
 
 

‘De mens en zijn lading’ in het Douanehuisje 

Kunstenares Nora van Klingeren ‘bewoont’ in december een maand lang het Douanehuisje in 

Maassluis. Haar tentoonstelling ‘De mens en zijn lading’ bestaat onder meer uit een collectie 

wandtextiel van vervilte wol en zijde.   

Nora van Klingeren maakt textiel, veelal wandkleden, in combinatie met een constructie van staal en 

andere materialen. Vilt vormt, met uitzondering van de zijden sjaals, altijd een onderdeel van haar 

kunstwerken. Ze maakt haar vilt zelf en verwerkt hierin stukken met, door haarzelf, met zeefdruk 

bedrukte zijde. Van Klingeren, opgeleid als architect, zoekt in haar werk graag naar combinaties van 

technieken. Het vervilten van wol in combinatie met zijde geeft volgens de kunstenares structuur en 

diepte aan de kleden. 

Inspiratie 

“Mijn werk begint altijd met iets waardoor ik geïnspireerd raak,” vertelt Van Klingeren. “Daarmee 

komt dan gelijk de titel. Vervolgens bedenk ik wat ik ongeveer wil maken en maak daar een ruwe 

schets van. Je zou kunnen zeggen het verhaal dat ik wil vertellen. Daarna ga ik aan de slag met het 

zeefdrukken van de zijde, het schilderen van de zijde, het neerleggen van zijde en wol en tot slot het 

aan elkaar vilten. Ik wil graag dat niet alleen het totale beeld iets vertelt maar dat ook kleine stukjes 

bij nadere beschouwing interessant zijn.” 



Verhaal 

Veel werken van de kunstenares staan niet op zich, maar hoort in een serie: een overkoepelend 

thema. “Op deze tentoonstelling is dat ‘Picking up the pieces’,” legt Van Klingeren uit. ,,Verder is op 

deze tentoonstelling veel werk met een relatie met de haven, zoals de portretten van Jan, de 

kraandrijver en Janus, havenarbeider in stukgoed.” 

Openingstijden 

De expositie van Nora van Klingeren is in december in het Douanehuisje te bezoeken op woensdag 

van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De 

expositie opent op woensdag 2 december. Meer informatie over het werkt van Nora van Klingeren is 

te vinden op www.noravanklingeren.nl.  

Douanehuisje 

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 is te vinden is op de website van de CRM, www.crmmaassluis.nl, onder de 

kop Douanehuisje. Voor overige vragen kunt u terecht bij Mischa Koorneef, 06 18 51 30 90, 

douanehuisje@crmmaassluis.nl. 
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