
 
 
 
 
PERSBERICHT 
Utrecht, 23 augustus 2021 
 
 
Het Grootste Museum van Nederland nu nog groter! 
 
Academiehuis Grote Kerk Zwolle sluit zich vanaf zaterdag 11 september 2021 aan bij het 
Grootste Museum van Nederland, een samenwerking tussen Museum Catharijneconvent en 
achttien prachtige monumenten van diverse gezindten door heel Nederland. Stuk voor stuk 
herbergen deze locaties verborgen schatten die bezoekers aan de hand van een audiotour 
kunnen ontdekken. Met het toevoegen van deze nieuwe locatie zet initiatiefnemer Museum 
Catharijneconvent in het Grootste Museum van Nederland een volgende stap in het 
ontsluiten en toegankelijker maken van ons nationaal religieus erfgoed. 
 

 Kijk de film voor een eerste indruk: https://vimeo.com/588338077  
 
Succesvol  
In het buitenland is het heel normaal om die indrukwekkende kathedraal in een stad of dat 
kleine kerkje op het dorpsplein even binnen te stappen. Toch lopen veel mensen er in 
Nederland ongemerkt aan voorbij. En dat terwijl je je ook in onze eigen Nederlandse 
monumenten even in een andere tijd waant of in een ander land. Sinds de opening van het 
Grootste Museum van Nederland  in 2017 hebben honderdduizenden mensen de 
aangesloten kerken en synagogen bezocht en kennis gemaakt met de bijzondere 
geschiedenis, architectuur en kunstwerken van deze gebouwen. Een museum waar heel 
Nederland trots op mag zijn. 
 
Academiehuis Grote Kerk Zwolle: een rijke geschiedenis 
Al bijna 600 jaar vormt deze gotische hallenkerk, gebouwd als Sint Michaëlskerk, het 
middelpunt van de historische Hanzestad Zwolle. Tegenwoordig heet dit prachtige 
monument Academiehuis Grote Kerk Zwolle en is midden in de stad nog steeds die plek van 
ontmoeting, bezinning, kunst en cultuur. De indrukwekkende hoge bogen en gewelven, de 
statige preekstoel met meesterlijke details en het imposante Schnitgerorgel zijn slechts een 
paar van de vele verborgen schatten die zich in deze kerk bevinden. Een plek waar de 
Nederlandse geschiedenis zich laat lezen als een boek vol verhalen, die vanaf zaterdag 11 
september te horen zijn in de audiotour.  
 
Het Grootste Museum van Nederland is een initiatief van Museum Catharijneconvent en 
wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij, het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Mondriaan Fonds. Kijk voor alle deelnemende 
locaties en hun openingstijden op www.grootstemuseum.nl.  
 
-----------------Einde persbericht---------------------- 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET TER PUBLICATIE.  
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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/ 
 
Persontvangst vrijdag 10 september 
Op vrijdag 10 september is er een speciale persontvangst om 14.00 uur. U heeft dan de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de audiotour en het Academiehuis te bekijken. 
Aansluitend bent u welkom om de officiële opening bij te wonen om 15.30 uur. 
 
Wilt u aanwezig zijn bij deze ontvangst en de opening of graag op een ander moment 
langskomen dan horen we dit graag via grootstemuseum@catharijneconvent.nl.  
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