
CULTURELE RAAD MAASSLUIS 

Douanehuisje september: De maritieme wereld van JAYVEN 

 

door Arnold Nieuwboer 

 

In de maand september exposeert JAYVEN (Janny Veninga) in het Douanehuisje van Maassluis. 

Deze Rotterdamse kunstenares volgde opleidingen autonoom schilderen aan de Haagse en aan de 

Rotterdamse kunstacademie en schildert veelal op doek in olie- en acrylverf.  

 

Als dochter van een binnenschipper in Groningen is ze van jongs af aan geboeid door het vrije 

leven op het water. Licht, lucht en water spelen dan ook een belangrijke rol in haar werk. De 

maritieme wereld, met de industriële architectuur van de haven en de schepen die afsteken tegen 

de lucht vormen voor haar een grote bron van inspiratie: 

 

“Het Douanehuisje zelf, dat is gelegen direct aan de Nieuwe Waterweg en prachtig zicht heeft op 

de voorbijvarende schepen, vormt voor mij een verrassende en fascinerende plek. De weidse 

omgeving en atmosfeer met zeewater en wolkenlucht inspireren mij om te reageren en de dialoog 

met deze plek aan te gaan. De tentoonstelling zal hierdoor een gevarieerd en informeel karakter 

hebben, meer als een open atelier, met wisselend werk. Op deze manier wil ik een nieuwe impuls 

geven aan mijn werk en een levendige invulling en bijdrage leveren aan deze mooie plek. “ 

 

Met stevige penseelvoering, een monumentale opzet en heldere kleuren vormen haar werken een 

modern verhaal van deze nautische wereld. Liefst schildert JAYVEN ‘en plein air’ maar ze trekt 

zich ook graag terug in haar atelier om te werken naar foto’s. Naast het actuele, maritiem 

georiënteerde werk schildert zij onder meer portretten, landschappen en stadsgezichten. Voor 

meer informatie zie: www.jayven.nl 

 

In september is het Douanehuisje gratis te bezoeken op alle zaterdagen en zondagen tussen 14.00 

en 17.00 uur. De kunstenares is dan aanwezig. 

 

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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