Klaas de Jong

Kolonel C.W. de Visser
Een betrokken persoonlijkheid en ras bestuurder
Voorzitter van de Haarlemsche Jachtclub 1918 - 1940

Klaas de Jong
met medewerking van Auke Bender

Haarlem
februari 2021
Uitgave Haarlemsche Jachtclub

Nog steeds wordt in HJC-kringen met
ontzag over kolonel De Visser gesproken.
Nota bene met de toevoeging van zijn
militaire rang, terwijl hij al lang als
marine-officier gepensioneerd was, toen
hij zich voor de belangen van onze club
inzette. Hij was eigenlijk kapitein-ter-zee
bij de marine geweest, maar bij de landen luchtmacht stond deze rang gelijk
met die van kolonel.
En zo werd hij als burger aangeduid.

boven:
Kolonel C.W. de Visser

links:

In ons jubileumboek ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan in 2017 staat
al wat te lezen over deze eerste voorzitter van de HJC. Nadat een voorlopig
bestuur onder leiding van de heer C. Hin
de eerste toebereidselen had getroffen
voor de oprichting van een nieuwe zeilvereniging, werd besloten de kolonel te
vragen om de eerste president van de
vereniging te worden. Die functie - nu
zouden we zeggen voorzitter - aanvaardde hij op 2 maart 1918. Hij zou dat maar
liefst tot 1940 blijven, waarna hij tot erelid en erevoorzitter werd benoemd. Over
de achtergronden van deze voor de HJC
zo belangrijke figuur is tot nu toe weinig
bekend.
In het hierna volgende kunt u meer
lezen en foto’s bekijken over het leven
van kolonel De Visser en zijn jaren als
voorzitter van de HJC.

foto op voor- en achterplat:
Jachthaven HJC aan het Noorder Buiten Spaarne in 1923
De schepen die er (van links naar rechts) liggen zijn:
de Beatrijs I (van Hin), de Oranje I (van kolonel
De Visser), een scheldejol en twee 12-voetsjollen
foto midden op achterplat:
12-voetsjol Kolonel, vernoemd naar kolonel De Visser
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Carel Willem de Visser werd op
7 september 1863 in de Drentse stad
Meppel geboren. Zijn vader Eduard was
daar Nederlands-Hervormd predikant.
Hij had zijn eerste vrouw Petronella
Verkade al heel vroeg verloren, een jaar
nadat ze in 1857 getrouwd waren, en
enkele weken na de geboorte van hun
dochtertje Elisabeth. Vader De Visser
trouwde een aantal jaar later, in 1862,
voor de tweede maal, nu met de 26-jarige Friezin Catharina Semler, die dus al
meteen de zorg voor een jong meisje
op zich moest nemen. Die oefening kon

Geboorteakte van
Carel Willem de Visser
bron:
Drents Archief te Assen,

ze wel gebruiken, want al spoedig bracht
ze zelf haar eerste kind ter wereld. Dat
was Carel Willem, die nog drie broers
en twee zussen zou krijgen. Dominee
De Visser had overigens geen geluk met
zijn beide vrouwen, want ook Catharina stierf betrekkelijk jong op 44-jarige
leeftijd in 1880. Carel Willem was toen
zelf nog maar 17 jaar. Misschien heeft
de dood van zijn moeder hem al vroeg
in zijn leven zelfstandig gemaakt, een
eigenschap die hem in zijn latere leven
goed van pas zou komen.
Waarom Carel Willem voor een officiersopleiding bij de marine koos, is niet
duidelijk geworden. Van zijn vaderskant
kon het niet komen met verschillende
dominees in de familie, ook van moederskant zijn er geen aanknopingspunten.
Haar vader was bijvoorbeeld notaris in
Grouw.
In ieder geval ging Carel Willem naar
Willemsoord bij Den Helder, waar hij op
2 augustus 1883 van adelborst 2e klas
tot adelborst 1e klas bevorderd werd.
Bij zijn promotie ontving hij namens de
Minister van Marine als eerste kandidaat een gouden remontoir (opwindbaar horloge). Hij maakte in oktober
van hetzelfde jaar deel uit van de étatmajor, de gezamenlijke officieren van

BS Geboorte Meppel,
archief 165.015,
inventarisnummer 1863,
8 september 1863,
aktenummer 176

een voorbeeld van een
opwindbaar remontoir
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foto rechts:
De Conrad loopt de haven
van Southampton binnen
(foto 1873/marhisdata.nl)

een schip met uitzondering van de gezagvoerder, van het schroefstoomschip
Zr. Ms. Tromp. Dat lag in de haven
van Nieuwediep gereed voor de reis
naar Batavia, het huidige Jakarta in het
toenmalige Oost-Indië. Eerst maakte
het schip nog een proeftocht voor de
rede van Texel. Het was gebruikelijk dat
officieren vaak werden overgeplaatst.
Dan werden ze zogenaamd op non-activiteit gesteld, voordat ze op een andere
plaats of in de meeste gevallen op een
ander schip werden aangesteld. Dat gebeurde ook met Carel Willem die na een
aantal maanden Tromp op 20 augustus
1884 op non-activiteit werd gesteld.
Hij werd trouwens de volgende dag
alweer overgeplaatst naar een ander
schip, de Zr. Ms. Monitor Draak.
Volgens de Dictionary of American Naval
Fighting Ships deel 3, is een monitor:

aangewezen om naar Oost-Indië te vertrekken, ditmaal met een gewoon passagiersschip, het stoomschip Conrad,
dat vanuit Amsterdam naar Batavia zou
vertrekken.

luitenant 2e klasse op het stoomschip
Zr. Ms. Banka was geplaatst.
Dat de schepen “Zijner Majesteits” als
toevoeging kregen, heeft te maken met
het feit dat de majesteit toentertijd een
man was, nl. koning Willem III.
Dat zou pas bij de troonsbestijging van
prinses Wilhelmina in 1898 veranderen
in “Harer Majesteits”.

afbeelding uiterst links:
Tekening van Zr. Ms.
stoomschip Banka

Wat we ons niet altijd realiseren, is de
situatie van de inlandse en buitenlandse arbeidskrachten, die op onze
plantages werkten. Twee willekeurige
voorbeelden van treurige toestanden
kwam ik tegen in een krantenbericht
van januari 1885:

(tekenaar onbekend; coll.
Het Scheepvaartmuseum
A.2915)

foto links:

Later dat jaar volgde de daadwerkelijke
bevordering tot luitenant der zee 2e
klasse en werd hij op het stoomschip
Zr. Ms. De Ruijter geplaatst.

Dat verruilde hij na een paar jaar voor
de Zr. Ms. Van Galen, een stoomschip
van de eerste klasse. Het was kennelijk
gebruikelijk dat jonge officieren zoveel
mogelijk ervaring opdeden en dus
regelmatig werden overgeplaatst.
foto boven:
Hr. Ms. Torpedoboot Draak
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Een aardig detail van de overplaatsing
van collega-adelborsten is, dat zij naar
het nog bestaande ramschip Buffel
werden overgeplaatst.
Dat schip ligt nu in de Leuvehaven bij
het Rotterdamse Scheepvaartmuseum.
Eind 1884 werd Carel Willem alweer

Met dit schip voer Carel Willem ook
weer terug naar Nederland, waar de
Van Galen in september 1888 de haven
van Nieuwediep binnenliep. Daar werd
hij, zoals gebruikelijk, op non-activiteit
gesteld. Hij gebruikte de vrijgekomen
tijd om het examen voor luitenant ter
zee 2e klasse af te leggen. Daar slaagde
hij glansrijk voor, zo meldde de Asser
Courant op 15 januari 1889.

Deze krant nam steeds berichten over
Carel Willem op wegens zijn vroegere
woonplaats Meppel.
Een paar maanden later werd Carel
Willem overgeplaatst naar het artillerieinstructieschip Aruba, een schroefstoomchip van de 4e klasse.
De marine had in die tijd nog geen
eigen jachtclub, maar in verenigingsverband kon er gezeild worden bij de
Noorder Roei- en Zeilvereeniging.
Die organiseerde regelmatig wedstrijden,
waaraan ook marineschepen meededen.
Dat was ook het geval in het eerste
weekeinde van september 1890. Voor
de rede van Texel streden zeil- en roeiboten om “de prijzen en premiën in de
verschillende afdeelingen”. Hoewel het
weer niet bijzonder meewerkte, meldde
Het Nieuws van den Dag, slaagde het
feest volkomen en werd er door de
deelnemende vaartuigen “fel gekampt”.

De buitenhaven van
Den Helder omstreeks 1890
met vooraan afgemeerd het
stoomschroefschip Hr. Ms.
Aruba (1876-1909)
(Maritiem digitaal 033384)
foto uiterst links:
Glasnegatief uit 1909
waarop oorlogsschepen in
Nederlands-Indië: Friesland, De Ruijter, Jacob van
Heemskerk en Gelderland
(Maritiem Digitaal WF-169)

foto links:
De Van Galen uit 1872
(bron: Koninklijke Marine)

Nog voordat de Conrad in Batavia aanmeerde, kreeg Carel Willem te horen dat
hij als adelborst in de functie van van

Bij het “Prinses Wilhelmina-nummer”,
afdeling “Marinesloepen en daarmede
overeenkomende Pleziervaartuigen”,
won Carel Willem met de Pauline en
Anna de eerste premie, een kunst-
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werden geacht om een actieve rol te
spelen in de landsverdediging, kregen
een passieve rol toegewezen als logement- of accommodatieschip.
Deze inactieve schepen werden ook
wachtschepen genoemd.
De verbouwing van de oorlogsschepen
tot logementschepen bestond meestal
uit het verwijderen van de masten, de
machines en de bewapening en aanbrengen van dekhuizen en het uitbreiden van de accommodatie. In sommige
gevallen werden 800 marinemensen in
opleiding gehuisvest op een schip dat
oorspronkelijk ontworpen was voor 250
schepelingen.

foto recht:
Barkas B2 Spiegelsloep.
Nog steeds in gebruik bij
de Koninklijke Marine;
oorspronkelijk voor het
uitbrengen van ankers en
trossen en voor bevoorrading van het schip.
Nu worden ze gebruikt voor
opleidings doeleinden.
Vroeger waren de
barkassen van hout, na
1980 werden ze vervangen
door polyester.

voorwerp in zilver. Dit is de eerste keer
dat Carel Willem als zeiler genoemd wordt.
Het zou niet de laatste keer worden.
In maart 1891 kreeg Carel Willem een
detachering aan boord van de gaffelschoener Hr. Ms. Argus, die bestemd
was om toezicht op de visserij in de
territoriale wateren te houden.

schepelingen der marine” naar OostIndië zou vertrekken. Als een der medebegeleiders was de luitenant ter zee
2e klase C.W. de Visser aangewezen,
die daar voor de marinedienst bestemd
was. Na een tijdje op de Gedeh gediend
te hebben, werd hij als oudste officier
op het flottieljevaartuig de Samarang
geplaatst. Vervolgens deed Carel Willem
dienst op de Lombok en daarna op het
ramtorenschip Koning der Nederlanden.

De Asser Courant meldde dat dit gebeurde wegens zijn langdurig verblijf in
de tropen.
Uitgebreid vermeldde het Nieuws van
den Dag in juni dat de Johan Friso de
haven van Nieuwediep was binnengelopen en dat C.W. de Visser als 1e officier
tot de etat-major van het schip
behoorde. Hij kreeg daar tijdelijk het
commando over het schip.
Na een paar maanden werd hij over-

foto uiterst links:
Fregat Hr. Ms. Johan
Willem Friso (1888-1897)
(aanv Hr. Ms. Kortenaer)
(NL Instituut voor Militaire
Historie invnr 003990)
foto links:
Hr. Ms. Lombok (1892-1923)
NL Instituut voor Militaire
Historie invnr 001744

Een voorbeeld van een wachtschip is de
reeds eerder genoemde Hr. Ms. Buffel
die al in 1894 als verouderd werd
beschouwd en buiten dienst gesteld.
Tijdens de daarop volgende jaren werd
het schip verbouwd tot logementschip
en in 1896 als zodanig in dienst gesteld
voor matrozen van de Mijnendienst in
Hellevoetsluis.

foto links:
Zr. Ms. ramtorenschip
Koning der Nederlanden
foto april 1887 (Nl Instit
voor Mil Historie invnr

foto rechts:
Hr. Ms. gaffelschoener
Argus (1882-1911) (Maritiem
Digitaal/ Ned. Inst. voor
Miltaire Historie 1882/invnr
000129)

Het volgende station in de carrière
van Carel Willem was plaatsing op het
Hr. Ms. wachtschip in de haven van
Willemsoord.
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De marine beschikte nauwelijks over
kazernes en gebouwen en was dus
aangewezen op logementschepen. Een
aanzienlijk deel van de grotere schepen
die vanaf het vierde kwart van de
negentiende eeuw niet meer geschikt

Carel Willem diende ook nog op het
wachtschip, dat in Amsterdam lag. Daar
kreeg hij op 22 oktober 1892 de eervolle taak als valreepgast te dienen bij
het bezoek dat de jonge Wilhelmina met
haar moeder Emma aan de Marinewerf
brachten. Zij kwamen daar ter gelegenheid van de tewaterlating van Hr. Ms.
Koningin Wilhelmina. De beschrijving
van aankomst en bezoek werd in hoogdravende termen door de pers verslagen, waarbij het blauw marinejekkertje
met vergulde knopen en een marinepetje, dat het allerliefste blonde hoofdje
van Wilhelmina sierde, nog maar een
paar details zijn.
Eind 1892 meldde het Algemeen Handelsblad dat het stoomschip Sumatra begin
1893 met een transport van 67 onderofficieren en een aantal “mindere

005405)
foto uiterst links:
Hr. Ms. schoener Zeehond,

Ondertussen was Carel Willem tot
luitenant ter zee 1e klasse bevorderd en
kreeg hij het bevel over het fregat
Zr. Ms. Tromp.

geplaatst naar de schoener Hr. Ms.
Zeehond, waarmee hij nog hetzelfde
jaar naar het Turkse Smyrna (het huidige
Izmir) vertrok.

Vandaar stapte hij over naar het
fregat Hr. Ms. Johan Willem Friso. Met
deze laatste boot zou hij in 1896 van
Oost-Indië naar Nederland terugkeren.

Carel Willem zou zich ook inzetten voor
de oprichting van een marine jachtclub
in Den Helder. In de Telegraaf van 16
december 1897 stond het verslag van
een vergadering van de Marine-Club.
Op initiatief van de luitenant ter zee 1e
klasse, W.C.J. Smit, de latere schoonvader
van ons HJC-lid Wouter Kuyck, werd
daarin de oprichting van een Marine
Jacht Club besproken. Kennelijk was dat
geen gelopen race, want pas na veel
discussie werd besloten een commissie

politietoezicht op de visserij
(1892-1928)
NL Instit. voor Militaire
Historie invnr 005083,
foto 1892
foto links:
Het schroefstoomschip 1ste
klasse, vanaf 1893 fregat
genaamd, Hr. Ms. Tromp (Nl
Instituut voor Mil Historie,
invnr 001642)

9

foto rechts:
Twee torpedoboten, de
voorste vermoedelijk
Hr. Ms. Empong, naast
elkaar aan de kade van het
Nieuwe Diep te Den Helder
(ca. 1900).
(Maritiem Digitaal.nl)

Kaartje rechts:
Locatie van forten en
vestingsteden langs de
hele linie, van Sluis tot aan
Nijmegen (wikipedia).
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op te richten, waarvan ook Carel Willem
deel uitmaakte. Die commissie zou
verdere plannen uitwerken en overleg
met de marine-autoriteiten plegen.
Men wilde een vier à vijf tweedehands
jachten aankopen en die in “onze zeeplaatsen” stationeren. De krant hoopte
dat ook de Nederlandse zeilsport met
deze nieuwe plannen gebaat zou zijn,
als marine-officieren aan nationale
en internationale wedstrijden zouden
deelnemen.
Bij de definitieve oprichting van de
Jachtclub werd Carel Willem tot penningmeester benoemd. Hij was dus al voor
de eeuwwisseling actief in de organisatie
van een zeilclub.
Als zeiler weerde Carel Willem zich ook.
In juni 1899 nam hij deel aan wedstrijden
van De Amstel als bevelhebber van een
van de deelnemende marine-sloepen.
Hij wilde kennelijk ook een eigen schip,
want nota bene het Indische Samarangsch handels- en advertentie-blad
nam in maart 1900 een “belangrijk
bericht” op: “voor den specialen prijs
van den Duitschen Keizer is bij A. Vink
te Gouwsluis een jacht in aanbouw voor
rekening van de luitenants ter zee 1e
klasse C.W. de Visser en Jhr. C. Hoofd
Graafland, terwijl in de wedstrijden zal
medegezeild worden door den luitenant
ter zee 2e klasse C.J. Canters. De teekening is gemaakt door den ingenieur
der Marine Jonkheer H. Rappard en de
leverantie van het tuig is opgedragen
aan de firma Schouten te Gouwsluis.
Het jacht zal de vlag der Marine Yachtclub voeren.”
Ondertussen was Carel Willem als commandant van de torpedoboot Empong
in Hellevoetsluis gestationeerd om
dienst te doen in de Zuiderfrontier.
De Zuiderfrontier was een Nederlandse
militaire verdedigingslinie uit de 17e en
18e eeuw, waarvan enkele gedeelten

De Python, zoals zijn schip heette, werd
op de marinewerf in Willemsoord eerst
van kimkielen voorzien om meer zeewaardigheid te krijgen.

tot aan 1952 in gebruik zijn geweest.
De linie liep vanaf Sluis in Zeeland tot
aan Nijmegen. Het grootste gedeelte
van deze waterlinie werd door een linie
van elf Brabantse vestingsteden en hun
ommeland gevormd. De hele linie was
de langste aaneenschakeling van forten,
vestingsteden en inundatiegebieden
die Nederland ooit heeft gekend. Het
westelijke deel van de linie moest de
Schelde en de vaarroute naar de Antwerpse haven beschermen.

Toen de Minister van Marine de Rijkswerf en het wachtschip Buffel in
Hellevoetsluis bezocht, deed hij dat aan
boord van het schip van Carel Willem.
Deze ontwikkelde zich als een kenner
van dit soort schepen, want in verband
met de bouw van torpedoboten bij de
firma Jarrow en Co. in Poplar, een wijk
in Groot-Londen vlak bij de Theems,
werd hij daarnaar toegestuurd. Er werden twee torpedoboten aangekocht.
De volgende drie kwamen van eigen
bodem. Zij werden door de Nederlandse
werf De Schelde in Vlissingen gebouwd.
Toen de nieuwe torpedoboten klaar
waren, werd Carel Willem één van de
commandanten, die daarmee naar Indië
zouden vertrekken.

Maar voordat het convooi naar Indië
vertrok, werd Carel Willem in augustus
1903 uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij de plechtige herdenking van Maarten
Harpertszoon Tromp in Delft, waar een
praaltombe op diens graf in de Oude
Kerk was geplaatst.
Carel Willem behoorde daarmee tot
het puikje van de marine-officieren die
daarbij aanwezig waren.
Daarna was het dan zover dat de drie
nieuwe torpedoboten, de Python, de
Minotaurus en de Sphinx onder de
algemene leiding van Carel Willem
als oudste officier, het Nieuwediep
uitvoeren voor hun lange tocht naar
Soerabaja. In het Bataviaasch Nieuwsblad werd uitgebreid stilgestaan bij de
moeilijkheden die zo’n grote zeereis
met zich meebracht. Uit de rapporten
van de officieren die al zo’n reis hadden
meegemaakt, bleek dat daarvoor veel
wilskracht en volharding nodig waren.
Vooral het machinekamerpersoneel
kreeg het zwaar te verduren in de “voor
een leek” onbegrijpelijk kleine machinekamers en stookplaatsen. Steeds
moesten havens worden aangedaan om
de kolenvoorraad aan te vullen en de
bemanning de gelegenheid te geven
even op adem te komen.
Men moet bedenken, schreef de
verslaggever, dat het relatief kleine
schepen betrof van 40 meter lengte en
een breedte van 4,11 meter. Ze waren
uitgerust met drie torpedokanonnen
die elk twee torpedo’s van de nieuwste soort konden afvuren. De schepen
zouden een “nuttige en gewenschte
versterking” van de Indische marine
betekenen.

We zijn tamelijk goed op de hoogte van
het verloop van de zeereis, omdat een
van de opvarende officieren steeds
brieven aan de Arnhemsche Courant
stuurde, die ze als reisverslag publiceerde.
Die werden dan door kranten als het
Bataviaasch Nieuwsblad overgenomen.
Zo lezen we dat het konvooi eerst
hartelijk was toegesproken door de
commandant van de Marine in Willemsoord. De schepen waren vervolgens de
haven uitgestoomd, onder de tonen
van het muziekkorps der marine, terwijl
“een dichte menigte op enthousiaste
wijze blijken gaf van haar medegevoel
voor de bemanningen dier kleine notedopjes welke zulk een lange reis voor
den boeg hadden.” Gelukkig was het
weer sterk verbeterd en kon de tocht
op een kalme zee worden begonnen.
Via Kaap Dungeness werd koers gezet
naar Startpoint, waar besloten moest
worden of de oversteek naar de Franse
kust zou worden ingezet of dat doorgevaren zou worden naar Falmouth.
Omdat het weer zich goed liet aanzien,
werd besloten op het Franse Ouessant
aan te koersen. Helaas daalde de barometer sterk en werd alsnog besloten de
tocht naar Falmouth in te zetten. Er stak
een storm en hoge golven teisterden de
schepen, zodat het benedendeks voor
manschappen met een zwakke maag
niet was uit te houden.
Toch, beschrijft de officier, was het een
magnifiek gezicht de boten met hun
steven diep in de golven te zien duiken,
waardoor ze tijdelijk uit het zicht verdwenen, maar ze daarna triomfantelijk
tevoorschijn te zien komen zonder veel
water te hebben overgenomen.
Het regende onophoudelijk, waardoor
het zicht de verkenning van het land
onmogelijk maakte.
Gelukkig klaarde het tegen de morgen
op en konden de schepen veilig in de
haven van Falmouth aanleggen.

boven:
Startpoint Devon
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Uit de meteorologische berichten
bleek dat het konvooi een “vrij steile
depressie” tegemoet was gevaren. De
bemanning kon zich gelukkig prijzen in
een veilige haven te zijn aangekomen
en van daaruit op een gunstige stoomgelegenheid te kunnen wachten. Die
kwam met een aantal dagen, waardoor
ondanks de nog steeds hoge deining
veilig het Spaanse La Coruña werd bereikt. Voor de navigerende bemanning
had de rook uit de schoorsteen meer
last opgeleverd. Het was onmogelijk
gebleken zich schoon te houden en
iedereen zag eruit of hij zo van de stookplaats was gekomen. Het verstrekken
van “automobielbrillen” had het moge
lijk gemaakt nog iets te kunnen zien.
Het weer was gelukkig zomers en iedereen was spoedig verdiept geweest in
de brieven uit Nederland die voor de
bemanning hadden klaargelegen.
Van het Spaanse leven werd volop
genoten, maar met de zindelijkheid van
de hotels was het minder gesteld.
Op weg naar Sevilla kwamen de Nederlandse schepen een grote Engelse kruiser
tegen. Deze haalde voor elk der schepen
zijn vlag bij wijze van groet half naar
beneden. Bij het passeren van een koopvaardijschip was dat een normale zaak,
maar voor oorlogsschepen van verschillende nationaliteit was dat iets
bijzonders. De briefschrijver-officier
schreef dan ook vol bewondering: “dat
thans die machtige engelsche kruiser
de kleine bootjes salueerde moet wel
beschouwd worden als een uiting van
groote sympathie welke de engelsche
commandant gevoelde voor de opvarenden van die notedopjes, welke scheepjes hem nog nietiger moeten hebben
toegeschenen van af zijn groot schip.”
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Koninginnedag 31 augustus werd ook
op zee niet vergeten. Na in de mist de

monding van de Taag te zijn voorbijgevaren, hield de commandant een toespraak, waarna de bemanningen drie
maal de mutsen omhoog brachten met
het driewerf “hoezee” roepen.
Helaas konden ze de feestelijkheden
thuis niet meemaken, en moesten ze
zich beperken tot “Hare Majesteit een
verder gelukkig leven toe te wenschen
en een voorspoedige regering tot zegen
voor Haar Huis en Haar Volk.”

Uiteraard duurde het niet lang of Carel
Willem werd gedetacheerd op een
nieuw schip, het wachtschip de
Zr. Ms. Koning der Nederlanden.

Het zou niet de laatste keer zijn dat in
marineverslagen een zo onderdanige
toon werd aangeslagen als het over de
koningin en haar huis ging!

Na korte tijd kwam er alweer een overplaatsing, ditmaal naar Hr. Ms. Flores.

Maar het was niet alleen maar overplaatsen wat de klok sloeg, ook feestelijkheden hoorden erbij, zoals het diner bij
de Patisserie Grimm & Co in Soerabaja.
Uiteraard meldde het plaatselijke dagblad ook de aanwezigheid van Carel
Willem bij de 30-tal uitgenodigden.

foto links:
Het voormalige ramtorenschip Zr. Ms. Koning der
Nederlanden (1877-1942)
als logementschip te

Ook sportief liet Carel Willem van zich
horen door met tenniswedstrijden om
het kampioenschap van Oost-Java mee
te doen. Met zijn kompaan van de tennisclub Modderlust verloor hij echter de
wedstrijd tegen die van Modjokerto.

Soerabaja Invnr FT01588
(Marinemuseum Den
Helder) (maritiemdigitaal.nl)

foto uiterst links:
Schroefstoomschip 4e

Na het opstomen van de Guadalquivir
bereikten de schepen Sevilla, waar het
wel 46 graden in de schaduw was. De
stad was echter heel wat interessanter
dan de voorgaande havenplaatsen. Het
is voor ons misschien merkwaardig, dat
één der bezochte attracties een sigaretten- en sigarenfabriek was, waar vierduizend vrouwen en meisjes werkten.
Voor het bezoek was een bijzondere toestemming nodig geweest. In de tijd dat
vrijwel iedereen nog rookte, stond men
anders tegenover zo’n bezoek dan nu.
Na Sevilla werd via Algiers, dat toen in
Franse handen was, koers gezet naar
Palermo waar de machines en de ketels
een flinke beurt moesten krijgen.
De reis werd voortgezet naar Athene en
van daaruit naar Port Saïd. Daar houdt
het lopende verslag op, zodat we alleen
weten dat het konvooi in november
veilig in de haven van Soerabaja is
aangekomen.

klasse Hr. Ms. Flores
(1887-1906). Invnr 002519

–≠≠

Nederlands Instituut voor
Militaire Historie
(maritiemdigitaal.nl)

Voor de overname van het commando
van dit schip reisde Carel Willem naar
Bandjermasin, de hoofdstad van het
Nederlandse deel van Borneo om de
Floris naar Batavia terug te varen.

foto links:
Op het bordes van de
Patisserie Grimm & Co aan
de Pasar Besar in Soerabaja
(Collectie Tropenmuseum)

In augustus 1906 kreeg hij de bevordering naar kapitein-luitenant ter zee,
waarna hij in diezelfde maand met
het stoomschip Oranje via Genua naar
Nederland terugreisde.
Het wisselen van schepen bleef maar
doorgaan, want na de Hr. Ms. Ceram
kreeg Carel Willem een overplaatsing
naar de Hr. Ms. Gelderland, die echter
na korte tijd werd geannuleerd.

foto links:
Ansichtkaart waarop de
Oranje uit de haven van
Genua vertrekt (stoomvaartmaatschappij nederland.nl)
foto uiterst links:

Zoals gebruikelijk werd Carel Willem
daarna eervol ontheven van zijn taak
als commandant.
Als dank voor bewezen diensten werd
hij benoemd tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau.

Schroefstoomschip Hr. Ms.

Carel Willem was al die jaren bij de
marine ongetrouwd gebleven, maar dat
zou niet meer lang duren.
Of hij nog in Indië kennis kreeg aan de
in het West-Javaanse Anyer geboren

Ceram (1887-1929) invnr
003098
Nederlands Instituut voor
Militaire Historie (maritiemdigitaal.nl)
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kaartje rechts:
Anyer op de oostpunt van
Java, waar in 1808 de zo’n
1000 kilometer lange Grote
Postweg werd aangelegd,

Maria Wilhelmina Carolina Roelofs is
niet duidelijk, maar hij trouwde met
haar op 4 april 1907 in Leiden.
Hij was 43 jaar, zij een stuk jonger met
haar 26 jaar.

die heel Java van oost naar
west verbond. In 1883 werd
de plaats overspoeld door
een vloedgolf als gevolg
van de uitbarsting van de
Krakatau. Het is vandaag
de dag vooral bekend als
toeristische pleisterplaats
met zijn vele vakantiebungalows en piepkleine
stranden, met name voor de
inwoners van Jakarta
rechts:
Bedank-advertentie in
de Arnhemse courant van
4 april 1907

In de huwelijksakte wordt Carel Willem
kapitein-luitenant ter zee genoemd,
wonend in Hellevoetsluis. Zijn vader
Eduard de Visser woont in Arnhem, zijn
moeder is overleden. Hij overlegt de
toestemming van Zijne Excellentie den
Minister van Marine. Zijn vrouw Maria
woont in Leiden, heeft als vader Evert
Roelofs en als moeder Catharina Maria
van der Meulen, beiden zonder beroep
en wonend in Leiden.

en de vrachtvaart in Nederlands-Indië
trok ook de aandacht van het Midden-Javaanse blad De Lokomotief uit
Semarang. De belangwekkend genoemde
bijdrage kwam uitgebreid in het blad
aan de orde. Carel Willem greep in zijn
voordracht terug op een niet-gerealiseerd plan tot het oprichten van een
trawlermaatschappij in Semarang.
De Nederlandse regering had als eis
voor eventuele steun gesteld dat de
vissersschepen uitsluitend met een Europese bemanning mochten varen, een
voorwaarde waaraan de plaatselijke
ondernemers niet hadden kunnen voldoen. De aanvoer van vis naar Java was
daardoor nog steeds in buitenlandse
handen. Carel Willem refereerde aan de
situatie in Engeland, waar de visserij
met stoomschepen op gang gekomen
was met sleepboten die buitengaats op
zeeschepen wachtten, en om de tijd te
doden, sleepnetten achter hun schip
hadden gehangen. Toen bleek dat ze

plannen nogal wat ironisch commentaar,
omdat de onstuimigheid van de zee en
de plaatselijke omstandigheden toch
echt anders waren dan in IJmuiden. Maar
ze begrepen wel waarom een overste met
zo’n naam zich voor het visserijvraagstuk interesseerde. Het neemt voor ons
niet weg dat het toch bewonderenswaardig is dat Carel Willem zich als
marine-officier kennelijk ook actief voor
dit soort zaken interesseerde.
Zijn burger-loopbaan later zou uitgebreid laten zien dat zijn interessegebied
zich nog veel verder uitstrekte.
Maar eerst wachtte hem nog het commandantschap van het torpedologementschip Schorpioen in Hellevoetsluis.
Dit schip was in 1868 op stapel gezet
als ramschip en in 1908 verbouwd tot
logementschip voor de Torpedodienst te
Hellevoetsluis. Dat was dus maar kort
voordat Carel Willem in het voorjaar van
1909 daarover het bevel kreeg.

bij de Koninklijke Marine de hoogste
in rang bij de Onderzeedienst en de
Mijnendienst.
			

foto links:
Carel Willem als marineofficier in 1910
Rangonderscheiding

Carel Willem fungeerde bij grote
vlootmanoeuvres ook wel als scheidsrechter, waarbij het zijn taak was
de uitgevoerde opdrachten kritisch
te beoordelen. In het jaar voor zijn
pensionering kreeg hij nog de opdracht zich bij het eskader in Indië
te voegen. Hij zou daarbij op H.M.
Hertog Hendrik geplaatst worden.

boven:
Rangonderscheiding
kapitein-ter-zee

foto links:
Het wachtschip Schorpioen
van 1972-1980 door de
dienst Domeinen te Den
Helder verhuurd als internaatschip Prinses Margriet
voor de zeevaartschool
Nautisch College Noorderhaaks.
Van 1981-1982 door krakers
bezet en in 1982 verkocht
aan de Stichting Ramschip

[Bronvermelding: Erfgoed
Leiden te Leiden, BS
Huwelijk; Stadsarchief
van Leiden (Stadsbestuur

Carel Willems vader was in Arnhem
gaan wonen. Daarom verscheen de
bedank-advertentie van het nieuwe
echtpaar ook in de Arnhemse Courant.

(SA III)) (1816-1929), Deel:
4903, Periode: 1907,
Leiden, archief 0516,
inventarisnummer 4903, 4
april 1907, Huwelijksakten
1907, aktenummer 78]
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Carel Willem bleef aandacht voor Indische
zaken houden. Zijn voordracht voor de
Vereniging Moederland en Koloniën in
maart 1909 over “het verband tussen
de reeds dikwijls als wenselijk genoemde diepzeevisserij met stoomschepen

daarmee meer verdienden dan met de
sleepdiensten, waren ze tot vissersboten
omgebouwd. Zoiets zou zich ook in
Indië kunnen ontwikkelen. Op de dichtbevolkte noordkust van Java zou dan,
bijvoorbeeld in Semarang, een visserijhaven en een geschikte accommodatie
moeten worden gerealiseerd.
Hij was heel concreet geweest door ook
al een locatie daarvoor aan te wijzen.
Een ander Indisch blad had op deze

Carel Willem bereikte in het volgende
jaar zijn eindrang, toen hij op
1 augustus 1910 bevorderd werd tot
kapitein-ter-zee, de hoogste functie als
hoofdofficier bij de marine.

De reis naar Indië maakte Carel
Willem en zijn jonge gezin met het
stoomschip Wilis vanaf Rotterdam,
van waaruit zij op 27 januari 1912
vertrokken. (zie afbeelding op pagina 16)

Een kapitein-ter-zee voert het bevel over
grote oorlogsbodems, zoals een kruiser,
een slagschip, een vliegdekschip of
over een walorganisatie.
Zo was een kapitein-ter-zee tot voor kort

Wat Carel Willem in Indië nog voor
taken uitvoerde, is niet bekend.
In ieder geval verzocht hij in het
volgende jaar om met pensioen te
mogen. In juni 1913 werd hij eervol

te Vlissingen voor
restauratie, waarna het
schip te Middelburg kwam
te liggen.
Per 1999 in bruikleen voor
het Marinemuseum te Den
Helder.
Invnr 076789 Nederlands
Instituut voor Militaire Historie (maritiemdigitaal.nl)
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Afbeelding rechts:
Olieverfschilderij van
D.J. Velderman van het
passagiers/vrachtschip
Wilis dat in 1905 bij
de Koninklijke Mij De
Schelde N.V. te Vlissingen
werd gebouwd voor de
Rotterdam sche Lloyd N.V.
Het schip voer daarna op de
route tussen Nederland en
Nederlandsch Indië.
Invnr P2054; collectie
Picturalia Maritiem
Museum Rotterdam (mari
stiemdigitaal.nl)

van het bevel over de H. M. Hertog
Hendrik ontheven en kreeg hij toestemming naar Nederland terug te keren.
Ondertussen had het echtpaar De Visser
een tweede kind gekregen, wat misschien
wel een reden temeer was geweest zijn
pensionering aan te vragen. Die ging
op 8 september van het jaar in wegens
langdurige dienst tegen een bedrag van
3400,- gulden per jaar.
Dat is voor die tijd een aardig bedrag,
als men weet dat een timmerman iets
meer dan 1000,- gulden verdiende.
Het gezin kwam riant in Bloemendaal te
wonen, eerst aan de Parkweg 1,
later in een villa op nummer 5 aan
diezelfde straat.

foto boven:
Parkweg 5 Bloemendaal,
waar Carel Willem tot zijn
dood zou wonen
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Met zijn pensionering en terug in Nederland begon voor Carel Willem pas echt
zijn actieve maatschappelijke leven.
Op tal van terreinen zette hij zich in:
bestuursfuncties in het onderwijs, bij
de zeilvereniging en de padvinderij om
maar een aantal te noemen.
Ook zijn publicistische arbeid zette hij

voort met een vlugschrift dat in 1913 bij
de Haarlemse uitgeverij Tjeenk Willink
& Zoon verscheen: De verdediging van
Ned.-Indië tegen het Oost-Aziatisch
gevaar. Hij reageerde daarmee op een
rapport van de Staatscommissie voor
de verdediging van Nederlandsch-Indië
en de brochure ’s Landsch welvaart in
Gevaar van de vereniging Onze Vloot.
Hij vond dat die rapporten het gevaar
van een aanval op onze koloniën onderschatten. Hij wees op een krachtige
stroming onder de Japanners die op de
verovering daarvan gericht was en op
het gevaar dat van de zijde van China
in de toekomst kon dreigen. Hij wilde
“onze bruine broeders” in de Oost, zoals hij de Indische bevolking aanduidde,
steun en leiding aanbieden in het zich
verweren tegen de dreigende gevaren.
Misschien is de weifelende houding van
Nederland in deze kwestie te verklaren
door onze neutraliteitspolitiek.
Een ambteloos burger als Carel Willem
kon zich vrijer uiten. Opvallend voor
ons is dat Carel Willem dus al meer
dan twintig jaar voordat de Japanners
Nederlands-Indië daadwerkelijk zouden
binnenvallen, het gevaar daarvan al
sterk onder de aandacht van de Nederlandse bevolking wilde brengen. Nog
verder in de toekomst voor hem lag de
rol van China, die met haar expansiedrift in de Zuid-Chinese zee voor ons
een realiteit is geworden. Hoe op het
boekje van Carel Willem is gereageerd,
is niet duidelijk. Wel wees het Nieuws
van den dag voor Nederlandsch-Indië
in een positieve bespreking van het
geschrift van Carel Willem op de heersende slogan “Azië voor de Aziaten”,
wat voor “onze bezittingen” als een
zeer dreigend gevaar werd gezien.
Effect heeft het vlugschrift zeker niet
gehad, gezien de politiek van die dagen
en de naderende Eerste Wereldoorlog.

Ook op een ander terrein deed Carel
Willem van zich spreken.
In het voorlaatste oorlogsjaar richtte hij
in Bloemendaal de plaatselijke afdeling
van het Koninklijk Nationaal Steuncomité
(KNSC) op. Deze in de wandelgangen
“crisis-comité” genoemde organisatie
was in 1914, in het eerste jaar van de
Eerste Wereldoorlog, opgericht.
Veel Nederlandse gezinnen, vooral in de
steden, waren door de oorlog in de
problemen geraakt. Die gezinnen, waarvan de kostwinner was gemobiliseerd
of werkloos geworden, zaten zonder
inkomen en waren aangewezen op steun
van gemeentelijke of particuliere instellingen. Er waren duizenden zogeheten
“oorlogsarmen”. De vraag deed zich voor
hoe men de werklozen kon bezighouden.
Door de zesdaagse werkweek met lange
werkdagen was niet iedereen gewend
aan “vrije tijd”. Bovendien bestonden
er geen media, zoals radio, televisie of
internet.
De Nederlandse regering onderkende
het recht op ondersteuning voor wie
als gevolg van de oorlog noodlijdend
werd. Er bestond al een gemeentelijke
armenzorg, maar die was bedoeld voor
de “gewone” armlastigen. Die armoede
was hun eigen schuld volgens de
heersende opvatting. De in augustus
1914 ontstane crisissituatie - het ging
plots om tienduizenden oorlogsarmen dreigde de gemeenten boven het hoofd
te groeien.
Het al in augustus 1914 opgerichte
KNSC moest zoveel mogelijk de steunmaatregelen in het land coördineren,
maar in de praktijk kreeg de steunverlening vooral op plaatselijk niveau
gestalte, zoals in Bloemendaal.
De steunmaatregelen werden via collectes en gemeentelijke gelden bekostigd.
Om “leegloperij” of misdragingen te voorkomen organiseerden gemeenten werk-

verschaffing of ‘ontwikkeling en ontspanning’, want de werkelozen moesten
van de straat gehouden worden.
Al in het eerste oorlogsjaar had Carel
willem zijn werkkracht ook voor de
watersport ingezet. Zoals we gezien
hebben, was hij al betrokken geweest
bij de oprichting van de Marine Yacht
Club. Nu werd hij in het bestuur van
de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en
Roeivereeniging in Amsterdam gekozen.
Dat gebeurde op de jaarlijkse algemene
vergadering in het gebouw Zeemanshoop van het Koninklijk College van die
naam aan de Prins Hendrikkade 142.
Hij nam ook zitting in het Comité voor
Nederlandsche Handicap Zeilwedstrijden,
waarvoor hij in dit jaar de prijzen uitreikte. Die nationale wedstrijden werden
traditioneel op Hemelvaartsdag gehouden
van even buiten de Oranjesluizen tot
aan de bocht van Durgerdam.
De belangstelling richtte zich vooral op
de zesmeter-klasse, waaraan ook het
nieuwe schip Kaag van L. Doedens,
gebouwd door de Haarlemse werf
De Voogt, deelnam. Het schip bleek
veel sneller dan de andere twee deelnemers, zodat het met maar liefst 11
minuten voorsprong de wedstrijd won.
De Voogt won zelf overigens ook een
wedstrijd, die van de nationale klasse.
Helaas waren er geen deelnemers in
de jollenklasse en de zeilsloepen. Laat
in de middag mochten de winnaars uit
handen van Carel Willem de prijzen in
de jachthaven in ontvangst nemen. Het
volgende jaar nam Carel Willem zelf ook
deel aan de wedstrijden in de klasse
Ronde- en Platbodemjachten met vaste
roef en vast dek met een waterlijn van
minstens zeven en een halve meter met
zijn boeier Wilhelmina. De wind was
gedurende de wedstrijd nogal aangewakkerd, waardoor er veel golfslag

foto boven:
Zesmeter-klasse
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ontstond, zodat het andere schip het
niet “tegen de president van het
handicap-comité kon bolwerken”, aldus
een uitgebreid verslag in het Algemeen
Handelsblad.
Een andere krant, De Tijd, meldde in
hetzelfde jaar een ander initiatief van
Carel Willem. Deze had zich in het begin
van de Eerst Wereldoorlog moeite gegeven om met behulp van de Hollandsche
Stoomboot-Maatschappij en enige afdelingen van het Rode Kruis een nooddienst in elkaar te zetten voor reddingen
op de Noordzee bij conflicten in de
buurt van onze kust. Anderen hadden
zijn initiatief gesteund en een comité
opgericht, waarvan Carel Willem in het
presidium werd gekozen. Vervolgens
was er een conferentie belegd, waarop besloten werd 300.000,- gulden te
garanderen voor de uitrusting van een
hospitaalschip, dat onder Nederlandse
vlag zou varen. Het stoomschip Thalia
van de Oostenrijkse Lloyd, dat als gevolg van de oorlog in het Amsterdamse
Oosterdok was opgelegd, werd daarvoor aangewezen. Helaas strandde het
plan door de weigering van de oorlogvoerende mogendheden om de Thalia
als neutraal hospitaalschip toe te laten
in het gebied waar strijd te verwachten
was of al gaande was. Daarom besloot
het comité zichzelf op te heffen.
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Op de Sneekweek behaalde Carel Willem dit jaar een derde prijs in de klasse
IV met zijn boeier Wilhelmina. Het tijdsverschil bij aankomst tussen nummer 2
en 3 bleek maar 2 seconden te zijn! De
prijsuitreiking zou worden opgeluisterd
door een concert van het Leeuwarder
stedelijke muziekkorps. Helaas bleek
de muziekkist met alle partituren op de
terugreis van het Sneekermeer te zijn
verdwaald, zodat met bladmuziek van
het korps uit Sneek moest worden gespeeld. Gelukkig kwam de verdwaalde
kist nog voor de pauze tevoorschijn.

De verslaggever merkte wat onderkoeld
op, dat dit het concert ten goede kwam.
Ook bij de wedstrijden van de KNZ&RV
tussen Durgerdam en Marken was Carel
Willem met zijn Wilhelmina weer van de
partij. Hij won bij de boeiers tussen de
9,5 en 12,5 meter de eerste prijs in de
wedstrijd over 20 Engelse mijl in de tijd
van 3 uur, 18 minuten en 12 seconden.
In de volgende jaren zou hij nog vele
malen genoemd worden als deelnemer
en prijswinnaar in wedstrijden met zijn
Wilhelmina.
Dat Carel Willem ondanks zijn pensionering nog steeds tot een selecte kring
van (oud-) commandanten behoorde,
bleek uit de uitnodiging die hij kreeg
voor de viering van de verjaardag van
koningin Wilhelmina in 1915 in de Haagse
Grote Kerk aan de Parkstraat.
Hij bleef ook oog houden voor tal
van andere zaken. Zo werd hij in 1915
vice-voorzitter van de Bloemendaalsche
Bond voor Lichamelijke Ontwikkeling,
die zich ten doel stelde lichaamsoefeningen en spelen voor volwassenen en
kinderen te houden. Daartoe behoorden
ook het geven van cursussen op het
gebied van de hygiëne en het uitgeven
van geschriften daarover.
De Bond exploiteerde eveneens de ijsbaan Duin en Daal. Carel was de enige
van de vier bestuursleden die geen
baron of jonkheer was!
In 1916 werd Carel Willem in het hoofdbestuur van de Nederlandse Padvinders
Vereniging gekozen. Het hoofdbestuur
had hem kandidaat gesteld met het oog
op zijn bekendheid in de watersportwereld. Die NPV was enkele jaren ervoor
opgericht en ongelofelijk Oranjegezind.
Op de vergadering waarop Carel Willem
werd gekozen, werd de aanwezige Prins
Hendrik onder groot applaus toege-

sproken door de voorzitter, de gepensioneerde luitenant-generaal J.B. van Heutz,
die hem nogmaals dankte voor het aannemen van het beschermheerschap
van de Vereniging. Een andere spreker
herinnerde zich het heugelijke feit
dat zeven jaar ervoor in het geliefde
Oranjehuis een prinsesje was geboren.
Hij achtte het zich een plicht, maar ook
een grote eer om aan Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Hendrik, die immers de
vader van de aanstaande jarige was, te
mogen verzoeken de prinses de beste
wensen van de Nederlandse padvinders
over te brengen. Deze woorden werden
met een groot applaus afgesloten.

van Prins Hendrik het nieuwe zeiljacht
Lichtstraal aan de Vereniging aan te
bieden. De voorzitter van de afdeling
Amsterdam vertelde toen hoe het plan
tot uitrusting van een zeiljacht al een
paar jaar daarvoor door kolonel
De Visser was geopperd, die vond dat
padvinders meer aan watersport zouden
moeten doen.
Het plan was vervolgens door de directeur van de Zeevaartschool, de heer
Tjebbes, opgepakt. Hij was eigenaar
van de klipper geworden en had die als
halfschoener opgetuigd, daarbij krachtig
door Carel Willem gesteund.

Als we ook later zien dat Carel Willem
een aantal van zijn boten koninklijke
huisnamen gaf, zien we de achtergrond
ervan in het marine- en padvindersmilieu
waarin hij verkeerde. Zo bracht Carel
Willem een jaar later met prins Hendrik
een bezoek aan verschillende Zwitserse
padvindersafdelingen om te onderzoeken hoe die georganiseerd waren.
De militaristische sfeer waarin de padvindersbeweging duidelijk verkeerde,
sprak Carel Willem kennelijk aan. Hij
werd ook voorzitter van de Troepleidersvergadering van de NPV. Op een van de
vergaderingen hield een ritmeester van
de cavalerie een inleiding over “Tucht
en Idealisme”. Ook het pedagogische
element speelde zeker een rol, bijvoorbeeld bij de uitnodiging aan de commissaris van politie uit Amsterdam, die
de padvindersbeweging een element in
de volksopvoeding noemde.

foto links:
De klipper Lichtstraal
(bouwjaar 1892). Het schip
ligt met volle tuigage op een
een kalme zee, vermoedelijk
de Zuiderzee.
Invnr 2003.0113 Het
Scheepvaartmuseum
(maritiemdigitaal.nl)

Het blad Schuttevaer meldde in 2018:
Het Zeeuwse tweemastklippertje Lichtstraal zeilt weer. De laatste jaren lag zij
in de haven van Durgerdam te verkommeren. Dennis Stroombergen van
de stichting ZuiverVaren heeft met de
eigenaar, de familie Van der Zee, een
gebruiksovereenkomst kunnen sluiten.
ZuiverVaren mag haar gebruiken voor
een zeilende beurtdienst van Amsterdam
naar de Waddenelanden. (zie onder)
foto links:
De klipper Lichtstraal

Dat de watersportachtergrond van Carel
Willem voor de padvinders goed uitpakte, bleek in hetzelfde jaar al.
Op een zaterdagmiddag was een select
gezelschap, waaronder Carel Willem,
op de Amsterdamse De Ruyterkade bij
elkaar gekomen om in aanwezigheid

anno 2020
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Ook in de vereniging De Kennemer
Padvinders, afdeling Haarlem heeft
Carel Willem zich geweerd. Tot zijn vele
bestuursactiviteiten daarbij mogen we
het jaar 1937 als hoogtepunt van zijn
werkzaamheden voor de padvinders
beschouwen. Toen moest de vijfde
Wereld Jamboree, die van 31 juli tot 9
augustus in Vogelenzang plaatsvond,
worden georganiseerd. Van overal op de
wereld stroomden in dat jaar padvinders
naar ons land, in totaal 28.750 uit 54
landen!
Talloze herinneringen en verslagen zijn
daarvan op het internet te vinden, onder
andere op het amateurfilmplatform,
waar de films van HJC-clubgenoot en
medebestuurder van de padvindersvereniging Wouter Kuyck te zien zijn.
In het voorlaatste oorlogsjaar liet
Carel Willem zich ook benoemen tot
commisaris van D. Hogenbirk en Zoon’s
Smederij, Constructiewerkplaats, Machinefabriek en Draadvlechterij aan de Kleverlaan 14, die daarvoor was opgericht.
Zijn activiteiten voor de Bloemendaalsche
Bond voor Lichamelijke Ontwikkeling
waren ook landelijk kennelijk niet
onbekend gebleven, want per Koninklijk
Besluit van 27 september 1917 werd
Carel Willem benoemd tot lid van het
algemeen college van advies voor de
lichamelijke opvoeding.
Aan het eind van de oorlog werd Carel
Willem ook nog voorzitter van de
Bloemendaalse Schoolvereniging.
foto rechts:
Schoolgebouw van
de Bloemendaalsche
Schoolvereniging in
1902 aan de Lage Duin
en Daalseweg
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Die vereniging was opgericht door
bewoners van de nieuwe villa’s die
gebouwd waren op de vrijgekomen
gronden van de verkavelde landgoederen. Zij vonden het peil van de toen
aanwezige onderwijsvoorzieningen
onvoldoende om hun kinderen later
toegang te kunnen geven tot het voortgezet onderwijs.
Gedurende het gehele bestaan van de
school werd ruime aandacht besteed
aan de ontwikkeling van de leerlingen
op cultureel terrein: wandelen in de
natuur, toneel- en musicaluitvoeringen
door de kinderen zelf. Al vroeg in het
bestaan van de school (ca. 1908) werden er schoolreisjes georganiseerd. Ook
bestonden er facultatieve lessen voor
muziek of Frans. Vermelding verdient
ook het ‘Slöjd’ handenarbeid systeem,
een uit Zweden overgenomen manier
om de kinderen handvaardigheid bij te
brengen. De gymnastiek was eveneens
gebaseerd op in Zweden gangbare
methodes.
Carel Willem voelde zich kennelijk
erg bij het onderwijs betrokken. Zijn
belangstelling voor het onderwijs in het
algemeen resulteerde in 1920 in het
bestuurslidmaatschap van de Plaatselijke Schoolcommissie voor het Lager
Onderwijs. In hetzelfde jaar werd de
vereniging Kennemer Lyceum opgericht
waarvan Carel Willem niet alleen de
naam voorstelde, maar ook een plaats
in het (dagelijks) bestuur kreeg. De
naam van de school was zo gekozen,
dat niet alleen leerlingen uit Bloemendaal zouden worden aangetrokken,
maar ook uit omliggende gemeenten.
Waarschijnlijk vanwege zijn bemoeienis
met de stichting van het lyceum werd
Carel Willem een paar jaar later ook
voorzitter van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Middelbaar
Onderwijs.

Uiteraard kwam hij door al deze activiteiten ook in contact met de politiek.
Hij koos voor het lidmaatschap van
de Liberale Staatspartij, een voorloper
van de latere VVD, die tot 1917 De
Vrijheidsbond,als naam droeg. Ook hier
was weer een functie in het plaatselijke
bestuur voor hem weggelegd. De Bond
was vooral in economisch opzicht een
conservatieve partij, maar op immaterieel gebied speelde zij een progressieve
rol. Zij was bijvoorbeeld voor gelijke
rechten voor mannen en vrouwen en een
pleitbezorger voor openbaar onderwijs.

Zoals gezegd bleef Carel Willem zich
interesseren voor het probleem van de
verdediging van Nederlands-Indië. Hij
mengde zich met verve in de discussies
daarover naar aanleiding van de Ontwerpvlootwet, die ook de vestigingsplaats
van de vloot in Indië betrof.

Zij had een geleidelijke invoering van
autonomie in Nederlands-Indië op het
oog en gaf steun aan particuliere initiatieven voor natuurbehoud. Carel Willems interesses sloten daarbij naadloos
aan, gezien zijn bemoeienissen met het
openbaar onderwijs, zijn mondelinge en
schriftelijke bijdragen aan de situatie in
de Aziatische koloniën en zijn betrokkenheid bij de oprichting van Thijsse’s Hof,
waarvan de naamgever als leraar biologie
jarenlang aan het Kennemer Lyceum
had lesgegeven.

Het zeemanshart van Carel Willem sprak
ook uit zijn voorzitterschap van huize
Zeemansrust in IJmuiden. Dit dagverblijf voor zeelieden werd geëxploiteerd
door de Amsterdamse afdeling van de
gelijknamige vereniging. De foto toont
een later gebruik van het gebouw,
dat naderhand gesloopt werd. Bij de
opening eind 1929 bracht Carel Willem
namens het bestuur dank aan B. en W.
van Velsen voor hun belangstelling
en aan de directeur van het Staatsvissershavenbedrijf voor de medewerking voor
het verkrijgen van het gebouw op deze
mooie plek.
Hij verheugde zich ook over de aanwezigheid van de consuls van België,
Engeland, Italië en Noorwegen, waaruit
de internationale betekenis van het
gebouw bleek.

Deze heemtuin voor natuur- en milieueducatie werd aangelegd op voormalige
aardappelakkertjes in het Bloemendaalse
Bos ter gelegenheid van de zestigste
verjaardag van Thijsse in 1925.
Allerlei soorten wilde planten worden
hier in een natuurlijke omgeving voor
een breed publiek gepresenteerd.

Maar zeilen bleef toch zijn passie.
Op een feestmaaltijd ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van de KNZRV
in december 1922 in het Amstel Hotel
behoorde Carel Willem tot een van de
sprekers. Met zijn zware stem had hij
dadelijk aller aandacht. In een enthousiast betoog wekte hij de vergadering

foto onder:
Vereeniging Zeemansrust in
Amsterdam had een gelijknamig huis in IJmuiden,
Trawlerkader 104, waar
De Visser voorzitter van
was. (Foto Beeldbank NHA
54-mzv0990).
Het was in 1929 gebouwd
door de Velsense architect
A. ten Broeke. Het bakstenen gebouw heeft een
onregelmatige plattegrond,
in de hoofdvorm aangepast
aan het stratenpatroon op
de hoek waar Trawlerkade
en Haringkade elkaar
schuins raken.

foto links:
Thijsse’s Hof
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op om opdracht te geven voor de bouw
van een 6 meter jacht, opdat dit bij de
a.s. wedstrijden voor de Koninklijke zou
kunnen uitkomen. Hij had al herhaaldelijk ( zoals we verderop kunnen lezen)
aangedrongen op het bouwen van
6 meters, zodat Nederland ook mee
zou kunnen doen aan internationale
wedstrijden. Hij toastte alvast op de
aanstaande bouwmeester en opdrachtgever. Een andere spreker nam dit
voorstel over en liet een lijst circuleren
waarop men voor een bijdrage aan de
kosten kon intekenen. Het gloedvolle
betoog van de kolonel had als resultaat
dat er meteen vier jachten van deze
internationale klasse besteld werden.

foto rechts:
De Oranje II, van kolonel
De Visser, een 6 m. klasse
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Al in het volgend jaar kon Carel Willem
op de Amsterdamse Scheepswerf van
G. de Vries Lentsch jr. aan de Klaverweg
hulde uitbrengen aan de eigenaren en
de bemanning bij de oplevering van de
eerste twee gebouwde schepen.
Het dochtertje Catharina (liefkozend
Tootie genoemd) van Carel Willem, “een
snoezig kind”, mocht de fles champagne

doen kantelen boven de boeg van het
eerste schip. “Haar lieve kindermond”
sprak daarbij de woorden:
“Ik doop het jacht Six” en strooide
vervolgens bloemen na.
Het schip van bijna 11 meter met een
Bermudatuig van ruim 41m2 zou onder
de vlag van de Koninklijke gaan varen
en meedoen aan wedstrijden in het
eigen land, maar ook in Gothenburg en
Kopenhagen. Voor het bijwonen van
die buitenlandse evenementen stelde
de Rotterdamse Lloyd haar stoomschip
Tambora ter beschikking.
Een maand later kon het laatste van de
in Holland gebouwde schepen van de
6 meterklasse op dezelfde werf te water
worden gelaten. Dit was de Hollands
Hope, die aan de 75-jarige KNZRV werd
aangeboden. Ondanks het slechte weer
had zich toch een groot gezelschap op
de werf verzameld. Een van de schenkers van het schip memoreerde de lange
weg die het bouwen van 6 meterjachten
in Nederland had afgelegd. De (Eerste
Wereld-) oorlog had daarbij natuurlijk
een rol gespeeld. Maar, vervolgde de
spreker, hoofdzakelijk door het grote
enthousiasme van kolonel De Visser, die
steeds had geijverd voor de bouw van
deze internationale vaartuigen, was er
weer leven in de brouwerij gekomen en
had dit tot de bouw van dit vierde jacht
geleid. Onder een driewerf hoera van
de talrijke aanwezigen was het jacht
daarna de helling afgegleden en netjes
naast de andere drie 6 meters gelegd.
Een paar weken later hielden ze al een
onderlinge wedstrijd op de Kaag om te
strijden om een beker die door Carel
Willem beschikbaar was gesteld.
Daarna zouden ze nog op de Westeinderplassen varen om zo goed mogelijk
voorbereid te zijn op de aanstaande
internationale wedstrijden in
Gothenburg.

Een paar jaar later, in 1925, werd de te
waterlating van een nieuwe 6 meter op
de werf van De Vries Lentsch gevierd,
de Admiraal de Ruyter. Dit jacht was
ook weer bestemd voor internationale
wedstrijden, zoals die om de Gold Cup
bij het Noorse eiland Hankö in de
Oslofjord. 'Woorden van waardering
werden daarbij ook door de voorzitter
van de Haarlemsche Jachtclub, kolonel
De Visser, gesproken'.

Standaardjollen Wedstrijden, besloot
daarom wedstrijden in standaardjollen
te organiseren. Dat werd een zo groot
succes dat ze het bestuur van Het
Spaarne aanboden een wisselprijs van
fl. 300,- in te stellen.

Zo komen we op het belangrijkste wat
hij voor ons HJC’ers heeft betekend, zijn
22-jarig voorzitterschap van onze vereniging, vlak na de oprichting in 1917
tot in het eerste oorlogsjaar 1940.
Zoals we in ons jubileumboek Tussen
wind en water uit 2017 hebben kunnen
lezen, is de HJC voortgekomen uit de
Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne.

verliepen. Daarom wilden zij dat die
op hun voorwaarden zouden worden
verzeild. Daar kon het bestuur van het
Spaarne zich niet in vinden.

De meeste leden daarvan roeiden, maar
de vereniging bezat ook enkele jollen,
waarmee zeillessen werden gegeven.
Daarnaast waren er leden die zelf een
jacht bezaten en buiten verenigingsverband zeilden. Er kwam meer belangstelling voor de twaalfvoetsjollen, die zeer
geschikt waren om de Haarlemse vaarwateren te bevaren. Daarnaast was het
de Antwerpse zeiler Leon Huybrechts,
die interesse voor de Scheldejollen
opwekte.
Een viertal enthousiaste Spaarneleden,
verenigd in het Haarlemsch Comité voor

Omdat Het Spaarne zelf nog nooit zeilwedstrijden had georganiseerd, wilden
de enthousiastelingen ervoor zorgen
dat de wedstrijden op een goede manier

foto‘s boven:
Het Noorse eiland Hankö
aan de Oslo fjord

(zie het artkel uit het Haarlems Dagblad op pagina 24)

Daarop besloot het Comité een eigen
zeilvereniging op te richten onder de
naam Haarlemsche Zeilvereeniging.
Doel was “bevordering der zeilsport
door het geven van zeilwedstrijden
meer speciaal voor eenheidsjachten
geschikt voor de Haarlemsche wateren
en door het geven van waterfeesten”.
C.N. Hin werd president van het voorlopig bestuur. In een schrijven betuigde
de R & ZV Het Spaarne haar spijt t.a.v.
het besluit van het comité, maar wenste
tevens de nieuwe vereniging geluk en
hoopte op een naast elkaar staan en
niet tegenover elkaar.
In de vergadering van 16 oktober 1917
werd bepaald hoe de te gebruiken
vlaggen eruit zouden zien.
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Het zou goed zijn een vooraanstaand
watersporter aan de vereniging te binden.
Op voorstel van de heer Hin werd
kolonel De Visser gepolst voor de functie
van voorzitter, toen nog president
genoemd. Hij was immers een bekende
figuur in de Nederlandse watersportwereld en had ook veel bestuurlijke
ervaring. Vanaf nu zullen we Carel Willem
vaak kolonel noemen, omdat hij steeds
als zodanig werd aangeduid.
De voorlopige secretaris-penningmeester F.J. Bernhard meende in een
vergadering van februari 1918 , “dat het
in het belang van de watersport en de
Vereeniging zou zijn, indien het doel der
Vereeniging in zoverre gewijzigd wordt,
dat ook de motorboot- en eigenaarsliefhebbers tot onze vereniging konden
toetreden, daar het toch én voor de
zeilers én voor de motorbooteigenaren
van het grootste belang zou zijn, indien
een flinke haven met bergplaats zou
kunnen tot stand komen”. De overige
bestuursleden waren het daarmee eens,
maar wilden afwachten wat de mening
hierover van kolonel De Visser zou zijn
bij het aanstaande bezoek aan hem.
De kolonel bleek het met het voorstel
eens te zijn in het gesprek dat tot zijn
aanvaarding van het presidentschap zou
leiden.

rechts:
Een terugblik op het
ontstaan van de
Haarlemsche Jachtclub
(Haarlems Dagblad van 19
april 1927)
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Het Huishoudelijk reglement werd vervolgens vastgesteld. Ook zou koninklijke goedkeuring voor de vereniging
worden aangevraagd. Een circulaire
moest alle Haarlemse zeilliefhebbers
stimuleren lid van de vereniging te
worden. Men besloot ook zich aan te
sluiten bij de Verbonden Zeilvereenigingen van Nederland en België (voorloper
van het Watersportverbond). Kennelijk
had het voorlopige bestuur behoefte
aan een krachtdadige voorzitter.

De vergadering van 2 maart 1918 was
de eerste onder zijn voorzitterschap. De
latere secretaris Bölger vertelde in 1927
in zijn overzicht van 10 jaar HJC in het
Haarlems Dagblad van 1927 dat er nog
dikwijls de gelegenheid zou komen om
te belichten hoeveel kolonel De Visser
voor de vereniging en de Haarlemse
watersport heeft betekend. Op de vergadering kwam ter sprake dat het te ver
zou ingrijpen nu al de belangen der
motorbooteigenaren met die der zeilbooteigenaren samen te laten vallen,
omdat de vereniging nog niet over een

eigen haven beschikte. Deze zienswijze
moest gezien worden tegen de achtergrond van de tijdsomstandigheden, die
een kostbare bouw nog niet rechtvaardigden én het nog te klein zijn van de
vereniging. Beter vond men het de
richting in het oog te houden, maar zich
vooralsnog alleen op het terrein van de
zeilsport te bewegen. De heer De Visser
stelde met algemene instemming voor
de contributie voor leerling-leden zo
laag mogelijk te houden “om de jeugd
in de gelegenheid te stellen zich in de
edele zeilsport te bekwamen.”. Door de
contributie zo laag mogelijk te houden,
hoopte men dat “vele jonge lieden” lid
zouden worden, en dat daaruit flinke
zeilers werden gekweekt.
Ondanks al deze activiteiten was de
constituerende vergadering van de nieuwe vereniging nog niet belegd. Dat
gebeurde op 21 maart 1918 ’s avonds om
20.00 uur in het café van de gebroeders
Brinkmann aan de Grote Markt.
Tot grote teleurstelling van iedereen
bleek de kolonel door “ongesteldheid”
niet aanwezig te kunnen zijn. In zijn
plaats trad de heer C.N. Hin als president
op. Bij de 26 aanwezigen waren liefst
vijf leden van de familie Hin: de dames
Rie en Fietje en de heren Cornelis, Floor
en Cees. Ook de heer Leon Huybrechts
was van de partij. De Roei- & Zeilvereeniging Het Spaarne werd door haar
voorzitter, de heer J. de Breuk, vertegenwoordigd. Op de vraag van de heer
Jansen van Son of het ook de bedoeling
was roeisporters aan te trekken, antwoordde de heer Hin dat het niet de bedoeling was Het Spaarne concurrentie
aan te doen. Wel zou het in de toekomst
als de vereniging over een eigen haven
zou beschikken, mogelijk kunnen zijn
ook roeivaartuigen te bergen.
De voorzitter van Het Spaarne sprak
vervolgens de hoop uit op een goede
samenwerking.

De heer Hin reageerde daarop dat het
in de toekomst zelfs mogelijk was dat
de beide verenigingen weer zouden
samengaan. Aangezien ook de motorbootvaarders als lid welkom waren,
stelde het voorlopig bestuur voor de
naam van de vereniging te veranderen
in Haarlemsche Jachtclub. Dit voorstel
werd met instemming begroet.
Vervolgens werd het voorlopig bestuur
tot definitief bestuur benoemd. De Huishoudelijke Reglementen en de Statuten
werden nog niet goedgekeurd, omdat er
te weinig exemplaren voorhanden
waren. Zij zouden op de volgende
vergadering aan de orde komen. Wel
werden de vlaggen van de vereniging
goedgekeurd. Staande de vergadering
hadden zich 27 leden aangemeld; in
de loop van de week volgden nog drie.
Op een volgende vergadering werd
besloten de Koninklijke goedkeuring
voor de vereniging aan te vragen, wat
ook erkenning van de vereniging als
rechtspersoon zou betekenen.
Dit eerste jaar van de HJC was er één van
vele activiteiten. Zo werd de openingstocht op zondag 21 april van dat jaar
gepland. Het evenement kreeg een
enthousiaste en uitgebreide beschrijving
in het Haarlems Dagblad. Het is overigens opvallend hoe vaak en gedetailleerd de activiteiten van onze club in
de kolommen van deze krant een plaats
vonden. Onder de kop Admiraal-Zeilen
werd een paar dagen tevoren al het
programma van de openingstocht naar
Velsen bekend gemaakt. Ook de regels
waaraan deze vorm van “optocht-zeilen”
was gebonden, kwamen in extenso in
de krant. De regelgeving doet wel erg
militairement aan, waaraan de drie titels
van de “vlootvoogden” niet vreemd zijn:
admiraal, vice-admiraal en schout-bijnacht. Die waren respectievelijk voor
de kolonel, de heer C.N. Hin en Léon
Huybrechts gereserveerd.
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“Voorwaar, een illuster gezelschap voor
de HJC, dat zijn sporen in de voorbereiding van dit alles ruimschoots had
verdiend”.

vuurrode zeil te midden van de menigte
blanke zeilen van de scheepjes die zich
in het “vrolijk-lachende” zonlicht van
deze zondagochtend

werd koers gezet naar de sluis van
Spaarndam. Het schutten duurde een
uur, maar toen konden de scheepjes
“al dansend” de sluis uitvaren. In de
tussentijd had men de inwendige mens
versterkt. Één deelnemer beklaagde zich
er bij de admiraal over dat hij te weinig
had meegenomen. De Visser antwoordde
toen, dat hij zijn riem maar een beetje
strakker moest aantrekken, en “dat is
tegenwoordig een goede oefening”.
Deze opmerking moeten we zien tegen
de achtergrond van de voedselrantsoenering in die tijd. Zo was brood
bijvoorbeeld op de bon. De tocht werd
vervolgd waarbij hevige rukwinden het
zeilen tot een enerverende bezigheid
maakten, maar de verslaggever voelde
zich aan boord van de Sarita volkomen
op zijn gemak. De stemming onder de
deelnemers was vrolijk en opgewekt.
Dikwijls klampten de bemanningen elkaar aan en dan werden versnaperingen
uitgewisseld. Tegen half twee oordeelde
de admiraal dat het tijd was om koffie
te drinken, waarop de hele vloot aan
de wal van het buurtschap Buitenhuizen
aanlegde om te “picniccen”.

boven:
Reglement voor het
Admiraalzeilen, gemaakt
doot Frans Hin Sr.
links:
Artikel over het Admiraalzeilen uit het Haarlems
Dagblad van 21-4-1918
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Het verslag van de eigenlijke tocht
volgde een paar dagen later. Tot het
admiraal-zeilen was onder andere
besloten omdat de motorbootvaarders
te weinig brandstof zouden hebben
voor de gehele route naar Velsen. De
verslaggever van het Haarlems Dagblad
was uitgenodigd om de dag aan boord
van het scheepje Sarita van de secretaris Bernhard mee te maken. Dat was
een opvallende verschijning met haar

aan de oever van het Spaarne, ter
hoogte van de Schotense gasfabriek,
gereedmaakten. Zij wachtten totdat het
admiraalschip Wilhelmina van kolonel
De Visser het sein tot afvaart zou
geven. Aan de Spaarndamseweg stond
een talrijke menigte dat ogenblik af
te wachten, wat de heer Bernhard de
opmerking ontlokte: “Nu heb ik bereikt
wat ik gaarne wilde- veel publiek aan
de oever!” Met een flinke oostenwind

“Allergezelligst”, volgens de verslaggever, werd hier een uurtje doorgebracht
en dronk men behalve koffie en thee
ook nog een veel begeerde bruine
drank, “die tegenwoordig schatten
waard is, maar voor geen schatten meer
te krijgen is! Méér zeggen wij er niet
van…. Maar of het smaakte!….”.
In verband met de te verwachten stevige
tegenwind op de terugtocht, besloot
De Visser het plan om helemaal naar
Velsen te zeilen, op te geven.
Niemand had daar iets op tegen, want
hoe meer men kon zeilen, hoe beter.
Bij het laveren op de terugtocht liep
menig bootje door te ver doorvaren aan
de grond.

Een daarvan was het Waterzonnetje dat
langdurig vastzat en pas los kon komen
toen een aantal mensen op de kant met
een lange lijn met man en macht
daarin slaagde. Onder een luid “Hoera”
kon het Waterzonnetje weer verder
zeilen. Onvriendelijke woorden kon men
horen over “Rijnland” dat verzuimde de
vaarweg op diepte te houden en bovendien hoge sluiskosten per heen- en
terugtocht rekende. Na Spaarndam trok
de vloot scheepjes opnieuw onder veel
belangstelling langs de cafe en uitspanning De Kikkert over het Spaarne totdat
de admiraal de X-vlag hees, wat betekende dat het manoeuvreren met dank
voor de medewerking geëindigd was.
De verslaggever had “genotvolle uren
op dit heerlijk-frische watertochtje” aan
boord van de Sarita doorgebracht en
besloot zijn verslag met de constatering
dat het doel van de tocht: propaganda voor de mooie zeilsport te maken,
ongetwijfeld bereikt was.
De algemene ledenvergaderingen kenmerkten zich de volgende jaren doordat
de agenda soms bewust kort gehouden
werd om tijd en ruimte te houden voor
“gezelligen kout” en dansen. De kolonel
nam het jaarverslag van 1918 voor zijn
rekening, dat waarschijnlijk als alle andere jaarverslagen ter vergadering werd
voorgelezen. Als echte stimulator ging
hij uitgebreid in op de activiteiten en de
“grootsche indruk” die de vloot tijdens
de openingstocht getrokken had.
Hij roemde de stimulansen die van de
HJC waren uitgegaan voor de twaalfvoetsjollen, de Scheldejollen en de
Regenbogen die landelijk de aandacht
hadden getrokken. Ook refereerde hij
aan de lezingen, en aan de split- en
knoopavonden bij de gastvrije familie Hin.
Natuurlijk kwamen de voortdurende
successen van de zeilers en zeilsters
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van de vereniging, die tot de voorhoede
van ons land behoorden, aan de orde.
Vooral prees De Visser ook de “stille
krachten” in de vereniging die bijvoorbeeld prijzen en bekers uitloofden
om daarmee de wedstrijdresultaten
te bevorderen. Dat de juichtoon niet
alleen van hem kwam, bewijst wel de
uitspraak van de latere secretaris Bölger
die het zelfs had over “veni, vidi , vici”
(ik kwam, ik zag, ik overwon, een uitspraak van de Romeinse veldheer Julius
Caesar) om de zeilsuccessen van de
HJC’ers te karakteriseren.

De brandende kwestie van de nog ontbrekende eigen haven kwam voortdurend
ter sprake. Uiteraard waren het de
heren De Visser en Hin die deel gingen
uitmaken van een commissie “om deze
zaak eens goed onder ogen te zien.”
In eerste instantie hoopte het bestuur
na de beëindiging van de oorlog (Eerste
Wereldoorlog) een boothuis te kunnen
kopen. Men had via via contact gelegd
met de Bonner Roeder Verein, die
haar boothuis wenste te verkopen. Het
bestuur besloot daarop een optie te
nemen, maar door vertraging in het verkrijgen van passen om naar Duitsland
te kunnen reizen, konden ze niet tijdig
vertrekken om het boothuis te bekijken.

foto rechts:
Ook kolonel De Visser
was in het bezit van een
12-voets jol met zeilnummer 11
Waarschijnlijk daarom had
de jol de naam Elf
In deze jol werd meestal
gevaren door de dochter
van de kolonel

28

in de jaarlijkse wedstrijd om het winnen van de jol zou zegevieren. Hij/zij
zou dan een seizoen lang met deze jol
mogen zeilen totdat er zich in het
volgende seizoen een opvolger/ster zou
aandienen. Al direct op de eindwedstrij
den kon om deze “Ineke-prijs” gestreden
worden. De kolonel meldde met genoegen
dat die voor de eerste keer door een
zeilster was gewonnen, mej. Annie van
Niftrik. Dat was heel bijzonder, want er
deden toentertijd nog niet zoveel meisjes
aan de wedstrijden mee. Annie mocht dus
het hele jaar 1920 met de Ineke zeilen.

Over de openingstocht in het volgend
jaar vertelde een tevreden kolonel
dat die vanaf de werf Hubertine over
het Spaarne naar de Mooie Nel was
gegaan, waar men zich op het land
van boer Berghuis verenigde voor een
landelijke maaltijd. Die werd gevolgd
door openluchtspelen, begeleid door
gitaargetokkel van een der prinsen van
Solo (Surakarta op Java). Een heugelijke
mededeling was de schenking door de
heer Van Rossum van een eikenhouten
twaalfvoetsjol, Ineke genaamd.
Hij stelde die ter beschikking aan een
niet-botenbezitter onder de 25 jaar, die

samenwerking om de watersport in
Haarlem te bevorderen. Ook ging men
de lezingen samen houden, waarbij de
onderwerpen zowel op zeil- als op roeigebied zouden liggen. Jammer genoeg
bleek er weinig belangstelling voor te
zijn. Toch wilde het bestuur van de HJC
vooral de praktische cursussen uitbreiden
en zo voor een gevarieerd programma
zorgen. Het plan voor een nieuw clubgebouw stuitte voor beide verenigingen
uiteindelijk op teveel bezwaren.
De HJC besloot daarop de verdere voorbereidingen alleen voort te zetten
Wegens de vrees voor te grote financiële
verplichtingen achtte men het beter om
een afzonderlijke vereniging op te richten
De Haarlemsche Jachthaven. Die zou
dan de haven moeten laten aanleggen
en exploiteren. Uitdrukkelijk werd bepaald dat de leden van de HJC te allen
tijde toegang tot de jachthaven moesten hebben en deze steeds als hun
officiële plaats van samenkomst konden
beschouwen. De Visser prees in een
toespraak het “onvermoeide werken”
van een viertal leden die de jachthavenplannen hadden voorbereid.

foto boven:
Treubklaase
Kolonel De Visser
zeilde nog in 1929 in de
z.g.n.Treubklasse,nr. VI, een
bijna 16m2 die vanwege de

Zij hadden toestemming van de autoriteiten verkregen om de zo gewenste
jachthaven te bouwen. Het benodigde
geld was erdoor het geven van aandelen was er vrij vlot gekomen, zodat
het ontwerp van de architect Van Niftrik
uitgevoerd kon worden. De aankondiging in het Haarlems Dagblad, hoewel
daar nog sprake is van een gezamenlijk
initiatief van de HJC en Het Spaarne,
zag er als volgt uit:

Bovendien bleek dat de geallieerden het
boothuis intussen in beslag hadden
genomen en naar Keulen hadden versleept. Toen de onderhandelingen na
het opheffen van het beslag opnieuw
waren begonnen, kwam de tweede
teleurstelling: het boothuis had op de
terugweg naar Bonn een aanvaring
gekregen en was gezonken.

(zie het arikel rechts uit het Haarlems Dagblad)

In oktober 1919 kwamen de besturen
van de HJC en Het Spaarne bijeen om
te spreken over de mogelijkheid een gezamenlijk nieuw clubhuis en een grote
haven te stichten. Men wilde onderlinge

Inderdaad kon de nieuwe jachthaven in
het begin van 1920 geopend worden.
Al was de uitvoering nog betrekkelijk
bescheiden volgens de secretaris, voor
een jonge vereniging als de HJC was

belastingmaatregelen naar
de betrokken minister werd
genoemd. De belasting
begon bij zeiloppervlaktes
boven de 16 m2.

het een kostbaar bezit op een van de
mooiste plekjes van het Noorder Buiten
Spaarne, juist in een bocht, zodat men
zowel vanuit het noorden als van het
zuiden gemakkelijk kon binnenvaren.
Op de jaarvergadering van maart 1921
was De Visser niet aanwezig, maar werd
hij wel opnieuw verkozen. Bij deze
gelegenheid bracht commissaris Hin,
hem hulde. Vanwege zijn onvermoeide
werklust en zijn veelzijdige kennis was

De in 1931 geintoduceerde
16m2 klasse (BM) werd
binnen korte tijd zo populair
dat de Treubklaase daarna
snel verdween
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foto boven:
De Oranje II, van kolonel
De Visser, een 6 m. klasse

foto boven:
12-voetsjollen wedstrijd op
het Spaarne

foto boven:
45 m2 Klasse
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hij voor de HJC de juiste man op de
juiste plaats.
Terugkijkend op het zeilseizoen van dat
jaar memoreerde het Haarlems Dagblad,
dat de opening van de nieuwe jachthaven
gevierd was met een teamrace voor
twaalfvoetsjollen. Voor het eerst in
Nederland waren er nu groepswedstrijden
georganiseerd. Er bestond namelijk al
jaren een plan bij de HJC om, net als bij
het voetballen, ploegen van verschillende clubs in groepsverband tegen elkaar
te laten uitkomen. Hierdoor was een
algehele wijziging in de wedstrijdtactiek
gebracht, omdat het duidelijk was, dat de
belangen van één zeiler soms zouden
moeten wijken voor de belangen van de
groep. Hoewel met moeite wist de HJC
deze eerste wedstrijden in haar voordeel te beslissen en kreeg daardoor
de beide uitgeloofde bekers uitgereikt.

Aardig is dat het winnende team met
naam en scheepsnaam werd genoemd.
M. van Breemen met Nelly, Jan Hin met
Snapje en W. Blankevoort met Geisha
hadden voor de zege gezorgd.
Zeilliefhebbers van overal waren met
hun jachten, boeiers enz. op de nieuwe
haven afgekomen, die nu alle schepen
een goede ligplaats kon bieden.
Ook omdat enkele boten rijkelijk gepavoiseerd waren, leverde het geheel
volgens de verslaggever “een pittoreske”
indruk. Een der opvallend aanwezigen
was De Visser geweest, die met zijn
boeier Distel vier maanden in Engeland
was geweest en dus de bouw van de
nieuwe haven niet had meegemaakt.

Gelukkig had een medelid van de HJC
goed voor zijn schip Oranje II gezorgd.
De sfeer tijdens dit weekend was van
een levendige gezelligheid geweest.
Mevrouw De Visser had voor een kopje
warme thee voor de deelnemers gezorgd.
Talrijke mensen hadden vanaf de kant,
die vol stond met auto’s, motoren en
fietsen, de wedstrijden gevolgd. De
volgende dag werden ook nationale en
onderlinge wedstrijden met Vrijbuiters,
Regenbogen, Scheldejollen, met de 6
meters ( winnaar de Oranje II van C.W.
de Visser met P.A. Wernink e.a. als
bemanning) gevaren.
Voor het eerst waren er ook jachten in
de 45m2 kruiserklasse. Bij de onder
linge races van de twaalfvoetsjollen
werd de Beatrijs met C.W. de Visser jr.
tweede na een bijzonder spannende
strijd met Snapje die gevaren werd door
C.H. Pilaar.
Ook voorzitter De Visser keek in zijn
jaarverslag met genoegen terug op dit
jaar, zeker op de openingswedstrijden,
waarbij de inwoners van de stad Haarlem
“nog nimmer een zoo schitterend
schouwspel op het Spaarne te zien
hadden gekregen”.
Ondanks de malaise in handel en industrie was het ledental tot 123 gestegen.
De wintercursus was helaas maar door
tiental leden geregeld bezocht. Het
weinige enthousiasme van de jongere
leden weet De Visser aan het ongunstige tijdstip van de cursus: van 20.00 tot
22.00 uur.
Het gemeentebestuur had wel een
lokaal van de Tweede HBS-B beschikbaar gesteld, maar niet op het door het
bestuur gevraagde tijdstip.
Wel lukte het een der zalen van het
gebouw De Nijverheid te krijgen op
zaterdagmiddag van 3 tot 5.

De heer Franke had zijn lunchroom in
de Groote Houtstraat voor avondlezingen
aangeboden.

De winnaars van de openingswedstrijden
in de twaalfsvoetsjollen in Nauerna hadden genoten van de prijzen in de vorm
van kwatta-repen en Droste-plakken.
Belangrijker was het verslag dat hierna
volgde. De club had een prijsvraag
uitgeschreven om een scheepje te ontwerpen voor twee personen, waarbij zo
nodig ook voor een derde man plaats
was. Het zou ook geschikt moeten zijn
om een dag of acht op onze binnenwateren te kruisen. De diepgang mocht
niet groter dan 75 cm. zijn. Er kwamen
nogal wat ontwerpen binnen, zowel
vanuit het eigen land als daarbuiten.
De vier prijswinnaars waren zelfs allemaal
uit Duitsland afkomstig. Van hen won
Walter Duwe de eerste prijs met zijn
ontwerp Klein aber fein.
De uitslag werd in het nationale watersportblad Ons Element gepubliceerd,
waarbij ook de tekening van de boot
werd afgedrukt.
In deze jaren vervulde de HJC een echte
voortrekkersrol in de watersportwereld.
Bestuursleden waren ook steeds aanwezig op de vergaderingen van de
Verbonden Zeilvereenigingen, waar ze
het plan lanceerden voor een nationaal
kampioenschap twaalfvoetsjollen.
In 1921 had de HJC besloten teamwedstrijden uit te schrijven, waarbij andere
verenigingen ploegen van drie jollen=

zeilers konden inschrijven. Die mogelijkheid deed zich voor toen bleek dat de
eenheidsklasse zo groot was geworden
dat verschillende zeilverenigingen de
beschikking hadden over verscheidene
schepen. Het voorstel van de HJC in de
vergadering van de Verbonden Zeilvereenigingen voor een nationaal kampioenschap was bijna unaniem aangenomen.
Besloten werd een twaalftal jollen voor
deze wedstrijden ter beschikking te
stellen, waarbij de HJC er één zou
leveren. De nieuwe jollen zouden in
Duitsland besteld worden.
De wedstrijden hadden helaas geen
doorgang kunnen vinden omdat een
staking op de jachtwerven tot een
vertraging in de levering had geleid.
Toen dit nationaal kampioenschap uiteindelijk pas in 1923 kon worden verzeild, leverde dat een grote triomf voor
onze club op, want C.N. Hin kreeg de
lauwerkrans om de schouders gehangen.
Hij slaagde erin om driemaal als eerste
te finishen. Het had geen betere kunnen
zijn, want Hin had ontzaglijk veel voor
de jollensport in Nederland gedaan.
Iedereen was ervan overtuigd dat hij én
door zijn prestaties én door zijn theoretische zeilkennis recht op de titel had.

foto links:
bruiloft fam. Franken in de
eigen zaak

C.N. Hin

Op een volgende vergadering van de
Verbonden Zeilvereenigingen bracht de
HJC ook het voorstel aan de orde om
het zeiloppervlak van de Scheldejollen
te verminderen. Deze schepen zouden
zo buiten de belastingklasse vallen. Dit
voorstel werd aangehouden omdat de
vergadering verwachtte dat de belastingwet op pleziervaartuigen zou veranderen.
Zoals we zien, speelde De Visser een
dominante rol in deze nationale bijeenkomsten, die namens de HJC een aantal
vernieuwende voorstellen bracht.
Al een paar jaar tevoren waren boten
van de HJC in het buitenland actief
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*zie foto op pagina 30

foto rechts:
Burnham Yachtclub
foto onder:
Ryde op het eiland Wight

geweest. Dankzij het naar België teruggekeerde erelid Léon Huybrechts waren
er onder andere contacten met de
Royal Yacht Club van België. Zo konden
Haarlemse jollenzeilers hun prestaties
laten zien, wat zoveel belangstelling
had getrokken dat er sindsdien al vijftig
jollen in het buitenland voeren.
Voor de kust van Oostende waren in
1920 Olympische wedstrijden gehouden. De Oranje van kolonel De Visser
was daar succesvol geweest en had onder de vlag van de HJC de overwinning
bij de zeseneenhalve meters behaald.
Dat lukte haar bemanning niet in een
volgende wedstrijd, de “One Ton Cup”
van de Royal Thames Yachtclub, die
voor de rede van Ryde op het eiland
Wight werd gevaren. Misschien was de
bemanning door het succes in Oostende
enigszins overmoedig geworden, en
had ze gedacht dat ook de ervaren
Engelse en Franse zeilers wel te verslaan
waren geweest.

Oranje II* kreeg. Dat deed mee aan
de volgende race om de One Ton Cup.
Ondanks alle goede hoop dat de bemanning van de Oranje II die onder de
vlag van de HJC voer, de cup mee naar
huis zou brengen, was dat helaas weer
niet gelukt. De Visser bedankte namens
het bestuur de drie HJC-leden (Bernard,
Buys en Nierstrasz) die ervoor geheel
belangeloos voor gezorgd hadden dat
de bemanning en het schip heen en
terug vervoerd werden.
De internationale contacten strekten
zich inmiddels ook uit tot de Burnham
Yachtclub uit de gelijknamige plaats aan
de rivier Crouch, even boven de Thamesmonding. Dankzij de Distel van de
kolonel en de Beatrijs van de heer C.N.
Hin, die beiden een aantal jollen naar
Engeland hadden meegenomen, konden
Haarlemse jollenzeilers met die van
de Burnham Yachtclub de strijd om de
zogenaamde “Coupe de Chabane” aangaan. Door de onbekendheid met

zes leden van de Burnham Yacht Club
op het Spaarne met zes leden van de
HJC. Dat waren M. van Breemen, Jan
Hin, Ansco Dokkum, W. Blankevoort,
A.C. Stoel en J. Sarlet.
De gasten waren met het jacht Phoenix
van de heer Pitcher de Noordzee overgestoken en hadden op het Spaarne
nog geoefend met jollen van de HJC.
Ze hadden wel hun eigen zeiltjes meegenomen, maar konden de eerste dag
van de wedstrijden niet tegen de
Haarlemmers op. Daarom werd besloten
om de tweede dag van zeilen te ruilen.
Hoewel de Engelsen nu wonnen, bleken
zij in het algemeen klassement toch te
weinig punten te hebben behaald.

water op te gaan, want het ging die
dag om de “Inekeprijs”.
Slechts twee van de zes deelnemers
wist de wedstrijd uit te zeilen. De rest
van het programma werd afgelast.
In september werden de wedstrijden
alsnog voortgezet, waarbij de zilveren
bonbonnière, voor de dameswedstrijd
uitgeloofd door de mevrouw De Visser,
werd gewonnen door mej. Nora van
Breemen. Die wedstrijden betekenden
opnieuw een primeur voor de HJC: de
eerste officiële twaalfvoetsjollenwedstrijd voor dames. Het initiatief van de
HJC werd een landelijk succes.
De Beatrijsprijs werd een prooi voor
mej. Sara Bernhard.

Tot de Engelse deelnemers had het
echtpaar Wyllie behoord, dat met de
71-jarige echtgenoot aan de schoot,
meer dan de helft van de deelnemers
voorbleef!
Deze Charles William Wyllie werd door
De Visser een bekende Engelse zeeschilder genoemd.
De afsluitende feestmaaltijd in Lion d’Or
werd een echt genoeglijk zeilersfeest.
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De kolonel was zeer gebrand op het
winnen van de “One Ton Cup”. Zoals we
al eerder hebben kunnen lezen, nam hij
daartoe het initiatief tot de oprichting
van het Nationaal Syndicaat, dat was
bedoeld om heel zeilend Nederland op
te wekken deel te nemen in de nieuw
te bouwen schepen in de zeseneenhalve
meterklasse. De Visser liet het niet alleen bij woorden: hij gaf opdracht voor
de bouw van zo’n schip, dat de naam

stromend water lukte het de Haarlemmers niet de Coupe te pakken.
De heer Jongejan hield later een lezing
met lichtbeelden waarin hij verslag
deed van de reis van de Beatrijs naar
Engeland en terug.
Sindsdien streefde de HJC ernaar de
Engelse vrienden op het thuiswater te
ontmoeten. Inderdaad streden bij de
wedstrijden in het voorjaar van 1922

De grote inzet van de kolonel voor het
samenbrengen van zeilverenigingen
resulteerde in een zodanige belangstelling voor de slotwedstrijden in Haarlem,
dat er zelfs voorwedstrijden moesten
worden gehouden, zo groot was de
belangstelling ervoor. Door het stormachtige weer ontaardden die in een
waterballet! Maar het “beestenweer”
van de volgende dag weerhield de
Haarlemmers niet om opnieuw het

foto links:
De Crouch bij Burnham
waar de wedstrijden tussen
de Burnham Yachtclub en
de HJC gehouden werden
daar onder:
Clubvlag Royal Burnham
Yachtclub

afbeelding links:
Een tekening van de
Engelse illustrator en zeeen landschap schilder
Charles William Wyllie
1853 - 1923

De kolonel stimuleerde ook zo veel
mogelijk het jeugdzeilen. Er was een
zogenaamde leerling-afdeling in de HJC
opgericht om jeugdige zeilers tegen een
verlaagd lidmaatschap het zeilen te leren.
Dat had zoveel resultaten opgeleverd
dat ook andere verenigingen daartoe
waren overgegaan. Het was een doeltreffend middel gebleken de watersport
nieuw leven in te blazen.
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Om de jeugd zo veel mogelijk de liefde
voor de watersport bij te brengen had
de HJC de Haarlemse jongeren ook nog
de kans willen geven enige zeilkano’s
te bouwen, ongeacht of zij lid waren of
niet. Zo was er in het winterseizoen op
één van de zolders van de fabriek van
de heer Hin begonnen met de bouw
van een viertal kano’s, die de naam
“HJC-kano” zouden krijgen.

rechts:
Artikel uit het Haarlems
Dagblad dd 20 en 23
oktober 1922 over het
1ste HJC lustrum

In zijn enthousiasme vergat De Visser
niet de leden opnieuw op te roepen hun
uiterste best te doen om “nieuwe liefhebbers voor onze zoo geliefde sport te
kweeken, en hen op te wekken lid onzer
vereeniging te worden, opdat wij den te
verwachten stormen het hoofd kunnen
bieden.” Welke stormen de voorzitter
hierbij op het oog had, vermeldt het
verslag niet. Er had zich maar één leerling gemeld voor “onze prachtcursus
zelfredzaamheid” in het winterseizoen,
waardoor het niet de moeite waard
bleek haar te laten doorgaan.
Dat betreurde de voorzitter zeer omdat
het toch de plicht van elke zeiler is om
zich te kunnen redden zonder betaalde
hulpkrachten. Daarvoor was deze cursus
nu juist bedoeld.

De heer Tony Hin had vervolgens als
zeeman verkleed, een lied gezongen op
de melodie van “Piet Hein”.
De aanwezigen werd verzocht het refrein
mee te zingen, waaraan natuurlijk met
grote geestdrift voldaan werd. De heer
C.N. Hin jr. had voor de tekst gezorgd.
Deze was trouwens de dragende figuur
van de avond geweest door het vervaardigen van een revue. Van latwerk en een
doek, waarop het ankergat en stalen
knoppen meesterlijk geschilderd waren,
had hij een zijkant van een schip nagebootst. Achter dit halve schip zaten vier
heren, C.N. Hin jr. zelf, Tony Hin,
H. Westermann en A. Dokkum. Om de
beurt staken de heren hun hoofd boven
de verschansing en zongen een couplet,
waarin de verschillende eigenaardigheden van alle bestuursleden genoemd
werden. Het was allervermakelijkst en
geestig, volgens de verslaggever, en er
werd onbedaarlijk om gelachen.
De kolonel zei het naderhand op zijn
eigen manier, dat de dames zich in de
danskunst hadden onderscheiden,

hadden. Na deze vocale bijdragen was
het tijd voor een aantal vioolstukken,
door de heer Hans Blom gespeeld.
Een strijkje zorgde ervoor dat er daarna
gedanst kon worden. Het gezellige feest
was met een gemeenschappelijk souper
besloten.
Op de voorjaarsvergadering van 1923
stelde de heer Van Breemen met instemming van de aanwezigen voor om de
bouw van de kano’s in het winterseizoen
te hervatten. Het timmeren was de
jongens niet meegevallen, zodat de
bootjes niet waren voltooid. Dat zou
naderhand wel lukken, maar de kano’s
bleken te rank voor het Spaarne, zodat
er niet meer gebouwd zijn.
Opgemerkt werd dat de jaarlijkse wedstrijden in Engeland teveel bezwaren
opleverden: een gevaarlijke overtocht
en veel kosten. Liever zou men zien
dat wij en de Engelsen om en om naar
elkaar toekwamen.
De heer De Visser trachtte de intensieve
internationale uitwisseling nog te redden
door voor te stellen een fonds te
foto links:
12-voets jollenwedstrijd
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De HJC bestond in oktober 1922 vijf jaar.
In Lion d’Or zou het eerste lustrum met
een gezamenlijke maaltijd, een cabaretvoorstelling en dansen gevierd worden.
Uitgebreid werd daarvan in het Haarlems
Dagblad verslag gedaan. De leiding van
het feest berustte in handen van de
secretaris, de heer F.J. Bernhard, “aan
welke immer opgeruimde watersportliefhebber dit werkje wel toevertrouwd was”.
De voorzitter, hier commandant C.W. de
Visser genoemd, had de bijeenkomst
met een hartelijke toespraak geopend,
waarin hij ook een paar bijzonderheden
uit de geschiedenis van de vereniging
memoreerde en op de goede onderlinge
geest wees.

op de Kralingse Plas te
Rotterdam in 1932
Voor de molen vaart jol 11
met aan boord de dochter
van Kolonel De Visser,
mej. C. De Visser
foto uit het archief van
Wietske van Soest

terwijl een geestig toneelstukje de (on)
hebbelijkheden van allerlei zeilers naar
voren bracht. Al hadden sommigen
moeite zich in de voorgestelde figuren
te herkennen, iedereen moest toegeven
dat de spannendste momenten uit allerlei wedstrijden hen juist weergegeven

openen waarin men reeds van te voren
geld kon storten. De vergadering ging
daarin niet mee.
Wel werd het idee toegejuicht een
jollenfonds te stichten voor de aanschaf
van een aantal clubjollen. Het zou wel
eens meer leden kunnen opleveren,
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foto boven:
Scheldejol

* Waarom mocht een tuig
niet groter zijn dan 16m2?
De reden is dat voor een
tuig groter dan 16m2
belasting moest worden
betaald.
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want nu werden alleen mensen lid die
zelf een boot hadden. Als nieuwe leden
een boot van de club zouden kunnen
krijgen, dan verhoogde dat de kans dat
ze lid werden. Een commissie moest dit
plan uitwerken.

mocht zijn. Hoewel de stemming in de
vergadering sceptisch was, en men nut
en noodzaak van een nieuwe klasse
niet inzag, besloot de vergadering na
volhardend aanhouden van de HJC toch
een prijsvraag uit te schrijven.

De nieuwe secretaris ir. B. Bölger, gaf
vervolgens een overzicht van het
botenbezit van de leden. Vierenzestig
jachteigenaren bezaten samen tachtig
schepen. Daarvan waren er 22 twaalfvoetsjollen, 8 Scheldejollen en 10
motorboten, die bij de HJC lagen.
De andere 40 jachten hadden elders
een ligplaats. Dat kwam voornamelijk
doordat de liggelden bij de HJC te hoog
gevonden werden. Het bestuur zou
bekijken of het daaraan wat kon doen.

Er kwamen wel 30 inzendingen binnen:
9 Hollandse, 17 Duitse, 2 Franse en 2
Engelse. De jury, bestaande uit prof.
Ljunberg uit Stockholm, H. Kersken
uit Amsterdam en M. van Breemen uit
Haarlem, kende de prijs toe aan ir. Carl
Clausen uit Bremen. Na talrijke besprekingen en nadat een achttal HJC-leden
toegezegd had een jachtje van het
bekroonde model te zullen laten maken, besloot de K.V.N.W.V. tot instelling
van de nieuwe klasse (pas op 18 april
1925!). Een van de resultaten van deze
ontwikkeling was dat de aerodynamica
haar intrede in de zeilsport deed.
Men ging de theorie van de windstromen bestuderen ten einde de meest
gewenste vorm van het tuig te kunnen
construeren.

De secretaris bracht daarna de discussie
ter sprake over de Scheldejollen die al
eerder gespeeld had. De HJC had
gepoogd de teruggelopen populariteit
van de Scheldejollen klasse terug te
dringen door in de vergadering van de
Koninklijke Verbonden Nederlandsche
Watersport Vereenigingen (vanaf 1923
K.V.N.W.V. genoemd) voor te stellen
dat het derde bemanningslid ook een
vrouw mocht zijn.
Dit voorstel werd aangenomen, maar de
twee andere betreffende het vrijlaten
van de grootte van het zeil en het
één decimeter indekken van het schip
werden niet aanvaard. Wie weet, stelde
Bölger, of de voortdurend tanende
populariteit van de Scheldejol niet had
kunnen worden omgebogen als die
twee voorstellen ook waren aangenomen.
Toch had de HJC haar voorstellen niet
sterk verdedigd, want ze had nog een
ander ijzer in het vuur. Zij stelde namelijk voor een nieuwe klasse in het leven
te roepen, waarvan de romp een eenheidsmodel zou zijn, het tuig geheel vrij
zou blijven, maar niet groter dan 16m2*

Succesvol was ook de stichting van een
jollenfonds. Dat zou niet-bootbezitters
in de gelegenheid stellen tegen een
geringe vergoeding in een clubjol te
kunnen zeilen. Er werd zoveel bijgedragen dat er al een tweetal jollen gebouwd kon worden. Daarna werden op
alle mogelijke manieren de dubbeltjes
en de kwartjes bij elkaar geschraapt.
Moest iemand de rekening van een
gezamenlijk
drankje betalen, dan moest de vrijgehoudene de prijs van zijn drankje in
het jollenfonds storten. Een verloting
onder de leden bracht zoveel op dat er
nog een derde jol kon worden besteld.
De secretaris meldde dan ook in zijn
verslag, dat de HJC het symbool van
onbaatzuchtig idealistisch streven en
prettige samenwerking was. De leden
vonden er vriendschap en gezelligheid
en “een oude en echte Hollandse geest

leden boven de zestien jaar te heffen.
Slechts door het bijspringen van
“geheime krachten” lukte het steeds de
financiën enigszins op orde te houden.
Dit voorstel werd zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. Ook werd besloten een jollenclub op te richten, die
de eigen zaken zelf zou moeten regelen,
zoals een definitieve vaststelling van
een reglement. Ook kreeg zij de aangeschafte jollen van de vereniging. De
leden van de HJC zouden voor fl. 5,- per
jaar lid van de jollenclub kunnen worden en tegen een geringe vergoeding
van een jol gebruik maken. De directie
van Lion d’Or stelde direct een fraaie
beker ter beschikking, die op de clubwedstrijden kon worden verzeild.

l

Bij de voorjaarswedstrijden waren niet
alleen Engelse vertegenwoordigers, ook
ons erelid Huybrechts was met zijn jol
de Karekiet “per moteur” naar Haarlem
foto links:
12-voetsjollen wedstrijden
op het Buiten-IJ in 1924

Zo had de HJC weer een belangrijke rol
in de ontwikkeling van de zeilsport in
Nederland gespeeld.
Niet voor niets werd onze club in het
K.V.N.W.V. de meest actieve vereniging,
het zogenaamde zout in de zeilpap.
Op de Kaagweek dat jaar kwamen wel
honderd Haarlemse zeilliefhebbers af,
van wie de helft zijn tentjes daar ook
opsloeg. In augustus zochten de grote
jachten op vakantie het verder weg: de
Distel naar Frankrijk, de Manette naar
Oostende, de Vagebond en de Beatrijs
gingen de rivieren op, terwijl de Minivini
naar Engeland overstak.
In het winterseizoen trokken weer veel
leden elke vrijdag naar De Gouden
Leeuw om daar “onder gezelligen kout”
de watersportbelangen te bespreken.

van rondborstigheid, durf en moed,
welke hun staalt in den strijd met de
elementen”.
Door het toch te geringe ledental stelde
het bestuur in het volgend jaar (1924)
voor een toeslag op de contributie voor

gekomen. Zelfs een Amerikaanse zeiler
was door een HJC-lid geïntroduceerd.
Men kon dus wel terecht van internationale wedstrijden spreken. Die werden
met een gezellige thee in het kerkje van
Spaarndam afgesloten.
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Het diner volgde traditiegetrouw in Lion
d’Or. Op maandag was het weer op
het Buiten-IJ voor de Engelsen te ruw
geweest. Daarom had men besloten ze
aan boord van de Beatrijs, Distel en
Ariadne mee te nemen naar Volendam,
waar ze bij Spaander gedineerd hadden.
Tot de families die de Engelse gasten te
logeren hadden gehad, behoorden de
Hinnen en de De Vissers.

Voor de wedstrijden bij de Burnham
Yacht Club waren onze beste jollenzeilers
met hun bemanning de dames To0s en
Fiet Hin en Greta Ariëns overgestoken
om deel ter nemen aan de strijd om
de “Coupe de Chabane”. Ook dit keer
lukte het de HJC’ers niet om de bokaal
te winnen, ondanks de voortdurende
aanmoediging van voorzitter De Visser
en de ondervoorzitter C.N. Hin.

Voor de eerste keer werd bij de najaarswedstrijden de jollenklasse in een junioren een seniorafdeling gesplitst.
Ook werden de Ineke- en de Beatrijsprijs
weer verzeild.

Het verslag van deze wedstrijden stond
opnieuw bol van de nationale trots,
waarbij zelfs op de heldendaden van
Tromp en De Ruyter werd teruggegrepen
toen de zeilprestaties van de Nederlanders ter sprake kwamen. Secretaris
Bölger ging zover dat hij aan het eind
van het verslag verzuchtte, dat je over
de HJC en haar activiteiten nooit uitgepraat raakte.
Toch werd er in de volgende jaren
geconstateerd dat de prestaties van de
mannenzeilers achterbleven bij die van
de dames. Met name mej. Hiske Hin
werd genoemd als de winnares van de
“Kemphaanbeker”, een door de heer
Pluijgers beschikbaar gestelde prijs.

foto boven:
Zeilers van de HJC te gast
bij Burnham Yachtclub in
1924; in het midden de
kolonel C.W. de Visser,
2e van links Frans Hin Sr.
(in:Twaalfvoets Jol 100 jaar
klasse 1914-2014)
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Dit jaar 1924 was ook het jaar van de
Olympische Spelen.
Eigenlijk had C.N. Hin de Nederlandse
kleuren in de jollenklasse moeten verdedigen, maar “ongemak” verhinderde
hem deel te nemen. Hij werd door de
HJC’er Tony Hin vervangen, die schitterend zeilde, maar het uiteindelijk moest
afleggen tegen Léon Huybrechts, die
Olympisch kampioen werd.
Ter gelegenheid van diezelfde Spelen
zeildemr. Carp onder de vlag van de HJC
“glansrijk” op het Olympisch toernooi
in de zesmeterklasse. Het moet vooral
voor voorzitter De Visser, een grote
voldoening zijn geweest, want hij had
immers de bouw van zesmeterjachten
zo vurig bepleit.

In de zesmeterklasse was er succes
voor de Prinses Juliana van de kolonel,
die de “One Ton Cup” wist te winnen.
De heer Carp behaalde met zijn M.A. de
Ruijter verschillende prijzen in wedstrijden in binnen- en buitenland. In
Antwerpen wist hij zelfs tweemaal het
“Scheldejuweel” te veroveren.
In 1926 voer hij bij Hankö in de prachtige
Oslofjord, waar hij de “Gold Cup” zou
winnen. Daar was ook een verslaggever
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
die een treffende beschrijving gaf van
de ontmoeting met Carp en zijn bemanning, en met de ook aanwezige kolonel
De Visser, die als één van de zes scheidsrechters van de Gold Cup-wedstrijd zou

optreden. Hij vertelde dat hij werd voorgesteld aan de opgewekte, humoristische en hartelijke kolonel, die een man
bleek te zijn, die met hart en ziel aan
de zeilsport verknocht was.

meteen ook hun lidmaatschap opzegden, terwijl ze tijdens hun lidmaatschap
van de HJC hadden kunnen profiteren.
Hij wekte zulke leden op als buitenlid
te blijven. Uitgebreid werd gediscussieerd over de wenselijkheid tot uitbreiding van de haven, zoals door een
zevental jollenzeilers werd bepleit.
Zeker nu de Roei- en Zeilvereniging
Het Spaarne naar Heemstede verhuisde,
zou de mogelijkheid overwogen kunnen
worden ook ligplaatsen voor enkele
wherry’s te creëren.
Onder invloed van een aantal leden dat
ook in de Vereeniging de Jachthaven
een voorname plaats innam, besloot
die Vereeniging in verband met de
toenemende vraag naar bergplaatsen
voor 18-voetsjollen tot een aanzienlijke
uitbreiding. Zo zouden er een nieuwe
rijwielenbergplaats, een jollenloods voor
ongeveer 20 jollen en kleedkamers bij
gebouwd worden.

Op de jaarvergadering van 1927 waren
maar twaalf leden aanwezig, een teleurstellend aantal volgens de secretaris.
Het viel toch al op, dat het in de opeenvolgende jaren steeds dezelfde namen
waren die zich actief met de vereniging
bezighielden. Daartoe behoorde zeker
de heer C.N. Hin, die vanaf dit jaar geen
deel van het bestuur meer uitmaakte.
In zijn vacature zou voorlopig niet worden voorzien.
De sombere toon van dit verslag werd
ingegeven, dat weinig leden actief waren.
Zo konden er geen leden gevonden
worden die de organisatie van de zaterdagwedstrijdenop zich wilden nemen:
men wilde wel zeilen, maar stak geen
hand uit om iets te doen.
Ook het bestuur van de Jollenclub werd
verweten te weinig activiteiten te ontplooien. De heer Van Breemen betreurde
het dat leden die uit Haarlem vertrokken,

links:
Verslag over de Gold Cup
in 1926 bij Hankö
uit de NRC van 11-7-1926

Opvallend is dat het tweede lustrum
kennelijk niet zo uitbundig gevierd werd
als het eerste. De secretaris gaf in het
Haarlems Dagblad een overzicht van
tien jaar HJC, maar anders dan met de
traditionele seizoenswedstrijden werd
er kennelijk niet apart aandacht aan de
viering van het tweede lustrum besteed.
Bij die wedstrijden waren ook de Engelse
gasten van de Burnham Yacht Club en
enige Belgische zeilers van de partij.
Vermeldenswaard is wel de start van
een eigen clubblad onder de naam De
Brulboei. Het eerste nummer verscheen
“bij wijze van vijfminutenschot” nog
op 1 december 1926, maar op 1 januari
1927 begon de eerste jaargang van het
clubblad, dat nu, zoals we allemaal
weten, Schuimspatten heet.
Tot slot van dit verhaal over kolonel
De Visser en de eerste tien jaren van de
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HJC moet opgemerkt worden dat in al
de verslagen van de vereniging nauwelijks sprake is van het aandeel van de
leden die een motorboot bezaten. Dat
heeft vanzelfsprekend te maken met het
ontbreken van wedstrijden, maar ook
tochten komen niet ter sprake.
Zelfs de ondersteunende rol bij het vervoer van jollen werd maar mondjesmaat
vermeld.
foto onder:
De Maria Catharina,
eigenaar Kolonel De Visser
“Op 22 april werd onder
groote belangstelling op de
werf “Hubertina” te
Haarlem het stalen
kitsjacht “Maria Catharina”

Een constante factor in de verhalen is
wel de rol van de voorzitter. De secretaris
besloot bijvoorbeeld zijn jaaroverzicht
van 1927 met de constatering dat de
HJC de komende tien jaar met vertrouwen tegemoet kon zien onder de bezielende leiding van kolonel De Visser.

van den Heer C.W. de
Visser te water gelaten en
wenschten wij [ de] Kolonel
van harte geluk met zijn
nieuwe jacht, dat onder de
vlag der HJC zal varen.”

In die tijd het grootst
gebouwde stalen jacht in
Nederland
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We weten dat deze nog tot het oorlogsjaar 1940 zijn beste krachten aan de
HJC zou geven, tot hij op 77-jarige de
voorzittershamer overgaf. Maar tot die
tijd zou hij zich nog vele malen, al of

niet in hoog gezelschap, manifesteren.
Als voorbeeld van dat laatste kan dienen,
dat Prins Hendrik ook een bezoek bracht
aan De Vissers grote stalen kitsjacht
Maria Catharina, op de Haarlemse werf
Hubertina gebouwd, toen hij in het
Zweedse Sandhamm zeilwedstrijden bij-

woonde. Ook trok hij wel met de prins
op in het kader van zijn padvindersactiviteiten, onder andere op een reis naar
Zwitserland. Als voorzitter van de HJC
hield hij in 1937 “een vlotte rede” bij
het ten doop houden van twee nieuwe
jollen met de “toepasselijke” naam
Juliana en Bernhard. Dit paar was immers
het vorige jaar met elkaar getrouwd.
Onder luid applaus trok hij het doek
voor de beide jollen weg en sprak de
hoop uit dat vooral de jongeren in het
komende seizoen met animo zouden
zeilen. Hij wekte hen op zich zo goed
mogelijk te bekwamen, waarbij zij steeds
op voorlichting en volledige steun van
het bestuur zouden kunnen rekenen.
Dat gold ook zijn eigen kinderen, die
zeer actief aan het wedstrijdzeilen meededen. In de notulen van de jaarvergaderingen van de late jaren ’30 komen
ze regelmatig voor in de zeiluitslagen.
Zoon Eduard Evert (roepnaam Evert)
werd bijvoorbeeld tweede op de onderlinge wedstrijden op 9 en1 0 september
1936. Het aantal clubjollen was toen
nog niet zo groot, dat de HJC’ers het
zonder de hulp van zustervereniging
Het Spaarne af kon. Deze stelde voor
de gezamenlijke wedstrijden een aantal
jollen ter beschikking. Kennelijk had
zoon Evert had die niet nodig, want
de uitslag vermeldt dat hij met een
particuliere jol voer. Hij was dat jaar zo
succesvol dat hij en Course Flemming
in het jaarverslag als enigen werden
genoemd, hij bij de 12voetsjollen,
Course in de 16m2 BM klasse. Ook
in de volgende twee jaar werd hij de
prijswinnaars bij de prijswinnaars in
de 12-voetsjollenklasse A genoemd. Hij
maakte ook deel uit van het team, dat
in 1938 in de Olympiajollenklasse de
kleuren van de HJC verdedigde op het
Alkmaardermeer, de Kaag, in Rotterdam
en in de eigen stad. Ook werd zijn
vader, de kolonel, gevraagd zoon Evert

te vragen of die belangstelling had voor
een plaats in de jollenclubcommissie.
De Visser beloofde daarop bij hem te
zullen informeren.
We weten niet hoe de verhouding tussen
vader en zoon was, maar waarschijnlijk
gaf de vader zo’n formeel antwoord in
zijn functie als voorzitter.
Dochter Catharina was een zo mogelijk
nog succesvoller zeilster dan haar broer.
In 1936 nam zij in de Star-klasse deel
aan de landelijke keuzewedstrijden voor
de Olympische Spelen. Zij behaalde
daar de tweede plaats en werd door de
K.V.N.W.V. als reserve naar de Spelen in
Kiel afgevaardigd.
De secretaris van de HJC constateert
tevreden dat dit een mooie onderscheiding voor haarzelf, maar ook voor de
club was. Helaas deed ze uiteindelijk als
reserve niet mee. Wel weerde ze zich in
de Kieler Woche, waar broer Evert met
een geleende Duitse Olympiajol in een
zeer groot deelnemersveld een derde
prijs wist te winnen.
Maar in 1940 was het zover dat kolonel
De Visser zou aftreden. Op de algemene
vergadering van 10 februari bleek dat hij
bericht van verhindering had gestuurd.
Opvallend weinig leden gaven acte de
présence. Onder hen was wel “leerlinglid” Emile Bastet, die we hebben leren
kennen als één van de mannen die in
de oorlog zouden omkomen, en wier
naam op de herdenkingsplaquette in
het clubgebouw voorkomen.
In de notulen werd gemeld dat de
kolonel als voorzitter tussentijds zou
aftreden. De nieuw benoemde voorzitter,
de heer M.J. Bleeker, wilde “als eerste
daad” een woord te spreken over (en
tot) de kolonel.
Nadat hij had gerefereerd aan de oprichting van de HJC en het aanbieden
van het voorzitterschap aan de kolonel,

vervolgde hij aldus: “Met pittig enthousiasme is onder het bestuur van deze
eminente voorzitter der HJC de club tot
bloei gekomen. Onafgebroken heeft hij
gedurende meer dan 22 jaren zijn zorg
en zijn krachten aangewend ten bate
onzer vereniging en haar doordrongen
van zijn stoere, oprechte en ridderlijke

geest. Als wedstrijd gevende vereniging
heeft de HJC in zijn voorzitter een charmante gastheer gehad, die daarin trouw
terzijde gestaan door mevrouw
De Visser, onze wedstrijden steeds heeft
weten te maken tot een op hoog peil
staand festijn, zowel op het water als in
de feestzaal. Zijn leiding, zijn gastvrijheid, zijn spontane hartelijkheid, zijn
steeds een aantrekking geweest voor
de gasten, niet minder dan [voor] de
uitgeschreven wedstrijden. Dat bij vele
zeilers de HJC geroemd wordt als een
voorbeeld van wat een club kan doen
voor zijn jonge leden danken we den
kolonel. Wetende, dat een zeilclub, wil
ze blijven bloeien, vooral de belangen
van de jeugd steeds moet behartigen,
heeft onze scheidende voorzitter de
belangen van de jeugd steeds in het
oog gehouden. Het aantal jonge leden
is dan ook belangrijk in verhouding tot de ouderen, - maar vormt
een “vlottende bevolking”.
En voor een vereniging brengt dit zijn
eigenaardige moeilijkheden mee, moei-

foto boven:
Star klasse
De Star is vanaf 1932 tot
2012 een olympische klasse
geweest
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lijkheden, die voor een voorzitter, die
zijn leden wil kennen, een sterk geheugen en een vooruitziend beleid eisen,
vooral in onze onzekere tijden. Voeg
daarbij de beslommeringen over de
onderhandelingen met de gemeente
Haarlem ten aanzien van de nieuwe
jachthavenplannen en ge ziet de redenen
voor U die onze grijze kolonel De Visser
ertoe brachten, zijn voorzitterschap
neer te leggen; nog voor het 25-jarig
bestaan van de HJC ( in 1942) tot welke
datum wij leden van de club hem nog
minstens hadden willen behouden.
Zijn wens moeten we echter eerbiedigen.

foto rechts:
Het opleidingsschip Pollux
aan de toenmalige
ligplaats te Amsterdam
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Ook deze woorden van de heer Evers
worden door een krachtig applaus geaccentueerd, waarna de heer Evers nog
de wens uitspreekt, dat ze ter kennis
gebracht zullen worden van de afwezige
Erevoorzitter.
Het afscheid als voorzitter betekende
voor de kolonel niet dat hij zijn belangstelling voor de watersport verloor.
Daarvan getuigt een krantenbericht van
21 mei 1941 van de ALV van de
Vereniging Het zeilend schoolschip, een
vereniging die een zeilschoolschip voor
de koopvaardij propageerde.

Ik breng hier nogmaals hulde aan de
onvolprezen verdiensten van onze
afgetreden en moeilijk te vervangen
voorzitter, kolonel De Visser, en stel de
vergadering voor, hem het Ere-lidmaatschap der HJC aan te bieden”.
Dit voorstel werd met applaus begroet
en bij acclamatie werd kolonel C.W. de
Visser benoemd tot Erevoorzitter van
de Haarlemsche Jachtclub.
Onmiddellijk hierna vraagt de heer Hein
Evers het woord. Namens de Jollenclub
brengt hij woorden van dank en hulde
aan den voorzitter , voor hetgeen deze
steeds voor de jonge zeilers heeft
gedaan, wier belangen hij steeds zo
juist in het oog wist te vatten. “De
bezielende woorden: “Jongens, leert
zeilen, knoopt de wenken van de oude
rotten in de zeilsport in je oor”, zijn
“Begint in kleine boten, waarin je de
eerste beginselen het beste onder de
knie krijgt”, uitgesproken door deze
krachtige persoonlijkheid, en daaraan
toegevoegd de beschikbaarstelling van
de nodige jollen, hebben op ons jollenzeilers zijn uitwerking niet gemist. Dat
velen onzer met zoveel animo de zeilsport beoefenen, danken wij en dankt
de watersport voor een goed deel aan
de invloed van kolonel De Visser”.

van het matrozeninstituut van de Nederlandse Zeil- en Roeivereniging.
Ook van het reilen en zeilen van de HJC
bleef hij op de hoogte. Op de ALV van
27 februari 1943 hield de toenmalige
voorzitter een openingstoespraak, de
eerste sinds het 25-jarig bestaan van de
HJC op 20 oktober 1942.
Gezien de oorlogsomstandigheden had
men afgezien van enig feestvieren. Toch
wilde de voorzitter nu even terugkijken
op de geschiedenis van de club.
Hij constateerde een opvallende overeenkomst tussen de omstandigheden van
het oprichtingsjaar en die van het afgelopen jubileumjaar. De voorzitter had
alleen de afgelopen 10 jaar meegemaakt,
maar er waren “veteranen” die de oprichting nog hadden meegemaakt.
Van hen was de heer Bernhard inmiddels
overleden, maar “onze Erevoorzitter
De Visser en de heer Van Breemen bewaren in hun herinnering tal van voorvallen, die voor ons onbekend zijn, of
voor ons legende zijn geworden”.
Kijkend naar het heden constateerde de
voorzitter dat de aanvragen voor het
lidmaatschap zo talrij waren geworden,
dat steeds een aantal aspirant-leden
moest worden afgewezen, ondanks de
opzeggingen van bestaande leden.
Gezien het beperkte vaarwater in het
Haarlemse waren er vooral kleine
scheepjes in de haven te vinden.
De grote schepen, zoals die van de
kolonel, waren verdwenen doordat ze
verkocht waren. “Zo vinden we noch
zijn Maria, noch zijn Maria Catharina
meer aan de steigers.”

Op deze vergadering werd de kolonel
als aftredend bestuurslid herkozen. Na
afloop van de vergadering bezichtigde
men het nieuwe opleidingsschip Pollux

De voorzitter vervolgde met zijn
onzekerheid over de toekomst uit te
spreken. Hij kon toen uiteraard niet
vermoeden dat zowel de kolonel als de
jollenzeiler Wim Smit dit jaar zouden

overlijden, en in het jaar erop de zeilers
Emile Bastet en Course Flemming. Hij
sprak zijn voldoening uit over de “oude
garde die op zijn post was gebleven”.
Op de zaterdagmiddagen kon de club
dan ook profiteren van de inzichten
van kolonel De Visser en de uitgebreide technische kennis van de heer
Van Breemen. Opnieuw refereerde de
voorzitter aan zijn schroom de opvolger
van de kolonel te moeten zijn, nadat
die in 1940 te kennen had gegeven zijn
voorzitterschap te willen beëindigen.
“Niemand weet beter dan ik zelf, in
hoeveel zaken ik bij mijn onvergelijkelijke voorganger achter sta,” voegde
hij eraan toe, “gelukkig blijft hij ook
als erevoorzitter aan de vergaderingen
deelnemen. Zijn belangstelling voor de
club is niet verminderd.”
Daarna vervolgde de voorzitter zijn loflied op de nog altijd functionerende
penningmeester Van Breemen, die als
erelid werd voorgedragen en onder
applaus benoemd.
Betrekkelijk kort na deze vergadering
stierf de kolonel.

Zie de overlijdensadvertenties op de volgende pagina

Het is zeer opvallend dat de HJC niet bij
de sprekers op de crematie vertegenwoordigd was. Dat is des te merkwaardiger omdat de overledene steeds met
de hoogste lof overladen was geweest.
Het feit dat de activiteiten van de vereniging in deze tijd praktisch stil lagen,
hoeft geen verklaring te zijn van de
opvallende afwezigheid.
Ook bij de vele genoemde namen werd
geen als lid/ vertegenwoordiger van
de Haarlemsche Jachtclub vermeld.
Vanwege het ontbreken van verdere
clubverslagen uit 1943 is het ook niet
mogelijk te achterhalen of daarin iets
over het overlijden van de Erevoorzitter
heeft gestaan.
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vaardigd, die in het clubhuis zou worden aangebracht. Zij zou dan plechtig
onthuld worden. In het jaarverslag over
1946 werd de herdenking een “indrukwekkend oogenblik” genoemd.
De voorzitter vertelde daarna dat het
door oorlogsomstandigheden niet mogelijk was geweest een uitvoerig jaarverslag over 1944 en 1945 te maken,
zoals ook de notulen over deze jaren
niet zouden verschijnen.

In diverse advertenties
werd het overlijden van
kolonel C.W. de Visser
gemeld:
rechts:
De eerste advertentie
verscheen in het
Algemeen Handelsblad
van 19 april 1943.
daar naast:

Na de afwikkeling van een aantal zakelijke punten herdacht de heer Bleeker,
die zojuist door de nieuwe voorzitter ir.
C.J. Meyers was opgevolgd, bij punt 12
van de agenda kolonel De Visser en

De dag erna kon men in de
Telegraaf van 20 april 1943
deze advertentie lezen.

verslag zonder enige bijzonderheid te
vermelden. Voorzitter Bleeker vroeg de
aanwezige 17 leden een ogenblik stilte
om de “vijf gevallen leden, de heeren
E.H. Bastet, C.C. Flemming, W.G. Kuyck,
H. Rot en W.J. Smit” te herdenken.

uiterst rechts:
Ook de Haarlemse Courant
van 20 april 1943
( de Duitsers hadden het
Haarlems Dagblad een

Een verslag van de
crematie volgde op de
dag erna in de Haarlemse
Courant van 22 april 194

links:
De herinerings plaquette
ter nagedachtenis aan de
omgekomen HJC leden
Meer bijzonderheden
hierover zijn te lezen in de

publicatieverbod opgelegd)

HJC publicatie Verhalen

Het bestuur zou ervoor zorgdragen, dat
er een herdenkingsplaquette werd ver

meldde het overlijden van
de kolonel.

Op 7 mei bedankte de weduwe uit aller
naam zowel via een advertentie in het
Algemeen Handelsblad van 6 mei als op
de volgende in de Haarlemse Courant
van 7 mei 1943:
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links:

Ongelukkigerwijs overleed ook de penningmeester van de HJC, de heer M. van
Breemen, nog in ditzelfde jaar. Bij diens
ter aarde bestelling aan de Kleverlaan
sprak wel een vertegenwoordiger van de
HJC aan het graf een lovende rede uit.
Blijkens het verslag van de Haarlemse
Courant van 1 november 1943 was de
voorzitter, de heer Bleeker, de spreker
die namens de HJC optrad:
Helaas ontbreken ook de notulen van
de enige jaarvergadering die in de jaren
1944 en 1945 werd gehouden. Dat zou
dan het 27e jaarverslag zijn geweest.
Pas op 23 februari 1946 vond er weer
een ALV plaats, nr. 28 genoemd.
Daarin werd verwezen naar het 27e

achter een plaquette

de heer Van Breemen, die beiden in de
oorlog waren overleden.
Hij memoreerde kort wat de beide heren
voor de HJC hadden betekend en hoe
zij hun beste krachten aan de vereniging
hadden gegeven. Hij sloot af met de
woorden, dat “hun heengaan een geweldig groot verlies voor de vereniging”
had betekend.
In het jaarverslag over 1946 werden de
hartelijke woorden van de heer Bleeker
nogmaals gememoreerd: “moge de stuwende kracht en het organisatietalent
van beiden een voorbeeld zijn dat
navolging verdient”.

links;
Verslag van de
teraardebestelling van
HJC penningmeester
M. van Breemen
Haarlemse Courant
1 november 1943
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foto rechts:
In 1963 nog clubjol
Kolonel, zeilend op het
Noordzeekanaal

foto onder:
De HJC-jollenclub
in 1958
foto daaronder:
Zeilwedstrijden tussen
de HJC en de RYBC op de
Mooie Nel in 1958
In het midden de H572
Kolonel

75-jarig jubileum op de Kaag, het
90-jarige jubileum op de Beulaker en
het eeuwfeest in 2014 op de KWVL in
Loosdrecht uitbundig meegevierd.

In de loop van de volgende jaren werd
er van tijd tot tijd aandacht aan de
nagedachtenis van de kolonel besteed.
Zo kreeg bijvoorbeeld clubjol H572 de
naam Kolonel.
In het jaarverslag van de secretaris over
1954 stond: “Het recht op het gebruik
van de clubjol, de Kolonel, is gedurende dit jaar aan Jaap Sweerst de Landas
verleend geweest. Uit de door hem
behaalde resultaten heeft u kunnen
concluderen, dat hij hiermede uitmuntende resultaten heeft behaald; hij is
nu in het bezit van een eigen jol en wij
spreken de hoop uit, dat hij daarmede
in 1955 eveneens gunstige resultaten
mag boeken.”

En uiteraard was de jol ook te bewonderen tijdens de prachtige viering
van het honderdjarig bestaan van de
Haarlemsche Jachtclub in 2017, waar
aan de jollenwedstrijden werd deelgenomen onder het motto: “oude tijden
herleven”.
De familie Stapel gebruikt de jol nu
voornamelijk voor het maken van
tochten, waarbij zij dan achter haar
Regenboog 102 Jolijt op sleeptouw
meegenomen wordt.

Al met al is, hoop ik, duidelijk geworden,
wat kolonel C.W. de Visser, die zeiler,
zeilliefhebber en watersporter in hart en
nieren is geweest, voor onze club en de
nederlandse watersport heeft betekend.
Ook hebben we met zijn levensbeschrijving een kijkje kunnen nemen in de
keuken van de eerste 10 jaar van onze
Haarlemsche Jachtclub.
foto boven:
De Kolonel gepoivaseerd op
de HJC tijdens de viering
van het 100-jarig bestaan
in 2017

stond zij als redelijk snel bekend. Heel
wat wedstrijden zijn ermee gezeild.
Toen de HJC in 1963 besloot de laatste
clubjollen te verkopen kocht, Riks vader,
oud-voorzitter en erelid Piet Stapel, de
Kolonel om er zijn kinderen in te leren
zeilen. Helaas bleek na een aantal jaren
dat bij de 572 diverse gangen, de zandstroken (1ste gang naast de kielbalk) en

f

foto boven:
HJC jubileum jollenwedstrijden in 2017
In het midden de H572
Kolonel
foto: Wietske van Soest

foto rechts:
Rik en Jork Stapel tijdens
de HJC jubileum jollenwedstrijden a/b van
de Kolonel in 2017
foto: Wietske van Soest
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Onlangs heeft de huidige eigenaar van
de Kolonel, ons lid Rik Stapel, in de
jaareditie 2021 van de Schuimspatten
een interessant verhaal geschreven
over de wederwaardigheden van deze
jol. Hij vertelde daarin, dat de 572 als
laatste van een serie van drie jollen in
1947/1948 speciaal voor de HJC door
Jachtwerf G. de Keizer in Haarlem
gebouwd was. Voor een lesboot was de
jol wat zwaar uitgevoerd, maar toch

de zwaardkast verrot waren. Als houten
lesboot was ook de Kolonel na het
zeilen niet altijd goed droog gesponst.
Gelukkig kon de timmerafdeling van de
werf van vader Stapel de jol restaureren.
Later verhuisde de jol met het gezin
mee naar de overkant van het Spaarne,
waar zij nu nog ligt. En ook al zeilen ze
met de 572 niet zoveel wedstrijden
meer, met de Kolonel hebben ze het

Speciale dank gaat uit naar
Floris en Nico Hin voor informatie uit het
verleden van hun familie
Rik Stapel voor de geschiedenis van zijn
12-voetsjol H572 Kolonel
Wietske van Soest voor haar foto’s
Auke Bender voor de grafische vormgeving
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