
Sint-Elisabethkerk
Grave

Een kleine indruk van de rijke historie,  het
adembenemende interieur en de waardevolle 

kunstschatten van een van de mooiste kruiskerken
van Nederland

Schatkamer

De Sint-Elisabethkerk is zonder de eredienst, waarvoor 
zij geconsacreerd en bedoeld is, enkel een driedimensio-
naal prentenboek.  Gelukkig mogen veel mensen hier de 
sacramenten vieren en zich welkom weten. Doop, Eerste 
Communie, Vormsel, Huwelijk, uitvaarten en andere schar-
niermomenten uit een mensenleven worden hier beleefd en 
gedeeld. De kunstschatten uit de voorbije eeuwen en uit de 
moderne tijd leveren hieraan een kleine bijdrage. 
Contemplatieve symboliek is rijk aanwezig in de rooms-
katholieke kerk. De liturgische kerkschatten van de parochie 
H. Elisabeth (patrones van de caritas), die sinds april 2012 
ook de kerkdorpen Escharen, Gassel en Velp bestrijkt, zijn 
samengebracht in een ‘schatkamer’. Liturgisch vaatwerk uit 
de voorbije eeuwen is hier, veilig bewaard, te bezichtigen. 
Het doet dienst tijdens HH. Missen en andere liturgievierin-
gen, zodat het authentiek en actueel blijft. Dat is het grote 
verschil met een museum. Voorwerpen die daar te zien zijn, 
worden niet meer gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn. 
Zij zijn uit hun natuurlijke context gehaald. In de Kerk 
worden tijd en eeuwigheid, verleden, heden en toekomst 
bijeengebracht. De H. Elisabethkerk, één van de plaatsen 
van hoop in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, getuigt daar-
van als een huis van geloof, gemeenschap en gezamenlijke 
geschiedenis.
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Praalgraf Arnoud van Gelder (1802)

Arnoud van Gelder (1410-1473) 
en zijn hofstad zijn verknocht aan 
elkaar. Daarom is deze hertog 
van Gelre en heer van Grave na 
zijn dood in de Sint-Elisabethkerk 
begraven. Tien jaar later volgt 
diens broer Willem van Egmont. 
De tombe met daarop 
levensechte beelden van beide 
edelen, is bij het beleg van 1794 
verwoest. Begin negentiende 
eeuw richt het stadsbestuur een 
nieuw grafmonument op voor 
Arnoud. Momenteel staat het 
tegenover het Heilig Hartaltaar. 
Dit is overigens niet de 
oorspronkelijke plaats.

Smitsorgel

De bekende orgelbouwer uit Reek, 
Smits, bouwt in 1846 het inmid-
dels monumentale orgel. 
De HH. Caecilia, Gregorius en 
Ambrosius zijn erop afgebeeld. 
Als één der pijlers van de kerk in 
1866 instort, verongelukt een 
gedeelte van het grote drie-
klaviers orgel. Het toen vergane 
rugwerk is bij de restauratie in 
1980 vervangen door een 
schijnrugwerk.

Muurschildering rechts 
(begin twintigste eeuw)

In de beide transepten zien we muurschilderingen, in 1902 
en 1906 aangebracht door J.M. Heijmans. De ontwerpen zijn 
van de grote Pierre Cuypers. Hij staat er zelf ook op afgebeeld 
(rechter schildering, meest linkse � guur). 



Hoogkoor en preekstoel

Bisschop Van Velde de 
Melroy herstelt de kerk. De 
inrichting is aangevuld met 
barok kerkmeubilair (rond het 
jaar 1700) uit Vlaanderen, zoals 
het gemarmerde hoogaltaar, 
twee zijaltaren, de commu-
niebank (1758) en de biecht-
stoelen (1713). Bijzonder is ook 
de preekstoel van de Antwerpse 
kunstenaar Ludovicus Willemsen 
met de in het oog springende 
Sint-Franciscus.

 
 Schilderij Memorietafel 
Jacob de Haan (1528)

Aan de muren van het 
hoogkoor hangt een aan-
tal unieke schilderstuk-
ken, zoals een bloemen-
allegorie van Daniël 
Seghers (Antwerpen 
1590-1661). Het is zeker de 
moeite waard even stil te 
staan bij de “Memorietafel” 
van Jabob de Haan (1528).

Kerk 1750

Als vestingstad wordt Grave regel-
matig belegerd. Daarbij wordt de 
kerk niet ontzien. Dikwijls loopt zij 
grote schade op. De Tachtigjarige 
Oorlog tegen de Spaanse vorst 
van de Nederlanden (1568-
1648) gaat evenmin aan de stad 
voorbij. De kerk wordt in 1577, 
als de Spaanse bezettingsmacht 
verdreven wordt, voor het eerst 
protestant. Tussen 1586 en 
1602 is Grave weer Spaans en 
de kerk ‘dus’ katholiek. In 1602 
verovert prins Maurits deze 
‘stad aan de Maas’. De kerk is 
in 1799 teruggegeven aan de 
katholieken, die tot die tijd 
elders hun roomse geloof belijden.

Schilderij Bisschop Van Velde de Melroy (en eventueel graf)

In de jaren 1674 en 1794 wordt 
grote schade aan de stad 
en haar kerk toegebracht. 
Het herstel blijkt telkens 
moeizaam. De kerk is pas 
in 1804 ‘gebruiksklaar’. 
Dat is vooral dankzij 
bisschop Joannes van 
Velde de Melroy. 
Hij werkt tussen 1802 
en 1811 vanuit Grave. 
Napoleon heeft kort 
daarvoor diens bisdom 
van Roermond opgeheven. 
Na zijn overlijden in 1824 
wordt de bisschop op zijn 
nadrukkelijke verzoek op 
het hoogkoor van zijn 
Graafse kerk te rusten gelegd. 
Daarom is dit godshuis 
weliswaar nimmer een 
kathedraal, maar wel een 
bisschopskerk geweest.

Welkom in de majestueuze 
Sint-Elisabethkerk!

H. Elisabeth met bedelaar

Slechts vier jaar na haar dood wordt 
Elisabeth van Thüringen (1207-
1231) heiligverklaard door paus 
Gregorius IX. Zij is onder andere 
uitgegroeid tot de patrones van de 
caritas. Snel daarna kiest Jan I van 
Cuijk (of zijn vader) haar tot patro-
nes van de Graafse kerk. 
Na de verhe�  ng tot kapittelkerk 
(1308), begint een indrukwekkende 
geschiedenis. In de zestiende eeuw 
is de kerk zelfs enige tijd de groot-
ste kruiskerk op het grondgebied 
van het huidige Nederland. Deze 
folder geeft een kleine indruk van 
de rijke historie van het godshuis, 
haar interieur en kunstschatten.

Reliekschrijn 2015

De echtgenote van 
Jan I, Jutta van Nassau,
is bloedverwante van 
Sint-Elisabeth. 
De komst van relieken 
van de Graafse patroon-
heilige naar het Maas-
stadje (1312) wordt haar 
dan ook toegeschreven. 

Sinds 2015 rusten deze 
op het hoogkoor in een 
naar middeleeuws voor-
beeld ontworpen schrijn. 
Daarop staat dezelfde 
tekst als op de reliek-
schrijn te Marburg (waar 
Elisabeth sterft): “Wat gij 
doet aan de geringsten 
van de Mijnen, doet gij 
aan Mij” (Mt. 25: 45).

Palmhouten Maria en staakmadonna

Een klein maar indrukwekkend 
palmhouten Mariabeeldje (Antwerpen 

1660) is te vinden in het zijaltaar van 
het noordtransept. Daar vlakbij staat 

een zogenaamde ‘staakmadonna’ 
(1780). Dat wil zeggen dat slechts 

hoofden en handen, die rusten op 
een houten staketsel, zijn uitgesneden. 

Deze “Goede Moeder van Grave” is, 
met haar regalia, in 2015 aan de 

parochie geschonken.


