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OPENING GROOTSTE MUSEUM VAN NEDERLAND  
Groningen neemt deel aan het Grootste Museum van Nederland 
 
Op 6 juli opent het Grootste Museum van Nederland met dank aan de BankGiro Loterij zijn 
eerste dertien deuren. Museum Catharijneconvent, elf kerken en twee synagogen staan aan 
de basis van dit bijzondere project. De verborgen topkunst van Nederland wordt zo 
toegankelijk gemaakt voor iedereen, juist ook voor degenen die gewoonlijk niet in een kerk 
komen. Met vier kerken is Groningen vertegenwoordigd in dit landelijke project. Deze vier 
kerken behoren tot het bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). 
 
Als door een wonder is in de provincie Groningen een schat aan religieus erfgoed bewaard 
gebleven. De authentieke dorpskerken zijn versierd met het meest prachtige houtsnijwerk, 
beeldhouwwerk en eeuwenoude schilderingen. Met deelname van de dorpskerken in 
Midwolde, Middelstum, Krewerd en Pieterburen is Groningen goed vertegenwoordigd in het 
Grootste Museum van Nederland.  
 
In het buitenland vinden we het heel normaal, het bezoeken van die indrukwekkende 
kathedraal. Toch lopen we er in Nederland ongemerkt aan voorbij. En dat terwijl ook 
Nederlandse kerken de prachtigste kunstvoorwerpen herbergen, gemaakt door de beste 
kunstenaars en opgenomen in magistrale decors. Met elkaar vormen onze kerken het 
grootste museum van Nederland.  
 
Een ‘Michelinster’ voor kerken 
In 2016 publiceerde Museum Catharijneconvent het monumentale boek Kerkinterieurs in 
Nederland, waarin honderd beeldbepalende kerkinterieurs worden belicht. Dit boek 
inspireerde het museum om de kerken in Nederland bekender en toegankelijker te maken 
voor het grote publiek. Dertien prachtige monumenten van verschillende gezindten staan aan 
de basis van dit nieuwe Grootste Museum van Nederland. De kerken zijn bijzonder vanwege 
hun geschiedenis, architectuur en kunstwerken. Van een idyllisch dorpskerkje op het 
platteland tot een indrukwekkende middeleeuwse basiliek midden in de stad. Van 
wereldberoemde glas-in-loodramen tot kleurrijke van dak tot vloer beschilderde interieurs. 
Allemaal actieve kerken die een ‘Michelinster’ verdienen.  
 
Verrassende inzichten en (on)bewuste vragen 
Hoe lang duurde het om de kerk te bouwen? Welke heilige is afgebeeld en waar herken ik 
die aan? Wie lieten zich begraven in de kerk? Hoe zat het ook alweer met de Beeldenstorm? 



Bij veel mensen ontbreekt de kennis om te begrijpen wat er te zien is. Het Grootste Museum 
van Nederland vertelt de verhalen over de kerk en de kunstwerken zonder de beleving van 
de indrukwekkende gebouwen te verstoren. Samen met ontwerpbureau Fabrique 
ontwikkelde Museum Catharijneconvent een audiotour die verrassende inzichten biedt en 
(on)bewuste vragen beantwoordt. Bezoekers kunnen dwalend door de kerk op verschillende 
plekken een ander verhaal horen of zich laten meevoeren met een toer die alle highlights 
aan het licht brengt. Voor de vier kerken in Groningen werden speciale kijkkaarten 
ontwikkeld.  
 
Het Grootste Museum van Nederland is een initiatief van Museum Catharijneconvent en 
wordt mogelijk gemaakt door de spelers van de BankGiro Loterij. Kijk voor de deelnemende 
locaties op www.grootstemuseum.nl.  
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Uitnodiging opening Groningen maandag 3 juli 
vier kerken – vier gemeenten - vier burgemeesters 
Op maandag 3 juli is de feestelijke opening van het Grootste Museum van Nederland in de 
provincie Groningen. De vier betrokken burgemeesters werden uitgenodigd en hebben 
inmiddels toegezegd, om de openingshandeling voor hun ‘eigen’ kerk te verrichten. Via de 
kerken van Midwolde, Middelstum, Pieterburen en Krewerd trekt vanaf 12.00 uur de ‘Er gaat 
niets boven Groningen –bus’ door de provincie Groningen. In de bus een gezelschap van 
genodigden onder wie uiteraard leden van het bestuur van de SOGK en betrokken 
plaatselijke commissieleden. Deze bijzondere openingsdag eindigt om circa 16.00 uur in de 
kerk van Krewerd. Hier verricht burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl de laatste 
openingshandeling. In deze kerk geeft een vertegenwoordiger van Museum 
Catharijneconvent ook nog een korte toelichting op het project. Om circa 17.30 uur vertrekt 
de karavaan weer huiswaarts.  
 
Wanneer u aanwezig wilt zijn bij deze feestelijke opening op maandag 3 juli van het Grootste 
Museum van Nederland in Groningen, op een of op alle locaties, bent u van harte 
uitgenodigd. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, medewerker pr en 
communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-3672042, 06-52102342 of 
woldring@groningerkerken.nl. 
 
Beeldmateriaal 
Foto: Grootste Museum van Nederland - campagnebeeld 
Meer HR beelden: Beeldmateriaal in HR is te vinden op www.grootstemuseum.nl (Pers) 
Een spectaculaire film is online beschikbaar, kijk daarvoor op https://vimeo.com/219809161. 
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