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Douanehuisje augustus: Frans Beelen met sieraden 

 

 

In de maand augustus zal Frans Beelen (1946) in het Douanehuisje in Maassluis haar kunst 

voor het publiek tonen: opvallende, speelse, kleurrijke sieraden met textiel als basis. 

 

Frans Beelen maakt combinaties met allerlei vindmateriaal zoals kralen, veren, mineralen 

(gepolijst en ruw), schelpen enz. Door de ongebruikelijke materiaalkeuze wordt niet alleen het 

oog naar het sieraad getrokken, maar ontstaat ook de drang om het te voelen, het aan te raken 

en de tegenstellingen te ervaren tussen hard–zacht, dik–dun, massief-doorzichtig. 

Ze maakt pronkstukken, waaraan het secure handwerk dat eraan vooraf is gegaan, evenals het 

plezier waarmee het gemaakt is, zijn af te lezen. De sieraden - ieder met een eigen karakter – 

zijn blikvangers die het midden houden tussen chique klassiek en eigentijds exotisch. Hun 

sierlijke vormen doen denken aan de Jugendstil, maar ook aan vormgeving uit andere 

culturen.  

 

Het textiel en een goede pasvorm geven de draagster een gewaarwording van een behaaglijk 

kledingstuk. De extravagante vormgeving versterkt het zelfbewustzijn van degene die het 

draagt. Door diens bewegingen gaat het sieraad extra spreken. Zo ontstaat er een samenspel 

waarin sieraad en persoon elkaar versterken. 

Maar ook zelfstandig, los van het lichaam zijn haar sieraden complete kunstwerken. Daarmee 

is haar werk zowel ‘toegepast’ als ‘autonoom’. De bezitters van zo’n sieraad blijken het –als 

ze het een moment niet dragen – te exposeren aan de wand of in een vitrine.  

 

Frans Beelen exposeert veel. Onlangs had ze een solo-expositie in het Modemuseum Hasselt 

(België) en tot 1 oktober heeft ze een tentoonstelling in het Vincent van Gogh Museum 

Vincentre in Nuenen, in welke plaats Van Gogh zijn aardappeleters heeft geschilderd. 

Zie ook: www.fransbeelen.nl 

 

Alle zaterdagen en zondagen in augustus is de tentoonstelling van 14.00 tot 17.00 uur te 

bezichtigen in het Douanehuisje. 

 

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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