Laat uw Henk Fortuin ‘kunst-en-kitschen’
Taxatiedag in het Douanehuisje
Eigenaren van een werk van schilder Henk Fortuin kunnen zondagmiddag 1 april (nee: geen grap) dat werk
laten taxeren. Dat gebeurt door kunsttaxateur Marius Sterrenburg die dan te gast is in het Douanehuisje.
De taxatiemiddag vormt de afsluiting van de expositie ’Vergeten Maassluis’ in het Douanehuisje (Govert van
Wijnkade, op het havenhoofd). Naar de aquarellen en schetsen van vooral niet meer bestaande plekjes in
Maassluis, kwamen tot nu toe maar liefst zo´n vijfhonderd bezoekers kijken. Vergeten is het werk van Henk
Fortuin (1916-2007) dus allerminst. Tijdens de expositiemiddagen gingen bezoekers nogal eens met elkaar in
discussie over welke plek Fortuin nou precies geschilderd had. Ook allerhande anekdotes werden opgerakeld.
Nogal wat Maassluizers hebben in hun woonkamer, of inmiddels weggestopt op zolder, een Maassluis’ tafereel
in hun bezit. Of een Frans landschap, een zogenoemd ‘mystiek’ of iets anders. Sommige eigenaren twijfelen
wellicht aan de echtheid en weer anderen zijn benieuwd naar de waarde (voor de verzekering, of voor een
eventuele verkoop). Aanstaande zondag kunnen bezoekers hun eigen ‘Fortuin’ mee naar het Douanehuisje
nemen. Kunsttaxateur Marius Sterrenburg zal er dan een blik op werpen. Voor degenen die een werk van
Fortuin laten taxeren, is er in elk geval een cadeautje: een origineel ‘mystiekje’. Henk Fortuin heeft er daar een
redelijk aantal van gemaakt.
Starrenburg was het overigens ook die het door Fortuin nagelaten werk na zijn overlijden in 2007 taxeerde. Een
selectie van dat werk hangt nu in het Douanehuisje, aanstaande zaterdag en zondag nog te zien van 12.00 tot
17.00 uur.
Meer informatie over Henk Fortuin en over de expositie is te vinden op www.henkfortuin.nl .
De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (op de Govert van
Wijnkade, aan de Nieuwe Waterweg) gratis beschikbaar voor culturele of kunstzinnige activiteiten.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Emma de Zanger-Russell, 010 – 5912700,
douanehuisje@crmmaassluis.nl
Zie ook www.crmmaassluis.nl.

Fotobijschrift:
voorbeeld van een origineel ‘mystiekje´ van Henk Fortuin; degenen die zondag werk komen
laten taxeren, krijgen een dergelijk mystiekje.

