologische voorwerpen 

te groot geworden om in zijn eigen huis te kunnen bergen. Begin 

1977 ging hij daarom met hulp van de Gravenaren Tom Hamers †, 

Jean Laguette † en oud-deken W.J.A. van Haaren † op zoek naar een 

alternatieve ruimte.

1977 – 1980 (Stadhuis)

De gemeente Grave bleek de onderste verdieping van het oude 

stadhuis aan de Markt ter beschikking te willen stellen. Samen met 

de leden van de inmiddels opgerichte Stichting “Graeft Voort” werd 

van deze ruimte eind 1977 een tentoonstellingsruimte gemaakt en 

ontstond zodoende het Graafs Museum. De naam Graeft Voort is 

ontleend aan een zeventiende-eeuws schilderij in het bezit van de 

gemeente.

In 1979 voltrok zich een museale ramp toen een verwarde man  

een groot deel van de collectie vernielde. In de periode daarna  

werd o.a. met behulp van de Graafse bevolking een nieuwe collectie 

opgebouwd die vanaf dat moment niet alleen archeologische 

voorwerpen maar ook veel (stads)plattegronden, andere prenten  

en voorwerpen bevat.

1980 – 2002 (Achter de kerk)

Zoals dat doorgaans met verzamelingen gaat bleef ook die van het 

Graafs Museum groeien. Nieuwe voorwerpen werden verkregen 

door schenking of aankoop. De ruimte in het stadhuis werd te klein 

en weer moest worden gezocht naar een geschikte locatie.

Die werd in 1980 gevonden in een deel van de St. Elisabethskerk, 
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toegankelijk via een nauw straatje dat heel toepasselijk ‘Achter de 

kerk’ heet. Hier was het museum ruim twintig jaar lang gevestigd.

2002 – 2006 (Lomberdstraat)

Na de samenvoeging van de parochies van de St. Elisabethskerk  

en de Hemelvaartskerk werd die laatste kerk afgestoten. Dat 

veroorzaakte ruimtegebrek in de St. Elisabethskerk, waardoor  

het Graafs Museum moest vertrekken.

Het Graafs Museum vond toen (december 2002) een nieuw 

onderdak in de Lomberdstraat, in een voormalige atelier. Een  

nadeel van dit historische pand was dat het in een smal straatje  

was gelegen en daardoor weinig in het oog sprong. Daarnaast  

was het museum moeilijk toegankelijk voor minder validen.

2006 – heden (Hampoort)

In de loop van 2006 is de noordelijke vleugel van de Hampoort 

intern ingrijpend verbouwd van woning tot museum. Een en ander 

heeft plaats gevonden volgens ontwerp en onder leiding van H.J.L. 

Peters, architect BNA te Gassel, die als bestuurslid van de Stichting 

‘Graeft Voort’ deze verbouwing in opdracht van de gemeente Grave 

heeft uitgevoerd.

Vervolgens is op 31 maart 2006 een al vele jaren gekoesterde wens 

in vervulling gegaan en vestigde het Graafs Museum zich in De 

Hampoort. In dit prachtige monumentale pand komen de 

tentoongestelde voorwerpen beter dan ooit tot hun recht.

Het Graafs Museum is bij collegebesluit van 22 april 2008 erkend als 

het enige officiële historische museum in de gemeente Grave.  

In 2010 is dankzij subsidies van de gemeente Grave, de provincie 

Noord-Brabant en diverse culturele fondsen een aanbouw achter de 

noordelijke vleugel gerealiseerd. H.J.L. Peters, architect BNA en 

voorzitter van Graeft Voort, tekende opnieuw voor het ontwerp.  

De aanbouw valt weg in de wal bezijden de landzijde van de poort 

en is daarom van buitenaf niet zichtbaar; het aanzien van de poort 

wordt daarmee niet verstoord. In deze nieuwbouw zijn een grote 

tentoonstellingsruimte met vaste vitrines, een educatieve zaal, 

twee bergingen en toiletvoorzieningen gerealiseerd. De zolder van 

deze zijde van de Hampoort is ingericht als vergaderzaal en als 

depot. In april 2011 werden deze nieuwe ruimtes feestelijk geopend. 

Sindsdien biedt de poort zelf een vaste tentoonstelling over de 

geschiedenis van Grave en worden er in de nieuwbouw 

wisseltentoonstellingen georganiseerd.

1.2.2  Geschiedenis van de Hampoort
Sinds 31 maart 2006 is het Graafs Museum gevestigd in de noorde-

lijke vleugel van de in de periode 1686 - 1688 gebouwde Hampoort. 

Dit indrukwekkende poortgebouw was tot in de tweede helft van 

de 19de eeuw onderdeel van de omwalling van de stad Grave.
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Uit oude archiefstukken blijkt dat de stad Grave al in 1309 een 

voorganger bezat van de huidige Hampoort. Die stadspoort,  

werd toen Bossche Poort genoemd omdat hij op de weg naar  

‘s Hertogenbosch lag.

Deze oudst vermelde ‘Hampoort’ was niet de Hampoort die we  

nu kennen. De poort stond ook op een andere plaats, namelijk in  

de huidige Hamstraat ter hoogte van het pand ‘De Eenhoorn’. De 

Hampoort ontleent haar naam aan de ‘ham’ die op enige afstand 

buiten deze poort lag. Een ‘ham’ is een hoek aangeslibd land of een 

aan water gelegen weiland.

In het begin van de 17de eeuw werd deze vroegere Hampoort 

vervangen door een nieuwe die ongeveer op de plaats van de 

huidige Hampoort kwam te liggen. Maar ook dit nieuwe 

poortgebouw bestaat nu niet meer.

In 1672 (het beroemde ‘rampjaar’) was Grave in Franse handen 

geraakt. Twee jaar later (1674) heroverden de Staatse troepen onder 

Prins Willem III na een vier maanden durend beleg de stad, waarbij 

nagenoeg de hele stad door de beschietingen onherstelbaar 

beschadigd werd. Nadat de vrede getekend was (Vrede van 

Nijmegen 1678) tussen de Republiek en Frankrijk werden tussen 1679 

en 1689 de Graafse vestingwerken, die in 1674 zo ernstig te lijden 

hadden gehad, geheel vernieuwd en uitgebreid. Hierbij werd ook 

(van 1686 tot 1688) de huidige Hampoort gebouwd. Als ontwerper 

van de Hampoort wordt architect d’Estangh gezien. Van hem is 

bekend dat hij enige jaren in Grave heeft gewerkt.

Het gebouw kreeg een hal, een doorgang en twee zijvleugels. De 

Hampoort werd opgetrokken van zand- en baksteen en gebouwd in 

de klassieke Nederlandse barokstijl (classicisme), volgens de zgn. 

Palladiaanse pilasterorde en bandverdeling. Palladio was een 

Italiaans architect die leefde van 1508 tot 1580. Pilasters zijn de 

vierkante platte zuilen die uit de gevel naar voren komen.

Boven de poort bevindt zich aan de landzijde een timpaan, voorzien 

van de wapens van de Republiek der Verenigde Nederlanden (links) 

en van stadhouder Willem III Hendrik, prins van Oranje (rechts). Het 

wapen van de Republiek toont een gekroonde klimmende leeuw 

met een zwaard en zeven pijlen die de zeven provinciën vertegen-

woordigen. De wapenspreuk luidt ‘concordia res parvae crescunt’, 

wat (vrij vertaald) betekent ‘Eendracht maakt macht’. Het wa pen 

van de prins van Oranje heeft als wapenspreuk ‘honi soit qui mal y 

pense’. Deze spreuk (Die het motto is van de Engelse Orde van de 

Kouseband) betekent ‘Schande over hem, die er kwaad van denkt.

Sinds de bouw is aan het uiterlijk van het gebouw vrijwel niets 

veranderd. Alleen heeft men in het midden van de vorige eeuw de 

kapvorm gewijzigd van een dubbel-zadeldak naar een plat met vier 

schilden.
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De vestingwet van 1874 bepaalde dat Grave haar status van 

vestingstad verloor. Een gevolg daarvan was dat de rijksoverheid 

het onderhoud niet langer bekostigde. Voor de gemeente was het 

onderhouden veel te duur en daarom werden tussen 1876 en 1914 

vrijwel alle vestingwerken van Grave gesloopt. Van alle toen 

aanwezige stadspoorten bleef alleen de Hampoort behouden, al 

verloor ze wel haar functie als poortgebouw.

De Hampoort is in de ruim 300 jaren van haar bestaan gebruikt  

voor verschillende doeleinden. Tot de vestingwerken werden 

gesloopt was het gebouw natuurlijk primair een stadspoort, waarin 

in oorlogstijd troepen werden gelegerd. In vredestijd heeft de 

zuidelijke vleugel onder andere gediend als militaire bakkerij en de 

noordelijke vleugel als militair hospitaal. Aan het einde van de 19de 

eeuw werd de noordelijke vleugel woonhuis. De laatste bewoonster 

daarvan was mevrouw Paessens die er tot 2002 heeft gewoond.

Sinds 30 oktober 1993 is de zuidelijke vleugel in gebruik bij het 

Graafse Cloveniersgilde en sinds 31 maart 2006 is het Graafs 

Museum in de noordelijke vleugel gevestigd.

1.2.3  Het Graafs KazemattenMuseum
Het Graafs KazemattenMuseum is voortgekomen uit de Militaire 

Traditiekamer Grave. In 2009 werd deze traditiekamer 

ondergebracht bij Stichting Graeft Voort onder de naam Graafs 

KazemattenMuseum. Deze naam is gekozen omdat het museum is 

gevestigd in de twee rivierkazematten, noord en zuid, bij de brug 

over de Maas en het gemaal Van Sasse. Het museum werd geopend 

op 17 september 2011 en is sindsdien geopend in de weekeinden van 1 

april tot en met 31 oktober. Organisatorisch is het museum met een 

zetel in het dagelijks bestuur van Stichting Graeft Voort 

vertegenwoordigd.

1.3  Statutaire taken

De Stichting Graeft Voort is opgericht op 14 december 1977 door T.N. 

Hamers, J.A.P. Laguette, W.J.A. van Haaren, M.F.M. Koolen, F.G.M. 

Wouters, P.J. Vollenberg, J.W.S. Logjes, P.J.B.A. Eisenburger, 

H.M.J.M. Barten en T.A.P.M. Thijssen, met als eerste oogmerk het 

oprichten van een museum in de stad Grave. In een later stadium 

werd de doelstelling uitgebreid met het doen van onderzoek en 

kennisoverdracht op het brede terrein van de Graafse geschiedenis.

Ten einde het exploiteren van het Graafs Museum en het verwerven, 

beheren, verzamelen en opslaan van stukken van museale aard 

formeel juridisch van elkaar te scheiden heeft de Stichting Graeft 

Voort op 29 december 2008 de Stichting Depot Graafs Museum in 

het leven geroepen waarin de collectie is ondergebracht. Daarmee 

is de collectie (inclusief de bruiklenen) voor Grave veiliggesteld.
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Door de groei van het Graafs Museum, de komst van het Graafs 

KazemattenMuseum, en in 2015, een door het college van Burge-

meester en Wethouders dringend gewenste organisatorische 

inbedding van het Toeristisch Ontmoetings Punt Grave, de vroegere 

VVV, in de Stichting Graeft Voort, werd het nodig geacht de 

statuten van 1977 te herzien.

Per 29 juni 2016 werd er, met expliciete goedkeuring van de 

gemeente, een overkoepelende Stichting Graafs Erfgoed gevormd 

waarvan de bestuursleden tevens optreden als bestuurslid van  

de per dezelfde datum statutair gewijzigde Stichting Graeft Voort 

en een nieuwe Stichting Toerisme Grave. Bestuurders zijn  

H.C. Peppinck, mr. J. de Haan en mw.ir.J. Toebast. De bestuursleden 

van de Stichting Graeft Voort fungeren sindsdien onder leiding van 

de voorzitter van de Stichting Graafs Erfgoed als dagelijks bestuur 

van de beide musea. De coördinator van het Toeristisch 

Informatiepunt en de coördinator van het Graafs Kazematten-

Museum zijn in elk geval in dit dagelijks bestuur vertegenwoordigd. 

Het bestuur van Stichting Graafs Erfgoed is bevoegd om de 

uitvoering van specifieke taken aan dit dagelijks bestuur te 

delegeren. De eind verantwoordelijk heid blijft echter ongewijzigd  

bij dit overkoepelend bestuur liggen.

Stichting Graeft Voort blijft onder dezelfde naam actief, met 

inbegrip van haar museale activiteiten ondergebracht in het Graafs 

Museum en het Graafs KazemattenMuseum, en haar erfgoed-

activiteiten, waaronder begrepen gevraagde en ongevraagde 

adviezen aangaande historisch, religieus en monumentaal erfgoed 

en haar archeologische activiteiten.

Doel en missie van Graeft Voort werden als volgt opnieuw 

geformuleerd:

1 De stichting heeft ten behoeve van het grondgebied van de ge-

meente Grave, alsmede het land van Cuijk en de aangrenzende 

gemeenten ten doel:

 − de gehele geschiedenis van de gemeente Grave, alsmede het land 

van Cuijk en de aangrenzende gemeenten, van de vroegste geschie-

denis tot heden, op een voor het brede publiek toegankelijke en aan-

trekkelijke wijze te verzamelen, te onderzoeken en te presenteren, 

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 

zin des woords;

 − de geschiedenis van zaken met betrekking tot verdedigingsvormen 

uit de oorlog (zoals doch niet daartoe beperkt de kazematten) op 

een voor het brede publiek toegankelijke en aantrekkelijke wijze te 

presenteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords.

2 De stichting heeft geen winstoogmerk.
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3 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 − het doen van onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente 

Grave, alsmede het land van Cuijk en de aangrenzende gemeenten, 

zulks in de breedste zin des woords, inclusief het verzamelen van 

daarvoor benodigde documenten en voorwerpen;

 − het in een museum onderbrengen van de in bruikleen ontvangen 

of op een andere wijze verkrijgbare casu quo beschikbare collectie 

voorwerpen, documenten en allerlei soorten (foto-)documentatie 

die betrekking hebben op of samenhangen met het doel van de 

stichting, zulks in de meest brede zin des woords;

 − het organiseren casu quo het doen organiseren van lezingen, ten-

toonstellingen, bijeenkomsten en andere manifestaties met betrek-

king tot het doel van de stichting, zulks in de meest brede zin des 

woords;

 − alle andere wettige middelen en activiteiten die naar het oordeel 

van het bestuur het belang van de stichting dienen.

1.4 Herbezinning missie Graafs Museum

De vaste tentoonstelling in het historisch deel van de Hampoort 

was sinds 2011 ongewijzigd gebleven. Dit was aanleiding om in 

2016-2017, in lijn met de aangepaste doelen en missie van Stichting 

Graeft Voort, te bezien of de inrichting van het museum nog 

voldoende beantwoordde aan de statutaire eisen. Onder leiding van 

een extern deskundige, mw.drs. F. Jeletich-Visser van bureau 

Cultuurproject, werd de volgende aangescherpte missie 

geformuleerd:

Het Graafs Museum wil het Graafs cultureel erfgoed belichten voor 

een breed publiek en een belangrijk knooppunt zijn in de 

toeristische infrastructuur.

Dit wil het museum bereiken door:

 − expositieruimtes te herinrichten;

 − expositiemiddelen op een andere manier in te zetten of uit te brei-

den;

 − meer te laten zien van de Hampoort en de Graafse geschiedenis in 

het museum;

 − meer te laten zien van het museum in de poort;

 − meer tekst en beeld te richten op kinderen en die te presenteren op 

een voor kinderen geschikte hoogte.
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Als eerste onderdeel van de uitvoering van dit besluit werd door 

mw.dr. L. van Lieshout en dr. L. Vankan een ontwerp gemaakt van 

een aangepaste inhoud van de oudbouw en de nieuwbouw met als 

uitgangspunt een veel groter aandeel van de vaste opstelling. 

Besloten werd de ruimte binnen de eigenlijke poort te wijden aan 

een cultuurhistorisch/geografische tentoonstelling over Grave als 

vestingstad en over Grave binnen de vesting (gebouwen, straten, 

bedrijven); de ruimte in de nieuwbouw aan een chronologisch/

historisch overzicht van de geschiedenis van Grave, en wel in 

combinatie met wisseltentoonstellingen op een kleinere schaal. Na 

goedkeuring van dit voorstel werd verder gewerkt aan de invulling 

van het deel binnen de poort. Een concrete eerste tekstversie kwam 

in 2018 gereed.  

Graeft Voort beschikte en beschikt niet over de middelen om de zo 

gewenste complete herinrichting te bekostigen. Onder leiding van 

drs. Jeletich werd daarom een bidbook gemaakt, professioneel 

vormgegeven door huisontwerpers Weijsters & Kooij Vormgevers. 

Dit werd verspreid onder een aantal toonaangevende culturele 

fondsen en onder de leden van het Graafse college van 

Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. Nog in 2017 

schonk de gemeente voor de herinrichting het substantiële bedrag 

van 50.000 euro. Na ontvangst van enkele andere bedragen komt 

daarmee de herinrichting van de oudbouw nu concreet in zicht. 

Auteurs en vormgevers werken aan een spoedige realisatie.

Het Graafs KazemattenMuseum is in de afgelopen periode 

heringericht met substantiële hulp van Weijsters en Kooij. De 

presentatie van de collectie is hier een doorlopend proces.

1.5 Kenniscentra

Om Stichting Graeft Voort als kenniscentrum voor en over Grave 

meer gestalte te kunnen geven zijn er in de afgelopen periode twee 

kenniscentra gevormd, elk met hun eigen personele bezetting en 

hun eigen ambities.

Per 1 januari 2017 fungeert in de openbare bibliotheek van Grave het 

Graafs Historisch en Hedendaags Informatie- en Educatie Centrum, 

kortweg Het Graafs Geheugen. Per die datum is in de bibliotheek 

het grootste deel van de boekencollectie van de vroegere locatie 

Grave van het Brabants Historisch Informatie Centrum te 

‘s-Hertogenbosch ondergebracht. De vrijwilligers van die locatie 

vonden in de bibliotheek een nieuwe werkplek. Het Graafs 

Geheugen wil in de bibliotheek activiteiten ontplooien die in het 

museum minder passen. Inmiddels kan, op verzoek, een historisch 

spreekuur gehouden worden, dat met name bedoeld is voor 

kinderen en jongeren die op school een spreekbeurt willen houden 

of een werkstuk willen maken over een stukje (oudere of recentere) 
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geschiedenis van Grave. Dit spreekuur is op scholen in de gemeente 

bekend gemaakt. Daarnaast worden er lezingen georganiseerd  

over de oudere en/of recentere geschiedenis van de gemeente  

Grave en omgeving en over breed georiënteerde cultuurhistorische 

onderwerpen die in verband staan met geschiedenis. De educatieve 

ruimte in het Graafs Museum (30 stoelen.) is daarvoor meestal  

niet groot genoeg. De gemeente financiert dit Graafs Geheugen 

met een apart budget, voorlopig tot en met 2020. Vanuit Graeft 

Voort hebben mw. dr. L. van Lieshout en M. Koolen (spreekuur/

onderzoeks vragen) en mw. A. Graafsma, mw. drs. C. van den Broek 

en mw. N. van Haaren (lezingen) zitting in dit kenniscentrum.

In 2016 is naar een idee van drs. F. Haans, bouwhistoricus en kenner 

van de Graafse geschiedenis en dr. P. Zelissen, oud-burgemeester 

van Grave, een Kennis- en Informatiecentrum Ruimte gevormd. 

Omdat in het verleden bij grote plannen en ruimtelijke visies voor de 

toekomst de communicatie tussen de gemeente Grave en haar 

inwoners vaak verre van optimaal was en er ook te weinig gebruik 

werd gemaakt van de bij Graeft Voort aanwezige kennis op 

cultuurhistorisch gebied is dit centrum opgericht. De gemeente en 

haar adviseurs, maar ook burgers met plannen, kunnen zo op een 

centraal punt terecht met hun vragen, waar het gaat om ruimtelijke 

plannen, bouwen en erfgoedzorg. In dit kenniscentrum hebben 

zitting: dr.P. Zelissen, oud-burgemeester en ervaringsdeskundige 

commissies ruimtelijke kwaliteitszorg, T. van Tuyn, voormalig 

ambtenaar monumentenbeleid, ing. H. Busch, constructeur, P. van 

de Weem, architect, J. Timmermans, museumexpert, mw. M. 

Schouten, lid van de Graafse Raad van Inspiratie en drs. F. Haans, 

bouwhistoricus. Zij kunnen desgewenst ook andere specialisten 

raadplegen. Het kenniscentrum is gevestigd in het Graafs Museum.

1.6 Kwaliteitsslag

Naar aanleiding van de wisseltentoonstelling in 2009 over de 

150-jarige geschiedenis van de blindeninstituten in Grave en het  

bij die gelegenheid uitgebrachte boek kan Stichting Graeft Voort 

sindsdien volop profiteren van de kennis en kunde van het in Grave 

gevestigde Weijsters & Kooij vormgevers. Zij verlenen hun diensten 

grotendeels pro deo, maar hun enthousiasme is er niet minder om. 

Zij tekenen sinds 2010 op enkele uitzonderingen na voor het 

ontwerp van wisseltentoonstellingen, voor de huisstijl van het 

Graafs Museum, het Graafs KazemattenMuseum en Stichting 

Graeft Voort, en voor tentoonstellingsmateriaal in de vorm van 

posters, affiches en uitnodigingen. Ook de huidige website is door 

hen ontworpen. Bij de herinrichting van beide musea zijn zij 

richting gevend.
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Tentoonstelling Was getekend Bertus, 2014.
Bertus was onder andere de tekenaar van 
‘Zoek de 10 verschillen’ in diverse regionale 
dagbladen. 

Tentoonstelling Jan Ketterings, Beeld-
houwer | Portrettist, 2017. Beelden en 
tekeningen van deze Graafsche kunstenaar.
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2.1 Algemeen

De Stichting Graeft Voort wil de belangstelling voor en de kennis 

van het Graafs heem bevorderen. Zij doet dit onder meer door het 

exploiteren van het Graafs museum en het Graafs 

KazemattenMuseum. Het bestuur van het Graafs museum 

conformeert zich daarbij aan de Ethische Code voor Musea en de 

Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO).

2.2 Collectiebeschrijving

2.2.1  Kerncollectie
De kerncollectie bevat alle objecten die direct met de geschiedenis 

van Grave te maken hebben.

Voor wat betreft het Graafs KazemattenMuseum kan de hele 

collectie worden gekarakteriseerd als kerncollectie.

De kerncollectie van het Graafs Museum wordt geschat op 80% van 

de museumcollectie, de rest is ondersteunend. De kerncollectie 

bestaat uit vijf deelcollecties: realia, prenten, foto’s, antiquarische 

boeken en schilderijen.

De realia bestaan onder andere uit een aantal archeologische 

voorwerpen uit Grave en omgeving, vanaf de prehistorie tot heden. 

Daarnaast zijn er een groot aantal voorwerpen die te maken hebben 

met het militaire verleden van Grave. Daarbij rekenen we ook de 

voorwerpen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, de 

Peel-Raamstelling en de Operatie Market Garden inclusief de 

bevrijding van Grave. De collectie van 150 jaar blindenwezen in 

Grave is omvangrijk. Zo zijn veel van de voorwerpen die bepalend 

waren voor de blindenzorg in Nederland in ons museum 

beschikbaar. In de afgelopen periode heeft het Graafs Museum de 

nagenoeg volledige nalatenschap van de zanger Jules de Corte ten 

geschenke gekregen. Het Graafs Museum beschikt ook over een 

interessante collectie religieuze voorwerpen. Tenslotte zijn er de 

penningen en munten, stempels en zegels, borden, vaandels en 

maquettes. Deze deelcollectie bestaat uit 1374 geregistreerde realia.

De prenten en kaarten vormen een unieke deelcollectie. Het gaat 

daarbij om kaarten van de vesting Grave en haar directe omgeving 

en om prenten met stadsgezichten, straten en gebouwen. De 

deelcollectie bestaat uit 1120 geregistreerde prenten of kaarten.

2 Collectie
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De deelcollectie foto’s bestaat uit de collectie van H. Barten, de 

collectie van de gemeente, de collectie glasnegatieven van de 

familie Kuerten en eigen foto’s. Het betreft in totaal minimaal 5000 

foto’s. Ook de collectie bidprentjes kan tot dit onderdeel worden 

gerekend.

De antiquarische boeken zijn onderdeel van de totale bibliotheek. 

Het betreft onder meer oude Graafse drukken en oude 

geschiedenissen van Grave.

Bij de deelcollectie schilderijen gaat het om schilderijen over Grave 

of Graafse onderwerpen en om schilderijen geschilderd door 

Graafse kunstenaars. In totaal gaat het om 217 geregistreerde 

schilderijen.

2.2.2  Collectiehistorie, herkomst en eigendom
De Stichting Graeft Voort is opgericht op 14 december 1977. In de 

eerste jaren werden er vooral archeologische objecten verzameld en 

historische prenten van Grave die meestal door aankoop werden 

verworven. De ‘startcollectie’ is verzameld door de oprichters van 

de Stichting Graeft Voort. Nadat het Graafs Museum een goede 

behuizing vond in de Hampoort groeide de collectie snel. Veel 

voorwerpen werden geschonken door privépersonen.

Om de exploitatie van het museum juridisch te scheiden van het 

eigendom van de collectie werd in 2009 de Stichting Depot Graafs 

Museum opgericht. De Stichting Graeft Voort heeft haar collectie 

(Graafs Museum en Graafs KazemattenMuseum) in eigendom 

overgedragen aan de stichting Depot Graafs Museum. Deze 

stichting heeft haar collectie in langdurig bruikleen afgestaan aan 

de Stichting Graeft Voort. Met de gemeente Grave is in 2010 een 

bruikleenovereenkomst gesloten waarin 228 objecten zijn vermeld. 

Van Koninklijke Visio (Instituut voor blindenzorg, voorganger Sint 

Henricus en de Wijnberg/Sensis was gevestigd in Grave) heeft het 

museum ca. 250 voorwerpen in bruikleen met een groot aantal 

dozen met leermiddelen die vrijwel allemaal dubbelen zijn van 

geregistreerd materiaal. De nalatenschap van Jules de Corte bevat 

ca. 60 voorwerpen waarbij b.v. platenkoffers met platen, cd-koffers 

met cd’s, jaargangen schoolkrant in braille steeds als 1 item zijn 

geteld.

2.2.3  Cultuurhistorische waarde
De cultuurhistorische waarde van de collectie is te bepalen op basis 

van de volgende categorieën, afkomstig van het Musip (Museum 

Inventarisatie Project):

Categorie 1: objecten die behoren tot de top van de museale 

collectie, pronkstukken die onderdeel zijn van de kerncollectie: 10% 

van de collectie. Voorbeelden: 17e eeuwse damasten servetten en 

tafellaken, een schilderij van Grave uit 1630, een bronzen Romeinse 
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plaat, de geschiedenis van Grave door D. Paringet uit 1752.

Categorie 2: objecten die behoren tot de kerncollectie, dat wil 

zeggen dat ze onderdeel zijn van actief museaal- en verzamelbeleid: 

70% van de collectie. Voorbeelden: historische prenten, schilderijen, 

penningen, Graafs zilver, historische foto’s, historische boeken. 

Categorie 3: objecten die horen tot de steuncollectie en wel passen 

binnen de doelstelling van het museum. Ze zijn niet geschikt om af 

te stoten. Hieronder vallen objecten met een documentair karakter, 

vooral interessant voor onderzoekers: 15 % van de collectie. 

Voorbeelden: foto’s en boeken, documentatiemappen.

Categorie 4: objecten die niet passen binnen de doelstelling van het 

museum of meer dan dubbel aanwezig zijn en waar het museum in 

principe een andere bestemming voor zoekt: 5% van de collectie. 

Voorbeelden: oude gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, 

militaria.

2.3 Collectieregistratie, documentatie en onderzoek

2.3.1  Registratie
In 2010 is begonnen met het registreren van de collectie van het 

Graafs Museum in een geautomatiseerd systeem dat speciaal voor 

het Graafs museum ontwikkeld is door H. Smits, lid van het 

dagelijks bestuur. Dat systeem kent onder meer de volgende velden: 

een inventarisnummer, de aard van het object, de 

verwervingsgegevens, digitale foto van het object en de stand-

plaats. Daardoor is het mogelijk snel alle objecten die deel uitmaken 

van de collectie op te sporen in het depot. Het inventaris nummer 

wordt aangebracht op of aan het object. Op dit moment is ongeveer 

95% van de collectie geregistreerd en gedigitaliseerd. Een overzicht:

Soort aantal % geregistreerd

Prenten 1.374 99

Schilderijen 217 100

Realia 1.120 85

Foto’s/negatieven/dia’s 1.602 35

Bidprentjes ? 0

Boeken/tijdschriften 1.377 100

Knipsels p.m. p.m.

In 2019 zal een nieuw systeem in gebruik worden genomen: het 

door vele musea gebruikte systeem AdLib. De bestaande registratie 

kan zonder problemen in dit nieuwe systeem worden overgezet. 

Voordeel is dat de software door derden wordt ondersteund, dat er 

meer dan een medewerker tegelijk ook van thuis uit, toegang kan 

hebben tot het systeem en dat eventuele directe inzage door het 

publiek is gewaarborgd.
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De boeken, historisch of recent, en een groeiend deel van de 

documentatie zijn geregistreerd in een tweede geautomatiseerd 

systeem dat eveneens door AdLib zal worden vervangen.

Verder is er een register van in- en uitgaande stukken. In dat register 

wordt vastgelegd: de objectbenaming, datum van binnenkomst, 

naam en adres van wie het is ontvangen, de reden van binnenkomst 

of uitgaan, de toestand van het object en de naam van de mede -

werker. Het register wordt bewaard in het depot.

Bij schenking ontvangt de donateur altijd een formele bevestiging. 

De schenking wordt onverwijld ingevoerd in het geautomatiseerd 

systeem en opgeborgen in het depot.

2.3.2  Documentatie en onderzoek
Onderzoek naar de collectie wordt vooral verricht door twee 

bevoegde historici: mw.dr. L. van Lieshout en drs. F. Haans, en 

ervaringsdeskundige en militair expert J. Timmermans. Op basis van 

inventariserend onderzoek is in het verleden een documentatie-

centrum opgebouwd met meer dan 400 mappen over Graafse 

onderwerpen, waarin artikelen, berichten en literatuur gebundeld 

zijn. Daarnaast leidt het onderzoek van medewerkers van het 

museum regelmatig tot publicaties, zoals de serie Graafse straten-

boeken, die in brede kring gewaardeerd worden (zie bijlage 1).

Ook voor wisselexposities worden onderzoeksprojecten uitgevoerd 

die veelal leiden tot brochures bij tentoonstellingen en tot boeken 

zoals ‘De stamboom van Sensis, 150 jaar zorg en onderwijs voor 

blinden en slechtzienden in Grave’ (2009). De ruime kennis van de 

Graafse geschiedenis waarover de medewerkers beschikken en de 

grote hoeveelheid historische documentatie maken het museum 

tot het kenniscentrum bij uitstek van de Graafse geschiedenis.

2.4 Behoud en beheer

Het Graafs Museum en het Graafs KazemattenMuseum gaan bij de 

conservering van de collectie uit van de richtlijnen die zijn vervat in 

‘Preventieve Conservering’, syllabus bij de cursus behoud en beheer 

van museumcollecties (lcm, 2002).

2.4.1  Passieve conservering
Algemeen

Het Graafs museum is gevestigd in de noordvleugel van de 

monumentale Hampoort uit 1688. In 2006 is de begane grond na 

verbouwing in gebruik genomen als expositieruimte. In 2008 is de 

zolder verbouwd tot depot annex vergaderruimte en bibliotheek en 

in 2010 is de uitbreiding van de museumgebouw gerealiseerd. Ten 

einde de verlichtingssterkte in deze verschillende ruimten te meten 

beschikt het museum over een LUX- en UV-meter.
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Begane grond Hampoort, noordzijde

Deze ruimte heeft een oppervlakte van 110 m² bruto vloeroppervlak 

(b.v.o.) en is voorzien van enkele kleine ramen met luiken zodat hier 

amper daglicht toetreedt. De metersdikke muren van dit poort-

gebouw zijn bestand tegen 17de eeuws geschut, waardoor isolatie 

voldoende gegarandeerd is. In 2008 is de expositieruimte voorzien 

van een be- en ontvochtigingsinstallatie en een hygrograaf.

Zolderverdieping Hampoort, noordzijde

De zolderverdieping bestaat uit een deels gecompartimenteerde 

depotruimte van 147 m2 (b.v.o.) waarvan 44 m² (b.v.o.) gebruikt 

wordt als vergader- en werkzaal.

De compartimenten van de depotruimte met schriftelijke bronnen, 

foto’s en schilderijen zijn voorzien van een be- en ontvochtigings-

installatie met een hygrograaf waarmee de temperatuur en de 

relatieve luchtvochtigheid (RV) gemeten wordt.

In het andere compartiment zijn geen klimaatregulerende 

maatregelen genomen. Daar worden realia opgeslagen die geen 

bijzondere klimaatomstandigheden vereisen. Het hele depot heeft 

geen daglichttoetreding. De collectie in het depot wordt bewaard 

bij een temperatuur van rond de 18/19 graden Celsius, de RV ligt 

gemiddeld rond de 52%.

Uitbreiding nieuwbouw

De nieuwbouw van het Graafs Museum bestaat uit een 

expositieruimte van 170 m² (b.v.o.), een educatieve ruimte van 27 m² 

(b.v.o.) en facilitaire ruimten. Daarnaast is er een buitenexpositie-

ruimte van 65 m². De uitbreiding is ten dele in de vestingwal 

gerealiseerd waardoor dit deel geen daglichttoetreding kent en 

sterk geïsoleerd is. De vitrines in de nieuwbouw zijn evenals de 

vernieuwde vitrines in het oude gebouw voorzien van led- 

verlichting waardoor geen UV belasting optreedt. Om de 

lichtsterkte per vitrine te kunnen reguleren zijn alle vitrines 

voorzien van een dimmer. De lichtstraten in het dak zijn voorzien 

van UV-werend glas. Omdat de eerste metingen een te hoge lux 

waarde lieten zien heeft het bestuur in overleg met de firma 

DORIGO besloten tot het aanbrengen van Luxaflex Duette in 

combinatie met lichtwerend folie.

Ook deze ruimte is voorzien van een be- en ontvochtigings-

installatie en een hygrograaf. De temperatuur en de relatieve 

luchtvochtigheid in beide expositieruimtes liggen gemiddeld rond 

de 20 graden Celsius en 55 RV. De vloerverwarming kan ook 

gebruikt worden voor het koelen van de expositieruimte.

Uit metingen blijkt dat de UV-waarden in de depotruimte en in de 

beide expositieruimten voldoen aan de normen die horen bij de daar 

opgeslagen c.q. geëxposeerde voorwerpen. Met name de oudbouw 
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en het in de vestingwal gebouwde deel van de nieuwbouw, zijn 

geschikt voor expositie van lichtgevoelige materialen omdat daar 

geen daglicht binnen treedt. Herhaalde metingen gedurende het 

eerste jaar na opening van de nieuwbouw hebben geleerd dat er 

geen speciale maatregelen nodig zijn om ook bij extreme weers-

omstandigheden te voldoen aan de richtlijnen voor preventieve 

conservering. De metingen zijn uitgevoerd door de beheerder. 

Periodiek vindt controle plaats.

De objecten die binnen komen worden gecontroleerd op conditie 

en/of aanwezigheid van ongedierte en schimmels. Er zijn geen verse 

bloemen of planten in het museum die eventueel ongedierte of 

schimmel zouden kunnen bevatten.

Het Graafs KazemattenMuseum is gevestigd in de twee kazematten 

noord en zuid bij de rivier de Maas. Naar hun aard zijn deze 

kaze matten voor een groot deel van de collectie ongeschikt voor 

conservering gedurende de wintermaanden. Deze voorwerpen 

worden tijdens die maanden opgeslagen in het depot van het Graafs 

Museum.

2.4.2  Actieve conservering
De zorg voor de collectie wordt gedragen door een team dat  

bestaat uit de beheerder en drie leden van het dagelijks bestuur  

van Stichting Graeft Voort: H. Smits, J. Timmermans en E. Vos.  

Zij zijn verbonden in de commissie die zich bezig houdt met 

collectiebeheer en presentatie. Het bestuur streeft naar verdere 

professionalisering van de betrokken medewerkers op dit gebied.

Alle objecten worden zo mogelijk geëxposeerd in afsluitbare 

vitrines. De expositieruimten blijven zoveel mogelijk gesloten  

om vervuilde lucht buiten te houden.          

Het opbergen van schriftelijke bronnen in zuurvrije dozen is geheel 

voltooid. Voor het opbergen van objecten worden de daartoe 

bestemde materialen gebruikt. (bijv. textiel: ongebleekt katoen, 

zuurvrij vloeipapier). Het depot en de expositieruimten worden 

tweemaal per maand goed schoon gemaakt. De beheerder is 

daarvoor verantwoordelijk

2.4.3  Restauratie
Voor restauratie wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. 

Daarvoor is momenteel geen geoormerkt budget beschikbaar. Het 

gaat hier om voor het museum bijzonder waardevolle objecten. 

Restauratie van schilderijen is uitbesteed aan het Restauratie-

Atelier in Helmond, andere deskundigen worden ad hoc benaderd. 

Gestreefd wordt naar restauratie meteen bij binnenkomst.  
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Bij de meeste aanwinsten is restauratie niet nodig; het grootste 

deel van de collectie behoeft geen restauratie meer.

2.5 Collectievorming

Voor de inrichting van de vaste tentoonstelling in 2011 is geput uit de 

collectie die in meer dan 30 jaar is opgebouwd. De volgende thema’s 

kunnen worden onderscheiden:

 − De vroegste bewoners van de streek (prehistorie, Romeinen, vroege 

Middeleeuwen)

 − Een nieuwe burcht een nieuwe kern (stichtingen van Jan I van Cuijk)

 − IJkpunten in de stad (kasteel, kerk, begijnhof, gasthuis, stadhuis)

 − Grave aan de macht (heren, bestuurders, rechtsregels)

 − Middelen van bestaan (handel, ambachten, zorginstellingen)

 − Meer dan brood alleen (geloof, onderwijs, cultuur)

 − Kardinale jaren (beleg, blokkade, herovering, vestingwet)

 − De vesting Grave in historisch perspectief (bouwfases, burger-

wacht, schutterijen)

 − De gemeente Grave in de moderne tijd (bezetting en bevrijding, 

nieuwe wijken). 

Bij de voorgenomen herinrichting van zowel de oudbouw als de 

nieuwbouw van het museum wordt de kerncollectie zoveel mogelijk 

benut.

2.5.1  Verwerven
De collectie is tot stand gekomen door schenkingen, aankopen en 

bruikleen. In alle gevallen moet er een duidelijke relatie met Grave 

zijn. Daarbij worden in principe niet meer dan twee dezelfde 

objecten in onze collectie opgenomen. Gestreefd wordt naar 

aanvulling van de kerncollectie, andere segmenten van de collectie 

worden slechts secundair aangevuld.

Schenkingen worden geaccepteerd onder voorwaarde dat alles wat 

voor het museum niet interessant is, mag worden afgestoten. 

Schenkingen worden veelal gedaan door particulieren. Voor 

aankoop is structureel een bedrag van € 1.000,- per jaar beschik - 

baar. Voor incidentele aankopen die het budget overschrijden wordt 

apart subsidie gevraagd bij de gemeente Grave en/of bij andere 

sponsoren. De objecten die met geld van de gemeente gekocht zijn, 

blijven eigendom van de gemeente Grave en gaan deel uit maken 

van de collectie die de gemeente in langdurig bruikleen heeft 

afgestaan aan de Stichting Graeft Voort.

Bruikleen wordt alleen geaccepteerd indien het gaat om een  

periode van minimaal 25 jaar.

Alle schenkingen, aankopen en bruikleenovereenkomsten worden 

geregistreerd. Omdat de collectie van het Graafs Museum voort-

durend groeit als gevolg van het in bruikleen nemen van archieven 

van instituten en verenigingen, streeft het bestuur naar uitbreiding 

van de huidige depotruimte.
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2.5.2  Afstoten

Het Graafs museum voert ten aanzien van het ontzamelen een zeer 

terughoudend beleid. Niettemin zal het museum in de toekomst uit 

overwegingen van efficiency, beschikbare depotruimte en 

collectieprofiel er toe over moeten gaan. Dit zal gebeuren met in 

acht neming van de Gedragslijn en de Leidraad voor het Afstoten 

van Museale Objecten. Eindverantwoordelijk voor het afstoten van 

objecten is het bestuur van de Stichting Graafs Erfgoed.
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Tentoonstelling Ogenblik, met audiotour, 
2017. Over 200 jaar zorg en onderwijs aan 
slechtziende en blinde mensen, in samen-
werking met Visio Onderwijs Grave. 
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3.1 Samenstelling en omvang van het publiek

3.1.1  Samenstelling
Via de entreekassa van het museum vindt een uitsplitsing plaats 

naar groepsbezoek, individuele bezoekers en houders van een 

museumjaarkaart. Er worden overzichten gemaakt met vermelding 

van aantallen individuele volwassenen, museumjaarkaartouders, 

kinderen, groepen volwassenen en kinderen, scholen en donateurs.

In 2017 bedroeg het aantal bezoekers aan het museum in de 

Hampoort: 5.823 personen.

Het Graafs KazemattenMuseum had in 2017 een totaal aan 

bezoekers van 2.535 personen. Hierbij de kanttekening dat het 

Graafs KazemattenMuseum open is van 1 april tot 31 oktober.

Het Graafs Museum werd in 2017 bezocht door 4.852 volwassenen, 

onder wie 1.174 museumkaarthouders en 971 kinderen, het Graafs 

KazemattenMuseum werd bezocht door 1.959 volwassenen en 576 

kinderen. Via scholen in het kader van het programma-aanbod van 

de commissie educatie kwamen 792 kinderen resp. 180 kinderen.  

Zij zijn onderdeel van het totaal. In bijlage 2 wordt een historisch 

overzicht gegeven van de bezoekersaantallen.

De beheerder aan de kassa vraagt regelmatig bezoekers naar hun 

herkomst en noteert deze gegevens om zo de geografische 

spreiding in beeld te kunnen brengen. Daarbij blijkt steeds dat het 

museum veel wordt bezocht, ook in verhouding, door toeristen.   

Naar de maatschappelijke achtergrond en de leeftijd van de 

bezoekers (anders dan via de onderverdeling in volwassenen en 

kinderen t/m 17 jaar) is nog geen gericht onderzoek gedaan. In 

verband met de nieuwe privacywetgeving is dit ook niet eenvoudig.

3.1.2  Omvang
Gedurende de afgelopen vijf jaren zijn er in het Museum in de 

Hampoort en de Kazematten samen gemiddeld 7.450 bezoekers per 

jaar geweest. Dat was voor de realisatie van de nieuwbouw en het 

onderscheid tussen vaste (oudbouw) en wisseltentoonstellingen 

(nieuwbouw) 2.000 personen per jaar. Dit nieuwe aantal moet in de 

komende beleidsperiode, na de herinrichting, kunnen stijgen tot 

9.000 bezoekers.

Gezien de schitterende ligging van de Hampoort als saillant punt in 

het historische Grave is er nu concreet uitzicht op een openstelling 

van de Hampoort ook aan de landkant. Daarbij wordt ernaar 

gestreefd een gedeelte van de gracht voor de poort en het voor de 

3 Het publiek
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poort in de gracht gelegen ravelijn terug te brengen en de poort via 

een brug voor voetgangers en fietsers met het ravelijn te verbinden. 

Een en ander is neergelegd in een door de gemeenteraad aan - 

genomen Vestingvisie, opgesteld door het gerenommeerde  

Bureau West8. Het museum speelt in de toeristische plannen van  

de gemeente Grave een sleutelrol. Verdere groei van het aantal 

bezoekers door dit soort maatregelen is nagenoeg vanzelfsprekend.

3.2 Doelgroepenbeleid

De inwoners van de gemeente Grave vormen de natuurlijke 

doelgroep van het Graafs Museum. Nadat het museum in 2006 

gevestigd is in de monumentale Hampoort, is er een tweede groep 

bij gekomen, de toeristen. De uitbreiding van het museum in 2010 

maakte het mogelijk de educatieve functie van het museum uit te 

bouwen en meer aandacht te besteden aan schoolklassen. Dit zijn 

onze doelgroepen: inwoners, toeristen en scholieren.

3.2.1  Inwoners
In 1977 was er een groep inwoners van Grave die vond dat hun stad 

zoveel waardevol cultuurhistorisch erfgoed te bieden heeft dat het 

verzamelen, het behouden en het tentoonstellen daarvan aan het 

Graafs Museum moet worden toevertrouwd. Zij richtten daartoe de 

Stichting Graeft Voort op.

Veel inwoners van Grave en omliggende gemeenten hebben 

belangstelling voor alles wat met Grave te maken heeft. Zij willen 

zien hoe Grave geworden is, wat het nu is. Het museum biedt 

daarvoor een historische context die hen kan helpen betekenis te 

verlenen aan hun eigen leefomgeving. De afgelopen jaren is het 

Graafs Museum er steeds beter in geslaagd aan te sluiten bij de 

belangstelling van de Gravenaren door enkele keren per jaar een 

wisseltentoonstelling te organiseren over Graafse thema’s. Daar -

naast is herhaaldelijk gebleken dat het museum een omvangrijke 

doelgroep heeft in de toeristen die Grave aandoen, omvangrijker 

dan die van de eigen inwoners. Via de herinrichting worden vooral 

zij beter bediend; voor de Graafse inwoners blijven er wissel-

tentoonstellingen.

Het bestuur heeft het initiatief genomen tot de oprichting (op 29 

mei 2013) van een stichting Vrienden van het Graafs Museum. De 

vrienden van het museum wonen voornamelijk in de gemeente 

Grave en sommigen van hen hebben een meer dan gemiddelde 

belangstelling voor de meer specialistische thema’s. De Vrienden 

zijn onze ambassadeurs in de Graafse gemeenschap en helpen ons 

het draagvlak voor het Graafs Museum te vergroten. De vrienden 

ontvangen eens per maand een nieuwsbrief en worden uitgenodigd 

voor lezingen en rondleidingen. De educatieve ruimte stelt ons in 

staat een groep ‘vrienden’ in het museum te ontvangen voor 
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lezingen. Tentoonstellingsbrochures en museumpublicaties krijgen 

zij gratis of met reductie. Daardoor ontstaat er een differentiatie 

binnen onze eerste doelgroep, die het aantrekkelijk maakt tot de 

vriendengroep toe te treden.

3.2.2  Toeristen
Met de voorgenomen herinrichting wil het Graafs Museum veel 

sterker dan tot nu toe de aandacht richten op toeristen, al dan niet 

via groepsbezoek. Het wordt een belangrijk knooppunt in 

toeristische routes en het doel van een reis. Naast individuele 

bezoekers zal het Graafs Museum zich de komende jaren ook 

richten op groepsbezoek. Door het aanbieden van speciale 

arrangementen en/of wisseltentoonstellingen wil het museum 

nieuwe doelgroepen bereiken.

Bezoekers van buiten komen naar Grave omdat Grave een 

historische vestingstad is. Dat het museum zelf integraal onderdeel 

is van de historische context is een uniek punt van waarde. Deze 

bezoekers van buiten Grave zijn breed geïnteresseerd in de 

geschiedenis van stad en streek en verwachten die geschiedenis in 

het museum toegelicht te krijgen. Bezoekers van dit type willen een 

welbestede en ontspannen dag waarbij leren mag en het museum 

ook als rustpunt fungeert. Voor hen is de aanwezigheid van een 

historisch museum een pré en zijn de wisseltentoonstellingen 

secundair. Om deze reden wordt de beschikbare ruimte 

herverdeeld.

Veel wordt verwacht van de toeristische ontsluiting van de 

Ham poort aan de landkant. Het museum ligt daarmee rechtstreeks 

aan een belangrijke toegang van Grave.

Het Graafs KazemattenMuseum heeft van oudsher een grote 

toeloop van toeristen, met name toeristen per fiets. De twee 

rivierkazematten zijn gerestaureerd en hebben een eigen 

parkeerplaats. De inrichting is geprofessionaliseerd en voorzien van 

toelichtingen in het Nederlands, Duits en Engels. Het museum 

organiseert ook buitenevenementen: battle reenactments en 

kampementen met historisch materiaal en historische uniformen, 

de herdenking van Market Garden en de jaarlijkse gemeentelijke 

herdenking van de bevrijding.

3.2.3  Scholieren/jongeren
Het bestuur heeft een uitgesproken visie op de wijze waarop de 

belangstelling van scholieren voor het museum versterkt kan 

worden. Scholieren krijgen informatie aangeboden die nodig is om 

hen een oriëntatiekader te bieden. Daarnaast moeten ze zelf 

informatie opsporen, verbanden leggen en vragen stellen bij 

objecten. Deze ‘activerende didactiek’ vraagt om een zorgvuldige 
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begeleiding en nabespreking van het leerproces. De deskundige 

medewerkers van de werkgroep educatie beschikken daartoe over 

een groot aantal zeer motiverende en uitdagende werkvormen. 

Educatief materiaal wordt hoofdzakelijk in eigen kring gemaakt. De 

werkgroep educatie biedt de basisscholen en de scholen voor 

voortgezet onderwijs in Grave en een brede kring daarbuiten 

gedurende het schooljaar een breed scala aan projecten aan 

waaruit kan worden gekozen. De werkgroep werkt daarbij volgens 

de methode JEELO, zoals ook door de scholen wordt gehanteerd. 

Bijlage 3 bevat een overzicht van het cursusaanbod. Ook het Graafs 

KazemattenMuseum participeert in dit aanbod.

3.3 Publieksactiviteiten

3.3.1  Vaste presentatie
De vaste tentoonstelling vertelt na de herinrichting in twee 

invalshoeken, de een cultuurhistorisch/geografisch, de ander 

chronologisch/historisch, het verhaal van de gemeente Grave en 

haar inwoners. De herinrichting van de tentoonstellingsruimte 

maakt een meer doelgroepgerichte collectiepresentatie mogelijk. 

Het gaat er immers niet om te laten zien wat we allemaal in huis 

hebben, maar om aan de hand van een aantal zorgvuldig gekozen 

objecten het verhaal van Grave te vertellen.  

In de poort zelf wordt met een grote maquette van Grave anno 1845 

als centraal punt (ook de stadwandelingen o.l.v. gidsen starten 

daar) de geschiedenis verteld van Grave als vesting en van Grave 

binnen de vesting. Het grote Grave is hier als microkosmos 

uitgestald. Bezoekers zien hier in het klein wat zij buiten poort en 

museum in de stad kunnen zien en herkennen; anderzijds laat het 

museum ook zien wat er in de stad niet meer is. Het museum houdt 

hier in het bijzonder rekening met zijn functie als startpunt van 

rondleidingen.

In de nieuwbouw wordt in permanente opstelling de geschiedenis 

van Grave getoond als veelbelegerde stad. De belegeringen zijn 

immers wezenlijk voor de stad: wat binnen gebeurt, wordt buiten 

beslist; niet vreedzaam, maar in oorlogsgeweld. Dat begint al bij het 

ontstaan, want Grave is gesticht en niet natuurlijk gegroeid.

Een nieuwe kans om de doelgroepgerichtheid van het Graafs 

Museum te versterken biedt de ‘Graafse canon’. Deze canon is in 

2012 gerealiseerd en dus beschikken we over een handzaam 

overzicht van de Graafse geschiedenis, dat niet alleen interessant is 

voor (oud) Gravenaren, maar voor iedereen die interesse heeft in de 

vaderlandse geschiedenis. Door de aantrekkelijke vormgeving en 

vooral doordat gebeurtenissen en objecten uit het verleden van 

Grave gekoppeld worden aan onze nationale geschiedenis is de 
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canon ook voor toeristen interessant. Bovendien kunnen 

stadswandelingen aangeboden worden die een aantal thema’s uit 

de canon combineren. Daarnaast zullen de onderwerpen in de 

canon aansluiten bij de thema’s van de vaste tentoonstelling.

Ook voor scholieren is de Graafse canon van belang. Door een 

zorgvuldige selectie van onderwerpen uit het Graafs verleden, 

wordt de Graafse canon een verbijzondering van de nationale 

canon. Hierdoor is de Graafse canon makkelijk inpasbaar in het 

reguliere geschiedenisonderwijs en wordt het mogelijk thema’s uit 

de geschiedenisles voor Grave uit te werken en toe te lichten in het 

Graafs museum. Aan de educatieve programma’s van het museum 

nemen tegenwoordig op jaarbasis alle basisschoolleerlingen  

(ca. 1.100) gemiddeld drie keer per jaar deel. Ook het voortgezet 

onderwijs in Grave en de regio betrekt deze educatieve 

programma’s.

3.3.2  Tijdelijke tentoonstellingen
De tijdelijke tentoonstellingen laten vooral zien hoe de wereld  

zich in Grave manifesteert. Afwisseling en actualiteit blijven zo 

behouden.

Bij het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen wordt een 

onderscheid gemaakt tussen bruikleententoonstellingen, waarvoor 

de objecten van buitenaf worden aangeleverd, en eigen tijdelijke 

tentoonstellingen.

Het Graafs Museum heeft de afgelopen jaren gemiddeld drie 

tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, waarbij het museum zich 

heeft gericht op verschillende thema’s en doelgroepen. In de nieuwe 

inrichting wordt gestreefd naar twee wissel tentoonstellingen per 

jaar. Ze betreffen deelgebieden in de collectie of/en onderwerpen 

die specifieke delen van de permanente tentoonstelling belichten 

en/of zaken die niet in de permanente tentoonstelling aan bod 

komen.

De tentoonstellingen worden gerealiseerd door de tentoon stellings-

commissie, in samenwerking met de onderzoekers. De aan - 

trekkelijkheid van veel wisseltentoonstellingen is de publicitaire 

aandacht in de locale en regionale pers, die mogelijk kan leiden tot 

herhalingsbezoek aan het museum. In bijlage 2 treft U een overzicht 

aan van de voorbije tentoonstellingen vanaf 2006.

3.3.3  Educatieve taken
De educatie in het Graafs Museum heeft tot doel de kennis van en 

de belangstelling voor het Graafs heem te vergroten. Hierbij is 

steeds sprake van een koppeling met de missie van het museum en 

de collectie.

De vaste tentoonstelling geeft de algemene bezoekers en de 

scholieren na de herinrichting veel mogelijkheden. Het verhaal 

wordt in diverse thema’s verteld met objecten, maquettes, foto’s en 
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teksten. De bezoeker kan tevens het leven in Grave beleven met 

behulp van geluids- en filmfragmenten. Daarnaast blijven 

rond leidingen voor groepen een gewild educatief artikel. De basis 

van elk schoolbezoek is de vaste tentoonstelling die aansluit op de 

lesstof van het basisonderwijs, de brugklassen en de examenklassen 

van VMBO tot en met VWO. Naast kennisoverdracht wordt er in de 

educatieve ruimte gelegenheid gegeven tot actieve kennis-

verwerving en interactief leren. Dit gebeurt onder andere met 

behulp van het digibord. In 2018 is in de onmiddellijke nabijheid van 

het museum een archeologische tuin gerealiseerd waarin kinderen 

onder begeleiding naar schatten kunnen graven.

Een actief educatiebeleid stelt natuurlijk bijzondere personele eisen. 

Educatie is opgenomen in het takenpakket van een van de dagelijks 

bestuursleden. Daarnaast zijn er voldoende gekwalificeerde 

medewerkers voor de uitvoering van de educatieve programma’s.

3.3.4  Publicaties
In bijlage 1 staat een overzicht van alle publicaties van het Graafs 

Museum. Naast de brochures bij tentoonstellingen geeft de 

Stichting Graeft Voort de reeks stratenboeken van Grave uit en 

incidenteel boeken bij wisseltentoonstellingen.

Het dagelijks bestuur geeft elk jaar een aantal nieuwsbrieven uit 

voor externe contacten, vrienden van het museum en donateurs. 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks.

Het Graafs Museum en het Graafs KazemattenMuseum hebben een 

eigen website en een eigen facebook-account. Die van het Graafs 

Museum is in 2018 ingrijpend vernieuwd.

3.3.5  Gastvrijheid
Bereikbaarheid en toegankelijkheid

De bewegwijzering naar de ‘Hampoort’ bestaat uit borden die door 

de gemeente geplaatst zijn. Als onderdeel van de herinrichting zal 

de entree van het museum worden vernieuwd.

Aparte aandacht is vereist voor bewegwijzering naar een parkeer-

ruimte op loopafstand van het Graafs Museum. In de directe 

omgeving is een flink aantal parkeerplaatsen beschikbaar aan de  

St. Elisabethstraat. Dit aantal zal in de komende jaren nog worden 

uitgebreid.

Het Graafs Museum bevindt zich op loopafstand van het Busstation 

Grave. Door de ligging aan de rand van het centrum van Grave is  

het museum direct bereikbaar met de bus vanaf Uden, Nijmegen, 

Den Bosch, en met buurtbussen vanuit Cuijk en Boxmeer.

De administratieve bereikbaarheid van het museum is geregeld  

via info@graafsmuseum.nl.

Het museum is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De 

gangen zijn breed genoeg en de nieuwbouw beschikt over een 

invalidentoilet.
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Voorzieningen voor het publiek

Het museum heeft een garderobe en toiletten. Er is een educatieve 

ruimte beschikbaar. Er is een koffiehoek voor bezoekers. De 

koffiehoek is ingericht met een drankenautomaat, banken en een 

grote tafel die ook als leestafel gebruikt kan worden.

De koffiehoek heeft een tweeledig doel. Ze verhoogt het comfort 

voor de bezoekers en biedt het museum een bron van inkomsten.

Aan het eind van de rondgang komt de bezoeker terug bij de balie en 

daarmee bij de museumwinkel. Het doel van de museumwinkel is:

versterking van de museumfunctie. Een museumwinkel is 

comfortverhogend en verlevendigt het museum. Hij biedt de 

bezoeker de gelegenheid een herinnering aan het museum aan te 

schaffen en de artikelen vormen een goed PR-middel en genereren 

middelen voor het museum. Daarom is het van belang dat de winkel 

kwaliteit en allure uitstraalt voor een breed publiek.

Met de herinrichting zullen balie en winkel worden verbeterd.

In de educatieve ruimte worden films en documentaires vertoond 

die betrekking hebben op de vaste tentoonstelling en de lopende 

wisseltentoonstelling.

Het Graafs KazemattenMuseum kent geen voorzieningen voor het 

publiek. Hier ontbreekt de ruimte voor en het zou de authenticiteit 

van de kazematten aantasten. Wel is er voldoende parkeerruimte 

en een zitje in de openlucht. Op de parkeerplaats zijn door de 

gemeente twee camperplaatsen ingericht.

Openstelling

Met ingang van 2011 is het Graafs Museum meer dan 800 uur per 

jaar geopend. Het museum is geopend van woensdag tot en met 

zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op dezelfde tijden op 

feestdagen. Op 25 december en 1 januari is het museum de gehele 

dag gesloten.  

Het Graafs Kazemattenmuseum is op zaterdag- en zondagmiddag 

geopend, in de maanden april tot en met oktober.

Voor groepsbezoeken en schoolbezoeken is het museum ook op 

afspraak geopend buiten de officiële openingstijden. De 

openingstijden en toegangsprijzen zijn zichtbaar vermeld bij de 

ingang van het museum, in de museumfolder en op de website van 

het Graafs Museum.

De gastvrije houding die van de medewerkers jegens de bezoekers 

verwacht wordt, spreekt voor zich. Een uitgewerkte gedragscode 

wordt niet nodig geacht. Wel vinden gedurende zgn. vrijwilligers-

avonden gesprekken plaats over de gebeurtenissen rondom een 

tentoonstellingen en worden daar aanwijzingen verstrekt ten 

behoeve van het betalingsverkeer, over de bewegwijzering en over 

de inhoud van de tentoonstellingen.
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3.3.6 Public relations en marketing
Het Graafs museum heeft een zeer bescheiden budget voor 

PR-activiteiten. De vrije publiciteit, de museumfolder, Facebook, 

Twitter, de website en de posters en affiches spelen een grote rol  

in het bereiken van het publiek. Waar mogelijk sluit het Graafs 

Museum aan bij andere publiciteit zoals bij de publiciteit van 

Biblioplus, bij een evenement in de stad Grave of in het Land van 

Cuijk. Het onderhoudt contacten met de journalisten van  

dag bladen en regiobladen. Het bestuur streeft ernaar om  

minimaal 4% van de exploitatiesubsidie te besteden aan public 

relations en marketing.

Een van de andere instrumenten waarmee het bezoekersaantal 

gestimuleerd kan worden is de samenwerking met het Toeristisch 

Ontmoetingspunt van Grave, het Regionaal Bureau voor Toerisme 

en het Toeristisch Platform. Arrangementen met het museum als 

hoofdmoot worden rechtstreeks door het museum georganiseerd. 

Bij evenementen zoals de Nederlandse Vestingsteden Dagen, het 

museumweekend en het monumentenweekend is het museum 

extra en gratis geopend. Hoofddoelstelling van deze samenwerking 

is om meer toeristen en recreanten naar Grave en omgeving te 

halen en ze langer hier te laten blijven.

De presentatie van de collectie in de vaste opstelling en de tijdelijke 

tentoonstellingen spelen een cruciale rol in het aantrekken van 

publiek. De overige publieksactiviteiten zoals educatie en 

publicaties, maar ook de gastvrijheid en de voorzieningen, moeten 

de aantrekkingskracht van het museum blijvend vergroten.

Door middel van publieksonderzoek proberen we meer zicht te 

krijgen op de vijf P’s van ons museum: product, plaats, prijs, 

promotie en publiek. Het PR/marketingbeleid zal de komende jaren 

een hoge prioriteit moeten hebben.

3.3.7  Overige publieksactiviteiten
Er worden lezingen en filmavonden rond thema’s die aansluiten  

bij de vaste opstelling en de wisseltentoonstellingen gegeven.  

Dit zowel in het Graafs Museum als in de openbare bibliotheek 

(Infocentrum Het Graafs Geheugen).

De bibliotheek van het museum is in eerste instantie bedoeld  

voor eigen museaal onderzoek. Tevens is deze geschikt voor 

onderzoeksdoeleinden van bezoekers, doch alleen onder 

begeleiding van een museummedewerker. Gezien de beperkte 

mankracht waar het museum over beschikt, heeft dit nog geen 

prioriteit.

Het Graafs Kazemattenmuseum organiseert jaarlijks de herdenking 

rond de bevrijding van Grave op 17 september 1944. Rondom dit 

gebeuren wordt sinds 2015 een kampement ingericht ter hoogte van 

het Kazemattenmuseum in de stijl van 1944. Dit kampement wordt 

ondersteund door activiteiten als een aanval op Kazemat Noord 
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evenals een rit door de stad met historische legervoertuigen uit de 

tweede wereldoorlog.

Daarnaast wordt sinds 2016 voor zover mogelijk (niet in 2019) een 

Multi Period Event georganiseerd op het voormalige Visio-terrein 

nabij de Hampoort. Dit bestaat uit een kampement uit verschillende 

periodes uit de vaderlandse geschiedenis, van de gouden eeuw tot 

heden. Hier worden demonstraties gegeven over de ontwikkeling 

van uniformen, wapens en dergelijke door de eeuwen heen.
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Tentoonstelling Jan van Cuyck, ridder en 
diplomaat, 2017. Gebaseerd op historisch 
onderzoek door Véronique Lambert uit 
Kortrijk, België.

34



35

Stichting Graeft Voort  Beleidsplan 2019-2023

4.1 Huisvesting en veiligheid

Huisvesting

Het Graafs Museum is gevestigd aan de St. Elisabethstraat 10a te 

Grave, in de noordvleugel van de Hampoort die in 2006 verbouwd  

is tot museumruimte. In 2011 is de nieuwbouw aan de achterzijde 

van de Hampoort in gebruik genomen inclusief een depot.

Beveiliging van de collectie

   A  Brandbeveiliging  |  De brandbeveiliging voldoet aan alle wettelijke 

eisen. Hiertoe is advies verkregen van de brandweer Grave. Het  

museum beschikt over een moderne brandmeldinstallatie. De  

glazen wand van de nieuwbouw is geheel van brandwerend glas.

   B Inbraakbeveiliging  |  Het museum is beveiligd met een alarmsys-

teem, dat uitsluitend bediend kan worden door medewerkers met 

een eigen toegangscode. Verder beschikt het Graafs Museum over 

een videosysteem met 10 camera’s in en buiten het gebouw, die 

continu opnamen maken en bewegingssensoren die zorgen voor 

buitenverlichting op en achter het museum zodra iemand het 

gebouw benadert. Ook is er een doormelding naar een bewakings-

dienst, zodat een museummedewerker die dicht bij het museum 

woont, snel gewaarschuwd kan worden.

   C Calamiteitenplan  |  Het museum beschikt over een calamiteiten-

plan bij brand en bij ontruiming. Er is mede gebruik gemaakt van  

de calamiteitenwijzer van het Instituut Collectie Nederland. De  

instructies en oefeningen voor de medewerkers moeten in 2019 

worden georganiseerd.

Het museum beschikt over een uitgebreide EHBO doos en de 

beheerder is geschoold als Bedrijfs Hulp Verlener.

Het Graafs KazemattenMuseum is eveneens brand- en inbraakveilig 

en heeft EHBO-materiaal. Een calamiteitenplan moet nog worden 

geschreven.

4.2 Personeel en organisatie

4.2.1  Juridische status
‘Stichting Graeft Voort’ gevestigd in de gemeente Grave en is 

opgericht in 1977.

Om formeel juridische redenen is op 29 december 2008 de stichting 

‘Depot Graafs Museum’ opgericht, ten einde de exploitatie van het 

4 Bedrijfsvoering
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Graafs Museum en het eigendom en beheer van de deels uit 

privébezit opgebouwde collectie, een aparte status te geven.  

Op 26 juni 2016 zijn de statuten Van Graeft Voort gewijzigd.  

Daarbij is een kernbestuur gevormd van drie leden in de over -

koepelende Stichting Graafs Erfgoed.

4.2.2  Samenstelling Kernbestuur en Dagelijks Bestuur
Voor de huidige samenstelling van het kernbestuur en het dagelijks 

bestuur zie bijlage 4. Vacante zetels worden door beide besturen 

zelf aangevuld, waarbij gelet wordt op specifieke deskundigheden.

4.2.3  Samenstelling medewerkersbestand
Het Graafs Museum en het Graafs KazemattenMuseum worden  

in stand gehouden door vrijwilligers die als bestuurslid, dagelijks 

bestuurslid of als medewerker alle taken verrichten die voor het 

museum als bedrijf van belang zijn.

In totaal gaat het om:

 − één medewerker met een gesubsidieerde arbeidsplaats,  

gedetacheerd via IBN arbeidsintegratie Cuijk.

 − ca. 50 vrijwilligers

De werving van medewerkers is in handen van de voorzitter. Een 

medewerker die zich aanmeldt wordt gedurende een proeftijd 

begeleid door een mentor. Daarna wordt beslist of beide partijen 

met elkaar in zee gaan. Er worden hoge eisen gesteld aan de 

presentatie en de professionaliteit van alle museummedewerkers. 

Zij brengen die bij voorkeur zelf mee.

Er zal nog een actiever beleid moeten komen, gericht op het binden 

van jongeren aan het museum.  

Alle vrijwilligers zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid  

via de gemeente Grave. Beide musea zijn verzekerd voor bedrijfs-

aansprakelijkheid.

Het bestuur van het Graafs Museum hecht grote waarde aan de 

deskundigheid van haar medewerkers. Die deskundigheid bepaalt  

in hoge mate de kwaliteit van de activiteiten die in het museum 

plaatsvinden. De verhoging van het ambitieniveau van het 

museum, groei van de bezoekersaantallen en intensivering van  

het activiteitenprogramma zet de medewerkers op vrijwel alle 

terreinen van het museum onder druk. Het bestuur streeft naar 

afstemming van scholing en coaching op de wensen en behoeftes 

van de medewerkers.

4.2.4  Interne deskundigheid
Deze inventarisatie van de interne deskundigheid is gebaseerd op  

de expertiseprofielen van alle medewerkers die niet uitsluitend 

suppoost zijn. Het zijn medewerkers die nauw betrokken zijn bij het 

museum en over specifieke deskundigheid beschikken. Vervolgens 
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zijn de gegevens uit de profielen geanonimiseerd. We onderscheiden 

in deze inventarisatie drie hoofdtaken te weten: managementtaken, 

beheerstaken en publiekstaken.

   A  Managementtaken

 − Twee medewerkers beschikken over voldoende expertise op het 

gebied van management en organisatie. Een van hen heeft meer 

dan 30 jaar ervaring als bestuurder van non-profit organisaties in 

binnen- en buitenland. Voor het museum is het van belang dat hij 

ook ervaring heeft met vrijwilligersmanagement. De ander heeft 

een managementopleiding met een aanvullende cursus bedrijfs-

kunde, waar onder risicomanagement.

 − Eén medewerker beschikt over voldoende financiële expertise.  

Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring met financiële administratie.

 − Eén medewerker heeft veel expertise m.b.t. het managen van  

een museum. Hij heeft daar cursussen voor gevolgd. Twee  

andere  medewerkers hebben managementexpertise opgedaan 

in  bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties en politieke 

partijen.

 − Eén medewerker is als jurist gespecialiseerd in het overeen-

komstenrecht.

 − Eén medewerkster heeft ruime ervaring als secretaresse.

   B  Beheerstaken

 − Eén medewerker beschikt over expertise m.b.t. collectie-

registratie en het archiveren van museale objecten. Ten behoeve 

van de  registratie heeft hij een op de collectie afgestemd digitaal 

 registratiesysteem ontwikkeld. Bovendien heeft hij meer dan  

25 jaar ervaring als fotograaf en legt alle (museale) objecten vast  

ten behoeve van de registratie.

 − Eén medewerkster heeft kunstgeschiedenis en archeologie 

 gestudeerd en beschikt over onderzoeksexpertise. Zij werkt bij  

de Bond van Nederlandse Bouwhistorici.  

 − Eén medewerker heeft zowel de verbouwing als de nieuwbouw  

van het museum ontworpen en begeleid. Als registerarchitect BNA 

is hij expert op het gebied van passieve conservering.

 − Eén medewerker heeft meer dan 40 jaar ervaring in het conserveren 

en restaureren van archeologische voorwerpen.

 − Alle medewerkers van de commissie kenniscentrum ruimte zijn 

 geschoold in en hebben ervaring in ruimtelijke ontwikkelingen  

en -beheer.

 − Alle medewerkers van de werkgroep educatie hebben kennis van  

en ervaring in het basis- of voortgezet onderwijs.

 − Twee medewerkers hebben veel expertise op het gebied van collec-

tiebeheer. Eén van hen is jarenlang verantwoordelijk geweest voor 

het restaureren en conserveren van het archief van het Cathari-

nagasthuis van de Stichting Erfgoed Maaszicht te Grave. De ander 
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heeft veel kennis van het conserveren en beheren van archeologi-

sche objecten, met name aardewerk.

 − Drie medewerkers beschikken over onderzoeksexpertise. Eén  

onderzoeker heeft meer dan 40 jaar archeologisch onderzoek  

gedaan. Hij heeft veel gepubliceerd en voor zijn werk ontving hij  

een koninklijke onderscheiding en een erepenning van de  

Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). Eén  

onderzoekster is cum laude gepromoveerd op een cultuur historisch 

onderwerp. Zij heeft meegewerkt aan het ‘Woordenboek van 

 Brabantse dialecten’ en heeft een zeer groot aantal publicaties op 

haar naam staan over de geschiedenis van Grave. Voor haar werk 

ontving zij een koninklijke onderscheiding. De derde onderzoek-

ster is specialist landelijke bouwkunst bij de Rijksdienst voor het 

 Cultureel Erfgoed.

Onderzoek ten behoeve van tentoonstellingen resulteerde in 

diverse publicaties, zoals een serie over de bewoningsgeschiedenis 

van Grave, de zgn. stratenboeken, en ‘De Stamboom van Sensis,  

150 jaar zorg en onderwijs voor blinden en slechtzienden in Grave’ 

(2009). Van ‘Bridge Eleven is Ours: de bevrijding van Grave’ (2014) 

verscheen in 2018 zelfs een tweede druk. Ook ‘De Canon van Grave’ 

(2012) is een product van Graeft Voort.

Wij zijn van mening dat onderzoek essentieel is voor ons collectie-

beleid. Dat de kwaliteit van onze onderzoekspublicaties 

gewaardeerd wordt, blijkt uit het feit dat ook het BHIC en de 

bibliotheek van de Universiteit van Tilburg een abonnement  

hebben op onze uitgaven.

Drie medewerkers zijn gespecialiseerd in de militaire geschiedenis 

van de twintigste eeuw.

   C Publiekstaken

 − Vijf medewerkers hebben veel ervaring in het rondleiden van 

 groepen door het museum en door Grave. Daarbij gaat het zowel 

om schoolklassen als om groepen volwassenen c.q. toeristen.

 − Eén medewerker heeft meer dan 40 tentoonstellingen ingericht 

en meegewerkt aan een groot aantal tentoonstellingsgidsen en 

publicaties over de expositiethema’s. Hij beschikt over voldoende 

expertise op het gebied van collectiepresentatie.

 − Alle medewerkers van de werkgroep educatie hebben een 

 opleiding en ruime onderwijservaring in het basis- en/of voortgezet 
 onderwijs. Een medewerkster heeft een zeer ruime ervaring in  

het onderwijs aan en de zorg voor blinden en slechtzienden.

 − Eén medewerkster verzorgt de PR en de publiciteit in de lokale  

en regionale pers. Zij heeft voorlichtingskunde gestudeerd aan de 

Hoge School van Rotterdam en deed de opleiding Marketing aan  

de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij heeft 35 jaar werk-

ervaring in de gezondheidszorg, de laatste jaren in de functie van 

hoofd Kwaliteit en Communicatie. Momenteel is zij journalist voor 

een regioblad.
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 − Twee medewerksters beschikken over voldoende expertise voor het 

onderhouden van de website van het Graafs Museum, het redigeren 

van nieuwsbrieven en het beheer van het Facebook Account.

 − De beheerder is geschoold als BHV-er en EHBO-er en heeft diverse 

specifiek op zijn beheerstaken gerichte cursussen gevolgd.

4.2.5  Externe deskundigheid
 − Voor de werving van fondsen en subsidies maakt het Graafs 

 Museum incidenteel gebruik van professionele expertise.

 − Voor het restaureren en conserveren van schilderijen en textiel 

maakt het museum gebruik van het Restauratie-Atelier in  

Helmond en het Textiel Museum Tilburg.

 − Het Graafs Museum maakt gebruik van de museumconsulenten  

van Erfgoed Brabant.

 − Contacten met andere musea hebben onder meer geleid tot 

 adviezen over publiekstaken.

 − Daarnaast wordt regelmatig een beroep gedaan op het netwerk 

van onze medewerkers. In dit kader kreeg het Graafs Museum bij 

voorbeeld hulp van mw.dr. Véronique Lambert uit Kortrijk (B) bij 

het organiseren van een grote tentoonstelling over Jan I van Cuijk 

in 2017 en van dr. R. Fierst van Wijnandsbergen over numismatische 

onderwerpen.

4.3 Automatisering

Het museum beschikt over een geautomatiseerd kassasysteem  

en een pinautomaat en is aangesloten bij de museumkaart-

organisatie.

De financiële administratie werkt met een zelf ontwikkeld 

geautomatiseerd systeem, gebouwd uit Excel. De collectie-

registratie werkt met een speciaal voor onze collectie ontwikkeld 

geautomatiseerd registratiesysteem gebouwd in MS Access; in de 

loop van 2019 zal dit systeem worden vervangen door AdLib.

4.4 Verzekeringen

Het museum heeft een verantwoord verzekeringspakket met 

betrekking tot diverse risico’s. De inventaris en de voorraad (resp. 

museuminrichting en collectie) is verzekerd bij Concordia De Keizer. 

Deze doorlopende verzekering dekt schade als gevolg van brand, 

storm, inbraak, diefstal, vandalisme, waterschade en overige 

gevaren, alsmede bedrijfsaansprakelijkheid. De vrijwilligers die werk 

verrichten voor het Graafs Museum en het Graafs Kazematten-

Museum zijn collectief verzekerd via de vrijwilligersverzekering van 

de gemeente Grave.
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4.5 Financiën

De totale kosten van het Graafs Museum bedroegen over 2014-2017 

gemiddeld € 31.00,–. De gemeente Grave geeft een jaarlijks subsidie 

van in totaal € 25.800,–. Onderdeel daarvan is € 1.000,– voor 

aan koop van museale objecten en € 300,– voor beheer en 

verzekering van de gemeentelijke collectie. Ook de beheerder wordt 

uit dit bedrag bekostigd. De inkomsten worden voorts gegenereerd 

uit entreegelden, winkel- en koffieverkoop, donaties en fondsen-

werving.  

Het aantal Vrienden bedraagt op dit moment ongeveer 100 die 

gemiddeld € 28,– bijdragen. Zij hebben gratis toegang tot het 

museum.

Het museum heeft een meerjarenbegroting die elk jaar wordt 

bijgesteld. Fondswerving is een vaste taak geworden van het 

museum. Voor de herinrichting lopen wervingsacties. 

Bedragen in 2017

 − entreegelden € 7.830,–

 − verkoop € 3.101,–.

 − externe sponsoren € 0,–

 − vriendenstichting € 2.500,–

 − koffieverkoop € 165,–.

Stichting Graeft Voort  Beleidsplan 2019-2023
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Tentoonstelling Lichter dan lucht, 2018. 
Geschiedenis van de ballonvaart vanf 1783 tot 
heden, met unieke objecten die nog niet 
eerder in het openbaar te zien zijn geweest.
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5.1 Terugblik doelstellingen 2011–2018

In het beleidsplan 2011-2014, verlengd in 2016, stonden geprioriteerd 

de volgende strategische doelstellingen opgesomd:

 1  certificering van het Graafs Museum in Het Nederlands 

 Museumregister

 2  ontwikkeling van een flexibele en efficiënte organisatiestructuur

 3  uitbreiding van personele bezetting onder andere met jongeren

 4  professionalisering van medewerkers op alle beleidsterreinen

 5 uitbouw van een herkenbaar en aansprekend tentoonstellingsbe-

leid, gericht op verschillende generaties

 6  vernieuwing van de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van 

Grave

 7 verbetering van de bereikbaarheid en verruiming van de openstel-

ling van het museum

 8  inrichting van de maaskazematten als buitenlocatie van het Graafs 

Museum

 9   voorbereiding van een toekomstige uitbreiding van het depot van 

het Graafs Museum

 10 vergroting van bekendheid door een PR beleid gericht op Grave en 

wijde omgeving

 11  realisering van een open cultuur historisch platform binnen de 

Graafse samenleving  

 12 vergroting van het draagvlak in de Graafse samenleving

 13  stimulering van museumbezoek van scholen voor basis- en voort-

gezet onderwijs in Grave e.o. door middel van moderne educatieve 

programma’s

 14 verhoging van het aantal bezoekers van het Graafs Museum

 15 versteviging van de financiële basis door vaste inkomsten en hogere 

solvabiliteit

 16 oprichting van een Stichting Vrienden van het Graafs Museum

 17 structurele samenwerking met andere Graafse toeristische, culture-

le en historische organisaties.

Meteen aan het begin van de eerste beleidsperiode is het museum 

gecertificeerd (doelstelling 1). Dit verheugende feit gaf nieuw elan 

aan alle vrijwilligers. De organisatiestructuur is in de verslagperiode 

verbeterd door nieuwe statuten en een onderverdeling in kern- en 

dagelijks bestuur (doelstelling 2 en hierboven 1.3, 4.2). De 

vrijwilligers zijn goed onderlegd en beschikken over ruime kennis en 

kwaliteit bij de uitvoering van hun taken (doelstelling 4 en hierboven 

4.2.4). Het museum is goed bereikbaar en voldoende geopend 

(doelstelling 7 en hierboven 4.1). Het Graafs KazemattenMuseum 

fungeert als een volwaardig museum (doelstelling 8 en hierboven 

1.2.3 en passim). Voor het depot is een uitgewerkt plan beschikbaar 

5 Conclusie
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gekomen (doelstelling 9). Via de oprichting van Het Graafs 

Geheugen en het Kenniscentrum Ruimte is inhoud gegeven aan 

doelstelling 11, de realisering van een cultuurhistorisch platform 

(hierboven 1.5 en 4.2.4). Het scholenbezoek is geïntensiveerd 

(doelstelling 13 en hierboven 3.2.3 en 3.3.3.). Het aantal bezoekers is 

fors verhoogd (doelstelling 14 en hierboven 3.1) en er is een Stichting 

Vrienden van het Graafs Museum tot stand gekomen (doelstelling 16 

en hierboven 3.2.1).

De personele bezetting (doelstelling 3 en hierboven 4.2) ) is 

uitgebreid, zij het dat er geen grote toetreding van jongeren is 

geweest. Bij de suppoosten zijn ze redelijk vertegenwoordigd, maar 

aanwezigheid elders stuit te zeer op de beschikbaarheid overdag. 

De doelstellingen 5 (tentoonstellingsbeleid) en 6 (vernieuwing vaste 

tentoonstelling) gaan op in de inmiddels vastgestelde maar nog te 

financieren herinrichtingsplannen voor oudbouw en nieuwbouw 

(1.4). De doelstellingen 10 (bekendheid) en 12 (draagvlak) zijn 

steviger onderbouwd, maar behoeven verdere uitwerking. De 

financiële basis van het museum (15) wordt gevormd door de 

jaarlijkse financiering door de gemeente Grave, de entrees en de 

verkopen; hoewel deze bijdragen goed zijn verankerd, blijft er 

behoefte aan nadere incidentele financiering voor projecten als de 

herinrichting of bijzondere tentoonstellingen. Doelstelling 17 

(samenwerking) is gerealiseerd d.m.v. het in 2017 gestarte periodiek 

overleg tussen de heemkundekringen in de gemeente Grave en het 

sinds 2015 lopende periodiek overleg in het toeristisch platform 

Grave.

5.2 Strategische doelstellingen 2019–2023

In de komende periode zullen de volgende doelstellingen centraal 

staan voor zowel het Graafs Museum als het Graafs 

KazemattenMuseum:

 1  Behoud van het verworvene op materieel en personeel gebied.

 2 Verdere verbetering van de kwaliteit van presentatie en registratie.

 3  Verdere verbetering van de p.r.

 4 Actieve deelname aan structuurversterkende projecten van derden.

 5  Verdere aanvulling van de groep van vrijwillige medewerkers

 6  Stappen t.b.v. uitbreiding van het depot.

De basis is voorhanden; het is nu zaak daarop verder te bouwen.

5 Conclusie
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5.3 Operationele doelstellingen 2019–2023

Personele organisatie en bedrijfsbeheer  

(strategische doelstelling 1 en 5)

De handhaving van het systeem van commissies of werkgroepen en 

coördinatoren (tentoonstellingen, educatie, onderzoek, de twee 

kenniscentra, fondsenwerving) is wenselijk. Belangrijk daarbij is het 

overleg in de teams te intensiveren. Verjonging van het bestand aan 

medewerkers is vereist. Er zal een actief beleid moeten komen om 

meer jongeren aan het museum te binden. Maatschappelijke stages 

kunnen daarbij een rol spelen. Medewerkers met kwaliteiten die 

niet bij anderen voorhanden zijn dienen een meewerkende collega/

opvolger te krijgen. Alle nieuwe medewerkers dienen de ICOM 

(museumdefinitie), de ethische code en de LAMO-regels voor 

afstoting te onderschrijven.

Educatie 

(strategische doelstelling 1)

Er zijn goed geborgde structurele contacten met de scholen voor 

basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Grave. De werk -

groep educatie heeft educatieve programma’s ontwikkeld die in een 

behoefte voorzien. Dit programma wordt onverkort voortgezet. In 

de komende periode zal het op afspraak te maken spreekuur voor 

kinderen en jongeren die een spreekbeurt moeten houden of een 

werkstuk moeten maken publicitair worden gepropageerd. Dat 

geldt ook voor de archeologische tuin.

Veiligheid 

(strategische doelstelling 1)

Het is noodzakelijk jaarlijks instructies en oefeningen voor de 

museummedewerkers te houden. Het bestuur ziet daarop toe.

Financiën 

(strategische doelstellingen 1–4)

De verhouding tot de gemeente is cruciaal. Aan het begin van de 

beleidsperiode zal expliciet moeten worden besproken of en hoe de 

tot dusver stilzwijgend verlengde prestatieovereenkomst zal 

worden voortgezet.

Na de herinrichting zullen de toegangsprijzen worden herzien.

Presentatie 

(strategische doelstelling 2)

Het museum zal het verhaal van Grave moeten vertellen met alle 

mogelijke mediale middelen. Dat wil zeggen dat het niet langer  

gaat om te tonen wat we allemaal in huis hebben, maar om een 

aansprekend verhaal over het Graafs verleden op te roepen aan  

de hand van sprekende objecten en getuigenissen van gewone 

mensen.



45

Stichting Graeft Voort  Beleidsplan 2019-2023

Het museum zal spannend en interactief moeten zijn: ‘experience’, 

‘brains on’ en ‘hands on’ vormen ons dwingend advies. Een flitsende 

presentatie is van groot belang om de aansluiting met de jongere 

generaties te houden.

Waar mogelijk moet een relatie gelegd worden met de actualiteit 

van het hedendaagse Grave.

De herinrichting van het Graafs Museum zal in de verslagperiode 

moeten worden gerealiseerd, de herinrichting van de oudbouw in 

2019. Er zijn forse inspanningen nodig om de voor de nieuwbouw 

benodigde gelden te generen. Daartoe wordt een speciale 

commissie gevormd.

De huidige balie is ontoereikend voor het groeiende assortiment van 

de museumwinkel. Uitbreiding en het transparanter maken van de 

winkel als onderdeel van de herinrichting is daarom noodzakelijk.

PR/marketing  

(strategische doelstelling 3)

Verdere verbetering door volledig gebruik van de social media via  

de eigen site en externe sites waar de doelgroep te bereiken is. 

Omdat het Graafs Museum een zeer bescheiden PR-budget heeft, 

spelen de vrije publiciteit, de museumfolder en de website een grote 

rol in het bereiken van het publiek. We zullen moeten proberen  

onze doelgroepen scherper in beeld te krijgen en specifieker aan te 

spreken. Het PR-beleid zal zich speciaal moeten richten op vrienden 

van het museum, op jongeren en op inwoners van randgemeenten 

in een straal van 20 kilometer rond Grave. Er moet een structureel 

budget hiervoor beschikbaar komen.

Donateurs  

(strategische doelstelling 3)

Het aantal Vrienden van het Graafs Museum zal moeten groeien 

naar 150. Niet alleen uit financiële overwegingen maar ook om het 

draagvlak binnen de Graafse samenleving te verbreden.

Actieve deelname aan projecten van derden  

(strategische doelstelling 4)

Het gebied rondom het Graafs museum (het Visioterrein) zal door 

gemeente en waterschap worden heringericht. Hier liggen grote 

kansen voor de verbetering van de toegankelijkheid van het 

museum: de landkant zal onderdeel worden van een door de poort 

gaande wandel- en fietsroute. Bij de voorbereidingen daartoe is het 

museum actief betrokken. Bij toeristische activiteiten en i.h.b. 

evenementen zijn beide musea actief betrokken. Het Graafs 

KazemattenMuseum doet actief mee aan de organisatie van multi-

period events en herdenkingen en presentaties rond Operation 

Market Garden. Het organiseert de jaarlijkse herdenking van de 

bevrijding van Grave. Samenwerkingsverbanden met omliggende 

museale partijen wordt onverminderd voortgezet.

5 Conclusie
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Collectie  

(strategische doelstelling 6)

De groei van de collectie met name door het afsluiten van 

bruikleenovereenkomsten heeft geleid tot een tekort aan 

depotruimte. Daarom zal voor de toekomst gezocht moeten 

worden naar mogelijkheden om de huidige depotruimte uit te 

breiden boven de zuidvleugel van de Hampoort. De architecturale 

kant daarvan is al uitgewerkt.

Daarnaast dienen er meer taken te worden uitgevoerd op het 

terrein van registratie, automatisering en digitalisering. Dit betreft 

met name de uitgebreide collectie foto’s die voor een belangrijk  

deel nog niet in de kerncollectie is opgenomen. De prenten in de 

deelcollectie B (aanzichten en plattegronden) moeten nader  

worden beschreven; voor de historieprenten (A) is dat al gebeurd.

5 Conclusie
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Tentoonstelling IJzersterk, 2012.  
Met schilderijen van Jan van den Berg en 
ijzerkunstwerken van Joshua Pennings.

Ik zou weleens willen weten..., 2015.  
Over Jules de Corte: liedjesschrijver, 
componist, dichter, zanger en pianist.
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Stichting Graeft Voort kan terugzien op een succesvolle 

beleidsperiode waarin vanaf 2011 de fundering van beide musea 

goed is versterkt en uitgebouwd. De bereikte kwaliteit moet 

worden bestendigd, maar roept ook nieuwe vergezichten op; dit 

laatste geldt met name de herinrichting van het Graafs Museum. In 

2019 wordt Graeft Voort voor de eerste keer gevisiteerd door de 

Museumvereniging en moet de verhouding tot de gemeente 

opnieuw worden vastgelegd: momenten die elk voor zich aanleiding 

geven tot herbezinning. Kern- en dagelijks bestuur zijn ervan 

overtuigd dat Grave een kwalitatief optimaal - binnen de financiële 

en personele grenzen - cultuurhistorisch museum verdient. Aan de 

verwerkelijking daarvan zullen beide besturen enthousiast hun 

medewerking verlenen.

6 Tot slot
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B1 Publicaties

Algemeen

 − Hamers, T.N., 1602 - Grave onder vuur

 − Laguette, J., Duizend bommen en granaten

 − Hamers, T.N., Grave in oorlog en bevrijding

 − Koolen, M., Tabakspijpjes 1600-1900

 − Hendriks, H. en Timmermans, J., De ambachtsgilden in Grave

 − Timmermans, J. en Weusten, H., Memoirs of Captain Carl Mauro

 − Lieshout, L. van, Het Graafse stadhuis in vier eeuwen

 − Timmermans, J., Koningsgalerij / Cloveniers of Schutterye tot Grave

 − Maaspoort Grave

 − Timmermans, J., Zij die vielen

Stratenboeken, Lieshout, L. van

 − Rogstraat

 − Hofplein/Kerkstraat, Markt, Achter het stadhuis

 − Oliestraat oost en Prinsenstal 1640 – 2007

 − De ontstaansgeschiedenis van het rode en blauwe dorp

 − Maasstraat, Maaskade, Visscherstraat, Korte Rogstraat

 − Hamstraat

Archievenreeks, Lieshout, L. van

 − Een kohier van de verponding uit 1697/1811

 − Een eenmalige belasting in 1683

Museumbrochures

 − Timmermans, J. De tijdelijke militaire begraafplaats in Grave 1944-1947

 − Timmermans, J., Veldwachter Beuvink te Escharen: Verzet in uniform 

(1940-1944)

 − Arts, J., De Graafse jongens naar Indië 1945 – 1951

 − Lieshout, L. van, Militaire kazernes in de Graafse binnenstad

 − Timmermans, J., Luitenant-kolonel Ad Kanters (1910-1987)

 − Timmermans, J., G.W. Lovendaal (1847-1939)

 − Timmermans, J., Louis Ficq (1885-1945)

 − Timmermans, J., De legendarische vlucht van de ‘Snip’

 − Timmermans, J., Zij die vielen... 

 − Timmermans, J., De joodse gemeente in Grave
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Tentoonstellingsgidsen

 − Graafs recht en Graafse geschiedenis

 − Eeuwenlang ‘Geflescht’

 − Goed gemutst

 − 50 jaar GVV ‘57

 − Grave in de kunst

 − Een eigen stek in een vitale buurt

Museumboeken

 − Koolen, M., (2008) De middeleeuwse kerk van Escharen, Grave:  

Stichting Graeft Voort, 196 pp. 

 − Brans, H., Gresnigt, H. en Klein, H. (2009) Eindredactie: L. van  

Lieshout, De stamboom van Sensis. 150 jaar zorg en onderwijs  

voor blinden en slechtzienden in Grave, Grave: Sensis en Stichting  

Graeft Voort, 92 pp. 

 − Ketterings, C. (2010) Grave in de eerste helft van de twintigste eeuw, 

Grave: Stichting Graeft Voort, 106 pp. 

 − Lieshout, L. van en Vankan, L. red., (2012) De Canon van Grave,  

Grave, Stichting Graeft Voort, 156 pp.

 − Lieshout, L. van, De vlegeljaren van de sociëteit tot Nut en Vermaak, 

Grave, Sociëteit tot Nut en Vermaak, 70 pp.

 − Vos, C. e.a., Bridge Eleven Is Ours. De bevrijding van Grave, Grave, 

Vrienden van het Graafs Museum, 120 pp., eerste en tweede druk

 − Graves, G., Holland. Glorious Failure, Grave, 78 pp.

 − dr. Véronique Lambert (B), (2017)  Jan I van Cuyck, Ridder en  

Diplomaat, Grave, Stichting Graeft Voort, 40 pp

B1 Publicaties van de Stichting Graeft Voort
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Per jaar*  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  gemiddeld
              van ‘14-’18

Volwassenen individueel 572 655 959 538 518 977 1.163 1.198 991 433 784 566  794

Volwassenen groep 88 174 475 40 147 233 260 243 348 349 221 25  237

Volwassenen VVV/TOP 599 586 295 238 734 369 479 314 403 122 865 811  503

Gratis 1.129 59 165 78 283 1.682 1.605 1.260 1.254 2.011 1.987 1.195  1.541

Museumkaart nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 307 852 1.255 1.174 1.389  995

Kinderen 31 92 275 57 71 332 1.716 1.106 359 814 792 1.700  954

Totaal Hampoort 2.419 1.566 2.169 951 1.753 5.339 5.223 4.428 4.207 4.286 5.823 5.686  4.886

Kazematten nvt nvt nvt nvt nvt 1.746 2.427 2.472 2.989 2.194 2.535 2.579  2.554

Totaal  2.419  1.566 2.169 951 1.753 5.339 7.650 6.900 7.196 7.178 8.358 8.265  7.579

B2 Bezoekersaantallen

*)  Vanaf 1 mei 2007 wordt entrée gevraagd en aantallen geregistreerd;  
vanaf juli 2014 is de museumkaart geldig als toegangsbewijs (in de Hampoort)

Stichting Graeft Voort  Beleidsplan 2019-2023
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Per tentoonstelling   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal Hampoort   2.419 1.566 2.169 951 1.753 5.339 5.223 4.428 4.207 4.286 5.823 5.686

  Totaal          

Eeuwenlang geflescht  799 799

Goed gemutst  894 894

Lovendaal/50 jr. GVV  318 318

Grave in de kunst  708 408 300

Eigen stek in vitale buurt  555  555

25 jr. fotografie Ed van Alem  465  465

Huis van Bewaring  325  246 79

Komt dat zien!  1.150   1.150

Mobilisatie-Bevrijding  790   790

Jan Hondong en de Snip  539   150 389

Van Toeten en Blazen  193    193

De Onderste Steen Boven  369    369

In kunst verweven  1.345     1.345

Pottenkijkers  561     408 153

IJzersterk  1.526      1.526

Boerenbedoeningen  1.662      1.662

De Canon in Beeld  3.929      1.998 1.931

Grave Verbeeld  2.594       2.594

Jan de Jong - Bossche School  1.728       698 1.030

Was getekend, Bertus  1.622        1.622

De elfde brug  1.831        1.776 55

Beleg Grave 1674  862         862

Jules de Corte  2.689         2.689

Vrije Vogels  1.093         601 492

B2 Bezoekersaantallen
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Per tentoonstelling   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal Hampoort   2.419 1.566 2.169 951 1.753 5.339 5.223 4.428 4.207 4.286 5.823 5.686

  Totaal          

Vrije Vogels  1.093         601 492

Met vliegend vaandel  908          908

Imagination  956          956

Grave uit de kast  801          625 176

Ogenblik  1.649           1.649

Seeing the unseen  586           586

Jan van Cuyck  1.540           1.540

Jan Ketterings  1.354           812 542

Poortwachter v.d. Republiek  1.580            1.580

Lichter dan lucht  1.604            1.604

Archeologie in onze achterTuijn  966            966

Per evenement 

(aantallen zijn verwerkt in  

bovenstaande totalen):

– Historisch spektakel Grave 1674           894 763 

– Vestingstedendagen/museumweekend             516

– Monumentenweekend            411 297 384

– Ballonfestival              94

– Lichtjesavond              57

B2 Bezoekersaantallen



56

Stichting Graeft Voort  Beleidsplan 2019-2023

Bezoek permanente tentoonstelling Graafs Museum, zonder gids

  Kosten € 15,– | Duur in overleg

 9 Kijkwijzer, voor groep 7-8 en brugklas

 10 Kijkwijzer, voor groep 5-6

 11 Speurtocht, voor groep 7-8 en brugklas

 12 Speurtocht, voor groep 5-6

 13 Fotokijkwijzer, voor groep 5-6

 14 Fotokijkwijzer, voor groep 3-4

Lessen n.a.v. Jeelo-projecten, met gids(en)

  Kosten per les € 25,– (met uitzondering van nr. 16)

 15 Jeelo ‘Leren voor later’ groep 5-6  

Opgravingen: uitleg in museum over werkwijze stadsarcheoloog 

Martien Koolen, duur ± 1½ uur

 16 Jeelo ‘Leren voor later’ groep 5-6 | kosten €40,–

  Opgravingen: aan de slag in onze archeologische tuin met  

stadsarcheoloog Martien Koolen, duur: in overleg

 17 Jeelo ‘Leren voor later’ groep 7-8  

Nederland en de wereldoorlogen: rondwandeling door Grave: 

Grave tijdens de Tweede Wereldoorlog, duur ± 1½ uur

 18 Jeelo ‘Leren voor later’ groep 7-8  

Nederland en de wereldoorlogen: bezichtiging Graafs Kazematten 

Museum, duur ± 1¼ uur

Bezoek Graafs Museum, met gids

  Kosten € 25,– | Duur in overleg (tenzij anders vermeld)

 1 Uitleg permanente tentoonstelling, voor groep 5-8 en brugklas

 2 Uitleg wisseltentoonstelling, voor groep 5-8 en brugklas 

 3 Bezoek Hampoort en/of Gildekamer en/of onderaardse gang  

voor groep 1-8 en brugklas 

 4 ‘Conservator in één dag’. Activiteitencircuit in het museum,  

voor groep 5-8

 5  ‘Strijden tegen water – vroeger en nu’. Presentatie en quiz,  

voor groep 6-8 en brugklas, duur 1¼ uur

 6  ‘Onderwijs aan blinden en slechtzienden, toen en nu‘. Leskist op 

school, presentatie en activiteitencircuit in het museum, 

voor groep 1-8, duur ± 1½ uur

 7  Architectuur ‘Jan de Jong woningen - Grave West’. Presentatie op 

school en speurtocht door de wijk, voor groep 5-8, duur ± 1½ uur

 

Kosten € 40,– | Duur voor groep 1-4: ± 1½ uur, groep 5-8: ± 2½ uur

 8  Ervaren hoe een archeoloog te werk gaat. Bezoek museum en  

archeologische tuin naast museum, voor groep 1-8

B3 Educatie Kunst- en Cultuuraanbod | Schooljaar 2018-2019
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Bezoek Graafs KazemattenMuseum, met gids

  Kosten € 25,– | Duur in overleg

 25 Uitleg permanente tentoonstelling, voor groep 7-8 en brugklas

 26 Combinatiebezoek KazemattenMuseum en gemaal van Sasse,  

voor groep 7-8 en brugklas

Rondwandeling door Grave, met gids

  Kosten € 25,– | Duur in overleg

 27 Educatieve rondwandeling door de historische binnenstad 

Thema: nader af te spreken, voor groep 5-8 en brugklas

Rondwandeling door Grave, zonder gids

  Kosten € 15,– | Duur naar eigen inzicht

 28 Rondwandeling met opdrachten door de binnenstad 

Thema historie, voor groep 5-8 

 

Bezoek van gids op schoollocatie

  Kosten € 25,– | Duur minstens 1½ uur

 29 Lezing op maat door medewerker van museum, voor groep 5-8 

De lezingen worden voorbereid samen met de school 

Thema’s kunnen zijn: 

 – archeologische vondsten

 – de Romeinen in Grave en omgeving

 – prehistorie.

 19 Jeelo ‘Leren van personen van vroeger’ groep 7-8  

Willem van Oranje: presentatie in museum en rondwandeling door 

Grave. Willem van Oranje en zijn betekenis voor Grave, duur ± 1½ uur

 20  Jeelo ‘Beschermen van onze planeet’ groep 5-6

  Strijden tegen water – vroeger en nu: presentatie en film over de  

Beerse Overlaat en de Stuw van Grave/Nederasselt in museum of  

op school, duur ± 1¼ uur

 21 Jeelo ‘Omgaan met elkaar’ groep 7-8  

Discriminatie tijdens de Tweede Wereldoorlog: rondwandeling door 

Grave. De Joden in Grave, duur ± 1½ uur

 22 Jeelo ‘Inrichting van je eigen omgeving’ groep 5-6  

Leven in een middeleeuwse stad: uitleg materialen in museum en 

rondwandeling door Grave, duur: 1½ uur

 23 Jeelo ‘Inrichting van je eigen leefomgeving’ groep 7-8  

Doe een historisch onderzoek: uitleg in museum werkwijze  

stadsarcheoloog Martien Koolen

 24 Jeelo ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ groep 3-4 

  Oog: Leskist op school, presentatie en activiteitencircuit in  

museum, duur ± 1 ½ uur

B3 Educatie Kunst- en Cultuuraanbod | Schooljaar 2018-2019
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B4 Samenstelling kernbestuur en dagelijks bestuur  
per 1-1-2019

Kernbestuur

  H. Peppinck, voorzitter

  ir. J. Toebast, secretaris

  mr. J. de Haan, penningmeester

Dagelijks bestuur

  H. Peppinck, voorzitter

  E. Vos, Graafs KazemattenMuseum

  F. Ekstijn (corresponderend lid), werkgroep educatie

  A. Graafsma, p.r. en communicatie

  H. Smits, penningmeester

  J. Timmermans, tentoonstellingscommissie

  A. Fest, Toeristisch Ontmoetings Punt Grave

  drs. C. v/d Broek, coördinatie vrijwilligers

  P. Brouwer, secretaris

  dr. L. van Lieshout, onderzoekcommissie
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