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Het IJ in 1850 (Wikipedia)

Zet het blauw
van de zee
tegen het
blauw van de
hemel veeg
er het wit
van een zeil
in en de
wind steekt op

Willem Hussem, 1961

Voorwoord bij de eerste Y- historie

Het gedicht ‘Zet het blauw van de zee’ van Willem 
Hussem uit 1961 is tekenend voor de passie voor 
zeilen van Y-leden. Een passie die al sinds 1885 bij 
ons bestaat. 

Tot 1865 strekte het IJ zich nog uit van Amsterdam 
tot aan de duinenrij van de Noordzee, maar tijdens 
de aanleg van het Noordzeekanaal (1865-1872) 
veranderde het IJ grotendeels in polderland. Na het 
Haarlemmermeer was nu ook een tweede 
zeilgebied voor de watersport grotendeels verloren 
gegaan. 

De behoefte aan groter water om op te zeilen en 
een haven aan het IJ was voor 21 ‘Heeren’ de 
aanleiding  om in 1885 zeilvereniging Het Y op te 
richten. Er is veel gebeurd sinds 1885. Twee 
wereldoorlogen en diverse oorlogen ‘verderop’ 
gingen voorbij, waarbij vooral de Tweede 
Wereldoorlog hard op de vereniging drukte. 

We verhuisden van de Westerdoksdijk naar de 
Grashaven in Amsterdam-Noord, tegenwoordig de 
plek van het Shell-gebouw,  nu de A’dam toren. In 
jaren vijftig trokken we naar Durgerdam, waar later 
Enkhuizen en Marken bijkwamen. Gelukkig ging de 
Markerwaard niet door, zodat we nog steeds een 
prachtig, weids zeilgebied voor de deur hebben 
liggen. 

Generaties zeilers en zeilsters, maar ook generaties 
schepen passeerden de revue.  Het verschijnen van 
ons lustrumboek in 2020 ter gelegenheid van ons 
135-jarig bestaan maakte ons ervan bewust hoe rijk 
de geschiedenis van de vereniging is. Maar ook dat 
die nog maar bij weinig huidige leden bekend is. 
Daar willen we in voorzien met de nieuwe serie 
historische Y-specials. De redactie maakt jaarlijks 
een vijfde editie van het Y-journaal met daarin een 
speciale gebeurtenis of een specifiek onderwerp uit 
de geschiedenis van de vereniging. Elk jaar wordt 
deze special als ‘collectors item’ verspreid onder de 
meer dan 100 vrijwilligers; andere leden kunnen 
het desgewenst ook aanschaffen.

Dit is het eerste nummer van deze nieuwe reeks, 
met een overzicht van de geschiedenis van de 
vereniging in de vorm van een tijdlijn. Daarna volgt 
een facsimile uit het 40-jarig lustrumboek van

Ernst Crone uit 1925. Het gaat over de oprichting 
van ZV Het Y. 

In de volgende nummers zullen elk jaar ‘capita 
selecta’ uit de geschiedenis volgen, zoals de bijna- 
opheffing in 1932 of de verhuizing naar Durgerdam; 
een overzicht van de ontwikkeling van schepen van 
de vereniging; markante leden, zoals Willem de 
Vries Lentsch, Wiebe Draijer en Paul Nieman; 
bijzondere reizen die door leden werden gemaakt 
en nog vele andere onderwerpen. De redactie heeft 
daarin de vrije hand, enige voorwaarde: het moet 
gaan over de geschiedenis van ZV Het Y. 

De redactie van dit nummer bestond uit Henk 
Dessens, Willem Melching en ondergetekende. Elk 
jaar kunnen andere leden aanschuiven. 

Natuurlijk zullen we dankbaar gebruik maken van 
het werk onze voorgangers op dit gebied. Ernst 
Crone (1925) werd al genoemd. Ook bij het 100-
jarig bestaan in 1985 verscheen een gedenkboek 
van de hand van Nils Luger en in 1995 werd dit 
gevolgd door het onovertroffen 'zout en zoet' onder 
redactie van Bruno Bouberg Wilson en Ton Wegman. 
Tenslotte kregen we van Ton Wegman digitale 
reproducties van originele foto’s uit de collectie van 
Het Scheepvaartmuseum die hij en Elisabeth Spits 
in 2005 voor een fraaie historische kalender 
gebruikten. 

Ik ben blij met dit nieuwe project. Naast een 
bloeiende vereniging, vooral door die 100 
vrijwilligers, is een band met het verleden een goed 
uitgangspunt voor een mooie toekomst. 

Bob van der Winden
Voorzitter van Zeilvereniging Het Y
Oktober 2022 
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Zeilvereniging Het Y in de lijn van de tijd
 Om de toekomstige onderwerpen in deze serie ‘Y-historie-cahiers’ enigszins te kunnen 
plaatsen heeft de redactie een beknopte tijdlijn gemaakt van de zeil-pleziervaart bij het 
Y (en haar voorgangers). We hebben geenszins de illusie dat deze opsomming volledig 
is, beetje bij beetje zullen we in de toekomstige cahiers verder op de geschiedenis 
ingaan.

Rond 1600 Begin van de ‘speeljachten’: de burgemeester van Amsterdam had naar verluid 
het eerste jacht – op het IJ…

1600 Simon Stevin bouwde de eerste zeilwagen voor Prins Maurits (haalde 20 knopen 
op het strand!)

1622   Eerste jachthaven in Amsterdam bij de oude stadsherberg (waar tegenwoordig het 
havengebouw staat) – tot 1781

1625  Jachthaven aan de Amstel (bij de Blauwbrug) bij elkaar zijn er al honderden kajuit-
speeljachten

1693  Jachthaven op Kattenburg, 

Rond 1750  Langs de Zaan en in Friesland vinden geregeld hardzeilwedstrijden plaats
1775  Eerste zeilregatta voor de ‘Silver Cup’ op de Theems

1815  Royal Yacht club in London opgericht, gevolgd door Stockholm en Le Havre
1846  Koninklijke Nederlandsche Yachtclub opgericht door Prins Hendrik - opgeheven in 

1880
1848  Amsterdam splitst zich af: de (Koninklijke) Nederlandsche Zeil & Roeivereniging 

wordt hier opgericht (de 'KonInklijke', nu in Muiden). Ondertussen worden ook 
andere verenigingen opgericht; in Friesland, Amsterdam en Rotterdam (De Maas).

1881 Het tijdperk van ‘Admiraal Clignett’ met zijn boeier Charlotte begint in Sneek bij de 
hardzeilwedstrijden

1884  Clignett maakt school: in Amsterdam maken Jaski, Altink, de Bruïne en 
Klingenspoor een plan voor een nieuwe jachthaven aan het IJ. Ze organiseren 
eerst een ‘tocht naar Zaandam’ met 20 schepen

1885 Oprichting van Zeilvereniging Het IJ (3 april 1885). Een maand later wordt de 
eerste IJ-haven geopend aan de Westerdoksdijk. 

1886 Bijna vanaf het begin verschijnen onregelmatig de Y-berichten (vanaf 1886 wordt 
de Y gebruikt), en jaarlijks het Y-jaarboekje

1887 Het Y heeft al 380 leden, en er liggen 37 schepen en 20 open boten in de Y-haven. 
Maar de evenementen voeren bij het Y de boventoon: tochten, feesten en partijen, 
het kan niet op.

1890 De ‘Verbonden Zeilverenigingen’ (later Watersportverbond)  wordt de nieuwe 
koepel van de watersport.

1895 Grote zeilwedstrijd t.g.v. het 10-jarig bestaan van het Y: de prijzen staan nog in 
onze prijzenkast…

1910 25-jarig bestaan van Het Y. Er wordt al gezeild naar Denemarken, Engeland, 
België. Met een grote internationale zeilwedstrijd op het IJ.

’14-’18 Door de oorlog zakken de activiteiten in, maar alweer in 1921 organiseert men een
'Amsterdamse Zeilweek’, samen met de Koninklijke.

1918  Verhuizing van de Westerdoksdijk naar de Grasweg (Noord - waar later het Shell
-gebouw, nu Amsterdam-toren zou verrijzen). De kosten zijn hoog: 74.000 gulden, 
dat zou nu een half miljoen Euro zijn.

1922 Eerste jeugdzeillessen bij Het Y.
1925 40 jarig jubileum: Ernst Crone schrijft het gedenkboek (zie verder in deze Y-

historie). Burgemeester de Vlugt wordt Ere-voorzitter, op de Zuiderzee wordt de 
One Ton Cup georganiseerd en gewonnen door Y-lid de Vries Lentsch jr.

1932   De crisis slaat hard toe, en de haven loopt leeg. In 1932 was de financiële situatie 
zo deplorabel dat het bestuur (onder voorzitter Ernst Crone) voorstelt de 
vereniging op te heffen. De ledenvergadering weigert, en het bestuur treedt af. De 
vereniging sukkelt verder, maar blijft wel overeind.

1934 De speciaal opgerichte ‘jeugdvereniging’ van het Y de Zeeuwse klipper ‘
Lichtstraal’ (die ligt nog steeds in Durgerdam!)

’40-’45 De meeste schepen worden door de Duitsers gestolen, de haven wordt als 
onderzeeboothaven gebruikt en grotendeels vernield.

1951  De verkenningen tot een fusie van Amsterdamse Watersportverenigingen 
(Aeolus, de Koninklijke en Het Y) lopen op niets uit

1952 Het Y verhuist naar Durgerdam: buiten de Oranjesluizen. De eerste 
havenmeester was Eldert Porsius, Durgerdammer, na zijn overlijden in 1953 
wordt hij opgevolgd door zijn zoon Jan en diens vrouw Greet Porsius. Tot 1979. 
Kleinzoon en Y-lid Ruud Porsius kreeg in 2021 de Paul Niemanprijs.

1954  Begin van de eerste ‘Buiten-IJ zeilwedstrijden’ na de oorlog. De wedstrijd in de 
Pampusklasse is altijd het absolute hoogtepunt. 

1955 Het eerste clubschip wordt in gebruik genomen (ontwerp: Nicolaas Kroeze). Vanaf 
dan worden er ook elke dinsdagavond clubwedstrijden gezeild.

Vooraanstaande Y-leden op 30 mei 1897 aan boord van de boeier Elisabeth van voorzitter Altink. V.l.n.r: 
G. Crone, Bürger, P. Altink en E.H. Crone (Collectie Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam)
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1979 Begin van de ‘tochten per haven’: nu nog voortlevend in de jaarlijkse havendag van de
Marker liggers (derde weekend van september)

1980 Y-leden Siebe en Hennie de Boer varen met de Rollo IV rond de wereld
1985 100 jarig bestaan. Naast een uitgebreid feest en feestelijke tochten verschijnt het 

jubileumboek ‘1885 – 1985’. De eerste ‘Lady’s Cup’ wordt verzeild, ook eindigend op 
Marken. Helaas is deze traditie verloren gegaan.

1992-94 De huidige clubark wordt grotendeels door een groep leden (o.l.v Thieu van Houtert, 
Jan Arts en Cees Hissink) gebouwd

1996 De haven van Durgerdam wordt voor het eerst na 1952 gebaggerd.
1996-2021 Havenmeester Piet Roos zwaait de scepter over de Y-haven van Marken
2010 Het 125 jarig bestaan van het IJ wordt gevierd met het verschijnen van het 

jubileumboek ‘zout en zoet’, en een expositie in het scheepvaartmuseum.
2017 Het eerste meerjarenplan voor investeringen wordt door de ALV aangenomen: de 

vereniging is inmiddels een bredere zeilvereniging: 3 verenigingsschepen worden 
aangeschaft en de vloot optimisten en lasers uitgebreid. Leden zonder schip in de 
haven krijgen 50% korting op het passantengeld. Tenslotte wordt het sanitair in deze 
tijd verbeterd.

2020 Door de corona-epidemie kan het 135-jarige lustrum niet doorgaan. Gelukkig hebben 
we het Lustrumboek 135 jaar ZVhetY nog! 

2021 Start van een bloeiende samenwerking met de Studentenzeilvereniging Orionis. Onder 
meer de donderdagse Laser-zeilavonden zijn daarvan het resultaat. De aanwas van
jonge(re)leden neemt toe.

Bronnen:
 ‘Bladzijden uit de geschiedenis der jachthavens en van de zeilsport te Amsterdam’ (1925) Ernst Crone – zie 
ook verder in dit nummer. 
‘Het water op, 400 jaar pleziervaart in Nederland’ (1990) Frans Jorissen et.al. 
De volgende boeken zijn te vinden op de website van ZVhetY onder publicaties: 
 ‘ Zeilvereniging Het Y -1885 – 1985’ (1985) E.N.J. Luger
‘zout en zoet’ (1996) Bouberg Wilson, Brugman, Wegman, Poot, de Jager (red.)
‘125 jaar Zeilvereniging Het Y’ (2010) Ton Wegman en Elisabeth Spits
‘Lustrumboek 135 jaar ZVhetY’ (2020) Henk Dessens en Evert Nieuwenhuis (red.)

1957 De Schellingwouderbrug wordt geopend en de haven in Durgerdam wordt 
populairder dan ooit. Het pontje verschijnt en de ’overkant’ wordt inmiddels 
gebruikt. Begin van de Trintel race (nu Pampus regatta).

1962 Bij zijn afscheid als bestuurslid stelt Paul Nieman ‘zijn’ prijs ter beschikking, Deze 
wordt voor het eerst toegekend aan hoogleraar en latere minister (en 
jachtontwerper uit liefhebberij) Wiebe Draaijer.

1963 Eerste Y-torenrace – altijd aan het begin van het seizoen
1965 De plannen voor de inpoldering van de Markerwaard brengen een ware paniek 

teweeg bij de Amsterdamse Watersportverenigingen: langs de Noord-Hollandse 
kust zou alleen een smal randmeer overblijven..

1969 De oplossing wordt gevonden in Enkhuizen: de Koninklijke opent daar de 
Buishaven. De Vereniging van Kustzeilers, Almere, ZVhetY garanderen liggers, 
waarop Enkhuizen de Compagnieshaven realiseert.

197375 Het Y pacht een deel van de (toen nog vrijwel lege) haven van Marken: op 
7 juni 1975 wordt de ‘Westhaven’ door Het Y in gebruik genomen, de WSV 
Marken aan de andere kant van de steiger. Vaak hadden we gezamenlijk 
havenmeesters, zoals de legendarische Havenmeester Appel. 

1976 De jaarlijks Solotocht begint traditioneel in Durgerdam, maar eindigt met een 
groot feest op Marken. De Solotocht bestaat niet meer, maar de 6 Uren van Het Y 
finisht tegenwoordig eind juni elk jaar op Marken (en je kan in Durgerdam 
beginnen). 

Een pagina uit een klein fotoalbum met de winnende botter in 1905. (Collectie Nederlands 
Scheepvaartmuseum Amsterdam)

Botterwedstrijd op het (Buiten) IJ  rond 1900  (Collectie Nederlands Scheepvaartmuseum 
Amsterdam)

6 7



De oprichting van Het Y -  Ernst Crone (1925)
Nette heren en ook wel dames hadden het aan het einde van de negentiende eeuw 
buitengewoon druk met het oprichten van verenigingen. Elke dag kwam er wel een 
handjevol bij. De toegenomen welvaart, de hang naar gezelligheid en de opkomst 
van nieuwe hobby's waren aanleiding om een vereniging op te richten. Veel van 
deze nieuw hobby's zoals voetbal, fotografie en ook zeilen waren uit Engeland 
komen overwaaien. Dat land gaf toentertijd de toon aan wanneer het om 
nieuwigheden ging. 
De nieuwe hobby's hadden een technische achtergrond zoals fotografie, maar ook 
lichaamsbeweging en natuurbeleving stonden hoog in aanzien. Frisse lucht en 
beweging golden als een goede remedie voor het drukke en vieze stadsleven.
Veel verenigingen waren het domein van de gegoede burgerij die over voldoende 
geld én vrije tijd beschikte. De beschrijving van het café waar men bijeenkwam 
leest als een who is who van liberaal en artistiek Amsterdam. Ook onze oprichters 
waren niet van de straat.

In deze Yhistorie een facsimile van de pagina's 137 tot 154 van ‘Bladzijden uit de geschiedenis 
der jachthavens en van de zeilsport te Amsterdam’ (1925) Ernst Crone (inclusief de illustraties).
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"Admiraal" J. Clignett.



















Y-historie is een jaarlijkse special van het Y journaal met 
verhalen uit het rijke Y-verleden. Als blijk van waardering 
wordt deze special aan alle Y-Vrijwilligers gestuurd. Andere 
leden kunnen hem aanschaffen voor € 2,00.

Inhoud van dit nummer: 
- Tijdlijn van 137 jaar Y geschiedenis
- Ernst Crone (1925) over de oprichting van ZV Het Y


