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Gezonken

hengst in Jachthaven

Kersken, Kudelstaart

(Foto Thierry Danz)

Dat was een kajuitvlet. Ik heb er twee foto's
van waar mijn vader (die in 1910 is geboren) als
jongetje op staat. Mijn opa moet de Fred kort na
die tijd hebben verkocht. Pa vertelde dat opa een
hengst had gekocht waar ze tot in de dertiger
jaren mee op de Zuiderzee voeren. Ze lagen bij
de jachthaven van de zeilvereniging "Aeolus" in
Amsterdam-Noord.
De hengst had geen motor dus alles ging onder
zeil, ook door de Oranjesluizen. Ik heb geen
naam of zeilnummer van dit schip. Later heeft pa
met "Oom jan" Appels veel als bemanning op een
houten Lemsteraak gevaren, in het jachtenregister vind ik de Rita IJ van j.G.L. Appels vermeld,
maar als botter. Ik heb daar ook nog wat foto's
van. Ik weet niet zeker of dit hetzelfde schip is,
maar ik denk het wel. Pa noemde het altijd een

De internationale Spiegel
We krijgen regelmatig leuke reacties van geïnteresseerde lezers. Vaak is het ook een aanvulling
op hetgeen we al weten en publiceren. Begin
februari kwam er een mailt je van Thierry Danz,
al jo jaar woonachtig in de Verenigde Staten:
'In het februari-nummer van Spiegel der Zeilvaart las ik met veel genoegen het artikel over
de restauratie van de boeier/fries jacht Peep. Een
boot, die ik nog goed ken uit de tijd van joop en
Anneke van Viersen. Ik vond nog wat oude foto's
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Blij verrast hebben we hem gevraagd wat zijn
relatie met beide schepen was. Een veel uitgebreideremail.metnogveelmeerfoto.suit
de
jaren-öo volgde: 'Ik ken de Peep uit de tijd van
joop en Anneke van Viersen. Van 1947 tot rond
1955 lagen de Peep, de Stamper, mijn ouders en
andere vrienden bij de jachthaven Kreuger (nu
"Het Drijfhuis") in Aalsmeer, aan de Westeinder.
Rond 1955 zijn mijn ouders en de familie Van
Viersen daar vertrokken en hebben de boten aan
een landje gelegd dat een gemeenschappelijke
vriend elders in Aalsmeer had gepacht. Tijdens
de WZW in 1963 zag joop de schokker Albatros
van Ir. Vredenburgh. De zondag daarna heeft
joop zich aan boord gepraat en nam mij (ik was
toen 15) mee. Zo hebben joop en ik voor het eerst
met Vredenburgh gezeild. Dat heeft geleid tot
[oop's beslissing om een casco van een schokker
te bestellen en hij heeft daarna de Peepverkocht.'
Stamper
Begin jaren '60 zeilde Danz veel met de Stamper
op de Westeinder toen hij van de gebroeders
Blokland was. (Zij hadden de HL7 uit de visserij
gekocht in 1947.) Tijdens de winter van 1964/65
is de Stamper verbouwd. Oude kajuit en dek
eruit, wellicht spanten en gangen vervangen, een
nieuw dek en opbouw erop. 'Toen ik in 1996(?)
in Nederland was heb ik de jol nog in Enkhuizen

Peep met aan stuurboord

de Staverse jol Stamper

uit 1962/3 die wellicht interessant zijn voor de
documentatie.' Bij Danz' bericht waren een aantal foto's gevoegd van de Peep en daarnaast ook de
Staverse jol Stamper.

zien liggen. De toenmalige eigenaar vertelde mij
dat zijn ouders de boot van Piet Blokland hadden
gekocht. De jol zag er van buiten nog precies zo
uit als ik hem herinnerde.'
Via de SSRP-website vond Thierry Danz ook het
jachtenregister uit 1924/25. 'Leuk, want daar
vond ik de boot van mijn grootvader, de Fred.

Lemsteraak, maar als ik nu nog eens naar de
foto's kijk kon het ook wel eens een bol zijn.'
Catboot
'Ik vond ook nog een vermelding van de Sonderlingh een catboot door Abeking en Rasmussen
gebouwd in 1922. A&R had er drie gebouwd in
1922. Dus dat kon wel eens de Ducky zijn, de
boot van mijn ouders, waarmee ze van 1945 tot
1978(?) hebben gevaren. Ik kan mij nog herinneren dat er twee in Nederland voeren, allebei van
1922: De Thea en de Ducky. Beide varen nog: de
Thea heet nu Novatus en ligt in Zeeland. De Ducky
heet nu Kruemel en ligt, prachtig gerestaureerd,
in Duitsland, maar komt voor het catboot weekend altijd naar Nederland.'
Thierry Danz besluit zijn relaas met de mededeling dat hij al 30 jaar in de VS woont; 'maar zo'n
"trip down memory lane"is toch wel erg leuk!'
U kunt de hele collectie foto's van Thierry Danz
terugvinden op de website van de SSRP.
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