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Inleiding 
 
 
De collectie bestaat uit stukken betreffende de Christelijke Jonge Mannen Vereni-
ging (CJMV, later Christelijke Jongelingsvereniging) en de Nederlandse Jongelings 
Vereniging. de stukken werden verzameld door Piet en Arie Plaisier. De collectie 
werd geschonken door P. Plaisier uit Vlaardingen. De schenking kwam tot stand 
door bemiddeling van H. Docter, die de stukken van Plaisier had gekregen toen de 
laatste verhuisde naar een verzorgingstehuis in 2014. 
 
Van beide collectievormers zijn weinig persoonlijke gegevens bekend. Ze hebben 
beiden functies vervuld in CJV en daaraan verwante organisaties, zo was Arie jeugd-
secretaris van de oorspronkelijke CJV voetbalvereniging, HBSS Schiedam. Van de 
werkkring van beiden is niet veel bekend. Arie zou CNV lid zijn geweest en gewerkt 
hebben bij de werf Wilton-Feyenoord. 
 
Piet Plaisier overleed in april 2016 en bij zijn afscheid heeft een van zijn oude vrien-
den een soort levensbeschrijving gemaakt. Dhr. Docter stuurde de beschrijving en 
deze wordt hieronder integraal opgenomen. 
 
Afscheid van Piet Plaisier (1924-2016) 
Piet werd geboren in Schiedam op 12 november 1924. Na de lagere school en de ULO 
te hebben doorlopen, kreeg hij een kantoorbaan bij de gasfabriek aan de Dwarsstraat.  
 Het was in de oorlogstijd dat aan zijn baan bij de gasfabriek abrupt een eind kwam 
door een onaangenaam voorval in het sportfondsenbad. Piet vertelde ‘we stonden 
langs de verwarming en een Duitser stond steeds op mijn voeten. Toen heb ik tegen 
hem gezegd ‘Lazer toch op, rot mof’. Niet de Duitser, maar de meid die bij hem was 
heeft er toen werk van gemaakt. Wegens asociaal gedrag is hij opgepakt en in 1943 
naar kamp Vugt getransporteerd,  daar heeft hij een half jaar gezeten.  
Na zijn vrijlating kreeg hij door bemiddeling van de ondergrondse een baantje als 
schrijver op het Kantongerecht in Schiedam. Dit was het begin van zijn langdurige 
periode bij de rechterlijke macht afwisselend te Schiedam, Den Haag en Rotterdam. 
In Den Haag werkte hij ook in het Vredespaleis. 
 Aan die periode kwam tijdelijk een eind, want in november 1944 vond de grote 
razzia plaats. Piet en zijn broer Arie werden opgepakt en met rijnaken naar Kampen 
vervoerd, daarna lopend naar Zwolle en met treinen naar het concentratiekamp in 
Meppen. Daar werden zijn gekwelde voeten zoveel mogelijk opgelapt met (dat vond 
Piet wel wat zonde) in jenever gedrenkte lappen. Hij werd daar ontslagen wegens 
arbeidsongeschiktheid en is toen na ondergedoken en gastvrij opgevangen te zijn door  
een familie in Oldenzaal in Schiedam teruggekeerd. Broer Arie is pas na de oorlog 
teruggekomen. 
 Piet  was een fervent tafeltennisser. In zijn tijd bij de rechtbank op de Noordsingel 
werd er geoefend op de zolder en speelde hij in het tafeltennisteam dat deelnam aan 
de competitie. 
 
Het eerste contact met Piet vond 55 jaar geleden plaats tijdens een bezoek van de CJV 
(christelijke jeugdvereniging) aan Herbede gelegen in het Sauerland in Duitsland en 
partnerstad van de Schiedamse CJV. 
 Het jeugdbazuinkoor uit Herbede dat allerlei blaasinstrumenten bespeelde is meer-
dere keren in Schiedam geweest en heeft in de Grote Kerk opgetreden. 
 
Piet en zijn vrouw Riet [Marie Ida Kooij] woonden toen in de Slachthuisbuurt, aan de 
Vlaadingerdijk waar ze prachtig uitkeken op de scheepswerf Wilton-Feyenoord. Maar 
Riet keek ook  op  het slachthuisterrein  en zag hoe de te slachten dieren met geweld 
uit de veewagens werden geschopt. Riet belde dan ook  regelmatig op uit protest en 
of het niet wat humaner kon. 
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 Hun huwelijk bleef helaas kinderloos, maar ze stonden altijd klaar voor anderen 
en de kinderen van hun vrienden waren hun kinderen. 
 Riet ook wel Mies genoemd kreeg echter een slepende ziekte, die jaren duurde en 
waarbij zij steeds meer moest inleveren, tot zij moest worden opgenomen in het Zon-
nehuis in Vlaardingen. Piet bezocht zijn vrouw elke dag tot haar overlijden in 2003. 
 
– Piet heeft veel betekend voor het jeugdwerk in Schiedam waar hij op 12 jarige leef-
tijd lid was geworden van de CJMV (Christelijke Jonge Mannen Vereniging). Toen 
hij zestien jaar was, werd Piet afdelingssecretaris en na de oorlog federatiesecretaris. 
De CJVM werd CJV, toen ook de  meisjes samen met de jongens op de club mochten. 
In die periode ben ook ik lid geworden.  De CJV bestaat nog steeds, 129 jaar jong.  
 – Piet was bestuurslid van de Historische Vereniging  Schiedam vanaf 1979 en 
secretaris van 1991 tot 2001. Daarna verzorgde hij de ledenadministratie. 
 – In huize Spaland verzorgde hij het maandblad en bracht de post rond. Dat heeft 
hij gedaan tot hij 80 werd en  na 40 jaar vrijwilligerswerk met pensioen werd gestuurd. 
In de tuin van Spaland is een pad naar hem genoemd, het Piet Plaisierpad. 
 – Hij was vrijwilliger en vriend van de Grote Kerk en lector in de Lutherse kerk. 
Ook in zijn periode in het Zonnehuis heeft hij zondags de schriftlezing gedaan. De 
laatste keer was drie weken voor zijn overlijden. 
 – Hij werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau en Erelid van de 
historische vereniging Schiedam. 
 
Piet werd in het Zonnehuis opgenomen, waar ook Riet was verpleegd, nadat hij was 
gevallen en zijn heup had gebroken. Hij was aan een rolstoel gebonden na twee keer 
geopereerd te zijn. 
 In het Zonnehuis vierde hij zijn 90e  verjaardag waarbij veel vrienden en kennissen 
aanwezig waren. 
 Het laatste jaar was zwaar. Hij had steeds meer moeite met het afhankelijk zijn. 
Op 27 april 2016 is Piet Plaisier overleden. 
 
Aanvullingen: 
 
Op blz. 7 van Nr 2 (april/mei) 2004 van Flitsend Nieuws (de Harg/Spaland) staat  zijn 
afscheidsinterview.  
 
In het tijdschrift van de Schiedamse Historische Vereniging heeft eens een artikel over 
hem gestaan.  
 
Een paar jaar geleden pas (hij was nog thuis) heeft het landelijk YMCA hem geïnter-
viewd. Er is toen een artikel over hem verschenen in Inclusief. 
 
Hij was ook actief lid van de VVSV (Vereniging van Sillem Hoeve vrienden) en heeft 
heel wat voetstappen op de Hoeve gezet. O.a. de laatste jaren met vakantie. 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
DOOS 1 
 
1 Statuten en Huishoudel. Regl. van Chr. Jongel. Ver ‘ De Heere zal ‘t 

voorzien’ Afd. Schiedam 1917 en 1928 
 Stukken betr. CJMV ‘De Heere zal ‘t voorzien’ Schiedam 1946 
 Ver. van Protest. Godsdienstonderwijs in Nederland, gevestigd te Rot-

terdam 1950 
 CJV Amsterdam 1959 
 Het CJMV: ‘Wat het is en wat het wil’, z.d. [na 1949] 
 Jaarverslagen 
 CJV 1917-1918 (‘De Heere zal ‘t voorzien) en hare onderafdelingen 
 CJV Afd. Schiedam 1920-1921 
 Veertigjarig Jubileum CJV (‘De Heere zal ‘t voorzien’) Schiedam 

1886-1926 
 NJV 75 Jaren (1853-1928) 1928 Grepen uit de geschiedenis 
 De Knapenvereniging’Bidt en Werkt’ Diploma’s uitgereikt aan Piet 

Plaisier 1941 
 Brief van YMCA Parijs aan P. Plaisier met 2 vlaggetjes (18,5x12) 
 
2-5 Vier plakboeken met YMCA Nederland logo 
  2: maart 1954-mei 1960 
  3: juli 1960-1962 
  4: 1962-1973 
  5: 1974-1978 Met Jubileum CJV YMCA 4-11-1978  
   en enige losse stukken 
 
DOOS 2 
 
6 Fotoboek van P. Plaisier CJMV t.g.v. zijn 27ste verjaardag (1952) 
 
7 Plakboek CJMV later CJV 1954-1961 
 
8 Jubileumboek 1960/1961 met foto’s van theatervoorstellingen, sport, 

Pinksterjubilade, muziek etc. 
 
9 Losse stukken CJMV 1936, 1946, 1965, 1969-1978 , 2002 en zd 
 
 
DOOS 3 
 
10 CJ(M)V Stukken betr. het Honderdjarig jubileum Schiedam 

1985/1986 (1886-1989) 
 Idem betr. Honderdtienjarig jubileum Schiedam (1886-1996) 
 CJV Driebergen 120jaar 1973 
 Kijkspel 
 CJV 125 jaar 1978 
 
11 Foto’s Reunie CJV Schiedam 125 jaar 1959-2011 en zd. nr 1-58 enige 

ontbreken 
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 Kalender en 2 dezelfde ansichtkaarten 
 
12 Stukken betreffende de Ernst Sillem Hoeve (YMCA, CJ(M)V) oa an-

sichtkaarten van de Hoeve, Lage Vuursche; Jubilea 50, 60 en 80 
jaar (1986-2009); foto’s 1953-1956 

 
13 CJ(M)V overlijdensberichten 
 Liedjes en Komische voordrachten 
 Binnenspel,  2de druk 
 Overige stukken 
 Foto van een oorkonde met een gelukwensch met een vijfenzeventig-

ste verjaardag [voor Piet Plaisier?], z.d.  
 
 
Uit het Archief verwijderde stukken 
 
 Gedenkboek 1784-1934. Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 
 De dichter en zijn werk, P.H. Muller NJV Onze Brochurereeks; na 

1936 
 Leidersorgaan Maandblad voor jongensleiders in het Ned. Jonge-

lings-Verbond, 1938, 1939 
 CJMV Ons Werkmateriaal Deel 1 1941 
 NJV Ons Werkmateriaal Deel 1 1941 
 Liederenbundel van het CJMV 1948 
 CJMV Leidersorgaan 31ste jg 1950, 33ste jg 1952-1953 
 Honderd jaar CJMV 1853-1953 
 De inrichting van onze staat, A. Smit, Amsterdam/Djakarta 1960 
 Jubileumuitgave van de HBSs-er 1926-1966 
 De HBSser 1976 Schiedamse Sportver. HBS 
 CJV/YMCA 125 jaar Herkenning en perspectief 1978 
 Christelijke Jeugdbeweging in Zutphen 125 jaar 1861-1986, met brief 

van de jubileumcommissie 
 Grote Steden beleid; Projecten in Schiedam 1997 
 Zelfkeur NJV Onze brochurereeks 1ste bundel z.d. 
 Negen dagen koningin naar het Engelsch van Edith C. Benyon door 

Rhona Nijkerk-Callenbach 
 
Liederenboekjes 
 Liederenbundel ten dienste van het NJV, 1933 6e druk 3 exemplaren 
 Keur van Liederen NJV, 1945 3 exemplaren 
 Liederenbundel CNV, Utrecht 1947 
 Liederenbundels CJMV, Amsterdam 1949 en 1952 
 Liederenboekje voor de kampen en reizen CJV, zd 
 Liederenboekje voor de kampen CJMV, zd 3 exemplaren 
 Idem CJMV, zd andere uitgave 
 Songs of faith, Nature and Comradeship, zd 
 Liederen voor Evangelische samenkomsten, zd 
 Liederenboekje CJV Rotterdam, zd 
 
Bijzondere voorwerpen 
 Luciferdoosjes, CJMV Ninove Match Eeuwfeest New Guinea zending 
 Honderd jaar CJMV Den Haag 1953 
 Tegeltjes: 1961 Honderd jaar CJMV Zutphen; 1961 Schiedam 75 jaar 

CJV (5x) 
 Porseleinen bordje P. Regout & Co CJMV 
 
Draagspeldjes, medailles, Pin, Clip, speldjes, sleutelhangers 
 en vlaggetjes 
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 Cocarde rood wit blauw 
 CJMV 
 50 jaar CJV Hillegersberg Schiebroek 
 CJMV; YMCA Edminton 
 YMCA; onleesbaar; Eltheto Schiedam; YMCA Belgique Belgie 1858-

1958 
 YMCA 2x ca 18,5x12 
 CJMV ca 22,5x14 
 Armband CJMV 
 Sport 1957 1ste prijs CJMV Schiedam 
 1958 2de prijs CJMV Schiedam 
 YMCA Een thuis voor Tibetanen CJV en idem CJV (2 verschillende 

exemplaren) 
 
Cliche’s, afdrukken, logo en plakzegel 
 Harmonie; CDO; Ziekendienst; Werkwereldcommissies; Bravo; 

HBSS; Bibliotheek; Souvenir Alsace V; VGC? 
 YMCA Zending; YMCA Nederland; Schiedamse CJV;’Afr.Eu-

ropa,Oceanie,Azie en Amerika’ 
 YMCA ca 10x9,5 Rood en ca 7x5 zwart 
 CJMV ca 8x7,5 2 exemplaren; ca 8,5x7,5 en ca 6x5 
 John XVII 21 zwart ca 6,5x6,5; NJV (Opdat allen zij zijn) lichtblauw 
 CJV 
 


