
 

 

 

 

 

PERSBERICHT 
Utrecht, 21 juni 2018 

 

Het Grootste Museum van Nederland breidt uit  

Wegens succes nu nóg groter 
 
De Kathedraal van Haarlem, de Munsterkerk in Roermond en de Walburgiskerk in Zutphen 

sluiten zich aan bij het Grootste Museum van Nederland, een samenwerking tussen 

Museum Catharijneconvent en zestien kerken en synagogen door heel het land.   

 

Sinds de opening vorig jaar hebben zo’n honderdduizend mensen de aangesloten kerken 

en synagogen bezocht en kennis gemaakt met de bijzondere geschiedenis, architectuur en 

kunstwerken van wat niet voor niets het Grootste Museum van Nederland genoemd wordt. 

Met het toevoegen van drie nieuwe locaties zet initiatiefnemer Museum Catharijneconvent 

samen met de kerken een volgende stap in het toegankelijk maken van het nationaal 

religieus erfgoed.  

 

Succesvol eerste jaar  

Nederlanders bezoeken in het buitenland de ene kathedraal na de andere, maar in eigen 

land lopen ze eraan voorbij. Met de opening van het Grootste Museum van Nederland in de 

zomer van 2017 is een eerste stap gezet om dit te veranderen. Het afgelopen jaar bekeken 

zo’n honderdduizend mensen extra de ruim 8500 orgelpijpen, 85 kroonluchters, meer dan 

320.000 kaarsjes en 1500 m2 glas-in-loodramen, verspreid over bijna 22.000 m2 

vloeroppervlakte.  

 

Grotere spreiding en diversiteit  

Met de drie nieuwe locaties wordt niet alleen de landelijke dekking verbeterd, maar ook de 

variëteit in historische periodes, architectuur en kunstwerken vergroot. Vanaf 14 juli worden 

ook in de Romaanse Munsterkerk in Roermond, de imposante Kathedraal van Haarlem en 

de schilderachtige Walburgiskerk in Zutphen vele verborgen schatten belicht. Net als bij de 

andere locaties van het Grootste Museum van Nederland  biedt een audiotour verdieping. 

Bezoekers horen al dwalend door de kerk bijzondere verhalen of kunnen aan de hand van 

de tour alle highlights ontdekken. 

 

Het Grootste Museum van Nederland is een initiatief van Museum Catharijneconvent en 

wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de BankGiro Loterij en een bijdrage van 

het Mondriaan Fonds. Kijk voor de deelnemende locaties op www.grootstemuseum.nl.  

 

-----------------Einde persbericht---------------------- 

 

Voor de redactie, niet ter publicatie.  

 

Pers is van harte uitgenodigd voor de openingen in Roermond en/of Haarlem op 

respectievelijk 12 en 13 juli 2018.  

 

 

http://www.grootstemuseum.nl/


Programma 12 juli, Munsterkerk, Munsterplein 12 in Roermond.  

 17.00 uur: inloop 

 17.15: Ferdinand Pleyte, Wethouder Gemeente Roermond 

 17.30: Rob Merkx, deken van Roermond en pastoor van de Munsterkerk 

 17.45: Anique de Kruijf, Hoofd Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum 

Catharijneconvent 

De middag wordt muzikaal omlijst. Tot 19.00 uur kunt u de kerk bezoeken en het glas 

heffen op het terras voor de ingang van de kerk (bij slecht weer in het Munstercafé, 

Munsterplein 17, 6041 HE Roermond).  

 

 

Programma 13 juli, Kathedraal Haarlem, Leidsevaart 146 (ingang mgr. Bottemanneplein) 

 16.00 uur: inloop  

 16.15 – 17.00 uur: toespraken van o.a. prof. dr. J.R. Ter Molen en dr. Marieke van 

Schijndel, directeur van Museum Catharijneconvent.   

De middag wordt muzikaal omlijst door orgelmuziek van titulair-organist Ton van Eck en 

met koorzang, verzorgd door de Bavo Cantorij van het Kathedrale Koor. Na afloop heeft 

u de gelegenheid om het glas te heffen en de kathedraal te bekijken  

 

 

Wilt u aanwezig zijn bij een van deze openingen of graag op een ander moment 

langskomen dan horen we dit graag via grootstemuseum@catharijneconvent.nl.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van Museum 

Catharijneconvent via 030- 2313835 of via grootstemuseum@catharijneconvent.nl   

Afbeeldingen zijn te downloaden via: https://www.grootstemuseum.nl/nl/pers/ 

 

Er is ook filmmateriaal beschikbaar: 

Roermond: https://vimeo.com/271224467 

Haarlem: https://vimeo.com/273283280 

Alle locaties: https://vimeo.com/275046791 

De films zijn ook beschikbaar in HR via grootstemuseum@catharijneconvent.nl  
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