
Van Kweekschool voor de zeevaart naar VNS, 
      naar Loodswezen, naar Directoraat Generaal 

Scheepvaart   en   Maritieme  Zaken ;
    1953   -   1996                   

Waarheen, waarom, waarvoor 
“Mijn Herinnering”

Profiel 

De schrijver van de bundel “Mijn Herinnering” Robert Gerben Ort,
geboren 16 januari 1935 te Soerabaja,(Ind.), is op 5 januari 1960 gehuwd  met 
 Gerrie Hermine Schuitenvoerder geboren op 22 juli 1936 te Kepahiang (Ind.). 

Zij kregen twee zoons. Hij volgde zijn opleiding aan de Kweekschool voor
de Zeevaart te Amsterdam, jaar van intrede 1953, diploma BS. Als stuurman  

gevaren bij de VNS tot 1964, daarna in dienst getreden bij het Rijksloodswezen
te Amsterdam. Als loods was hij lid van de voormalige Vereniging de Neder- 

landse Loods (VNL). Hij trad al jong toe tot het bestuur van de VNL, waar hij tussen 1967 en 1975  
diverse functies bekleedde, waaronder die van regionale secretaris, algemeen secretaris  en 
algemeen voorzitter. Zijn periode als bestuurslid van de Vereniging de Nederlandse Loods werd 
gekenmerkt door dynamiek en opmerkelijke, onnatuurlijke druk. Door de Algemene Vergadering 
van de VNL werd hij in april 1975 benoemd tot ereraadslid van de vereniging.
Van 1975 tot 1976 was hij voorzitter van de Centrale van Rijkspersoneel (CRP). Door ziekte was 
hij genoodzaakt deze laatste functie neer te leggen. In 1976 ging hij zich concentreren op zijn baan 
als loods in de regio IJmond en later werd hij tevens Landelijk coördinator van de Centrale 
opleiding van adspirant loodsen te Den Helder.  
Na ampele overwegingen besloot hij een bestuurlijke functie bij het Directoraat Generaal 
Scheepvaart en Maritieme Zaken (een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat) te 
aanvaarden. Na een proefperiode van januari 1980 tot 1981 werd dit definitief. De  loodsen  maakten  
onderdeel uit van dit Directoraat Generaal tot zij in september 1988 werden verzelfstandigd.  
De scribent heeft diverse bestuurlijke functies bekleed binnen het DGSM tot dat hij in 1996 met 
VUT ging en in 2000 met pensioen.

Als bestuurlijke functionaris van DGSM heeft hij zich ingezet het DGSM op de kaart te krijgen, 
waarbij het opzetten van het Haven Operatie Centrum te IJmuiden, met zeer geavanceerde 
apparatuur voor die tijd, een opmerkelijk feit was. Het HOC werd bij zijn afscheid, op 15 februari 
1990,  van regio IJmond door de Burgemeester van Velsen  wel het “Fort van Ort”genoemd. 
Na de periode IJmuiden moest vanaf 1990 gewerkt worden aan (door de politiek opgedragen) grote 
efficiency operaties, dit leidde uiteindelijk tot het einde van DGSM in 1997. Het DGSM ging op in 
het Directoraat Generaal Goederenvervoer (DGG) .
Hij heeft zich tijdens deze afbouw ingezet voor de herkenbaarheid van de Maritieme taken en een 
sociale aanpak van de personeels-problematiek. Hetgeen in het algemeen als geslaagd werd 
beschouwd.
Behalve het onderbrengen van de uitvoerende taken van het DGSM in de regio's Noord en 
Scheldemond bij Rijkswaterstaat was het realiseren van het Centraal Nautisch Beheer in de regio 
IJmond één van de belangrijkste wapenfeiten als Veranderingsmanager van DGSM en als 
coördinator van Verkeer en Waterstaat. De overdracht van de Verkeersdienst van DGSM en de 
Sluisdienst van RWS aan een Openbaar Lichaam, gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen vond plaats op 21 april 1994 en werd een feit nadat de Minister van Verkeer en 
Waterstaat  mevrouw Hanja Maij Weggen en de Wethouder Economische Zaken/Havenzaken van 
de gemeente Amsterdam  de heer Edgar Peer hun handtekening onder de desbetreffende 
overeenkomst hadden  gezet. De operationele taken zouden worden uitgevoerd door het 
Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam in een afzonderlijke eenheid binnen het GHB, genaamd  
het Centraal Nautisch Beheer. De rechtspositie van de betrokken medewerkers was daardoor 
gewaarborgd.

In “Mijn Herinnering” beschrijft Robert Ort hoe dit allemaal is verlopen tijdens zijn werkzame 
leven. Een dynamische carrière, die de ene keer kritiek ondervond en de andere keer zijn 
loftuitingen kende. 
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