Tekst voor publicatie

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinds 5 juni 2021 is in de Martinikerk in Doesburg een uniek en zeer aantrekkelijk thematisch
museum vol zilveren mosterdpotjes en aanverwante objecten geopend:

Zilvermuseum Doesburg.
Conservator Martin de Kleijn heeft een zeer uitgebreide collectie uit meer dan twintig landen
verzameld, uit de periode 1700 tot begin twintigste eeuw.
Deze collectie hoort gewoon bij Doesburg, bij velen bekend als Mosterdstad.
Nergens beter dan hier past een museum met honderden zilveren mosterdpotjes en aanverwante
objecten.
Het museum is gevestigd in de markante Martinikerk, middenin het historisch centrum van
Doesburg,
In het kerkgebouw – in een nieuw gebouwde, moderne ruimte - staan de objecten in speciaal
daarvoor ontworpen vitrines uitgestald.
Deze bijzondere plaats en de speciaal ontworpen inrichting zorgen ervoor dat u zich direct in een
andere wereld waant.

Dit museum is een prachtige aanvulling op de oude Hanzestad Doesburg,
vol culturele activiteiten, die zelf ook een lange geschiedenis kent in de mosterdproductie.

“Mosterdstad Doesburg is blij met de aanwinst van dit museum met deze unieke collectie. Het is
interessant voor de stad én beslist een niche in de Nederlandse wereld van kunst en cultuur.”
Loes van der Meijs, burgemeester van Doesburg

Het kleinste museum met de meest curieuze thematische collectie,
in het grootste gebouw van de stad!

Wisselende exposities.
In wisselende exposities komen verschillende kunststijlen die toegepast zijn bij de wereldwijd
gemaakte mosterdpotjes en bijbehorende objecten aan bod.
Over deze kunststijlen alsmede over andere materialen in combinatie met zilver verstrekt het
museum uitgebreide informatie, bijvoorbeeld over hoe en waarom Boheems glas, Imari porselein en
parelmoer werd toegepast bij zilveren mosterdpotjes.
Daarnaast zijn folders beschikbaar met informatie over de industriële geschiedenis van Doesburg en
over kunst- en cultuurstromingen, beide in relatie tot o.a. mosterd, azijn en aardewerk. Het thema
mosterd wordt zo in een regionaal en (inter)nationaal kader geplaatst. Een doorlopende digitale
presentatie maakt deel uit van de exposities.
Bezoek het museum
Het thema van de openingstentoonstelling is “Zilver en Mosterd”,
verdere informatie is te vinden op de website van het museum:
www.zilvermuseumdoesburg.nl
Openingstijden 2021:

 5 juni t/m oktober, dinsdag t/m zaterdag: 11.00 u. - 17.00 uur.
zondag: 12.30 u. – 17.00 uur.
 nov. t/m april 2022, dinsdag t/m zaterdag: 11.00 u.- 14.00 uur.
zondag: 12.30 u.- 14.00 uur.
 En elke 1e zondag van de maand Culturele Zondag:
12.30 u - 17.00 uur.
Entree:
€ 3,00 per persoon.
Kinderen t/m 12 jaar; Rolstoelbezoekers; Vriend;
Kompaan en Sponsor van het museum: gratis
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Niet voor publicatie.
Contactpersoon
Roel Feltmann
Tel 06 44 56 09 78
Email info@zilvermuseumdoesburg.nl

