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Het thema Macht & Pracht is mede gekozen naar aanleiding van  

de viering in 2013 van 300 jaar Vrede van Utrecht – waarbij aan  

de onderhandelingstafel een einde gemaakt werd aan een reeks  

van oorlogen in Europa en overzee. Utrecht is dan ook de stad waar  

Open Monumentendag 2013 officieel wordt geopend tijdens een 

bijeenkomst voor genodigden op 12 september. Een tweede aanleiding 

voor de keuze van het thema is de viering van 200 jaar Koninkrijk  

der Nederlanden. Voor dit laatste jubileum is ons thema  

Macht & Pracht  een eerste opmaat. 

De rijkdom, schoonheid en 

grootsheid die macht kon 

voortbrengen omringt ons  

nog steeds
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Macht... 
...pracht

...en pracht
De rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht 

kon voortbrengen omringt ons nog steeds en is 

in talloze monumenten terug te vinden. In gebouwen 

om in te wonen, zoals kastelen en paleizen, grachten

panden of buitenplaatsen. In gebouwen om in te 

werken, zoals de rijkgedecoreerde handels en 

kantoorgebouwen en de gebouwen van rechtspraak 

en openbaar bestuur. En in gebouwen om in te geloven:  

de grootsheid en luister van kathedralen, kerken, 

kloosters en al die andere religieuze monumenten.

www.openmonumentendag.nl

  Macht... 
Op Open Monumentendag 2013, in het weekend van 14 en 15 september, 

zullen monumenten van Macht & Pracht hun deuren openen. Of het 

nu om de geestelijke of de wereldlijke macht gaat, om de economische of de 

rechterlijke macht, om netwerken, grootgrondbezit, of de krijgsmacht: door de 

eeuwen heen hebben ze allemaal veel monumentale pracht voortgebracht om 

hun macht tentoon te spreiden. In al hun verschillende uitingsvormen vormen ze 

de inspiratiebron voor de komende Open Monumentendag.



Nog meer Open
Open Monument van de Maand

Elke maand gaat er ergens in het land een monument open dat in het teken staat van het 

komende thema, het Open Monument van de Maand, een initiatief van de Stichting Open 

Monumentendag. Een voorproefje van de Open Monumentendag in september. Zie voor de 

volledige lijst: www.openmonumentendag.nl

Open Monumenten Klassendag

Speciaal voor kinderen vindt in een groot aantal gemeenten de Open Monumenten Klassendag 

plaats, op de vrijdag voor de Open Monumentendag, op 13 september. Basisscholieren uit groep 

7 en 8 bezoeken een monument bij hen in de buurt.

Wat, waarom en hoe?
• Tijdens de Open Monumentendag, altijd gehouden in het tweede weekend van september, 

gaan er in heel Nederland duizenden monumenten gratis open voor publiek. Naast de 
opengestelde monumenten zijn er tal van activiteiten, zoals tentoonstellingen, concerten en 
rondleidingen. De Open Monumentendag trekt jaarlijks circa 900.000 bezoekers en is 
daarmee een van de grootste culturele evenementen van ons land. 

• Met de Open Monumentendag wordt iedereen in de gelegenheid gesteld gratis een bezoek 
te brengen aan een monument. Het idee is om een groot en breed publiek bewust te maken 
van monumenten, om zo de belangstelling en waardering voor, de betrokkenheid en 
daarmee de kans op behoud van monumenten te vergroten. 

• De organisatie is in handen van de Stichting Open Monumentendag en 330 gemeentelijke 
comités. Daarbij wordt samengewerkt met duizenden vrijwilligers en monumenteigenaren 
en allerlei organisaties.
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Stichting Open 
Monumentendag

Nieuwezijds Kolk 28

1012 PV Amsterdam

+31 (0)20 422 21 18

info@openmonumentendag.nl

www.openmonumentendag.nl


