
 

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent op 24 september 2021              

                              Zilvermuseum Doesburg. 

 

Dit unieke museum heeft honderden zilveren mosterdpotjes, -lepeltjes, cruet sets en aanverwante objecten uit 

meer dan twintig landen, die gewoon horen bij Doesburg, Mosterdstad. 

De zeer uitgebreide collectie omvat de periode 17e tot aan begin 20e eeuw. 

Tijdens de openingsceremonie zal burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar een speciaal voor deze 

gelegenheid vervaardigde mosterdpot onthullen. Deze is ontworpen door de Doesburgse zilversmid Marcel 

Blok.  

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.  

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

De collectie 

Doesburger Martin de Kleijn, die alle objecten in de afgelopen jaren heeft verzameld, heeft zijn bijzondere 

collectie aan het museum ter beschikking gesteld. 

Zijn collectie is zo groot dat niet alle objecten tegelijkertijd getoond kunnen worden. 

Daarom worden telkens delen van de collectie in wisselende exposities getoond. 

Wisselende exposities.  

Hierbij 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 en openingstijden zijn te vinden op de website van het museum:      

  

    www.zilvermuseumdoesburg.nl    

 

                         

http://www.zilvermuseumdoesburg.nl/


 

   foto’s eigendom van Stichting Zilvermuseum Doesburg.                                            

 

        

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie) 

Aankomsttijd: 14.00 uur 

 

Accreditatie is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 21 september 14.00 uur per e-mail via r.feltmann@gmail.com onder 

vermelding van naam, medium en functie. 

In afstemming met de betrokken organisaties zijn maatregelen getroffen om de opening te kunnen laten plaatsvinden, 

waarbij de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen. Om die reden geldt voor media een zeer 

mailto:r.feltmann@gmail.com


beperkte toelatingsregeling.  Na sluiting van de accreditatie ontvangen geaccrediteerde media meer informatie.  

Wanneer uw accreditatieverzoek niet kan worden gehonoreerd, verzoeken we u ook niet aanwezig te zijn. 

Na 24 september 2021 is er volop gelegenheid om dit unieke en prachtige kleine Zilvermuseum Doesburg te 

bezoeken.  

Meer informatie 

Zilvermuseum Doesburg 

Roel Feltmann 

06 – 4456 0978 

r.feltmann@gmail.com   

www.zilvermuseumdoesburg.nl 

  

Rijksvoorlichtingsdienst 

070-3564142 

www.koninklijkhuis.nl 

www.youtube.nl/koninklijkhuis 

www.facebook.com/hetkoninklijkhuis 

www.twitter.com/koninklijkhuis 

www.instragram.com/koninklijkhuis 
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