In memoriam
Martin de Wolf
13 december 1939 – 15 oktober 2020

In september 1957 kwam de Texelaar Martin de Wolf aangetreden op onze school aan het Ankerpark.
"Aangetreden" is het juiste woord, want in die zelfde september begonnen grote veranderingen zich te voltrekken op school
en in het internaat.
Middendorp verliet als directeur de school en Sabelis volgde hem op en dat was niet mis wat de discipline betreft.
Martin werd in zijn tweede jaar penningmeester van de schoolvereniging en werd geconfronteerd met een groot kastekort
door de verkoop in de z.g. bar: verkoop van koek en zoopie.
Hij moest dat onder leiding van Sabelis rechttrekken, maar daardoor ontstond er wel een vriendschap tussen Martin en (“zeg
maar”) Cees.
Na het behalen van het diploma ging Mart varen als leerling bij de "Nederland".
Daarna weer naar het Ankerpark voor zijn 3e rang, net als voor zijn 2e en 1e rang trouwens.
Als stuurman ging Martin varen bij Van Ommeren, niet op de tankers maar op de bulkcarriërs en op de W-schepen tot dat er
geen vIoot meer bestond.
Martin ging toen baggeren, als gezagvoerder op de grote baggerschepen van diverse maatschappijen.
Na zijn pensioen werd Martin in 1998 lid van het bestuur van de Reünisten en weer als penningmeester, zoals hij de
penningen bestierde en wel met vaste zuinige hand.
Vele, vele jaren heeft hij dat gedaan, met onderbreking van twee jaar.
Voor zijn verdiensten werd hij erelid en daar was hij trots op.
Vete reünies en nieuwjaarsborrels werden mede door hem met succes georganiseerd.
Ook aan de redding van het schoolgebouw aan het Ankerpark nam hij als financiële man deel alhoewel hij het zonde van de
centen vond.
Martin nam vorig jaar afscheid als penningmeester, maar bleef het bestuur trouw door de vacante plaats als lid van de
VOMO-exploitatiecommissie in te nemen. Ook weer met succes door de vele advertenties die hij binnenbracht en door zijn
innemende manier van optreden.
De vereniging heeft veel aan hem te danken en dank spreken we hierbij uit: "Martin bedankt"
Adri Rijpert

