
2014.....Maassluis en Maasvlakte II  
   

Een verslag van Wilma Dubbink (organisator van de excursies):  

Zonder files kwamen we al vroeg aan in de oude haringkuiperij, waar we door de Historische Vereniging van 

Maassluis werden ontvangen met koffie en een overheerlijke tompouce van bakker Holtkamp.  Hierna werd ons 

de geschiedenis was Maassluis verteld:  

Rond 1340 ontstaan als nederzetting bij een sluis in de zeewering tussen Rotterdam en de Noordzee werd ‘de 

Maeslandsluys’ aangelegd. Marnix van St. Aldegonde liet hier in de zestiende eeuw een schans aanleggen, die al 

voor de voltooiing door de Spanjaarden werd veroverd (1573). In 1614 kreeg Maassluis zelfstandigheid van de 

Staten van Holland en pas in 1814 werd het een stad. 

De schans werd afgebroken om hier de Groote Kerk te bouwen (1629). Later werd het Garrelsorgel geplaatst, 

een geschenk van de reder Govert van Wijn (1732). De kerk was helaas gesloten. 

Eerst is de visserij belangrijk, daarna (negentiende eeuw) het sleepvaartbergingsbedrijf, de latere Smit-Tak. In de 

Tweede Wereldoorlog werd Maassluis door de Wehrmacht tot Festung verklaard en zodoende had het ook te 

lijden onder bombardementen van de geallieerden. De achttien slachtoffers liggen voor de kerk begraven.  

We maakten een rondwandeling door de leuke straatjes, zagen de sluizen, oude huizen  en bezochten de Hudson, 

een oude motorsleepboot uit 1939, die nog aan de invasie van Normandië had deelgenomen. Hier kregen we een 

‘Hengst’, waardoor we weer warm werden. We mochten het schip bekijken en de mannen waren erg 

geïnteresseerd in de machinekamer.  

Na de lunch gingen we naar de Maasvlakte II. In het informatiecentrum werd ons verteld over de achtergronden 

en realisatie van dit project. De voorlichter in de bus toonde ons  wat we in de filmzaal al gezien hadden: 

containerschepen, binnengesleept en later automatisch van hun containers ontdaan. De duinen met de hand 

geplant helmgras. Het is allemaal in het echt nog veel indrukwekkender. Na de koffie, de tentoonstellingsruimte 

met opgegraven mammoetbotten en hyenadrollen enz. gezien te hebben, vertrokken we, voorzien van prachtig 

informatiemateriaal om thuis nog eens door te lezen, weer naar Gouda.  

 


