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Douanehuisje december: Jingdezhen porselein van Adrie Huisman 
 
door Arnold Nieuwboer 
 
In de maand december exposeert en werkt kunstenaar Adrie Huisman uit Maasdijk in het Douanehuisje aan 
de Nieuwe Waterweg.  
 
Adrie Huisman werd in 1954 als tuinderszoon geboren in Maasdijk. Hoewel tuinbouw een belangrijke rol 
speelde in zijn jeugd besloot Huisman voor zijn eigen carrière een andere richting te kiezen. Hij begon een 
studie aan de Willem de Kooning Academie die hij in 1989 afrondde. Hij kon de tuinbouw echter niet losla-
ten en besloot het in zijn kunst te gebruiken. Zo maakt hij tekeningen van bloemen en groentes die zijn diep-
gewortelde basis in de tuinbouw reflecteren.  
 
Dat de tuinbouw een belangrijke rol speelt in de kunst van Huisman zien we ook aan zijn bijzondere atelier. 
Adrie werkt in de kas waarin zijn vader vroeger chrysanten kweekte. Het atelier, een grote groene caravan 
van wel 14 meter lang die hij door Atelier van Lieshout liet maken (de A3 Mobile), staat in de kas. Tussen de 
halfvergane druivenranken en planten die zijn verstrengeld met kleurrijke slierten werkt hij aan zijn kunst.  
 
Het werk van Huisman bestaat uit tekeningen van Westlandse landschappen en gebouwen, installaties van 
stukken oude kas en organisch materiaal, foto’s gemaakt in zijn hobbykas en kleurrijke schilderijen. Het werk 
reflecteert zijn diepgewortelde basis in de tuinbouw en vervult hiermee volgens medekunstenaar Joep van 
Lieshout, een scharnierfunctie tussen de regio en de stad. Een aantal werken maakte deel uit van de reizen-
de Delftse tentoonstelling ‘The Blue Revolution, 400 years Exchange’. De tentoonstelling reisde tussen Delft, 
Jingdezhen en het Dongguan (China). 
 
Huisman zal in het Douanehuisje vooral vazen en tekeningen exposeren. De tekeningen van chrysanten, 
orchideeën en tomaten maakte hij al jaren geleden. Later besloot hij deze ook op zijn vazen te gebruiken. 
Tevens heeft hij aan de hand van deze tekeningen werk in China gemaakt. Zo maakte hij onder andere va-
zen, borden en objecten met afgegoten vruchten in porselein.  
 
In december is het Douanehuisje gratis te bezoeken op de zaterdagen en zondagen van december 
(behoudens de kerstdagen) tussen 14.00 en 17.00 uur. De kunstenaar is dan aanwezig. 
Tussentijds is het ook mogelijk de expositie te bezoeken. Neem daarvoor contact met de kunstenaar: 06-
18390658. 
 
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. 


