
CULTURELE RAAD MAASSLUIS 

 

Geertrui van der Craats exposeert in april met ‘Mensen van het Douanehuisje’ 
 

In de maand april zal de Maassluise beeldend kunstenaar en filmmaker Geertrui van de Craats 

in het Douanehuisje haar project ‘Mensen van het Douanehuisje’ presenteren. Als alles gaat 

zoals gepland, zal tijdens de presentatie van Geertrui het kunstwerk ‘Mensen van het 

Douanehuisje’ in de openbare ruimte rond het huisje worden geplaatst. Er wordt nu nog hard 

gewerkt om de bestrating en andere zaken in het bewuste gebied in orde te maken. 

 

Geertrui is al geruime tijd met dit project bezig. Het oorspronkelijke plan bestond uit het 

interviewen van de dagelijkse en toevallige bezoekers van de banken rond het huisje. Tijdens 

de eerste montage bemerkte ze dat de interviews markante uitspraken over het 

scheepvaartverleden van Maassluis bevatten. Zo kwam ze op het idee om deze fragmenten uit 

de interviews op tekstplaten te laten zetten en deze in de bestrating rond het huisje aan te laten 

brengen. Dit als permanente herinnering aan de rijke maritieme historie van Maassluis. 

De gemeente Maassluis heeft de financiering van het kunstwerk meegenomen in het project 

Waterwegvisie fase 1, herinrichting van de omgeving van het havenhoofd. 

 

In de maand april zal Geertrui van de Craats in de weekenden ’s middags van 14.00 tot 17.00 

uur in het huisje aanwezig zijn. Er zijn fragmenten van de film te zien, en de tekstplaten 

worden gepresenteerd. Zoals gezegd zullen de teksttegels eerst in het huisje te zien zijn en 

ergens in de maand april in de bestrating worden aangebracht en zijn ze buiten te bewonderen. 

Geertrui hoopt nog dit voorjaar de film af te ronden. U kunt wel alvast intekenen voor de 

DVD die te zijner tijd verschijnt. 

 

Op 5 en 6 april is de Kunst en Atelierroute weer in Maassluis. Dit jaar zal Geertrui niet in haar 

atelier aanwezig zijn maar in het Douanehuisje. De openingstijden zijn dan aangepast: 11.00 

tot 17.00 uur. 

Bovendien is er op zaterdag 19 april een bijzondere gebeurtenis. Om 16.00 uur zal 

burgemeester Karssen een bord onthullen waaraan in het verleden het Douanehuisje kon 

worden herkend. Dit zal worden opgeluisterd door de Douane Harmonie. 

 

Contactgegevens Geertrui: 

gvdcraats@hetnet.nl, www.geertruivandecraats.nl, www.portret-video.nl 

 

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

van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige 

activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, 

douanehuisje@crmmaassluis.nl. 
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