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Het Douanehuisje in Maassluis heeft in de loop der tijd verschillende bestemmingen gehad. In 

eerste aanleg was het een echt douanekantoor van de Dienst Belastingen. Maar er waren ook 

totaal andere aanwendingen. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het door de bezetter gebruikt bij de bewaking van de 

haven. De gemeente Maassluis heeft het daarna gebruikt als Havenkantoor. En na een 



grondige verbouwing liet de gemeente het Douanehuisje beheren door de Culturele Raad 

Maassluis. Vanaf 2006 stelt iedere maand hier een kunstenaar zijn of haar werken tentoon of 

zijn er andere culturele activiteiten. 

 

Omdat het huisje intensief gebruikt wordt, was het onlangs opnieuw nodig dat het interieur 

een flinke opknapbeurt kreeg. In overleg met de CRM heeft het gemeentebestuur van 

Maassluis daartoe opdracht gegeven en het werk is inmiddels geklaard. 

Samen met het Museum Maassluis hebben leden van de CRM zich ingespannen om het 

oorspronkelijke karakter nog wat meer te benadrukken. Toen het huisje nog als douanepost 

dienstdeed, prijkte namelijk op een van de muren een zogenoemd rijkswapenbord. Het 

Douane- en Belastingmuseum in Rotterdam beschikte nog over zo’n bord. Dit nu wordt aan 

de gemeente Maassluis in bruikleen gegeven om het Douanehuisje weer een historische 

uitstraling te geven. 

 

Op zaterdag 19 april a.s. om 16.00 uur zal de burgemeester van Maassluis, de heer J.A. 

Karssen samen met demissionair wethouder van cultuur, de heer G. van der Wees, dit 

rijkswapenbord feestelijk onthullen. 

 

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om, onder het genot van een hapje en een 

drankje, hierbij aanwezig te zijn. Enkele leden van de Douane Harmonie zullen de onthulling 

muzikaal omlijsten.  

 

Deze maand ‘bewoont’ de Maassluise beeldend kunstenaar Geertrui van de Craats het 

Douanehuisje met haar project ‘Mensen van het Douanehuisje’. 

Het adres: Govert van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis. 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Foto: Collectie Historische Vereniging Maassluis 


