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Abstract, figuratief en impressief in het Douanehuisje in Maassluis 

 

Gedurende de maand februari 2011 exposeren de kunstenaars Annette Jasperse en Wanda Elzenga in 

het Douanehuisje in Maassluis. 

 

Annette Jasperse is gefascineerd door abstracte vormen zoals je die in de natuur tegenkomt: met het 

blote oog gezien, zoals patronen in stenen, boomschors, planten, water en zand, maar ook op het 

niveau van cellen en het microscopisch kleine, of juist van grote afstand zoals je dat op lucht- en 

satellietfoto’s kunt zien. Een andere inspiratiebron vindt zij in de mens en dan vooral in het gezicht. 

Annette werkt met acrylverf die zij vermengt en combineert met allerlei andere materialen, zoals zand, 

gips, jute, papier en inkt. 

De schilderijen die zij in het Douanehuisje laat zien zijn abstraheringen van dergelijke patronen en van 

landschappen in het algemeen. Daarnaast is er een aantal kleinere schilderijen waarop 

fantasieportretten zijn afgebeeld, waarbij uitdrukking en karakter belangrijker zijn dan een specifieke 

gelijkenis. Sommige krijgen het karakter van eigentijdse iconen. 

 

Wanda Elzenga schildert zowel abstract, figuratief als impressief. Houdingen, vormen, structuren en 

ritmes fascineren haar. Zij laat zich inspireren door de mensen om haar heen, dagelijkse 

gebeurtenissen, iets in de natuur of door reizen die zij maakt. Meestal werkt zij met acryl op doek en 

gebruikt daarbij vaak verschillende andere materialen zoals zand en papier. 

In haar schilderijen wordt altijd iets uitgelicht, centraal gesteld. Haar schilderijen worden soms laag 

voor laag opgebouwd. Verschillende lagen zijn soms meer, soms minder zichtbaar. Schilderen is voor 

Wanda elke keer weer opnieuw op onderzoek uitgaan en nieuwe wegen bewandelen. Dit geldt zowel 

voor de keuze van de thema's als voor haar kleurenpalet. 

 

Op alle zaterdagen en zondagen in februari zijn de kunstenaars van 14.00 tot 17.00 uur in het 

Douanehuisje aanwezig om het publiek van de tentoongestelde werken te laten genieten. 

 

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van 

Wijnkade 52), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie 

hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, douanehuisje@crmmaassluis.nl. 
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