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Voorwoord

Een boek over een 65-plusser: de bejaarde medemens krijgt alle aandacht die hij verdient. Een woord van dank aan alle medewerkers:
dankzij hen kwam dit boek tot stand, ondanks de mee/tegenwerking
van de hoofdpersoon,

Het Comite
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Ten geleide

H

et is een voortreffelijk idee om ter gelegenheid van het afscheid van
Maarten de Lange als bootsman van de KS'RV Njord een 'boek te

laten verschijnen, waarin talloze ,herinneringen uit zijn werkzaam leven
worden opgesomd.
Maarten is een van de frappante figuren uit onze roeigemeenschap, die
met luide stem, een goede borrel en het zweet zijns aanschijns veel van
zijn grote doorzettingsvermogen heeft uitgedragen. Zijn vakmanschap
heeft talloze voortreffelijke aanwinsten voor de vloot van Njord opgeIeverd, maar ook steeds weer bijgedragen tot verbeteringen in het gebouw van de vereniging.
De ideale verhouding tussen werkgever en werknemer heeft hij door
zijn plezierige optreden steeds weten te continueren en vele studenten
heeft hij samen met zijn gezin grote diensten bewezen bij hun voorbereiding op een maatschappelijk leven.
Het is geen wonder dat een flink aantal oud-Njordleden de handen
ineen heeft geslagen om Maarten zijn oude dag tot een gelukkige te
maken en wij alien wensen hem toe, dat hij van de 'hem thans toegestane
rust veel zal genieten en zijn hobby's met zijn grote enthousiasme zal
kunnen blijven uitleven.
Maarten, op deze plaats dank voor de spilpositie, die je in het bruisende
leven van Njord bij voorspoed en tegenslag met zoveel succes hebt willen innemen. Moge het je gegeven zijn - zij het op een afstand - nog vele
jaren in goede gezondheid het wel en wee van de Koninklijke Studenten
Roeivereeniging Njord mee te beleven. Ook voor An, je kinderen en
kleinkinderen wensen wij al het goede.

U. J. Suermondt
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Njord
Het tijdperk Maarten
1947-1980

tudenten komen, studenten gaan, den man bleef al die jaren. Hij heeft
die lelijke kleine jonge eendjes zien uitgroeien tot mooie en gespierde zwanen. Laten we zien hoe de zonen en dochteren van God
Njord zich in deze 33 jaar geweerd hebben. We zullen daarbij de rol
van Maarten op de voet volgen.

S

1947
Het is 1 juni 1947 als Maarten de Lange als bootsman op proef de
heilige grond aan de Morsweg betreedt. Hij schijnt te voldoen, want per
1 juli wordt hij in vaste dienst genomen tegen een maandsalaris van
ong. f 160,—. Hij moet wel zijn eigen (verplichte) werkkleding aanschaffen.
Het is in menig opzicht het eerste succesvolle jaar na de oorlog en de
moeilijke herstelperiode daarna. Het is dan ook niet te verwonderen
dat kopstukken als H. Stricker dat jaar, en U. Suermondt het jaar daarop erelid worden. De heren A. Wiebenga en H. Coutinho worden lid van
verdienste. De roeiers maken zich ook verdienstelijk. De jonge vier en
overnaedschen twee winnen op de Varsity. Holladia: fraaie overwinningen voor het eerste-jaar zwaar in 4 en 8. In het buitenland roeit Njord
met wisselend succes: Ostende, Brugge, Namen, Bergen. Een hoogtepunt dat jaar is de nationale titel voor de jonge oude vier, ene ,Dutry op
slag. Tijdens de EK in Zwitserland hapert de machine echter.
Maarten de Lange
En wat meldt het jaarverslag van de abactis? „
aangesteld, die in zeer korten tijd reeds bewees een uitstekend vakman
te zijn met veel ambitie en groote interesse voor de Vereeniging. Het
buffet staat thans eveneens onder zijn hoede, de noodzakelijke dranken
en eetwaren zijn er bijna steeds aanwezig."
Gelukkig, hij mocht blijven, temidden van 3 achten, 9 vieren (w.o. hele
slechte), 4 tweeen, 5 skifs en 3 tubs. Riemen: 30 en 8x2.
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1948
De jonge acht wordt nationaal kampioen, diezelfde ploeg heeft dan al
zeges op Varsity, Antwerpen, Hollandia 'behaald. Schitterend is 'het resultaat van een Njord-equipe in Namen: 5 blikken. „Zozeer was Njord
bij deze wedstrijden favoriet, dat de totalisator alleen de inzet uitbetaalde." Opmerkelijk is dat op de Hollandia-wedstrijden een lid van Njord
zeven keer de baan overgaat, tweemaal roeiend en vijfmaal sturend.
Al vroeg in dat jaar doet zich een uniek feit voor: als de Societeit niet
in staat blijkt een roeiersmaaltijd voor een redelijke prijs te verzorgen,
tijgt Njord naar Warong d'Java om daar enige maanden roeiersmaaltijden
te verorberen.

Dat jaar vindt ook weer op het Galgewater, naar vooroorlogse traditie,
de Njord-die Leythe-wedstrijd plaats. Traditiegetrouw valt de Koperen
Ploert aan die Leythe toe.
Veranderingen in het botenbestand: een overnaadse twee en vier arriveren, benevens een gladde twee en skif. Maarten doopt een naar hem
genoemde tub.
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1949
Njord is oppermachtig. Het begint met een zege op de Head, waarna de
Varsity blikken oplevert voor de Oude Vier, waarin de heren Algie,
Hoogenboom, Renardel, Dutry en Rood zich bevir.dan. Het betekent, dat
Leiden en de Societeit op zijn kop staan, dat Maarten het paard moet
bestijgen. De Hollandia volgt met klinkende overwinningen, waarna tijdens de Koninklijke de oude acht in een recordi.ijd als eerste over de
finish gaat. De Nationale komt in zicht: drie ploogen schrijven in.
De oude acht schrijft in en wint. De vier zondlr schrijft in en wint. De
vier met (een als overnaadse vier gestarte ploeg van eerstejaars!)
schrijft in en wint. Deze drie ploegen gaan dar ook naar de EK in Amsterdam, waar de acht het tot een derde plaats brangt.
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Het lustrum wordt groots gevierd: nieuwe aanwinsten zijn ondermec
een vaandel, aangeboden door de Leidse huisvrouwen, en een schitterende vier-met, de Sans Nom. De radio-uitzending -via de Wereldomroep
wordt wat rommelig afgesloten door een Delftse versie van de laatste
twee regels van ons shore Njordlied. A. Landaal wordt lid van verdienste. Maarten's bijdrage bestaat dit jaar (ondermeer) uit een achtbak, de Sleipnir, een door hem op de kiel gebouwde overnaads skif,
(gebouwd waar nu de Herenkleedzaal is), de Zwaan, en een elektrische
kiok, die dienst doet in de loods.
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1950
Wat krantekoppen: „Njord wint weer Varsity - het baanrecord verbeterd
- alle bijnummers voor Njord en Triton", „Njord beheerste Hollandia vier nieuwe baanrecords", „De oude Njord-acht bewees goede vorm"
(Koninklijke) en dan: „Njord in finale geslagen". Dit is de finale van de
Grand Challenge Cup te Henley overigens. „Vier met stuurman derde".
Dit is die succesvolle oude vier, Algie, van Olden, van Geuns, Dutry
en van Ligten tijdens de EK in Milaan.

11.45

GRAND CHALLENGE CUP.

Heat 6

No. 1, Berks.

STUDENTEN ROEIVEREENIGING NJORD,
NETHERLANDS.
G. J. Kemperman, bow. 10 11
6 G. A. J. V. Olden .... 11 10
2 R. Giel
11 6 7 W. Algie
11 6
3 J. R. v. Geuns
12 12 G. Dutry v. Haeften, str 12 11
4 A. Nijhof
13 4 M. G. Rood, cox
8 4
5 M. E. Houck
14 1
[Average Weight-12 4]
Subs : C. M. Hoogenboom, H. J. Druijff, R. E. H. Buss.
Colours : White and Blue.

LEANDER CLUB.
No. 2, Bucks.
12 8 6 R. D. Burnell
14 4
A. P. Mellows, bow
12 2
2 D. J. C. Meyrick
11 0 7 D. N. Callender
12 4 C. G. V. Davidge, str
3 J. R. L. Carstairs
13 4
12 13 J. E. C. Hinchliffe, cox. 9 3
4 P. Bradley
[Average Weight-12 10]
5 E. A. P. Bircher
13 3
Subs : W. M. J. Milligan, R. M. T. Raikes, D. O'R. Dickey, W. H.
Colour : Cerise.
0. Hutchison.
Winner

Distance

Fawley

Finish

We slaan gemakshalve de overwinningen op de Head, de Berthaprijs
tijdens de Hollandia voor het grootste aantal overwinningen, de 4 overwinningen tijdens de Koninklijke - Hollandbeker en Brussel, en de rationale kampioenschappen in acht en twee-met over.
Het lijkt niet op te kunnen. Er komt een nieuwe acht op Njord.
Juichend sluit de abactis af: „'Dan zal het ook het komend jaar weer zo
zijn dat elke Leidenaar trots is op de oudste Studenten Roeivereeniging
in den landel"
1951
Njord presteert wat alleen Leiden voor mogelijk hield: een derde Varsityoverwinning aaneen. Dutry, van Geuns, Algie, Houck en van Ligten mogen de lauwerkransen in ontvangst nemen. Nog drie overwinningen van
Njordploegen op de Varsity scheppen moed voor andere wedstrijden:
ondanks tegenvallende Hollandia en Koninklijke, maar gesterkt door een
9

gewonnen Telegraafbeker, vaart 'Njord uit naar Delft, waar een studentenroeiclub lustrumwedstrijden houdt. Vijf overwinningen, maar , helaas een
•verlies in het hoofdnummer: in de finale wordt van de gastheren verloren.
Toch mogen beide ploegen naar Henley. Daar wordt van Leander, vorig
jaar nog geklopt, verloren. Besluit de jonge acht winnend in Brussel, de
twee doet zulks op de Nationale.
Door hun prestaties in het verleden worden H. Volker en J. Brouwer
benoemd tot lid van verdienste. En geheel tegen de traditie in wint Njord
de Koperen Ploert.
Maarten !evert dit jaar een overnaadse vier, de U. Suermondt af, en
een single wherry, de Sigyn („echt Honduras-mahonie, niet kapot te
krijgen").

1952
De Head ziet zeges van Njord in eerste en tweed-3 divisie. Wordt op de
Varsity het hoofdnummer niet gewonnen: jonge acht, overnaadse vier
en twee, skif en jonge twee winnen wel. Het gaat de jonge acht goed:
Hollandia, Telegraafbeker, Koninklijke, de races om het Sc'heldejuweel
te Wynegem en de nationale titel worden gewonnen door deze ploeg.
De Nereus-lustrumwedstrijden worden in de pers beschreven als „Jubileumwedstrijden van Njord".
De Najaarswedstrijden: „Een dauwtocht, gehouden op de in de vroege
morgen zo prille en mistige Leidse wateren was eveneens succesvol
en werd besloten met een sherry-ontbijt". Het enige dat jaar dat niet
succesvol is: „De gasmeter moest enkele malen hersteld worden in
verband met het niet geheel passen der dubbeltjes en de mogelijkheid
tot het plegen van fraude."

1953
Njord is de grote favoriet voor de Head, maar krijgt tijdens de tocht
over de Amstel te veel water aan boord. Njord is niet het enige slachtoffer. „Vier achtriemsgieken verdwenen in de golven".
Een en ander wordt in ruime mate gecompenseerd door de zeges van
skif, jonge vier en jonge acht op de Varsity. Zeven overwinningen op
Hollandia zorgen voor het definitief winnen van de Bertha-prijs en vreugde atom als Njord het hoofdnummer op de Koninklijke wint. De oude
vier redt het tijdens de EK in Kopenhagen tot veler teleurstell'ng niet,
evenmin als de twee-met. Het water staat dit jaar erg in de belangstelling: in Zeeland op we zeer tragische wijze. Njord werkt actief mee
om de ergste noden te lenigen.
Koninginnedag 1953: „Tot slot waren er sloepenwedstrijden in de Oude
Vest waar de ploeg van het LSC Been genoegen nam met de overwinning van de padvinders die echter ook handig bleken in het verdedigen
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van hun boot, en. verschillende aanvallers zelfs in het water wierpen."
Op de lijst van leden van verdienste wordt in 1953 de naam van de heer
R. Gobius bijgeschreven, terwijI de „eminente slagroeier" G. Dutry van
Haeften het jaar daarvoor al tot erelid was benoemd.

BEGROTING VOOR DE BOUW VAN TWER SKIPS.
1.MATERIAAL
Mahonie
Essen
Riggers
Nagels
Lak
Taf en kiel
Machinalen
Stelling en mallen
Bankje en lopers
Onvoorzien

80.00
20.00
80.00
20.00
30.00
40.00
20.00
25.00
35.00
350.00

350 .0 0

2.SA1ARIS MAARTEN
a weken 3 uur per dag

195.00

3.UURLOOE MAAETEN & CO'
8x5X3x2xf2.00

420.00

4.10 % MAARTEN & CO.
10 ; van f 2800.00

280.00

5.111JSKOSTEN HARRY
11300.00
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1954
Ongetwijfeld gesterkt door het felt, dat tijdens de intraining 14 Njordleden door het ijs zakken, wint de oude vier, Vrind, Cornelissen, van
Schaardenburg, Hoekstra en van Ligten het hoofdnummer te Jutphaas.
Toch valt de oogst over het gehele jaar wat tegen.
De jonge acht wint op de Hollandia en de Koninklijke en de jonge vier
mag op die zelfde Koninklijke ook blikken in ontvangst nemen. Die overwinningen lijken een goede voorbereiding te zijn voor de Aegir-lustrumwedstrijden. Daar op het iLeekstermeer stormt 'het, om het zachtjes uit
te drukken. De wedstrijden worden afgelast. De Oude Vier wordt nationaal kampioen en vaart goed tijdens de EK in Amsterdam, helaas zonder
een blik.
Het is tijdens die EK, dat Maarten als bootsman van de Russen optreedt
en (te?) veel tijd en aandacht besteedt aan de Poolse skiffeuze, Iwanowa.
Een ieder valt op, dat de Russen vaak in ver-vooroorlogs materiaal
roeien en toc(h winnen.
Een hoogtepunt voor Njord: het Koninklijk jacht Piet Hein ligt een nacht
gemeerd aan Njord's botenvlonder. De Koningin en de Prins brengen
in Leiden de nacht door. Op het lustrum van Njord worden twee door
Maarten en Harry gebouwde overnaadse skifs ten doop gehouden: de
011e en de Bertha. Bloemenbertha, die de laatstgenoemde doopt, spreekt
daathij de hoop uit, dat Prins Bernhard nog eens in deze boot mag
roeien. Een jaar met twee nieuwe leden van verdienste, C. 'Hoogenboom
en J. Heckman.
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1955
Op de Varsity wint Njord de Jonge acht en de overnaadse twee. De jonge
acht is trouwens toch succesvol: winst op de Head (de tweede divisie)
en de blikken voor het hoofdnummer op de lustrumwedstrijden van Dudok te Breda. Harry Jongenelen, die samen met Maarten aan de Dutry
werkt, zegt altijd: „Lustrumwedstrijden zijn het gezelligst". De roeiers

iz

bewijzen dit. Gedurende hun verblijf in het Kasteel. Voorzichtigjes laten
ze „nachtspiegels" aan tuowen uit de ramen zakken en beginnen dan
een soort eiertikken. Geen pot overleeft dit geweld. Op de Njord-Hollandia-lustrumwedstrijden wint, ondanks/dankzij een week feesten, de
Oude Vier het hoofdnummer.

1956
Njord slaat zijn vleugels uit op de Amstel en wint de eerste divisie. De
Varsity, waar jonge acht en natuurlijk de overnaadse twee winnen,
inspireert een krant tot het volgende commentaar:
„Een nieuw nummer, dat verroeid werd, was de lichte acht. Een aardige
gedachte om het overschot aan roeiers ook eens een kans te
geven een wedstrijd te verroeien." Ach ja. Even later schrijft dezelfde
onverlaat: „Persoonlijk vinden wij dit nog altijd het mooiste nummer,
(stmt. vier) temeer daar de overbodigheid van zo'n schreeuwend mannetje met een toetertje hiermede bewezen wordt."
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In eenzelfde stijI uit de abactis zich: „De cola-omzet was groter dan
ooit en het aantal vrouwelijke toeschouwers helaas eveneens."
Op de 'Hollandia wint Njord de Berthaprijs o.a. door zeges van Oude
Twee en Jonge Acht. Op de Koninklijke winnen at Njord's tweeen, evenals op het Laga-lustrum, dat in Dense ogen danig wordt verziekt door
een 'pradhtige overwinning in het hoofdnummer, de acht, van Njord. De
Oude Twee kon tijdens de EK in Bled geen blik halen.
De intraining dit jaar loopt trouwens volgens Leidse brandweerlieden de
spui(t)gaten uit, het Njordvolkje wordt „zachtkens de deur gewezen".
Maarten, dit jaar toebedacht met het epithon „Leidse iBek" bouwt met
de naamgever, de Harry. Bijzonder verguld is Njord met een nieuwe
acht. W. Algie wordt lid van verdienste.

1957
De Varsity laat een aardig tafereeltje zien. De Lichte Vier besluit, afgeschrikt door de storm en het feit dat at tal van boten waren gezonken,
de boot naar de start te dragen. Helaas, tijdens het in het water-leggen,
breekt het roertje, zodat de boot zinkt.
De firma de Lange zorgt voor een nieuwe betonnen vloer. De ab-actis
merkt 'hierover op: „Keer op keer laat hij iedereen versteld staan, door
wat hij weet te bereiken." En wat , bereiken de roeiers? 27 blikkenl J.
van Ligten wordt erelid, R. Giel wordt lid van verdienste.

1958
Het stormt op de Varsity. Njord, gewend aan rustiger water, moet zich
tevreden stellen met overwinningen in de overnaadse nummers. 'De
Oude Vier weet wel op .het Argo-lustrum te winnen. •De jonge A-acht
wint op de Koninklijke en op de Nationale. Op verenigingsgebied een
droeve tijding: oud-botenknecht Hendrik de la Bye, die Njord van 1904
tot 1947 diende, overlijdt. Maarten bouwt de Algie, een overnaadse vier
en de Hendrik, een tub. Oud-Njord schenkt een fraaie vier.

1959
Wat er aan overwinningen staat vermeld in het jaarverslag is weinig opbeurend. „Te weinig wordt beseft, dat Njord bezig is een tweederangsvereniging te worden." Maarten bouwt de Hektor, het broederschip van
de (overnaadse) Helena. Nieuw zijn ook een vier zonder en een twee
met. Er ontstaan plannen tot uitbreiding van het gebouw.
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1960
De armoede aan 'blikken van het voorgaande jaar wordt vergeten: Njord
wint de Varsity, met iets groens aan zijn zijde. Wamsteker, de Ruiter,
Stelma en Moerman zien met zichtbaar genoegen Maarten zijn rijkunsten
vertonen. Op het „Roeiverstival", gehouden omdat de universiteit lustrum
had, blonk Maarten uit door zijn nijvere timmermwerk. Er werd ook
ijverig gewerkt aan nieuwe „lepelvormige" riemen.
Op het Olympische gebeuren in Rome redt de Oude Vier het niet. Het
Njordgebouw wordt door Maarten voorzien van lichtblauwe hokken voor
diertjes, die een enkeling kunnen bekoren en doen mompelen „Gouden
Wieken" (ipse dixit 1979).
1961
Het seizoen oogt tamelijk zwart. Slechts Jonge Acht (op Lagalustrum) en
Jonge Vier slepen blikken weg. De oude twee wordt Naionaal Kampioen,
maar redt het op de EK in Praag niet. Jammer. De Phaselus, de eerste
gladde twee met stuurman voorin, krijg Galgewater over zich heen. Toch
schrijft de materiaalbaas: „Het gaat Maarten na aan het hart , het onnodig beschadigde materiaal to herstellen, waardoor hij niet toekomt aan
het vervaardigen van nieuw." Het Njordgebouw is vergroot: de loods
is doorgetrokken, de Zwanenzaal meer dan verdubbeld, en het 'huis van
de „botenknecht" schiet al aardig op. Als dank bouwt hij de Frans.
15
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1962
In het jaar dat Vervloet erelid wordt, wordt de stuurmanloze vier met
Kleipool op slag, Nationaal Kampioen. Het kwartet mag deelnemen aan
de eerste WK roeien, die in Luzern zijn. Helaas ,blijkt de ploeg niet in
staat een blik to pakken. Andere Njordploegen zijn dit jaar de jonge
twee on de oude twee, die her en der in blikken grossieren. Voor (het
materiaal aanvulling in de Dutry en de door Maarten gebouwde twee.

zonder Humme. Rampen met het materiaal komen ook voor: De Fjorgyn
wordt door een groentebootje aangevaren, de Sans Doute wordt op de
Varsity ibij de start tot zinken gebracht on de Dutry wordt hardhandig
tijdens een botentransport tegen een boom opgezet. Maarten doet er
alles aan.

1963
Juphaas ziet een hossende lichtblauwe menigte in en aan het water.
Bergsma, Rombouts, Koch, de Jonge en de Wit zorgen voor dit feestje.
Dat de Head wordt overgeslagen in verband met de ijzig lange on
strenge winter hoeft Njord niet to deren, de blikken komen toch wel.
Het mooiste blik wordt luide bejubeld in de Witte-Poortkazerne (de
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Societeit in thuidige gedaante is er nog niet), andere blikken zijn er die
dag voor jonge vier en jonge twee. De Hollandia wordt een Njordwedstrijd. Berthaprijs en Trompbeker (sprintklassement) gaan overtuigend
naar Njord. Andere wedstrijden dat seizoen 'blikken lets minder succesvol maar de blikken blijven 'binnenstromen, zelfs op de NK, waar de
acht de titel . binnensleept.
In deze strenge winter kan Njord nog roeien op het Rijn- en Schiekanaal
bij de Vliet. Maarten bouwt de van Noort, en weer veel riemen en dit
ondanks „zijn Iangdurige ziekte".
1964

De Oude Vier verliest de Varsity op het nippertje. De Oude Vier verliest
ook in Luzern weer op een nippertje. De oude twee verplettert alle
tegenstand op de ARB en in Duisburg. Maarten bouwt de Landaal, een
twee met, en de Reeser. een twee zonder. Maarten is ook actief hetrnkken bij de aanleg van de bestuurskamer. Dit gescniedt, nadat Maarten
zelf, zoals hij het bescheiden uitdrukt, een aanbod heeft afgeslagen om
juist op die plek duivenbokken te 'bouwen.
Drie nieuwe leden van verdienste: de heren H. van Greve!, H. Kalif en
S. Vrind.
1965

Lustrumviering. 3 nieuwe boten, An, Elly, Baas Heymans. Zoals de
abactis in het jaarverslag schrijft, is de Varsity diepe droefheid en
ellende, de misere wordt slechts enigszins verholpen, doordat een vliegtuigje namens het Zwanencomite de toeschouwers bedeift onder pamfletten. Hollandia: traditiegetrouw het .hoofdnummer. De nieuwelingenacht wint het hoofdnummer op de ARB, waarbij Maarten de gedenkwaardige woorden uit: „Is geloof ik het hoofdnummer he." Als zij ook op de
Koninklijke winnen, gesteund door de zege van de oude twee, is alles
gereed voor de Zijlregatta. De twee meest succesvolle ploegen winnen,
bij een met kroonkurken bezaaid terrein. Maarten schijnt volgens eigen
zeggen het meeste opgeruimd te hebben. De wedstrijden met feest na
zijn een groot succes.
1966

„Diepe, diepe droefenis" weet de abactis te melden over de Varsity.
Een genoegdoening: , het feest des avonds, onterecht in Amsterdam,
„waar de verdwaalde Leidenaar zich tegoed kan doen aan 'pHs' en stokoude broodjes door Njords Commissaris Buffet geleverd." Die broodjes
worden altijd op Njord, onder toezicht van Maarten, klaargemaakt. De
Hollandia: snoekweer en stormen. Maarten drinkt van pure narigheid
een biertje. Het eerste blik in Oostende voor de stuurmanloze jonge vier.
18

Het Lagalustrum ziet een zege van de jonge acht. De Koninklijke brengt
eindelijk meer overwinningen: Hoofdnummer en senior vier.
Vier ,boten worden dit jaar geimporteerd: de Frigga, de Zephyr, de Volker en de Vervloet, resp. voor 9, 5, 3 en 5 lieden.
Over Maarten: In moeilijkheden wordt zijn adviserende karakteristieke
stem gehoord. Moest Njord het zonder zijn geestdrift en werkkracht stellen, de SRV zou een kwijnend clubje zijn." besluit de abactis. Het aantal
riemen wordt op een hoog peil gebracht.

1967
De Varsity: „blauw, rood, groen, bier en modderige klei." Ostende en
Koninklijke leveren blikken op. De jonge acht wint op het lustrum van
Willem-III, de Oude Vier in Hannover. Op de vereniging anderssoortige
gebeurtenissen: het Njord-huis, gedoopt Zwanennest, wordt in een bliksemflits aangekocht. Maarten viert zijn 20-jarig jubileum, „de plaats die
Maarten inneemt op Njord is te vergelijken met de positie van een stamhoofd of dorpsoudste..." Hij toont zijn vakmanschap door een skif of te
leveren, de Brouwer. Een tweede C-vier arriveert, de Kraaiepoot, een
naam, die associaties wekt met intraining (per persoon een halve liter,
ruim door Maarten geschonken) en de kleur van het buffet. Ook in deze
laatste belangrijke kwestie valt dit jaar geen definitieve beslissing. De
Maartenbeker wordt ingesteld.

)

EKE
ROEiER

z6
Uli DE
BOO i,
NEEM t
EEN
310 K
VAN

ecR[11.11[11 90
19

1968

In samenwerking met Laga (o.a. van Nes), wordt Njord (Zitman en Werner) nationaal kampioen in de vier zonder. Op de Head, in de nieuwe
derde divisie trekt Njord aan het Iangste eind. Op de Varsity, naar het
heet, voor het laatst bij Jutphaas, alleen Njordoverwinningen in bijnummers. Op de Koninklijke zijn er blikken voor de vier met en de vier
zonder. Wat betreft de duiven, ze vliegen de pan uit!
1969

De Varsity wordt wederom voor de Iaatste maal bij Jutphaas gehouden.
Dit afscheid is de Njordploegen teveel. De ouderejaars worden 'het gehele seizoen geplaagd door bacillen en door de studieboeken.
Er komen twee ereleden bij: de 'heren R. A. RoeII en H. Wamsteker.
Er komen ook twee boten 'bij: de RoeII en de Adriaansc'he (een dubbeltwee!) , Oud-Njord biedt een centrale
4664itoilicit
/-14
verwarming aan. Veranderingen
zijn op til: Maarten heeftlhet
vooruitzicht ambtenaar
te worden en Njord
4
gaat open voor niet-corpsleden
' 7

,

•

„

-1A

'1,7
%

1970

"or ,0411

Er wordt gerommeld in Njord's vaarwater, tevens woonstee van de Vliet.
De Trekvliet moet dicht, om nog geen tien jaar later weer te worden
opengegraven. De Oude Vier verliest op het nippertje de Varsity; de
lichte vier wint wel. Op de ARB vergaat het de achten goed: Hoofdnummer en jonge acht. De oude twee kan de hoog gespannen verwachtingen niet waar maken
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Rijksambtenaar M. de Lange vergeet zijn achturige werkdag en bouwt
de Wamsteker. Er komt ook een skif bij, de Koeleman.
In het gebouw loopt de houten vloer op haar Iaatste benen. Er komt
een nieuwe douche-automaat en de laatste populier wordt verwijderd.

1971
Op oe Varsity is slechts succes weggelegd voor de B-vier. De successen zijn toch beperkt, al wint de jonge acht op de Varsity. Het is het
laatste jaar van de Trekvliet en van ongemengdheid: de dames komen
er aan, zij het zonder boten. Maarten doet met vrienden erg zijn best
op de dameskleedkamer.

1972
Door de inzet van de leden en de steun van Oud-Njord arriveren op
Njord de Gefjun (acht), de Frida Debussy (dubbelvier) en de Fars, een
door Maarten gebouwde dubbeltwee. De dames maken van deze 'boten
gretig gebruik. Voor de heren bouwt Maarten de Corsou.
Dan, het roeien. Op de Varsity, verroeid nabij Houten, is slechts een
lichte vier succesvol. Op Hollandia slaat de tweedejaars acht toe: in de
vliegende storm een overwinning op de verzamelde elite van Nereus.
De damesploegen verzamelen braaf blikken. De dubbelvier baart overigens opzien door op de ZZV om te slaan. De ouderejaars dames mogen
naar de Europese kampioenschappen in Brandenburg.
Maarten is 25 jaar bij Njord en dat wordt op uitbundige wijze gevierd.

1973
Op de Head gaat de nieuwelingenacht kopje onder. Toch vergaat het
Njord niet slecht in de rest van het seizoen. De tweedejaars dames
mogen in een vier naar Vichy en de 'heren mogen hun geluk in het aloude
Henley gaan beproeven.
De Varsity gaat open voor iedereen, die zich student noemt. In de
zwanenzaal verschijnen linoleumtegels. Maarten bouwt een dubbelvier,
de Vijf Pijlen. Nieuw zijn verder de De Kanter en de Jan (skifs) en de
Jodokio, een C-1, of te wel een hoge skif.
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1974
Het jaar, dat Njord honderd jaar bestaat. De herenploegen halen echter
maar in beperkte mate succes, slechts de jonge acht weet de concurrentie geregeld voor te , blijven. Het seizoen eindigt voor de dames
mooi: twee Njorddames, Barbara de Jong en Anneke Stefels, mogen als
onderdeel van de nationale acht naar de wereldkampioenschappen.
Nieuwe boten zijn: de Hollandia, de Goslings en de Prinses Margriet,
de lustrumacht die op Hollandia van de naamgeefster zijn naam ontving.
Njord ontvangt het predicaat „Koninklijke". De heer Landaal wordt erelid, leden van verdienste worden de heren Kleipool, van Gijn en 'Hensen.
Njord krijgt een nieuwe ere-praeses: U. J. Suermondt.

1975
Enkele dames blijken wederom de oranje kleuren waardig. De zware
heren winnen in samen(?)werking met Asopos het hoofdnummer op de
ARB.
Er komen weer nieuwe boten: de Dolf, de Viv en de Suermondt. De
60e verjaardag van Maarten wordt waardig gevierd. Als hij tijdens een
groot theefestijn de verjaarstaart met al die kaarsjes moet uitblazen,
doet hij dat zo vreemd, dat de kaarsjes uitgaan, maar het meredeel van
de slagroom op zijn pas gesteven jasje komt.
De Jodokio wordt door een 'Rijnaak overvaren. Maarten weet de twee
stukken, na intensieve studie, met wat plakband aan elkaar te plakken.
De roeier kwam met de schrik vrij.

1976
Een zeer blikrijk jaar. De zware acht dendert dit seizoen de concurrentie
voorbij op Hollandia, iRotsee, Koninklijke (hoofdnummer!), Lagalustrum
en N.S.R.F. Als beloning mag de ploeg naar de senioren-interland in
Macon.
De lichte vier behaalt samen met lets uit Utrecht in de acht succes. 'De
gevestigde orde wordt op de nationale verslagen, zodat Njord naar de
WK mag.
Barbara de Jong lukt het een plaats te krijgen in de Olympische acht
voor Montreal.
23

Nieuwe boten: de Nelleke, de Gobius, de Piet, de Zwaan, de Gans en
de Sigijn.
De Varsity was echt gemengd. De dames dubbelvier pakte er een bilk.
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1977
Er worden wel blikken gewonnen, maar toch valt het allemaal wat tegen.
Harald Punt blijkt nationaal in de lichte skif oppermachtig, op de WK
valt hij echter tegen.
Maarten viert zijn dertigjarig dienstverband met een geslaagde receptie
in de tot werkhok omgedoopte zwanenzaal. Een Oud-Njordlid zegt: „Ik
wist niet, dat Maarten zijn werkplaats nu boven had."

Er komen drie nieuwe vieren: de Giel ,de Heckman en de Hoekstra. Het
stuurliedengezelschap Naucrates wordt nieuw leven ingeblazen.
1978
De jonge acht gaat hard en weet in de storm het hoofdnummer op de
ARB to winnen. De ouderejaars heren winnen de derde divisie op de
Head. De lichte roeiers verzamelen veel blikken, al wordt nog geen
aansluiting gevonden met de top. De dames winnen aardig wat blikken,
maar maken het toch niet echt.
25

Nieuwe boten: een ingebouwde acht (!), een ingebouwde twee en een
skif. De overnaadse twee veronachtzaamt de boot op Hollandia. Enkele
paarden nemen er smakelijke (?) 'hapjes van.

1979
Njord viert lustrum en de voortekenen van het naderende afscheid worden merkbaar. Een opvolger voor Maarten wordt gevonden: Hans Jongenelen. Voor Maarten wordt een huffs gevonden, zodat .hij zijn energie
weer kwijt kan in timmerwerk.
Vier nieuwe leden van verdienste maken zwaanzinnig ,het Lustrum mee:
de heren Paymans, van Vliet, van Rood en mevr. Viv Schaper-Voss.
Het zware roeien zit duidelijk in de lift: de jonge acht raast alle jaargenoten voorbij en de tweede jaars zetten er ook de beuk in. Gevolg:
het hoofdnummer op de Koninklijke en bijna een baanrecord op de
Bosbaan.

1980
Het jaar van het afscheid en wie weet, wordt dit luister bijgezet met de
lauwerkransen
en dus een rit to paard!
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De jaren voor Njord

M

AARTEN DE LANGE wordt op 20 april 1915 in Leiderdorp geboren.
Vader was aannemer. In 1918 verhuist het gezin naar Leiden.
Hier gaat 'hij ook naar school: „Vreselijk goed onderwijs gehad. lk weet
rneer dan een derdejaars student". In 1929 verlaat hij de school en
moet meteen aan de slag. Doordat vader aannemer was, kan Maarten
snel geplaatst worden in een stucadoorsbedrijf. Het bevalt echter slecht,
omdat het te smerig is. In 1930 neemt Maarten dan ook ontslag. Inmiddels zijn de gevolgen van de internationale crisis ook in Nederland
voethaar. Niettemin vindt Maarten spoedig nieuw werk in een timmerfabriek aan de Maredijk, waar hij een „vermogen" verdient. In 1933 gaat
hij ook hier weg om in de bouw te gaan werken. Daar leert hij Piet Fleur,
de latere bootsman van „Die Leythe" kennen. Tot 1942 zal Maarten in
de bouw blijven werken. Dan wordt hij te werk gesteld in Duitsland. Na
enige maanden weet hij ec'hter te ontkomen en duikt onder bij boeren
in de polder. Zijn dagen brengt hij in de polder door met het schoonhouden van boerensloten. Nog altijd is hij van mening dat de polder
„mooier dan het 'buitenland" is (polderkolder?).
Onder de Duitse bezetting moet ook de Njordvloot „onderduiken": bij
diverse verenigingen worden de boten ondergebracht, wat 'het onderhoud
niet ten goede komt.
De oorlogsjaren bradhten veranderingen voor Maarten in de burgerlijke
stand: hij trouwde op 24 juni 1942 met Annie.
In 1946 werd zijn zoon Jan geboren en in 1952 zijn dochter Elly.
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De geiten
Lift die moeilijke opbouwperiode na de oorlog kan Maarten een prachtig
verhaal vertellen: de geitenhandel. Dat is het enige beroep dat Maarten
misschien liever had gekozen: de handel. Hij raadt iedereen aan met een
beetje grote mond om dat na te gaan doen. Van een vriend van hem
had hij gehoord, dat de prijs van geiten in Rotterdam hoog was. Hij
rook handel. Woensdag ging hij met de vriend naar Drente, ging wat
boeren of voor geiten. Ook de markt in Hoogeveen bezochten ze dan
en probeerden daar op de meest voordelige manier aan geiten te komen.
Dit markt was op donderdag, de op woensdag gekochte geiten moesten
natuurlijk ergens gestald worden. Bij een boer lieten ze de geiten tegen
betaling in de wei. Waar 'ze zeif dan sliepen vertelt Maarten niet, in de
hooiberg? Hij zal wel een zacht bed Iosgepraat hebben. Met de inmiddels 30 geiten gingen ze op vrijdagmorgen 2 uur naar de markt in Zwolle, waar nog een aantal geiten werd gekocht. Dan werd naar Leiden
gebeld. Een transportwagen kwam naar Zwolle en de geiten werden
met de twee amateur-handelaars naar Leiden toegereden.
De veemarkt in Rotterdam was op dinsdag, de geiten moesten dus hun
weekend zien door te komen in Leiden. Alweer tegen betaling werd
een boer bereid gevonden de geiten op zijn land te laten grazen. Merkwaardigerwijze was dat weiland aan de Zijl, bij de Driegatenbrug. „Ja,
precies waar Asopos nu Iigt" (klemtoon op de tweede lettergreep). Als
je dit zo hoort, ga je een heleboel begrijpen...
Dinsdagochtend twee uur werden de geiten de wagen ingedreven en
dan op naar Rotterdam. Meestal verkocht Maarten daar de geiten op de
markt, hij heeft het een keer aan zijn makker overgelaten en zo werden
ze pas om 4 uur 's middags losgemaakt. Ze zijn overigens altijd
losgemaakt. Dat Maarten met de handel moest stoppen, komt omdat ze
nergens geregistreerd waren als handelaar. Toch vindt hij het jammer,
dat hij nooit verder in de handel is gegaan. „Ja, ik heb later wel eens
wat gedaan voor studenten, boten en zo. Je moet de tijd van kopen en
verkopen weten. Je moet het wel aanvoelen."
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De eerste jaren
Als je Maarten mag geloven, trof hij bij zijn entree (sollicitatie) op Njord
enige heren in zonnestoelen aan. Deze heren, Suermondt en de Court
Onderwater, zouden zo zijn verrast, dat ze Maarten direct aannamen.
Tijd daarom, om aan de heer de Court Onderwater te vragen, wat hij
zich van de ibewuste sollicitant herinnert. „Ik kan mij er niet zoveel van
herinneren. Het is best mogelijk, dat wij in leunstoelen zaten te zonnen
op het moment, dat Maarten langskwam. Wel weet ik, dat ik hem heb
aangenomen, omdat zijn smoel me beviel". Volgens Maarten zou zijn
gezegd: „Oh, nou ja, ik zal je maar aannemen". De heer de Court: „Dat
is best mogelijk, wel weet ik zeker, dat het allemaal beneden op het
terras, nu vionder, gebeurde."
Over de eerste jaren: „Maarten was een goeie timmerman, maar hij wist
in het begin natuurlijk niets van botenbouwen af. Hij is toen op Laga
gaan kijken. Hij luisterde goed naar Harry, maar nam niet alle dingen
letterlijk van hem over. Hij had veel fantasie en braefit zelf ideeen in.
Hij is eerst met het maken van riemen begonnen en is naderhand ook
boten gaan bouwen."
„Maarten bemoeide zich toen alleen met zijn werk, met de andere
zaken had hij niets te maken. Hij 'bemoeide zich daar dan ook niet mee.
Van bemoeienis met het botenbeleid was toen geen sprake."

,

30

Met de na-oorlogse besturen werd hard gewerkt aan de opbouw van de
kieine gehavende vloot. In deze tijd wordt ook de basis gelegd voor de
schitterende successen van de jaren vijftig.

Toen Maarten op Njord kwam, trof hij daar mensen die de oorlog zelf
hadden meegemaakt, mensen die bereid waren hard te werken en te
luisteren, die een grote gemeenschap waren. Nu zegt hij ,heb je overal
clubjes. „Die generatie van na de oorlog met Suermondt voorop is met
niets begonnen. Ze moesten overal zelf voor zorgen. Suermondt heeft
eens bijna alle roeiers uit-training gezet, omdat ze zich niet aan de
regels hielden. In 1947 hebben we de eerste vruchten geplukt, de overwinningen begonnen binnen te druppelen. In '48 werden het er nog meer
en als kiap op de vuurpijl wonnen we in '49, '50 en '51 bijna alles. Het
mooiste wat je als roeier kunt meemaken is een Varsity-overwinning.
„Jongens. het is jammer dat jullie dat niet meegemaakt hebben. Heel
Leiden op de been, want Njord leeft wel bij de echte Leidenaren." Hij
kijkt wat in de verte. Misschien denkt hij aan zijn verplichte toclit op het
paard. Als we hem vragen naar een foto, zegt hij: „Nee, die zijn er niet.
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En ik ga ook nooit meer op dat paard. De Iaatste keer gooiden ze zevenklappers achter dat paard."

Bootslieden
Maarten blijkt niet alleen een aanwinst voor Njord to zijn. Ook voor
Minerva worden vele diensten verricht. Maarten krijgt, mede dankzij
Hessel Pape en de firma Hes, .het bouwen van boten en riemen onder
de knie. Samen met Piet Fleur, die in 1954 bij „Die Leythe" in dienst
treedt, zal Maarten vele riemen en boten bouwen, ook woonboten die
nu nog aan het Galgewater liggen. De samenwerking tussen de bootslieden wekt de verbazing van buitenstaanders, die voortdurend de indruk
krijgen van een hooglopend conflict tussen Maarten en Piet wanneer
op gebruikelijk volume, Maarten iets uitlegt. De bootslieden vormen
in die tijd een hechte groep. Over een weer kan men op elkaars diensten
rekenen en de bootslieden zien elkaar geregeld op de wedstrijden.
De jaarlijkse races tussen bootslieden en vervoerders op Hollandia zijn
een hoogtepunt.
32

Relatie Maarten met student

H

et contact van Maarten met het Corps (studenten) buiten Njord om,
begon ongeveer in '48 toen de Brauw praeses collo was." Het ,begon
doordat de Brauw een podium nodig had en er was natuurlijk geen geld,
nou, ik een podium gemaakt, wat hij zelf op kwam halen in zijn driedelig
pak. Nee, die de Brauw was ook nergens te beroerd voor, zoals de
meesten in die tijd vlak na de oorlog, dat ging toen wel even anders dan
tegenwoordig. Maar eh, ja, na die tijd he'b ik samen met Piet (oude
bootsman van Die Leythe) jaren lang podia gebouwd en opgezet, vooral
bij de kruisavonden."
Maarten heeft daarnaast enorm veel timmerwerk verricht, van eenvoudig
reparaties, tot zijn laatste meesterwerk, ni. schuifdeuren tussen de eetzaai en de grote zaal in de nieuwe societeit, „Maar eh die hebben die
klootzakken er ook al lang weer uitgesloopt. Ze doen maar tegenwoordig, smijten met geld, het ene jaar bouwen ze een bepaald soort selfservice systeem om dat het jaar daarop weer of te breken en dan twee
jaar later weer op te bouwen. Nou vraag ik je, waar is het verstand
van de student. Als ze hun stempel maar kunnen drukken door iets
nieuws neer te zetten. Tonnen heeft het gekost maar daar kraait geen
haan meer naar op de dechargevergaderingen; het interesseert ze geen
moer man. Maar wat wil je, ze worden niet meer opgevoed als ze aankomen. Geef mij de oude groentijd maar, daar werden kerels gemaakt,
oke ihet was vaak poepzuur, maar dan werden er 's avonds weer een
stel geemancipeerd en stonden dan op voet van gelijkheid met de ouderejaars te borrelen en daar leerden ze zo krimmeneel veel van he,
maar de volgende dag weer phoet. Maar tegenwoordig, kennismakingstijd noemen ze het, nou voor mij hoeft het op deze manier niet. Kotsen,
dat moet ik ervan als ik ze zo bezig zie, gewoon zielig. Maar weet je,
de pest is dat er alleen over de slechte dingen van de oude groentijd
geluld wordt, nou vraag ik je, die waren toch ver in de minderheid?
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De groentijd

Ja, natuurlijk waren er excessen, maar heel weinig en die straften zichzelf wel af, ging je te ver als ouderejaars dan werd je in het kolenhok
gestopt de hele avond, kijk en dat vind ik nou sportief. Maar gelachen
dat we hebben, man een . beroerte hebben we ons gelachen. Zeker toen
de oude societeit afgebrand was en die groenen hier op Njord moesten
eten. Met Bert en Joop Bodewijs die toen bedienden, en een klerezooi
daarna, niet te geloven gewoon. Ook overdag waren er altijd groenen
op tNjord, die riemen moesten schuren en zo. lk herinner me nog ene
keer toen was Willem van Wermeskerken er ook en die liet zo'n groen
een spatbord van zijn Harley Davidson - hij zat ook in die h.d.-club schuren, nou man dat ding blonk als een spiegel, maar wat wil je na een
'hele dag schuren. Nu moesten die groenen aan het einde van de dag
heel Njord opruimen, geen stofje mocht er meer liggen. Alleen dat
spatbord lag er nog. Nou ik schreeuw he klo , die groen kijkt op, ik
zeg, is dat opruimen? pak dat ding op en donder dat zo ver mogelijk
in het galgewater, en eh hij doet het, had je Van Wermeskerken moeten
zien, perplex, 'hij kon alleen nog maar zeggen, jij lul, blauw hebben we
gelegen. Het is natuurlijk opgedoken, maar dat is toch humor man.
34
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Nee dat waren gouden tijden, die groentijden, dat kweekte raceroeiers,
geen trutten. Wat? nee van ihet raceroeien heb ik me zoveel mogelijk
afzijdig gehouden. Die jongens hadden trouwens indertijd de grootste
moeite, met die bonnen om genoeg te vreten te krijgen. Ze 'hebben geprobeerd om met de Gunst de oude directeur van de societeit iets te
regelen, maar dat kon . zogenaamd niet, nou dan niet zeiden ze en hebben toen jarenlang bij madame in de Kloksteeg gegeten. Ja, de contacten
met madame waren toen erg goed, afstudeer-borrels heb ik daar ook
nog gehad.
Moet je trouwens kijken hoe weinig mensen er gesjeesd zijn in die ruim
30 jaar dat ik werkzaam ben op Njord. Ja vroeger werd daar geweldig
op gelet he ik bedoel. dat die jongens studeerden, als de studie niet goed
genoeg ging mochten ze niet eens in training van , het bestuur, eerst je
propjes of je kandidaats , halen werd er dan gezegd. Ja en die sterke
sociale controle is er niet meer, doodzonde werkelijk, de laatste jaren
hebben er een paar rondgelopen die geruisloos van het toneel verdwenen zijn en dat is toch wet erg lullig. Het lijkt wel of alles de jeugd
van tegenwoordig minder interesseert. Maar ja, wat wit je, ze komen
in een gespreid bedje terecht en hoeven er niet meer voor te knokken.
Man ik 'heb trouwens ook ettelijke keren als huwelijksbemiddelaar gefungeerd, prachtig. Vraag maar na, eens even kijken, zo heb ik bijvoorbeeld Mulder, 'Kuipers en Bins aan een vrouw gekoppeld. De laatste?
er, o ja dat is die lachebek uit de zaadbak, die Jan Vos, aan Sabine,
maar die zijn nog niet getrouwd.
Maar tegenwoordig, nee, er valt weinig meer te koppeten. Net lijkt wet
of at die kerets blind en impotent zijn man, stoten van meiden !open
hier op Njord rond sinds de fusie, maar gevraagd worden voor een
sempre? Ach schei toch uit, dat durven die zogenaamde moderne kerels niet, nou dan kun je de gordijnen wel laten zakken.
De Vlietmeiden
Toch is die fusie met de Vtiet wel een verbetering geweest voor Njord,
een stuk gezelliger werd het, zeker in het begin. Maar dat mag ook wel,
we hebben ons indertijd kapot gewerkt om de kleedkamers met douche
en riolering op tijd ktaar te krijgen. Ook die aannemer met zijn knechten,
ik heb ze verrot geschotden, maar wel aanpakken die lui, ook de aannemer zelf stond te metseten. 'Prachtig was dat, even kijken dat waren
eh Bekooy, Swart en Brinks, maar ze pikten het wet, geweldig was dat
en het was op tijd ktaar natuurlijk.
En toen kwamen die vtietmeiden, ja gezellig was dat, 's morgens om half
zeven stonden ze hier brood te smeren en koffie te zetten, onder leiding
van Viv en eh o ja Majoor die was er ook wet bij, gezellige meiden
man, Njord was toen een kliek. Presteren deden ze ook, zeker het eerste
jaar, ze zijn nog naar de Europese geweest."
36
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Maarten is verder zeer verbaasd, dat deze gezelligheid plotskiaps afgelopen was een jaar of twee daarna. Hij heeft er op zijn bekende manier
van alles aan gedaan om dat te veranderen: de bekende veehalen over
de vele flessen die hij van zijn eigen geld aangeboden heeft, waarbij
Maarten als een brulboei de nuldejaars meisjes naar de borreltafel
tracht te „Iokken".
Over de fusie met Vliet had hij eigenlijk niets te vertellen, misschien
ook omdat hij mensen niet voor ;het hoofd wil stoten? Ook over Madame
was hij zoals wel blijkt bijzonder kort van stof.
De Vischclub.
Dan de Vischclub. Hij was daar ook niet erg lang over, maar een ieder
kent de talloze verhalen, waaruit wel blijkt dat dit gezelschap een
bijzonder prettige rol in zijn leven gespeeld moet hebben.
Hij is in '48 lid geworden van dit gezelschap, wat „niet eh kijkt naar de
kwantiteit maar naar de kwaliteit". Praeses was toen Johan van Wijck.
Maarten zegt gouden tijden met de visclub meegemaakt te hebben, een
zeer exclusief gezelschap, waar nauwelijks een misser tussen zit, die
naar zijn zeggen „toch nooit meer zijn smoel laat zien". Na de bovengenoemde Johan werd Koos Knaap Praeses, toen deze overleden was,
was de Iegendarische bakker Hulst aan de beurt. Hij weigerde echter
omdat iedereen die Praeses werd dood ging en hij wilde dat nog lang
niet. Maarten, de toenmalige propraeses werd toen gewoon aangesteld
en is het nu zo'n 15 jaar. Hij vindt het zo langzamerhand wel welletjes
en zegt dat de jongere generatie aan de beurt is omdat er anders geen
continuiteit is.
De jaarlijks terugkerende visdag is naast de iets frekwentere visvergadering - die over het algemeen minder druk bezocht wordt dan de
visdag - altijd weer een hoogtepunt. Gebroederlijk naast elkaar gezeten,
of in bootjes, wordt er om de verschillende fel begeerde trofeeen gestreden, door de leden, de bediendes - die tenminste nog niet uit de
club gestapt zijn wegens vermeende stront met de visservoorzitter reunisten en de „gewone" studenten.
„Zo eh zijn we nog 's een keer uitgenodigd door meneer Steensma,
die een pracht van een boerderij had en een polders man, nee eh dat
was een juweel van een viswatertje. 0 ja, de lunch zou ook door
Steensma aangeboden worden, dat was dus weer puik geregeld door
het bestuur.
Zit ik daar te vissen, komt zijn schoonvader, meneer Ruis, een echte
beer weet je wel, naar me toe. Zeg Maarten zegt hij waar had je gedacht
te dineren vanavond? Nou eh had ik een klein eethuisje gezien vlakbij
dus ik zeg dat tegen hem. Weet je wat je doet Maarten je komt met je
club bij mij dineren. Mooi, de Lange dacht ik, je zit gebeiteld! Nou man
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wij naar het huis van meneer ,Ruis toe na het vissen, we kwamen daar
en ik lieg er niet om, een kast van een huis, met zalen van kamers. Wij
worden onmiddellijk door zo'n indische bediende, waar hij er nog twee
dozijn van rond had lopen, naar de borrelzaal geleid. Nou man alles
kwam daar gewoon je mond binnen vliegen, de Iekkerste happen en je
hoefde maar te kijken en je glas werd weer vol geschonken, geweldig
gewoon. Op een gegeven moment komt mevrouw naar me toe, bent u
Maarten, ik mag toch wel Maarten zeggen? Natuurlijk mevrouw Ruis
zeg ik. Je moet een ding zeer goed begrijpen Maarten, ik houd jou volledig aansprakelijk voor wat hier allemaal gebeurt. lk zal wel een pietsie
verbaasd gekeken hebben, toen ik zei, natuurlijk mevrouw, want voegde
ze er aan toe, ik wil niet dat hier met eten gesmeten wordt!

Die had natuurlijk ook hier en daar verhalen over studenten gehoord,
dus ik toch nog maar even iedereen op het hart gedrukt om zich hier
te gedragen. Nou wij naar de eetzaal. Zeker 180 potten en pannen op
tafel, een rijsttafel noemen ze dat, dat is natuurlijk onzin want je ziet
alleen maar vlees. En eh naast me zat Van Gijn, die was net die dag geinaugureerd, dus ik hem opscheppen, hij kon niet meer, maar je kunt
niet al die lekkernijen, die maar binnen bleven komen, laten staan zei ik,
vreten dus. Nou man hij kon niet meer, spuugmisselijk was hij, prachtige
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dag was dat. Nee, breek me de bek niet open over de visciub, zo'n
gezelschap is dat, puik. Neem nu die keer bij de Vink, toen van Hoogstraaten en Moulijn geinaugureerd werden, de Brauw zat in een bootje
foto's to maken, hij had net een nieuw fototoestel en belichtingsmeter
gekocht, wordt natuurlijk da bootje omgekiept door die twee kerels en
alles weg, maar wel gelachen, man ik zou er een boek over kunnen
schrijven.
En dan vorig jaar het 50-jarig jubileum. He, goud was dat, een prachtige
dag een enorm aantal reunisten, oak uit de begintijd, kijk he dat is nou
het bewijs he, dat de visciub die leeft man. Het is het enige gezelschap
dat nog leeft. Het corps, ach schei uit het corps is al lang dood, een
wijventroep, een kindercreche, dat is het geworden. Nee dat jubileum
was af, een stralende dag, prima viswater, een briljante lunch en dan de
receptie, van heinde en verre kwamen ze, nee geweldig! Aileen het collegium en de commissie ontbraken, tekenend is dat he. Ook geen berichtje van verhindering, verbranden die hap. En 's avonds een prachtige
partij, als een oelemetoet zijn we geworden!
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Nostalgie
Al met al is het duidelijk dat de verhouding met de studenten altijd erg
goed is geweest en nog steeds is. Wel is het heel duidelijk dat Maarten
zeer nostalgisch naar het verleden terug blikt, hoewel hij zeer realistisch is en zijn ogen niet sluit voor de veranderende levensopvatting
van de tegenwoordige student, daar althans begrip voor heeft. Wel
steekt het hem zeer dat men zo onverschillig staat tegenover allerhande
zaken en daar dan ook op die manier mee omspringt, materiaal, gebouw
etc. Het is het bekende verhaal van het gespreide bedje, waar hij op zich
uiteraard gelijk in heeft, maar wat te doen tegen zo'n halsstarrige tekortkoming? Het is te hopen dat zijn opvolger er ook de wind er een
beetje onder krijgt, zowel bij het bestuur als de andere leden (als ze
zich maar niet met het beleid in het algemeen gaan bemoeien!).

ilMifZUMPROW

Daarnaast maakt hij zich grote zorgen over de continulteit, die in een
studentengemeenschap meestal ver te zoeken is. Het bijwerken van de
verschillende instructieboeken laat vaak veel te wensen over, het waanidee het zelf wel te kunnen, na een of twee keer 'begeleid te zijn (dit
vooral wat roeicoaches en de T.C.'s betreft), , het aan de ene kant zeif
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willen doen van de zittende besturen en aan de andere kant niet to veel
willen ,,bemoederen" door de nog in Leiden rondlopende honorair- en
ex-bestuursleden.
De nostalgie blijft toch de boventoon voeren, wat niet zo verwonderlijk
is met zo'n succesvol begin na de oorlog.
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ZUn bete vriendinnen

Anna de Lange en Cornelia Blok

An: „Hij heeft een grote mond maar dat is al jaren zo; nou ja, hij draait
zich dan om en is 't vergeten. Het is ook iemand die lets afmaakt: als hij
ergens aan begint, dan maakt-ie het of ook. lk zelf heb er nooit geen
moeite mee gehad op Njord, daar groei je in. Want het is ook het werk
van je man. In het begin toen we bij Njord begonnen, was er nog niet
veel, er was nog een heleboel op de bon. Koek en eieren enzo. Maar
Maarten die kreeg toen ook het buffet erbij van Suermondt. Maarten
kreeg dan de ene heift en de andere was voor Njord. Nou ja, er was
dus een boel op de bon, maar Maarten ging dan op de fiets naar de
Mare en dan kwam ie met die trommels koeken thuis. Hoe die het voor
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mekaar kreeg, want niemand kon anders koek krijgen,maar ja, hij is altijd

op de man af he. Ja, .het buffet stond toen nog in de werkplaats, daar
stonden dan de sapjes en de koektrommels, die blauwe met de prijs
er op geschilderd. Dan konden de roeiers pakken, maar dan moeten ze
hun naam op een briefje schrijven en dat bij Maarten afgeven. Dan kwam
die een keer in de maand thuis met al die briefies en die werden dan
op stapeltjes gelegd en dan moesten we ze optellen. Er waren natuurlijk
ook briefjes zonder bedrag erop, maar Maarten zorgde er dan wel voor,
dat ze toch een bedrag moesten betalen. Hij is er mee uitgescheeen
omdat hij er te weinig aan verdiende."
Cornelia: „Ja ik moest toen ook meehelpen met die bonnetjes van hem.
We zijn voor het eerst op Njord gekomen met het 75-jarig bestaan,
toen stonden we achter de tap. Want, Suermondt had tegen Maarten
gezegd dat hij voor goedkoop personeel moest zorgen, dat waren wij.
Weet je nog An met die koffie? Als we te weinig koffie hadden, want
daar was ook nog moeilijk aan te komen, dan gooiden we er Buisman
bij, en dat werd steeds meer. Op het eind van de avond zat er alleen
maar Buisman in de koffie, en ze vonden het allemaal zulke lekkere
koffie."
Al die afwas
An: „Ja, dat was ook zo iets. De melk was nog op de bon, dus daar
konden we niet zoveel van krijgen. Toen ging Maarten het bij Menken
halen en kwam hij iedere dag met melk en yoghurt, en dat was toch op
de 'bon. lk heb ook achter de tap gestaan met de intraining, dat was toen
nog een hele middag. Dat begon om 2 uur, en als de jenever dan op
tafel kwam dan moest ik weg en ik heb dus alle leuke dingen gemist.
(Vraag: u weet dus ook niets van een intraining in 1954 toen er een stel
mensen door het ijs zakte?) Nee, toen was ik at weg. Ja en lunches
heb ik in die tijd ook gedaan. Dan gaf ik ze 4 boterhammen, 2 met ei
en een met kaas en o ja, dan ook nog eon met worst en melk erbij.
Voor f 1,50.
(Vraag: U heeft toch ook in het Zwanennest gewerkt) Ja dat was toen
het huis net gekocht was, toen konden ze geen werkster krijgen, en
toen zei ik, dan zal ik het wel doen. Maar dat was maar een maand of
drie. 'Dat was van half twee tot half zes. En in het begin deed ik de
afwas ook nog, maar toen stond er op het laatst zo'n hoop dat ik gewoonweg niet meer aan het trappehuis toe kwam. En dat moest wel,
want die van Someren Greve die had een hand Pukkie en daar kwamen
van die grote bossen haar af. Dus toen heb ik gezegd, doen jullie de
afwas zelf maar. Tja, en dan zegt Maarten: Ach, jij hebt nooit wat te
doen gehad. Maar ja, Maarten die zag dat nooit. Want hij was bijna
nooit thuis. Eerst met het voetballen, vooral met de jeugd, en toen later
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bij Njord. Hij ging dan altijd mee naar de wedstrijden. Nee, ik had het
gisteren nog met El er over en die zegt: Moe, het is eigenlijk vreemd
dat hij de Iaatste jaren thuis is."

Cornelia: „Ja, en dan kom je daar, en dan begint ie ons eerst uit te

schelden. Daarna leggen we een kaartje. Als we weggaan, dan is het
eerste wat ie doet, is de TV aanzetten. Soms staan we nog op de gang
en dan zeg ik tegen Tanja, hoor, hij heeft de TV al weer aan.
Ja, ik vond het niet erg om op Njord te komen, het was een andere tijd,
en er was een andere mentaliteit. Dat heet toch zo? Weet je nog, An,
" (An) „Ja, dat was Suermondt, toen
toen Suermondt 's morgens
had Njord de Varsity gewonnen en toen 's morgens stond Suermondt in
de straat te schreeuwen Njord heeft de Varsity gewonnen." (Vr.: Hoe
vonden de buren dat?) „0, daar hebben we nooit narigheid mee gehad,
ook als Maarten jarig was, dan stond de hele straat vol met fietsen.
En we kregen ze ook allemaal op bezoek bij de prognosevergadering,
maar toen kwamen er nog niet zoveel. Tegenwoordig komt iedereen.
Maarten heeft die vergaderingen in het leven geroepen. En dan zaten
ze soms gewoon op de grond, en soms gingen ze pas om 6 uur 's morgens weg. Nou, ik kon natuurlijk de hele nacht geen oog dichtdoen,
want ik mocht er natuurlijk niet bij zijn. Maar dat vond ik niet zo erg.
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lk heb me nooit zo met het roeien bemoeid, want ik mocht er toch
nooit bij zijn. Dat is pas veranderd toen we op Njord gingen wonen.
lk heb er nooit moeite mee gehad hoor, want daar groei je in. Soms
was het wel leuk, toen El geboren werd in '52 werd ze petekind van
de 8-8. Vroeger moest iedere roeier een rijksdaalder betalen aan
Maarten als ze gewonnen hadden, maar dat heeft Maarten naar een gulden gedaan, want dat werd veel to duur. Maar, als dan de B-8 won, dan
ging het naar een boekje voor El. lk geloof, dat El dat boekje nog ergens
heeft. , Daar stonden alle namen van de B-8 in. Dat zou nou niet bij ze
opkomen, het was vroeger toch wel gezelliger."

Zwaan groeten
(Vr. Waren de studenten vroeger anders?) „Ja, ik weet niet. Ze kwamen
jonger aan, maar ze leken ouder. Ze traden ook anders op, ook tegen
Maarten. Nou, het was gelukkig niet zo erg als bij Hendrik. Daar waren
het allemaal de heren voor, maar het waren vroeger andere types. .Dat
kwam door de oorlog en ik denk dat Maarten het anders ook niet gered
zou rhebben. Ze waren meer man, dat kwam ook wel door de opvoeding.
(Vr. en door de Groentijd?) Ja, soms vond ik dat wel verschrikkelijk
hoor, want dan waren ze allemaal kaal en dan moesten ze op hun knieen
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door de Zwanezaal en met hun kop omlaag en die mochten ze dan alleen
optillen om de zwaan te groeten. Nou ja wat heeft dat nou voor zin?
En dan moesten ze een appel schillen voor de ouderejaars. Maar ja,
na een paar jaar waren ze dan gewoon. Dat heeft toch wel z'n nut gehad.
Er kwam een keer op Njord een jongen X en die was zo vervelend, dus
had iedereen in zijn boekje geschreven dat ze het hem maar zuur
moesten maken. Nou dat is toen ook wei gebeurd, maar die jongen is
daar zo van opgeknapt. Er kwam ook nog een jongen die deed theologie,
niet voor dominee, hij moest pater worden. Toen zei Suermondt, wat
moeten we die nou laten doen? Toen heeft die bij mij op zolder 4boeken
van Suermondt moeder uitgezocht. Dan kwam ik na de middag ► huis
en dan rook ik overal sigaren want hij zat natuurlijk op zolder sigaren
te roken. (Vr. Na de middag?) Ja, want ik stond in de groentijd in . het
heilige der heiligen want de foeten moesten betalen. lk stond dan waar
nu de meisjeskleedzaal is en er waren toen maar 2 douches voor de
heren. Maar dat ging allemaal wel. Ze ruimden toen wel veel meer zelf
op. Het was toen niet zo smerig als nu soms. Maar ze waren ook
zuiniger, er was gewoon minder. Als Maarten dan oude kleren vond,
dan deed hij ze in een mand en als die vol was ging hij er mee naar
de wasserij. Dan werden die kleren verkocht en de opbrengst ging in
het botenfonds. En dan hoorde je soms: Hee, dat is mijn trui! En dan
zei Maarten dat ze hem terug konden kopen."
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(Vr. Ging u ook naar wedstrijden?) „Nou eigenlijk niet, we gingen wel
eens naar de Hollandia, maar daar was voor ons niets te doen, dus daar
ben ik maar een enkele keer heen geweest. We gingen wel altijd kijken
als Njord de Varsity had gewonnen, want dan konden we Maarten op
het paard zien. Maar daar had ie op het Iaatst geen zin meer in. Want
hij is toen een keer bijna de majem in gevallen, dat was op het Kort
Rapenburg, toen hadden ze een fakkel onder het paard, ik geloof onder
zijn staart gehouden. Ja, toen is Maarten bijna de majem in gegaan.
Nou ja, 'hij was altijd aan het rotzooien met ze. E, n als , Njord dan had
gewonnen, dan kwamen de kransen naar Njord. Een keer, toen had
er een Njordploeg gewonnen waar Koch in zat. En ik loop daar met
Cornelia op straat om te kijken, en ik zie daar ineens twee vrouwen met
die kransen lopen. lk loop op ze of en ik zegetaoin,z,eljemetaoin
hebben, want die zijn van Njord." Maar ze wouen ze niet afgeven, toen
heb ik ze afgepakt. En toen hoorde ik later dat het de moeder van
Koch was."
(Vr. Moest u ook meehelpen met de broodjes voor de Varsity). Nou,
daar waren ook roeiers voor. Is dat tegenwoordig niet meer? 'Nou vroeger dan moesten de verenigingen intekenen om broodjes klaar te maken
voor het feest, en wie dan het laagste ingetekend had, die mocht ze
klaarmaken. Maarten die wist altijd slimmigheidjes om het laagste te
blijven."
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Hard praten
(Vr. Hoe stond het toen eigenlijk met de alcohol). „Nou, dat dronk ie
toen bijna nooit, dat is pas gekomen sinds het buffet in de Zwanenzaal.
Daarvoor dronk hij nooit, daar had ie geen tijd voor. Ja, wel eens een
borreltje met Jo of Harry maar nooit veel. lk ben er een keer boos
geworden dat was op 3 oktober toen was hij 's morgens met Njord
voor de Watergeuzen gaan spelen, want toneelspelen kon ie wel goed,
en hij komt 's morgens om 11 uur thuis als een oeletoet. lk zeg, je zou
nog naar de kermis gaan met de kinderen, nou toen heeft ie zijn kop
onder de kraan gestoken en toen was het al over. Maar, hij had er
eigenlijk geen tijd voor om te drinken, hij kwam altijd pas om 11 uur
of nog later thuis.
Maar ja, hij is wel altijd druk en bewegelijk geweest,ja, druk en praterig.
Hard praten dat heeft ie altijd al gehad, alleen was het vroeger anders
dan nu. Bijna al zijn broers ihebben dat, maar dat van hem, dat zal wel
door het roeien zijn gekomen om je verstaanbaar te maken op de roeibaan. Maar hij heeft van zijn hart nooit een smoorkuil gemaakt."
Cornelia: „Weet je nog An, van die ruiten?" „Ja, dat was toen we nog
niet boven Njord woonden, toen werden er altijd ruiten ingegooid. Het
was een keer zo erg, dat Maarten had er 18 nieuwe ruiten ingezet, en
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ging eten op de Roemer Visscherstraat. Toen kwam ie terug en toen waren ze allemaal weer ingegooid. Nou toen is Maarten gaan bellen en
kwam de politie en die zegt: Ach, die studenten maken toch ook altijd
alles kapot. Nou, toen werd Maarten boos en zei: lk hoop dat ze bij u
alle ruiten ingooien. Een maand later trouwde er een nichtje van me en
die vader van die knul waar ze mee ging trouwen dat was dezelfde
politieman. Nou hij deed natuurlijk net alsof hij Maarten niet kende.
Maar er was wel minder breuk toen ze vroegen of we boven Njord kwamen wonen.'
lnbrekers
lk heb altijd een goed gehoor gehad. Maarten niet, die sliep maar door.
Op een avond hoor ik gestommel en ik zeg tegen Maarten: Hoor jij niks
dan? 'Adh mens gaat toch slapen, inbrekers maken toch geen lawaai',
nou en de volgende dag waren die bakken Ieeggehaald. Tegenwoordig
kan je er geen 'peil meer op trekken, ze komen maar. Vroeger werd
Njord afgesloten 's avonds en in de Kerstvakantie ook. Nu zijn ze er
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altijd en danlaten ze maar het Iicht branden. Nou van herrie, ja, 'bij
feestjes dat dreunt door. En dat nieuwe apparaat dat daar nu staat, dat
maakt helemaal een iherrie. Overdag vind ik het niet zo erg, maar als
Maarten effe op de bank Iigt, of als ze 's avonds om 10 uur nog beginnen. Kan dat dan? Ze moeten toch op tijd in bed liggen?"
„Ja die geintjes heeft hij altijd al gehad. Want ze waren met 8 jongens
thuis en twee meisjes. Ja, en toen kwam ie bij mij thuis en zegt ie tegen
me moeder: die koffie van jou moet ik niet, dat Iijkt wel slootwater, ik
wil een koppie chocola. En dat deed ze dan ook nog. Ja, hoe dat nou
kan, dat begrijp ik niet, ze hebben altijd alles van , hem genomen. Als
iemand anders die dingen zegt, dan wordt ie in mekaar geslagen."
(Cornelia: An, hij is aan zijn tweede jeugd bezig) „Ja, maar dat ruttelen
dat konden ze allemaal goed bij 'hem thuis. Want zijn vader heeft ook
nog in de Gemeenteraad gezeten. Weet je nou genoeg?"

*
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Mahonie en jenever

.e en dag of tieri geleden publiceerderi
wij een foto van een zogenaamde
leviathan -- een oefenboot voor
Achten welke de roeivereniging
van de Universiteit van Oxford als
-gip der eerste in Europa in gebruik
zint hebben genomen.
*it van de leden van Njord kwa
nit' echter vertellen, dat deze boo
filOets nieuws op roeigebied i , t1
/— clot Oxford dace zeker
igapese primeiz aplet aithiff34,2!
,

jord nam eenzelfde snort boot,
ebouwd door de botenknechten
van Njord en Die Leythe, Maarten
e Lange en Hesse! Pape, reeds in
,950, in gebruik.
;Ere wie ere toekomt en op de foto
iziet men dan de „Sleipnir" (genoemd
Idus naar het achtvoetig ros van
1,11odan). Njord's befaamde slagrocier G. Dutry van Haeften staat
aan het roer.

1f

;

„Veel is er in de loop van de jaren op het gebied van materiaal niet
veranderd.
Zo'n 60 jaar geleden maakten Dijckman en Ritschi hun modellen in de
ontwerpkamers in Rotterdam.
Hess hun leerling ging hiermee door. Deze modellen waren zo perfect,
dat ze nu nog niet wezenlijk veranderd zijn.
Zo rond 1960 gingen Wamsteker en ik op bezoek bij Prof. Carl Adam,
die experimenteerde met afstelbare dollen en brede bladen.
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Njord en Argo introduceerden deze brede bladen en roeiden in 1960 een
„dead-heat' op de Varsity, als ik daar nog aan denk!"
„Toen zijn we ook nog bij Empacher geweest, maar die maakte toen
alleen nog maar riemen. En Karlisch? Ja daar komt de „Prinses" vandaan: De zogenaamde miskoop van de eeuw. Maar we kregen wat we
vroegen: een regelrecht topschip, maar er was toen geen roeier die er
ook maar aan kon ruiken. Binnen een week waren de bankjes doormidden en de uitleggers krom, maar wat wil je ook met dat hap gruis.
Maar na wat vervangingen 'hebben die Super-atleten er toch nog een
goed schip aan, want die huid is ijzersterk."

„De roeibond wilde zo'n 15 jaar geleden alle overnaadse vieren er
uit doen. Typisch weer zo'n hak op de tak sprong. Heel Nederland moest
C-vieren kopen, Njord ook. lk iheb de aankoop v- an een vier nog tegen
kunnen houden; twee miskopen per eeuw, Allemaal flauwe kul man,
Schei toch uit.
Polyester is wel sterker dan hout, goed schoon te houden en te onderhouden, maar ja, bij breuken moeilijk te repareren."
Over afstellen: „Hensen zei bij de laatste duinloop: „Als de instelling
goed is, is de afstelling ook goed." Wel ja, man, Bergsma trok achter
elkaar 19 blikken met een diepende riem."
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Bootsliedenraces

Vanaf 1945 tot het seizoen '55 of '57 werden op lustra van roeiverenigingen speciale wedstrijden voor de bootslieden van Studenten- en Burgerroeiverenigingen gehouden. Ook de schippers deden wel eens mee.
Aan die wedstrijden nam een heel apart viertje deel: Harry op boeg,
de Lange op twee, Servaas van de Vliet op drie en Bakker van Nereus
- toen al zo'n 50 jaar oud - op slag. Dit fraais werd dan gestuurd door
Cor Heuvelman van Triton.
De Lange: We wonnen altijd, ook al startten de bootslieden van de burgers „vals". Voor die gelegenheid bond ik bij wind tegen, de oren tegen
mijn hoofd."
„De prijs was - wat anders? - een kruik Jenever, beschikbaar gesteld
door de Kolonel van de Trappen. Toen die rond '57 stierf stopten wij
ermee."
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Dudok LustrumwedstrUden in 1955
In '54 hadden wij op Njord een lustrum gehad met een bootsliedendiner.
Daar het jaar daarop Dudok een lustrum zou vieren, wisten wij de
bootsman van Dudok en de Sergeant-Majoor Del Brassiere er toe te
pressen het bij de Overste Schulte Nordholt voor elkaar te krijgen, dat
Dudok ook een bootsliedendiner zou organiseren."
„De overste vroeg mij wie er zouden komen. Daarop antwoordde ik
een man of 15. Nou zegt die Overste: „Dan zal ik voor een man of
twintig bestellen, zoals ons gebruik is bij de soldaten."
„Dat hebben wij geweten! Uiteindelijk kwamen alleen Harry, de oude
Meeuwisse met zijn zoons Cees en Cas, de bootsman van ,Dudok en
ikzelf natuurlijk. Maar laat er nou iedere dag voor twintig man vervoer,
eten en jenever komen, zodat we een jeep de man hadden en we ons
met jenever konden wassen."
We sliepen op de schuit van Meeuwisse, maar gingen 's avonds altijd
nog even uit; meestat naar een café midden in de rimboe waar alleen
smokkelaars en die soldaten kwamen. Binnen de kortste keren stand
de hele tent op zijn kop, inclusief de waardin van een jaar of vijftig,
een ontzettend dikke vrouw en wat er toen allemaal gebeurd is
Jezus Krille nog aan toe, geloof Maarten de Lange maar
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Harry van Laga

Geen Njord zonder Maarten en geen Laga zonder Harry, derhalve reden
genoeg om naar Delft te reizen en daar aan Harry te vragen, wat 'hij
zich van Maarten herinnert.
Harry: „Een aparte figuur is Maarten altijd geweest. Neem nou de
Lustrumwedstrijden in Breda bij Dudok:
„Daar was Maarten weer bezig. We sliepen daar in een tent op van die
(britsen. Het was donker, en in het wildeweg gooide M. een glas of een
kopje weg. Gelijk een vent een gat in zijn kop. Geen nood, zei Maarten,
en hij zou wel even verband gaan halen. Toen ging hij de tent uit, in zijn
borstrok en zijn witte onderbroek. Ineens riepen de militairen die daar
wacht liepen: Wat moet dat? Maar hij heeft zijn verband toch gekregen."
Maar die gezelligheid van vroeger is er niet meer. Dat komt omdat de
schuiten voor botenvervoer er niet meer zijn. Vroeger gaf je de man
twee knaken en dan ging de vrouw van Ad gehakt en brood halen en
je kreeg koffie. Je nam een pilssie, het was een trefpunt. Go, je sliep
's nathts op de Bosbaan.
„Toen Maarten daar kwam (op Njord) zei hij: „Nou, het is niet veel,
maar ik verdien er goed." Want hij haalde al het koper van de riemen
af. Als je zo'n riem losliet in de boot, zonk hij gelijk. En dan moet je ze
nou horen afstellen over een millimetertje meer of minder. We hebben
een acht, met vaste riggers, en daar heeft een jonge acht 5.45 in geroeid.
Kijk wat hadden wij voor hout na de oorlog? Zwaar hout. We moesten
wel."
De verihalen die Harry vertelt over boottypes en hout, over afstellingen
en over Iichte en zware houten boten komen vrijwel overeen met die
van Maarten. „Roeien is trekken". Die boten die ze zeif bouwden maakten ze na van tekeningen die ze lieten maken via een Oud-Lagaaier. Dat
was wel een kius. Harry heeft nog tekeningen van skifs en tweeen van
Simms.
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De Poolse juffrouw

„Toen op de EK op de Bosbaan was ik samen met Maarten bootsknecht
van al die ploegen. Jongens we hebben gewerkt voor de Russen, de
Hongaren en de Tsjechen. En dan was er zo'n man van de Roeibond
en die schreef alle uren op die we werkten. De Russen ihadden niks,
de Joegoslaven hadden slibovits bij zich. God man, met de eerste trein
naar Amsterdam en in Leiden, stapte Maarten dan in. Met onze chef
hebben we toen wel moeilijkheden gehad. Maarten vroeg ronduit: „Zeg,
waarom schrijf je al die uren eigenlijk op. Werken we er te lang over?"
„Nee dat is voor de administratie." Nou ja, we moesten een paar kiussen
voor de Russen doen en Maarten zegt „Dat is dan driemaal honderd
gulden." „Dat is goed," zeiden de Russen. ..Neen, neen," zei onze chef
„dat is niet reeel, geef ze maar honderd gulden." De Russen .hadden
hun tas al opengedaan om de 300 gulden eruit te halen. Nou, „ik zal hem
wel krijgen," bromde Maarten. „Nee joh, dat kan je niet doen." „Hou
jij je smoel" en hij naar Suermondt toe, die was toen wedstrijdleider,
Maar we hebben ons geld wel gekregen.
Suermondt heeft toen ook nog voor f 150,- gezorgd, de wedstrijden
waren net afgelopen en ze zouden met zijn alien naar Krasnapolsky
gaan, want daar zou de .huldiging plaatsvinden. Enfin, Suermondt was
aan het bellen en hij is klaar en toen komt ie naar ons toe en zegt tegen
ons drieen (M.H. en Meeb), dat de Egyptenaren moeite hadden om hun
boten in de kisten te krijgen. Hij zegt, dat wij dat wel zouden moeten
doen en dat we er f 150,- voor moesten hebben. Nou, dat was natuurlijk
zo gebeurd. Jezus, man, we hebben daar van all -es gedaan. Gaten in
boten gemaakt, gelijmd, riemen geschilderd, want al die Oostbloklanden
die kwamen voor het eerst, wisten die veel. De Russen hadden halverwege de Amstel een tent gehuurd, het Kalfje. En ze hadden een juffrouw
bij zich en die sprak Duits.
Er was een Poolse juffrouw, de enigste mooie daar met een mooi figuur
en die werd gecoached door een manke coach, dat kwam door de oorlog
natuurlijk.
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Beeldschone Renata
roeit als een smid
Russische yoghurt verdween
in Nedericazdse magen
E Nederlandse roeigteritf ebbtn Donderdagavond haar
triomfen van die mild het schone Bagevaecti•oneer in
D
de buurt van. 'ICopenhagen plezierig gevierd, te zamen met

I

haar tegenstandsters. Roeiepde meisjes uit negen Iamden
kwamen bijeen de gymnastieklokaal van de kostschool,
waarin zij zijn ondergebracht.
Natuurlijk waren de Nederlandse roeisters in de allerbeste
stemming, al moesten de roeisters van De Vliet aan theel wat
nieuwsgierige oren uitleg.gen, wat er nu eigenlijk was gebeura
kort voor de finish van haar race, waarom de ploeg liet lopen
en zelfs de boot trachtte te stoppen. Toen alle nieuwsgierigheid
was bevredigd vergaten de Leidse studentjes toch maar gauw
de schrik van die middag. En ze waren samen met die van Die
Leythe de gangmaaksters op een vrolijk feest.
De Nederlandse meisjes brachten er duchtig de stemming in.
En vooral toen ze in groepjes volksdansen gingen uitvoeTen en
volksliederen zingen steeg de geestdrift zo, dat er een nieuwe
edele wedkamp ontstond: alle nationaliteiten wilden lets laten
zien en horen van de dans- en zangkunst van haar land. Zelfs
de Poolse schone, Renata, met de onuitsprekeltjke achternaam — de slagroeister van de Poolse Dubbel Twee — liet
haar zang- en danskunst bewonderen.
Renata heeft in de roe:erswereld de titel van „Miss Universe"
gekregen („Ze is beeldschoon, maar ze roeit als een smid",
zei een kleine Nederlandse stuurman, rood als de hoofddoek,
die Renata tijdens de race droeg). Tijdens de race van de
Dubbeitwee stonden alle Nederlandse roeiers en velen van
hun buitenlandse collega's gescandeerd te schreeuwen: „Renata! Renata! Renata!", in de hoop, dat Renata zou zegevieren.
Men had deze „Miss Universe" zelfs beloofd, dat men gekleed
te water zou springen om haar, volgens Nederlandse Varsitytraditie, te huldigen wanneer ze zou zegevieren.
Maar Renata keek meer naar de oever en had meer aandacht voor haar lieve lachjes dan dat ze lette op haar tegenstandsters, die ver voor haar uit roeiden.
Het overwinningsfeest van de Nederlandse roeisters, samen
met haar buitenlandse tegenstandsters, was opgewekt. En het
duurde lang. Vrijdagochtend stortten de Nederlandse meisjes
zich dan ook hongerig op de ontbijttafel, die voor haar (naar
zij meenden) in de eetzaal van het roeierskamp gedekt stond.
In korte tijd was de inhoud van een flink aantal flesjes yoghurt
in de magen verdwenen.
Toen kwamen de Russische roeiers binnen. En toen bleek.. .
dat de yoghurt voor de Russen was. De Nederlandse me'sjes
waren aan de verkeerde tafel gaan zitten. Het duurde lang
veor de Russen begrepen, dat er een misverstand in het spel
was en er weer een glimlach op hun gezichten kwam.
59

Daaruit blijkt reeds de tendenz,
die op dit tournooi aan de dag
treedt. Een opmerkelijke versohuiving in de krachtsverhoudingen, vergeleken met de voorgaande na-oorlogse Europese kampioenschappen. Die tendenz zal de
komende dagen nog veel sterker
aan het licht treden.

Tempo.... Tempo
Wsqt men ziet hier vela Woe;en, de Tsjechische Vier met
Stuurnian, de schitterende Deense Vier zonder Stuurman, de Russischet Acht om maar enictie
van de opvallendste te noemen die het bestaan om met behoud
van lengte, eenheid en bovendien
rust in de recover tot een hoog
tempo te komen, veel hoger
dan onze Nederlandse ploegen.
Daarin schuilt de kracht van die
ploegen: zij hebben het vermogen
tot een beslissende aanval, tot
een hardnekkige verdediging, omdat zij zo gemakkelijk tot tempoverhoging kunnen komen.
Ook onze Vier met Stuurman
kon
miste dat vermogen:
lange tijd, tot bijna de j11100
toe, tweede blijven in hate ligrkansing, een halve lengte op zijn

bOogst {Maar meestal minder)
achter Frankrijk, doch toen de
goede, maar toch werkelijk niet
uitzonderlijke Noorse Vier een
scherpe spurt inzette, kon de Ne .-:

deze aanval, die de Fransen uit
hun evenwi-cht bracht en. van de
leiding beroofde.
Van de 19 landen, die aan dit
tournooi deelnemen, hebben er
11 reeds een of meer picegen in
de finales. Rusland staat aan het
hoofd met vier finaleplaatsen; de
Tsjechen, Denen en Fransen hebben er twee, de Belgen, Joegoslaven: Engelsen, Duitsers, Noren,
.
Zwitsers en Italianen een

derlansVitmg

Vier zonder stuurman: le heat: 1.
Denemarken 6.46,9; 2. Rusland 7.01,1;
3. Hongarije 7.03,3; 4. Tsjechoslowakije 7.04 8 2P heat: 1. Groot-Brittannie 6.50.3; 2. Oostenrijk 6.52.9; 3. Belgie 6.53,2; 4. Zuid-Slavie 7.00,1. 3e
heat: 1. Noorwegen 6.53,1; 2: Duitsland 6.53,4; 3. Zweden 7.07,0; 4. Zwitseriand 7.18,6
De eerste van ince heat kpmt in de
finale, de overige ploegen gaan naar
de repechages. De tweede heat zal als
gevoig van enkele valse starts later
verroeid worden.
Double sculls: le heat: 1. Zwitserland 7.05,2; 2. Belgie 7.11 ; 7; 3. Denemarken 7.13,1; 4. Tsjechoslowakije
7.13,3; 5. Hongarije 7,39,5. 2e heat: 1.
Rusland 7.14,4; 2. Zuid-Slavie 7.18,9;
3. Zweden 7.25,3; 4. Tsjechoslowakije
7.26,1.
Twee met stuurman: le heat: 1.
Frankrijk 7.58,9; 2, Denemarken
8.05,6; 3. Nederland (Minerva Amsterdam) 8.09,9; 4. Zweden 8.20,5; 5.
Polen 8.35,2. 2e heat: 1. Duitsland
8.02,9; 2. Rusland 8,12,9; 3. Belgie
8.
8.13,3; 4. Finland 8.14,
De eerste van elke heat komt in de
finale, de overige ploegen gaan naar
de repechage.
Acht: le heat: 1. Frankrijk 6.24,0;
2. Zuld-Slavie 6.24,6; 3.' Noorwegen
6,45,6. 2e heat: 1. Rusland 6.15 8; 2.
Itahe 6.20,1; 3. Denemarken 6.40,7.
at heat: 1. Tsjechoslowakije -6.24.2;
2. Hongarije 6.31,0.
De eerste van elke heat komt iil_ de
finale, de overige ploegen gaan, ftaar
de repechages.

Maar dat was een lastige meld, want die maakte misbruik van haar
schoonheid en dan had ze weer dit en dan had ze weer dat, maar die
heeft Maarten altijd geholpen. Droevig zegt Harry nog „Nou, dat was
een mooie meld." En er liep bij de Russen een technische man, die kon
wel niks, maar dat was die technische man. Die liep altijd bij ons rond,
want ze dachten dat we b.v. zaagsneden in de boten zouden maken.
En Maarten wou Russisch leren. En dan vroeg hij aan die man allemaal
vieze woorden. Dan zei die man wat en vroeg Maarten „Zo?" en dan
pakte Maarten een verfkwast en schreef het woord op de muur, en dan
die technicus „Nein, nein," en pakte dan een lap om die vieze woorden
van de muur te vegen. Dat waren allemaal van die straatwoorden.
Ja, we hebben samen veel boten gebouwd voor Njord, Laga en Proteus
ook wel. Maar je moest wel wat bijverdienen.
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„Leiden is gekomen met een bus. Jullie hadden een bus met een bar
erin. En het Bestuur van Njord had een witte jas aan, die waren de
bedienden. En Hilterman die was al dronken, maar die hebben we in
Groningen in de bus gelaten. En het was zo'n lawaai onderweg, als we
stopten voor een café, dan gingen de deuren al dicht. En we reden op de
Afsluitdijk en toen moesten ze allemaal zonodig pissen. Dan liep Maarten
er achter langs en gaf ons allemaal een duw, dus we waren allemaat nat.
En Maarten had een lied gemaakt dat hij op papiertjes had laten zetten.

En toen kwamen we bij Aegir en toen was de receptie eigenlijk at een
kwartier afgelopen, er hingen nog wat Oud-Aegirmensen en toen kwamen wij binnen. lk met zo'n blaasding en iedereen met iets in zijn handen. En toen heeft het nog twee uur geduurd. Daarna gingen we naar de
Societeit. Maar iedereen ging mee, en er was eten tekort. De stuurlieden
kregen dan een bord soep en kregen dan een zwaai en werden dan
op zo'n luifel gezet, dus je 'begrijpt dat dat een klerezooi werd. Wij
zitten tussen Oud-Aegir en die Hamming stak alle papieren tafellakens
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in.de brand. Nou tegen een uur of twaalf moesten we weer terug en
we komen op die markt en daar was zo'n duur restaurant, als de gasten
daar gegeten hadden werden ze met een koetsje naar huis gebracht.
Ad Meeuwisse springt op zo'n paard en dat begint te draven. En toen
is dat paard met Ad erop een paar maal de markt om gegaan."
We gingen altijd samen naar Groningen met de trein. Toen waren we
daar en toen moesten we ergens slapen, dus we stappen een café binnen, ik een pilsie en hij een borref. Nou hij vraagt aan die mevrouw
achter de tap „Weet u misschien waar we ergens kunnen slapen?" Nou,
dat kon daar. Hij was natuurlijk zo onder zeil, want met jenever slaap
vlugger dan met al die pilsies, dan blijf je lopen. lk was dus wakker,
en de 'hele nacht ihoorde je dan allerlei geluiden en deuren klapperen
en roepen en ik begin te twijfelen. Na een tijdje wist ik het zeker. 's Morgens worden we wakker en ik zeg tegen Maarten: „weet je waar we
geslapen hebben?" „Ja, in mijn nest." „Nee, in een hoerekast." Had
me dan geroepen." Nou toen moesten we naar beneden en daar kregen
we een ontbijt dat was goed man. Zijn vrouw Riek zegt: „Go, .hadden
jullie dat dan niet eerder door?"
„Ja joh, vroeger moesten wij nog alle boten laden. Dan was je tot diep
in de nacht bezig.
Maarten heeft toen nog de zaak van Hess kunnen overnemen, maar dat
dorst ie niet. Hij zat toen nog maar een jaar in het vak. lk vind het wel
jammer, dat we niet meer kunnen samenwerken, maar we hebben nu veel
te veel boten met al dat onderhoud. Maar ik heb altijd meer lol gehad
in overnaadse boten dan Maarten, dat overnaadse schiet niet op he. Je
moet stroken maken, spanten, klinken."
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Grote mond

„Ja Maarten heeft altijd al een grote mond gehad. We waren een keer
op Laga aan het werk en hij krijgt daar geweldige ruzie met een Lagaaier. Nou, het was half elf, hij zegt ineens tegen die vent: „Het is half
elf, ik ga naar huffs, breng me effe op de fiets naar het station." En die
knul deed het ook nog. Een beetje aggressief is hij altijd al geweest.
Hij zegt het recht op de man af.
Ja die bootsliedenvier, dat was met Dirk Bakker. Maarten die zat op
boeg en Jo en ik dan. Ja ze zeiden van ons altijd dat we vals startten
maar dat deden ze zelf."
„Ja toen zijn we samen naar Luzern geweest. We zouden betaald worden
door oud-ledenverenigingen want er was geen geld. Toen zegt Maarten
tegen de voorzitter van Oud-Laga: Ja maar zakcenten motten we ook
hebben. Enfin, wij in een auto naar Luzern. Komen we daar en zeggen
die lui van de roeibond van of wij even de maten van de boten van de
russen willen opnemen en Maarten gelijk: ik heb mijn duimstok niet
bij me. Zal ik er een voor je halen, dan kan je het zelf doen." 'Nou wij
sliepen daar in een prachtig pension vlak bij de Pilatus en op een goeie
dag gaan wij die berg beklimmen. Nou halverwege zeg ik. Maarten ik
ga terug ik ben moe. „Zeur niet," zegt Maarten. Kom nou, daar staat
een koffietent boven. Nou daar was niks dat was een gewoon ihuis,
en Maarten er op af. Er liepen wat koeien en Maarten zegt: ik ga effe
vragen of ze koffie zetten. lk zeg, dat kan je toch niet doen, maar er zat
een oude opoe en die ging koffie zetten. Morgen zegt Maarten, gaan we
er weer naar toe met een taart. Dus de volgende dag zaten we er weer.
's Avonds liepen we in Luzern en we horen muziek ergens dus wij naar
binnen, een keldertrap af, daar speelde een bandje. Na een tijdje gaat
Maarten met die band praten en zei dat ik ook muzikant was en toen
heb ik ook meegespeeld. En de laatste dag zijn we naar het roeien
gegaan, toen zaten we op de eretribune. Je moet niets vragen zegt
Maarten, je moet gewoon doorlopen, je doet net alsof je Rus bent of zo.
Nee, ik ben niet mee naar Rome geweest. Maarten wel, maar die lui
in de auto zaten zo hard to rijden dat Maarten onderweg wilde uitstappen."
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Piet Fleur

Piet Fleur kent Maarten at van voor de oorlog toen beiden bij dezelfde
aannemer werkten. In 1954 is Piet bij „Die Leythe" in dienst getreden.
Daar heeft hij het vak geleerd door veel samen te werken met Maarten.
Toen „Die Leythe" een wherry wou hebben, kregen Piet, Maarten en
Harry de opdracht om deze te bouwen. Hierna volgden pim. 200 riemen
en enkele gladde boten. De bouw van de riemen moet een neurotische
aangelegenheid zijn geweest aangezien de riemen op „Die Leythe" in
elkaar gezet werden en dan vervolgens snel in de lijmklem op Njord
gezet moesten worden. Toen Gijsman voorzitter werd kreeg Piet toestemming voor zijn eerste gladde boot, die hij met Maarten is gaan
bouwen. Het geschreeuw van Maarten wekte buiten de loods verwondering over de samenwerking.

...ft...N.
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De. bootslieden vormden toen met de vervoerders een 'hechte groep.
Tot voor 10-12 jaar was het gebruikelijk dat de bootslieden naar de
wedstrijden meegingen. Toen er meer verenigingen opgericht werden
(zonder bootslieden) werd de sfeer slechter. De bootslieden van de
oude verenigingen konden nl. al 'het werk opknappen. Binnen de bootsliedengroep is Maarten altijd zeer Iuidruchtig geweest. Piet herinnert
zich dat Maarten een keer door de voorzitter van de A.R.B. uit de consumptietent is gegooid toen hij zijn consumptiebonnen wou omzetten in
borrels. Aan bootslieden (d.w.z. aan Maarten) werd niet geschonken.
Maarten had de voorzitter al eerder op de dag getergd. Toen later aan
de overige bootslieden wel een consumptie aangeboden werd verlieten
deze eveneens de tent. De bootslieden hadden toen ook nog 'hun
bootslieden/vervoerders-race op Hollandia. Hollandia was de gezelligste wedstrijd. Later, toen er teveel verenigingen gingen meedoen, ging
ook daar de sfeer eruit.
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Behalve bij de bouw van riemen en boten hebben Maarten en Piet ook
samengewerkt bij de bouw van een aantal woonboten 0957-1959). 'Het
bouwen gebeurde in de avonduren en in de weekends. In de koude
februari-avonden kregen ze toen sloten koffie en soep van de familie
Van Crevel. De bouw van een woonboot duurde ongeveer 10 weken.
Maarten regelde de zakelijke afhandeling. Over het algemeen ging het
zeer gemoedelijk. Piet hielp hiernaast ook nog bij Maartens werkzaamheden op de oude societeit o.a. de bouw van de grote prijzenkast van
Njord.

*
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Maarten blikt terug

De mooiste jaren

De mooiste roei-jaren liggen voor hem van '49 tot '54 en van '60 tat '65.
„Ach, of en toe flikkert het vlammetje even op. Talent? Welnee, je kunt
het leren, maar dan moet je onderaan beginnen in bak en tub. Je gaat
toch ook niet leren fietsen op een eenwieler." Wat een goede roeier
nodig heeft volgens Maarten is inzet. De instelling van sommige ouderejaarsleden bevalt hem niet zo. „Wie het oudste is is de baas". Bijna
jaloers: „Als we toen gehad hadden wat we nu hebben. Je komt toch in
een gespreid bedje?" De welvaart heeft er voor gezorgd, dat de mensen
veel zorgelozer zijn. Er gaat dan wel niet meer kapot, maar ze letten
er minder op. Schade aan materiaal wordt niet eens meer genoteerd.
Volgens Maarten is dat allemaal gekomen na de zestiger jaren. „Inspraak? Best, als ze maar niet langs elkaar gaan werken, en als ze
maar weten, dat uiteindelijk het Bestuur en de TC- de dienst moeten uitmaken."
Over de vloot: „Die is toen ik er was verdrievoudigd. In het begin 'hebben we moeten bedelen, er waren niet eens koperen nagels. Er is nu
maar den boot van voor mijn tijd, de Leda. Weet je wel, dat 35 boten
(van de 65) nog geen 10 jaar oud zijn? En ik ben er trots op, dat ik daar
aan heb mogen meewerken."
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De baas
Als je Maarten vraagt, wie al die jaren de baas in de loods is geweest,
begint hij te grijnzen en zegt dan 'heel triomfantelijk: „Ik". Direct erop:
„Maar met mijn baas, de commissaris materiaal heb ik natuurlijk veel
te maken gehad." Eigenlijk heeft niemand zich ooit met zijn werk beziggehouden. Hij heeft veel geleerd van Hessel Pape en door veel te kijken
bij andere bootslui. Wel zegt hij, dat er vroeger meer gezag van het
bestuur uitging. „Zo'n Suermondt, die was het gezag. Die bemoeide
zich overal mee." Praeses, quaestor, gebouwen en materiaal heeft hij
het meest te maken, met de abactis eigenlijk het minste.
Maarten hangt zijn sympathieen niet aan de functie of aan de mensen op
met wie hij weinig of veel heeft te maken. Dat op mijn vorige jubileum
die Heyning even uit Frankfort kwam, dat wind ik prachtig." Hij verheugt zich nu al op , bezoekers uit Equador en Cameroun op zijn afscheidsreceptie.
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Een en al Njordbestuur
Een Iijst met at die bestuurderen uit al die jaren, dat Maarten Njord diende, mag niet ontbreken. Het commentaar van Maarten op die mensen
evenmin. U kunt het hieronder vinden.
Aileen, word niet boos, als uw naam wellicht ontbreekt.
De eerste jaren
Suermondt: Typisch iemand, die altijd de baas wil zijn. Maar, het is wel
een hele goeie.
Wilkens: Goeie roeier en deed het als abactis ook niet slecht.
de Court Onderwater: Hij was een vrij zelfstandige figuur en hij had het
op het materiaalgebied voor het zeggen.
Trouw: Wel wat goeieg.
Ten Brink: lk stond er echt van to kijken, toen ik hoorde, dat hij belangrijk werd in D'66.
Dutry: Hij is een heel andere man dan Suermondt, maar was toch een
uitstekende praeses. Hij sprak de Leidse bevolking ook enorm aan.
Voor de mensen was Njord Dutry.
Charges

to Day
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B or C

Bolger: Toch, wel goed voor 'het materiaal.
Buss: Wij waren het soms wel oneens met elkaar, maar echt eigenwijs
was hij niet.
Tideman: Van zijn pa hebben wij een dekzeil gekregen waarvoor wij
nog moesten betalen ook.
Gobius: Goeie roeier en stuurman, maar hij had geen quaestor moeten
worden. Hij is trouwens gelijk met An jarig.
Heckman: Ontzettend goede coach.
Algie: Een goede praeses, at was hij niet zo van de tongriem gesneden.
En natuurlijk een fantastisch roeier.
Wansink: Een Iegendarisch figuur, die jongen was, wat je noemt, met
de helm geboren. Het riet voor zijn hobo liet hij uit Karachi komen.
Die jongen was in alles fantastisch. Een genie.
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Van Geuns: Joris Goedbloed.
Hamming: Goed.
Hazewinkel: Die rooie, daar heb ik opeens weer contact mee gekregen.
Van Crevel: Heel slim en zo bescheiden. Hij kan zo goed luisteren, veel
beter dan ik.
Landaal: Goeie vent, al zat 'hij nooit in het bestuur.
De jaren vijftig
„De jongens werden jonger en hadden merendeels niet zo bewust de
oorlog meegemaakt. Maar, het waren goede kerels, dat komt mede door
de groentijd."
Van Hoogstraten: Rustige man, hij had zijn figuur mee.
Cleyndert: Ha, ach een aardige vent. Hij dacht, toen hij „mr." was geworden, dat hij meteen man in bonus was. Mooi. Hij heeft overigens
de koningin ontvangen.
Muuder: Goeie zeiler, maar was strontend eigenwijs. Zo weigerde hij bij
mij het boek te kopen.
Pel: Een gierige quaestor, maar wel goed.
Van Ligten: Hij heeft er voor moeten werken om in het bestuur te mogen komen
op zijn oude dag.
Van Schaardenburg: Hij won de Oude Vier. Verder, maar vergeten.
Dekker: Dat hij na zijn militaire dienst toch nog is afgestudeerd
Mijn broer is er eon keer op consult geweest. Hij zat in de wachtkamer en praat wat. Doet Dekker opeens de deur open en roept:
„Welke de Lange is er?"
Hoekstra: Ja, gouden blikken. Bedeesd figuur, maar legendarisch.
du Perron: Gekke vent.
Mol'ijn: Mooie iblanke jongen. Hij is nog naar Amerika gestuurd voor
de kaasreclame.
Teen Een Landaal-type. Hij is weer terug uit het buitenland.
KaIff: Hart van goud en een goede quaestor.
Iemhoff: Dat ging best, hij was ook niet eigenwijs.
Avis: Hij deed op het buffet goed werk, toen Njord dat in eigen hand
nam.
Boreel: Die lange, een aardige vent. Jammer genoeg, nooit meer gezien.
Tromp Meesters: Een buitenbeentje. Hij deed van alles. Hij werkte in de
haven, zat in de olie en heeft ook een museum opgericht.
H. Wamsteker: In alles volmaakt. lk heb nooit ruzie met hem gehad.
Teixeira. Hij was erg enthousiast, maar is daarna sterk veranderd.
Gaijmans: Ook prima.
Ursone: Een enorme operakenner. Hij heeft in die tv-quiz van Theo
Eerdmans de hoofdprijs gewonnen.
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Meesman: Die kon erg goed ibevelen geven. Het was to merken, dat
hij militair was geweest. ik had er geen hinder mee.
Roest Crollius: Hij haalde als roeier niet de top. Dat was wel moeilijk
voor hem.
Noe: Prima, hij zit nu bij B.Z.
v. d. Linde: Goeie quaestor, al kon hij wel zuur zijn.
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De jaren zestig
„Goeie jongens, de Iaatste lichting die echt de groentijd heeft meegemaakt."
Kleipool: Hij was toch echt wel een goede praeses en ik had een goede
verstandhouding met hem.
de Ruiter: een goeie vent, maar wel wat schreeuwerig. lk 'heb wel met
hem in de clynch gelegen.
Wolthuis: Goeie kerel.
Harink: Tja, daar had ik moeite mee. Al zal ik ook wel eens fout hebben
gezeten.
Stelma: Prima vent, heeft hij ook in het bestuur gezeten?
Innerriede: Een type als van Ligten. Je kon erg met hem lachen. Hij
heeft er wel de pest in, dat hij de 'kroniek nog steeds niet per
Iuchtpost ontvangt.
Rombouts: Tja
toen, een leuke vlotte vent. Nu heeft hij lange haren
en zo.
Punt: Prima vent. Hij speelde bij W. Wamsteker in de band.
Van GO: Een gouwe, punt uit.
Faber: lk vond hem eerst ongeschikt voor praeses. Maar hij bleek uitstekend!
W. Wamsteker: De sterrenkijker. Hij kon moeilijk doen, maar in zijn
hart een goeie vent.
Bicker: Die jongen werkte zich 'helemaal kapot in de T.C. Maar, er
kwam niets uit. Hij was trouwens een uitstekend rugbyspeler. Het
verbaasde mij niet, dat hij in dienst bij de commando's kwam.
Zuiderbaan: lk weet niet wat ik er van moet zeggen. Oh ja, jammer dat
hij slechter zeilde dan Mulder.
Stolk: Zijn pa was een goeie vent. Die 'heeft ons eens een barrel aangeboden, waar we het hele huis hebben leeggezopen.
Terpstra: Een mooie jongen. Toen hij trouwde is de commissie met al
zijn vorige vriendinnen op de receptie gekomen.
Maarten) Bins: Wel goeieg, maar toch pinniger dan zijn broer.
Wieringa: Een beste jongen.
De Zwaan: Gek.
Stuut: Gekke bal.
Kauffmann: Rustig en precies, de kenmerken van een goede quaestor.
Van Vliet: Goed, maar hij had 'het moeilijk. Zijn hele bestuur ging zowat
in de commissie.
K. Wamsteker: Hij lijkt op zijn oudste broer.
Romeijn: Goeie vent.
Schiff: Een hele goeie kioris.
Koch: Goed, maar nooit meer gezien. Dat is de pest.

75

Varekamp: Hij had een moeilijk jaar, het zat erg tegen. Er waren problemen rond het al dan niet opengaan voor niet-corpsleden.
Struben: lk vond hem goed, maar hij scheen er niet slordig to mogen
bijlopen.
Ledeboer: Goede ab-actis.
Werner: Een goeie vent.
Reeser: Prima.
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Sigmond: Een leiderstype.
van Kuijck: Goeie ab-actis en 'hij komt nog steeds.
M(arijn) Bins: Een goede quaestor.
Kramer: Gouden handen voor het gebouw.
„Het waren allemaal goeie Njordlui, ze waren jaren actief."
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De jaren zeventig
„Ze zijn allemaal jong en het is merkbaar, dat ze niets gewend zijn.
Weinig levenservaring, niet ontgroend en vaak verwend. Maar er zijn
toch goeien."
Brinks: Hij sterft nog steeds voor Njord. Is nog net niet aan een standbeeld toe.
Zitman: Goeie praeses, dat is alles.
van Rood: Hij was een stuk ouder dan de rest, maar hij deed het in
het bestuur niet slecht.
de Weerd: De combinatie bestuur en TC was to veel voor hem.
Majoor: Goed.
Steller: Een ster, maar hij kwam bij de leden verkeerd over.
Kraaijeveld: Een aardige jongen.
Gunst: Hij deed het niet gek en zeer representatief.
van Lier: Een bijzondere man en dat is ie. Voor het fuifroeien een gouwe.
Milders: Goed gedaan.
Marieke Kuijpers: Goed.
Cesca Marrenga: Niet gek.
Aline Voetelink: Goeie meid.
Elizabeth Tellegen: Goed.
Van Gessel: Goed, ze dachten, dat ik ontzettende ruzie met hem zou
krijgen. Maar dat is meegevallen: ik wist, dat hij eigenwijs was.
Paijmans: Prima, hij is van alle markten thuis.
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Adriaan Visser: Goed gedaan.
Brenkman: Hm, geen commentaar.
Tyche Riemens: Zeer goede ab-actis.
Heijbroek: Aardige jongen.
Nering Bagel: Sinterklaas.
Ans de Vries: Goeie meld.
Bos: Een Chinees, dat blijft ie.
Bleeker: Zeer goede commissaris.
Helma Nepperus: Een toffe meld, ze doet nog van alles.
Corien Nanninga: Ze deed erg haar best.
van Horn: Ondanks zijn uiterlijk, een lieve jongen.
Eus Manz: Een schat. Het was verstandig van haar, dat ze naar Njord

toekwam.
Dutry: Vooral in zijn eerste bestuursjaar was hij een hele goeie praeses.
Kuik: Een stifle figuur.
Hette Quispel: Heel enthousiast. Ze krijgt van mij een dikke voldoende.
Barbara de Jong: Goeie meld, maar ze had geen quaestrix moeter
worden.
Eijssen: Een gouden quaestor.
Mansoer: lk heb veel op hem gescholden, maar hij deed het niet gek.
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Petrie: Hij ziet er altijd onuitgeslapen uit, maar hij is een goeie Njordvent.
Vos: Goed gedaan.
Sabine Bijleveld: Een gezellige meid.
Louwerens: Moeilijk. Hij was enorm enthousiast en had beslist de beste
bedoelingen.
Ebeling: Moeilijk.
Kuijpers. Eigenwijs, maar wel goed.
San Curfs: Ze had meer koeken moeten eten, dan was ze wat groter
geweest.
Sneller: Goedbloed.
Bestuur 1979-1980: Die zijn nog to jong, dus daar kan ik nog geen
commentaar op geven.
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Nawoord
Na het boek gelezen to hebben, bekruipt U een gevoel van onbehagen.
Waarom staat dat mooie verhaal er niet in dat ik, tot treurenstoe, van
Maarten hoorde? Waarom niet die afgezaagde mop? Waarom niet dat
verhaal over mijn mooie overwinning? Waarom niet dat verhaal over die
intrainingspartij?
Geen nood.
U Iegt terstond een bezoek of bij Maarten en Anna de Lange, Coornhertstraat 13 in Leiden. Als we U dan ook nog vertellen dat dit vlak in de
buurt is van de 'Roemer Visscherstraat, ach, wat let U dan nog?
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Drs. N. A. van Horn
J. F. Bos
Mevr. Mr. H. Nepperus
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BOTENLIJST VAN 1 JUNI 1947 TOT 1 MEI 1980
Aanwezig op 1 juni 1947:

JAAR NAAM
1909
1913
1914
1916
1920

1922

Vijf Pijlen
Laak.
Gans
Torpedo
F. E. Pels Rijcken
()tie
Loki
Poes
Pollux

1926
1928

Castor
Skadhi
J. Cohen Stuart
Baldr
Hugin
Munin
Jaap Dutry
Nanna

1929

Hendrik

1930

L. M. 1. Redele
FjOrgyn
K. A. de Weerd
Frans
P. H. Damste
0. A. v. d. Meer
H. L. M. v. Schack
Leda
H. Rappard
R. 0. H. F. Werdmuller
von Elgg
Freyr
Frigga
E. W. de Jonge

1923
1924

1930
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1947

TYPE

BO UWER

EINDE

overn. vier
wherry
overn. skiff
skiff
viermet
tub
wherry
overn. skiff
overn. twee
(sinds 1952
dubbeltwee)
overn. twee
acht
viermet
tweezonder

Deichmann
Deichmann
Deichmann
Bowers & Phelps
Deichmann

Deichmann
Deichmann

1949 geschonken aan RV „Brantas"
1951 verstookt
1954 verkocht aan „die Leythe"
1949 gesloopt
1953 verkocht aan „Proteus 1948 verstookt
1964 verkocht voor f 50,1954 verkocht aan „die Leythe"
1966 verkocht

Deichmann
Deichmann
Deichmann
Deichmann

1959 verkocht aan Laga
1948 verkocht
1953 verkocht
1962 verstookt

12-persoonsgroenenbakken

1954 vakkundig gesloopt

tweemet
overn. skiff
tub
overn. vier
acht
double wherry
tub
viermet
skiff
vierzonder
tub
viermet
overn. vier

Baay
Deutsch
Hes

1958 verkocht
1960 verkocht
1958 verkocht
1957 vergaan
1956 verkocht
1975 verkocht
1954 verkocht in Middelburg
1958 verkocht
1952 vergaan/verstookt
1965 verstookt
heden
1961 verstookt
1961 verkocht

acht
acht
vier met

Pirsch
Dossunet
Hes

1968 verkocht aan „die Leythe"
1955 verkocht aan Skadi
1966 verkocht

tweemet
skiff
tub
overn. vier
overn. twee
oven. skiff
viermet
achtbak
acht
single wherry
overn. vier

Stampfli
Stampfli
Baay
Heuvelman
Hes
Maarten/Hessel
Hes
Maarten
Hes
Maarten/Hessel
Maarten /Hessel

1974 verstookt
1974 verkocht/verzaagd
heden
1975 verkocht aan „die Leythe"
heden
1973 verkocht
1974 opgehangen
1958 verkocht
1974 verkocht
1975 verkocht
1975 verkocht

Hes
Baay
Deichmann
Deichmann
Deichmann

Na 1947 werden aangeschaft:

1948

1949

1950
1951

1953
1954
1955

1956
1957
1958

H. F. 0. Stricker
H. Broekema
Maarten
H. J. du Pon
Helena
Zwaan
Sans Nom
Sleipnir
Freya
Sigyn
U. J. Suermondt
(na 1974 Du Pon)
Minerva
011e
Bertha
G. Dutry
(na 1962:
J. P. M. Trouw
Skadhi
Harry
Fjorgyn
Hendrik
W. Algie
Sans Doute

vaste-bank wherry
Maarten/Harry
overn. skiff
Maarten /Harry
overn. skiff
Maarten/Harry
overn. vier

acht
tub
acht
tub
overn. vier
viermet

Hes
Maarten/Harry
Pirsch
Maarten
Maarten
Hes

1956
heden
1973 verkocht
hede,n

heden
heden
heden
heden
heden
heden

JAAR
1959
1960
1961

1962
1963
1964

1965

1966

1967
1969

1970
1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978
Janna
1979

NAAM
Hektor
Frans
J. L. van Ligten
P H. Damste
Minerva
Phaselus
Zul
(na 1967 Gans)
G. Dutry
A. A. Humme
C. van Noort
Sleipnir
A. J. Landaal
L. D. J. Reeser
An
Elly
Baas Heymans
Frigga
Zephyr
H. Volker
A. F. C. Vervfoet
Kraaiepoot
J. Brouwer
L. A. Adriaansche
R. A. RoeII
ZijI
H. Wamsteker
D. J. Koeleman
Freda de Bussy
Gefjun
Corsou
Fars
Vijf Pulen
H. de Kanter
Jan
Jodokio
Pr. Margriet
Hollandia
J. Goslings
U. J. Suermondt
Viv
Doff
Gans (Ui)
Zwaan (As)
Piet
Sigyn
Nelleke
R. Gobius
R. Giel
S. Hoekstra
1 Heckman
Naucrates
Njord
Helios

TYPE

BOUWER

EINDE

overn. twee
tub
vierzonder
viermet
tweemet
tweemet
overn. skiff

Maarten/Harry
Maarten
Hes
Hes
Stampfli
Pirsch

1976 verkocht
heden
heden
1975 verkocht aan „die Leythe"
heden
heden
1975 verkocht

viermet
tweezonder
skiff
acht
tweemet
tweezonder
pl skiff
pl. skiff
C-vier
acht
C-vier
tweemet
viermet
C-vier
skiff
pl. dubbeltwee
tweezonder
viermet
vierzonder
skiff
dubbelvier
acht
viermet
dubbeltwee
dubbelvier/met
pl. skiff
pl. skiff
C-1
acht
dubbeltwee
tweezonder
viermet
viermet
skiff
pl. skiff
pl. skiff
pl. skiff
C-1
skiff
dubbeltwee
viermet
vierzonder
viermet
tweezonder
acht
skiff
wherry o.a.

Pirsch
Maarten
Maarten
Hes
Maarten
Maarten
Empacher
Empacher
Busman
Stampfli
Busman
Stampfli
Hes
Busman
Maarten
Empacher
Stampfli
Maarten
Maarten
Stampfli
Empacher
Empacher
Maarten
Maarten
Maarten
De Hoop
Verschure
De Hoop
Karlisch
Maarten
Maarten
Empacher
Empacher
Stampfli
De Hoop
De Hoop
De Hoop
De Hoop
Empacher/Maarten
Empacher/Maarten
Empacher/Maarten
Empacher/Maarten
Empacher/ Maarten
Empacher/Maarten
Empacher/ Maarten
Empacher

heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
heden
1980 verstookt

Totaal zijn door Maarten, al dan met in samenwerking met Hesse! Pape,
die bootsknecht bij „die Leythe" was en met Harry Jongenelen, bootsman bu de DSRV „Laga" 24 boten gebouwd. Maarten heeft daarnaast
7 casco's ingebouwd. Voorts heeft hij op Laga met Harry een drietal
boten gebouwd.
Als beginjaar van de boten is aangehouden de datum van aflevering.
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De foto's in dit boek zijn afkomstig uit het Njord-archief, en uit
de collecties van Maarten de Lange, Harry Jongenelen, J. van Gijn,
G. Dutry van Haeften, N. J. van Horn en J. W. Landman.

De tekeningen werden vervaardigd door J. Kehrer.
Met enorm veel dank aan Drukkerij Metro, in het bijzonder aan
de heer en mevrouw Cortjens en hun medewerkers, voor het in
zeer korte tijd vervaardigen van dit produkt.
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