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Het Grootste Museum van Nederland nu nog groter!  
 
De Sint Jan de Doper in Waalwijk sluit zich aan bij het Grootste Museum van Nederland, 
een samenwerking tussen Museum Catharijneconvent en zeventien prachtige monumenten 
van diverse gezindten door heel Nederland. Met het toevoegen van deze nieuwe locatie zet 
initiatiefnemer Museum Catharijneconvent in het Grootste Museum van Nederland een 
volgende stap in het ontsluiten en toegankelijk maken van ons nationaal religieus erfgoed.  
 
Succesvol  
Sinds de opening in 2017 hebben honderdduizenden 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. 
Sinds de start zijn er vier nieuwe bijzondere locaties toegevoegd en kunnen we het Grootste 
Museum van Nederland met recht een succes noemen. Een museum waar heel Nederland 
trots op mag zijn.  
 
Sint Jan de Doper: kerk van ambacht, traditie en vernieuwing 
Met de toevoeging van de Sint Jan de Doper wordt de variëteit in architectuur, kunstwerken 
en verhalen vergroot. De neo-Byzantijnse Sint Jan trekt met zijn negentien koperen koepels 
en lange slanke klokkentoren vanuit de wijde omgeving van Waalwijk de aandacht. Ook het 
indrukwekkende interieur vertelt het verhaal van traditioneel vakmanschap én vernieuwing. 
De grote koepel met de prachtige glas-in-loodramen staat als een kroon op de kerk. 
Vanaf zondag 5 juli worden in de Sint Jan de Doper in Waalwijk de verborgen schatten 
belicht. En net als bij de andere locaties van het Grootste Museum van Nederland biedt ook 
hier 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, het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Mondriaan Fonds. Kijk voor de deelnemende 
locaties en hun openingstijden op www.grootstemuseum.nl.  
 
-----------------Einde persbericht---------------------- 
 
Voor de redactie, niet ter publicatie.  
 
Wij hadden u graag van harte uitgenodigd voor een groots openingsmoment. Vanwege het 
corona-virus en de maatregelen van kabinet en RIVM zijn wij echter genoodzaakt dit uit te 
stellen. We hopen dit op een later moment alsnog te kunnen doen. 
 
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/ 
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Er is ook filmmateriaal beschikbaar: 
Waalwijk: https://vimeo.com/425886867 
Alle locaties: https://vimeo.com/275046791 
De films en beelden zijn ook beschikbaar in HR via grootstemuseum@catharijneconvent.nl  
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