
Zomerreünie Oud leerlingen vereniging Abel Tasman 

 

Zaterdag 29 juni was het dan zover de jaarlijkse zomerreünie van onze vereniging en om ook onze 

leden die niet in het Noorden wonen reistijd te besparen was de keuze dit jaar gevallen om de 

Maeslantkering te bezoeken bij Hoek van Holland. 

Misschien omdat het iets minder scheepvaart georiënteerd was, waren er mogelijk minder 

deelnemers dan andere keren. Maar toch 33 mensen waren deze dag aanwezig en trotseerde de 

hitte om het zomertreffen mee te maken. 

Na ontvangst met koffie en gebak in hotel Maassluis gingen we met een bus (gelukkig met 

airconditioning) naar de Maeslantkering. Na een video over de achtergrond van de Deltawerken (de 

vele grote watersnoodrampen in het verleden met de meest recente de watersnood ramp van 1953) 

en uitleg over de  Maeslantkering werd er een rondleiding verzorgd. Hierbij werd er  bij de diverse 

objecten, maquettes en opstellingen in het bezoekerscentrum uitleg gegeven , achtergrond 

informatie gegeven en vragen beantwoord. 

 

Hierna mochten we, onder leiding van de gids, het afgesloten deel van het terrein op en de kering 

van dicht bij bewonderen. Want dat was het wel, bewonderen. De grote van de kering wordt pas 

echt duidelijk wanneer je er onder en naast staat en loopt. Natuurlijk is het bekend waarvoor eht 

dient en dat deze kering onderdeel is van de Delta werken en dus dient om bij (extreem) hoog water 

Nederland en in het bijzonder de randstad. Maar het geheel bestaat uit meer dan alleen de 

Maeslantkering. Ook de Hollandse IJsselkering, de Hartelkering en de vele dammen in Zeeland amken 

er deel vanuit. Ook nog de steeds doorgaande verhoging van dijken maakt deel uit van de Delta 

werken om Nederland te beschermen tegen hoog water. Iets was steed noodzakelijker lijkt te zijn. Al 

deze aspecten werden vakkundig uitgelegd maar ook de technische zaken van de Maeslantkering 

werden uitvoerig besproken. En, als geruststelling werd er bij verteld dat de beslissing om de kering 

te sluiten wordt genomen door computers. Maar of dat in de huidige tijd waar we regelmatig horen 

over het hacken van computers dit nu zo geruststellend is?! Maar ondanks de hitte die dag en de 



aanhoudende droogte kun je je door de video en de tentoonstelling toch een goede voorstelling 

maken waarom de kering noodzakelijk is. 

Na deze rondleiding konden we weer even in de gekoelde bus afkoelen om daarna in het historische 

Maassluis het treffen af te sluiten met een rijsttafel. Tijdens het eten kon er gekeken worden naar de 

diverse schepen die voor het hotel langsvoeren. Hier was ook het schip bij van een van onze 

besttursleden Rick van Doorn.  

Voor degene die de puf nog hadden was er ook in Maassluis ook nog genoeg te zien en te genieten. 

Gezien de historie van Maassluis is niet verwonderlijk dat hier het sleepbootmuseum is gevestigd. En 

daarnaast is er in de Grote Kerk een monument (plaquette) met de scheepsbel van de gastanker 

Maassluis opgehangen. Op de plaquette staan de namen van de omgekomen 25 bemanningsleden 

en 2 meevarenden echtgenotes omkwamen. 

Het was een leerzame dag waar de deelnemers weer op konden terugkijken met een gezellig 

ontvangst, een geslaagde rondleiding en lekker eten in een mooi hotel met vele scheepsgerelateerde 

voorwerpen en foto´s. En foto´s van historisch Maassluis. 


