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Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs
De Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, opgericht 8 maart 1993, is de 
verantwoordelijk uitgever van dit in vijf edities met een totale oplage van 2.540 exemplaren en vier maal 
per jaar verschijnend verenigingsblad.

De edities zijn:
•	 Ankerpark	(Den	Helder),	24e	jaargang	 •	 De	Spreekbuis	(Rotterdam),	39e	jaargang
•	 Navigare	(Amsterdam),	70e	jaargang	 •	 De	Trompetter	(Brielle),	38e	jaargang
•	 Noordvaarder	(Delfzijl/Groningen),	26e	jaargang	

Secretariaat: Essenlaan 21, 3442 JE  Woerden – E-mail: xenos1929@outlook.com

Van de voorzitter
Ik moet helaas met een treurig bericht beginnen. Kort na onze ALV van 
17 november	jl.	is	ons	erelid	Gerrit	Roorda,	op	19	december	overleden.	
Hoewel	wij	wisten	dat	hij	ernstig	ziek	was	en	genezing	niet	meer	mogelijk	
was, komt dit bericht toch onverwachts. 
Zijn familie heeft in besloten kring afscheid van hem genomen. 
In Gerrit verliezen we een gedreven en accurate secretaris met veel kennis 
van zaken. Ik had de indruk dat hij al onze leden persoonlijk kende. Dit 
sierde hem zeer. 
Oud-voorzitter Leen Kazemier heeft zijn herinneringen aan hem in een 
In Memoriam, opgenomen in deze uitgave, verwoord. 
 
Na de benoeming van de nieuwe bestuursleden tijdens de laatste ALV 
kwam het nieuwe bestuur voor een kennismaking en taakverdeling op 
8 december bijeen. Door het overlijden van Gerrit vergt het secretariaat nu 
veel aandacht. Gelukkig hebben we door een vriend van Gerrit zijn archief 
veilig kunnen stellen. Mark de Vries heeft als taak op zich genomen om dit 
archief en verdere gegevens verder te verwerken. Een andere uitdaging is 
het	opnieuw	opzetten	van	de	ledenadministratie.	Hierbij	wordt	Henk	de	
Vries	door	ons	oud-bestuurslid	Frans	Boot	geholpen.	Daarbij	is	verder	Bert	
Lammerts	 inmiddels	‘in	de	leer’	bij	Henk	de	Vries	om	ook	kennis	te	maken	
met onze ledenadministratie. 
Binnenkort	hopen	we	dan	ook	dat	het	secretariaat	weer	volledig	up-to-
date	en	operationeel	is.	Met	het	nieuwe	Bestuur	moesten	we	uiteraard	
eerst enkele administratieve handelingen worden verricht, zoals de 
overschrijvingen	bij	de	Kamer	van	Koophandel.	Hierdoor	kan	onze	nieuwe	
penningmeester	Gerrit	Zomerdijk	aan	de	slag.	Henk	Jan	Harink	zal	hem	als	
2e penningmeester assisteren bij het inwerken van de onze financiën  
Alle aanpassingen en overdrachten van functies kosten veel tijd, mede gelet 
op het feit dat onze vier nieuwe bestuursleden ook nog volop in de actief 
zijn in het bedrijfsleven! Tevens maakt dit het plannen van vergaderingen tot 
een grote puzzel nu drie van hen ook nog een varende functie hebben. 

Met vriendelijke groet

Bert Hoekstra

Officieel orgaan van “Abel Tasman”, Vereniging van 

Oud-Leerlingen van de Zeevaartscholen van  

Delfzijl en Groningen 

Opgericht: 18 november 1961

Ingeschreven	bij	K.v.K.	Veendam	onder	nummer	37890

Postadres: Ver. Abel Tasman, Postbus 160,  

9930 AD Delfzijl

www.abeltasmanweb.nl

secretariaat@abeltasmanweb.nl
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LOOKING FOR A JOB?
CHANCES ARE WE’VE 
ALREADY FOUND THEM

iPS - Powerful People: Rivium Boulevard 101, 
2909 LK Capelle aan den IJssel, The Netherlands
Phone: +31 (0)88 447 94 94

Contact us at info@ipspowerfulpeople.com 
or check www.ipspowerfulpeople.com 
and find out what we can do for you.
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iPS-adv-Jan19 210x297mm staand.pdf   1   24-01-19   11:28
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Vervolg verenigingsnieuws van pag 3.

Oproep aan de leden
Van veel leden zijn de email adressen nog niet bekend bij het 
secretariaat!
Op dit moment worden de bekende email adressen getoetst 
of deze nog werken. Van 319 leden hebben we reeds de 
gegevens verwerkt, van 112 ontbreken ze nog of zijn de 
email adressen onjuist. Voor ons is het email adres onmisbaar 
aangezien is besloten om eigenlijk alleen nog maar digitaal 
te communiceren met jullie als leden. Vanuit de vereniging 
kunnen we veel tijd en geld besparen op het uitdraaien 
van brieven, invouwen in enveloppen, posten, enzovoorts. 
Daarnaast kunnen we hierdoor ook sneller met de leden 
communiceren. 

Hieronder is een lijst opgenomen van lidnummers van leden 
waarvan we graag het juiste email adres zouden willen 
ontvangen. Uw lidmaatschapnummer vindt u onder andere 
op de adreswikkel van de toegestuurde Noordvaarder. Staat 
uw nummer op deze lijst, wilt u dan een bericht sturen aan: 
secretariaat@abeltasmanweb.nl, zodat we uw email adres 
hebben om in te voeren in het ledenbestand.
Mocht u geen email gebruiken, dan graag even een bericht 
sturen aan Postbus 160, 9930 AD  Delfzijl.

105 510 773 972 1244 1379 1449 1521 1622 1800

110 523 823 983 1250 1385 1456 1527 1654 1805

213 539 858 1005 1256 1389 1458 1529 1655 8000

269 546 867 1033 1258 1393 1460 1538 1677 9006

339 583 871 1049 1264 1401 1467 1542 1703

364 601 872 1096 1271 1403 1491 557 1713

380 604 901 1145 1292 1413 1494 1566 1745

403 673 909 1164 1297 1418 1502 1567 1762

434 701 910 1174 1327 1429 1503 1576 1785

441 731 920 1176 1335 1441 1509 1600 1796

444 746 940 1209 1353 1445 1516 1604 1798

491 772 942 1239 1368 1447 1518 1609 1799

Zodra wij uw email adres in ons bezit hebben en verwerkt, 
ontvangt u van onze webmaster een email met inlog 
instructies voor het besloten deel van onze website. 
Voor het inloggen heeft u ook het email adres en uw 
lidmaatschapnummer nodig.

Zomerreunie
De laatste zaterdag in juni staat onze zomer reünie gepland. 
Op dit moment zijn we druk doende om de mogelijkheden 
te onderzoeken. We hopen u via de email de verdere details 
en uitnodiging toe te sturen, maar zet deze dag alvast in uw 
agenda. 

Inrichting archief

Blik op een deel van ons archief bij Amasus.

Op 17 november is ook ons verenigingsarchief in het 
kantoorpand van scheepvaartkantoor Amasus, het oude 
zeevaartschoolgebouw, geopend onder de naam ‘Porta 
Gerrit Roorda archief’. Dit is allemaal mogelijk gebleken 
met veel medewerking van directie en medewerkers van 
scheepvaartkantoor Amasus. Drewes Kruidhof en oud-
voorzitter Foppe Metzlar zijn verder bezig aan het verder 
inrichten van ons archief. Zo mochten wij van een ouder lid 
zijn drie fotoboeken uit de late jaren ‘40 ontvangen. Op een 
van de foto’s staat zelfs oud wiskundeleraar Nijkamp, bij 
velen van u wel bekend.

Oproep
Veel leden hebben hun e-mailadres nog niet naar het 
bestuur gezonden.

Dringend verzoek: dit alsnog te doen naar  
www.secretariaat@abeltasmanweb.nl 

Het bestuur wil elektronisch met de leden communiceren. 
Dit bespaart portokosten!
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Op 19 december jl. is thuis te Assen op 74-jarige leeftijd 
Gerrit Roorda overleden.
Gerrit was vanaf 1995 bestuurslid van onze vereniging en 
van 1999 tot november 2018 secretaris.

Gerrit werd geboren te Lauwerzijl, op de grens van 
Groningen en Friesland, als zoon van de plaatselijke 
hoofdonderwijzer. Na de lagere en middelbare school 
ging hij naar de Hogere Zeevaartschool te Groningen 
en volgde hij de AS cursus. Daar heb ik hem in 1962 
voor het eerst ontmoet. Tijdens onze rangen studie, 
S2 en later S1, kwamen we elkaar weer tegen. Nu op 
de Hogere Zeevaartschool te Delfzijl, waar we beiden 
ook woonden. Na zijn carrière bij de VNS trad Gerrit in 
1974 in dienst bij het Loodswezen te Delfzijl, een half jaar 
voor mij. 25 jaar zaten we in dezelfde ploeg en dan leer 
je elkaar goed kennen en waarderen. Samen waren we, 
naast loods, ook docent-instructeur voor het Loodswezen 
Noord op de manoeuvreer simulator te Wageningen en 
we beëindigden onze loods carrière op 1 juni 1999. 

Na zijn pensionering had Gerrit meer tijd voor zijn 
hobby’s: er op uit met de caravan, schipper op het 
zeilschip Eendracht en viool spelen bij het Shantykoor 
de Magellan Singers uit Delfzijl. Op de Eendracht werd 
hij vaak vergezeld door Leida, zijn echtgenote, met wie 
hij 50 jaar geleden trouwde. Gerrit was nauwkeurig en 
precies. Een perfecte secretaris voor een vereniging 
en we hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze 
kwaliteiten.

Zeven jaar geleden werd hij getroffen door een ernstige 
ziekte. Hij werd geopereerd en de verwachtingen 
waren positief. Het heeft niet zo mogen zijn, de ziekte 
keerde terug. Er volgden nieuwe, zware operaties 
en behandelingen. Gerrit heeft alle mogelijke 
behandelingen ondergaan om zolang mogelijk bij zijn 
dierbaren te blijven. 

Voorafgaand aan de jaarvergadering 2018 hadden we de 
officiële opening van ons archief bij Amasus Shipping aan 
het Abel Tasmanplein te Delfzijl; de oude zeevaartschool. 
Gezamenlijk hebben we het naambord op de 
toegangsdeur geschroefd.  

Porta Gerrit Roorda 

Met het, tijdens de jaarvergadering 2018, verleende 
erelidmaatschap blijft hij hierdoor verbonden met onze 
vereniging. In 2011 nam ik afscheid als voorzitter van de 
vereniging en het regelmatige contact ging een beetje 
verloren. Hij blijft in mijn herinnering voortleven als een 
dierbare oud-collega en vriend. 

We wensen Leida en de overige familie veel sterkte bij de 
verwerking van dit verlies.

Vaarwel Gerrit.

Leen Kazemier
voorzitter 1989-2011

Nieuw redactielid
Sibrand Hassing houdt zich met ingang van deze eerste 
uitgave van het nieuwe jaar bezig als redacteur voor 
VOMO. Sibrand is woonachtig in de regio Rotterdam en 
dat is makkelijk aangezien de redactievergaderingen daar 
plaatsvinden. Hij heeft inmiddels zijn eerste bijdragen aan 
de redactie geleverd.

Bij de officiële 
opening van ons 
archief bij Amasus 
Shipping aan het 
Abel Tasmanplein 
te Delfzijl; de oude 
zeevaartschool, werd 
het naambord ‘Porta 
Gerrit Roorda’ op 
de toegangsdeur 
geschroefd.  

In Memoriam  

Gerrit Roorda
17 mei 1944 - 19 december 2018


	Vomo Noordvaarder mrt 2019 26-1_a.pdf
	Vomo Noordvaarder mrt 2019 26-1_b.pdf
	Vomo Noordvaarder mrt 2019 26-1_c.pdf

