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Beste lezer:

Daar waar buiten de herfsttinten weer zichtbaar 
afscheid nemen van een mooie zomer en wij onze 
bootjes weer onder een stevig kleed winterklaar maken 
en stallen, valt er weer een nummer van het door uw 
allen geprezen catnieuws op de digitale deurmat. Want 
gezeild hebben we wel deze zomer en verhalen zijn er 
zeker, dus ook dit keer weer een lekker dik nummer 
waarbij u met een lekker glas wijn in de hand, heerlijk 
kunt wegdromen.
Dit keer uiteraard met een verslag van het, naar het 
door ons naar uitgekeken catbotenweekend. 
Restauratieactiviteiten van boten van diverse leden, 
verhalen van Thyrza, de zeemeermin, een kijkje in de 
werkplaats van Rein en nog veel meer.  Veel leesplezier!  
Theo.
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Copy gevraagd.
De redactie zit met smart op meer input 
van de leden te wachten. Immers, het 
Catnieuws moet niet alleen door de 
redactie geschreven worden. Artikelen 
zoals “de werkplaats van…”  en voor de 
Compacte Culinaire Catboten 
CombuisClub kan iedereen schrijven. Dus 
wat let jullie. Graag jullie copy voor 15 
december zodat we begin 2022 weer een 
mooie volle catnieuws hebben.     Uw 
hoofdredacteur.

mailto:novatus@zeelandnet.nl
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Catbootweekend 2021:

“It is a long way to Tipperary “zong een Engelsman ruim 100 jaar geleden toen hij in London verlangde naar zijn ouders in Ierland. Maar de weg naar het 
Catbootweekend in Naarden was ook lang. Werd het weekend vorige jaar juni doorgeschoven, ook dit jaar bleek juni niet haalbaar. Het werd eind 
september. Maar toen kwamen we dan toch bij elkaar, en hoe! De haven die Jasper in 2019 al had besproken bleek een ideale uitvalsbasis voor enkele 
dagen heerlijk zeilen en een perfecte ‘home’ voor de gezellige uurtjes samen. Maar ook de weg naar het weekend toe, kende veel struikelblokken. 
Begonnen met 10 aanmeldingen, maar door kleine en grotere medische aandoening moesten 5 leden hun boten thuis laten.  Als eerste arriveerde Theo 
op woensdag rond het middaguur als een soort kwartiermaker vanuit Zeeland in Naarden, mét zijn nieuwe boot. Rasmus was toen al met zijn boot 
vanuit het Steinhuder Meer onderweg, pikte Peter op van zijn werk en arriveerde ’s avonds laat op het door Theo inmiddels ingerichte kampement. Zo 
kon er donderdag al volop worden gezeild bij een stevige wind tot ruim windkracht 5 knopen, met uitschieters naar 6. Marius vertrok die dag varend 
met zijn boot vanuit Loosdrecht, en overnachtte nog in Muiden, alvorens hij de vrijdag, eveneens onder zeer ruime wind, naar Naarden voer. Ook Jaap 
kwam vrijdag met zijn boot op de trailer aan en toen ook Jasper met zijn boot arriveerde, was de vloot compleet. De stevige wind en donkere luchten, 
zorgden die middag voor mooie plaatjes en filmpjes. Inmiddels arriveerden er meer leden en toen zaterdagmorgen Kees en Regina met de taart voor bij 
de koffie brachten en de laatste deelnemers ook gearriveerd waren, was het weer ouderwets vol en gezellig. Met 5 boten voeren we die dag naar de 
‘thuishaven” van Jose, Huizen. Terug was de wind zodanig afgezwakt, dat we de laatste mijlen op de motor hebben afgelegd, om op tijd te zijn voor de 
ontmoeting met Martin en Juliane en de Captains Nip. Een gezellige avond met een tafel vol heerlijke gerechten volgde. Zondag was het in eerste 
instantie bewolkt en windstil, maar rond de middag trok de lucht open en kwam er wat wind. Alsnog de zeilen gehesen. Pas laat in de middag vertrok 
Jaap als eerste richting Groningen en bracht Jasper zijn boot terug naar zijn vaste ligplaats. Het werd weer een zeer gezellige avond. Maandagmorgen 
voer Marius weer terug naar Loosdrecht en gingen de Krümel en de Mermaid op de trailer naar respectievelijk Rheda en Burgh-Haamstede. Het was bij 
elkaar inderdaad een lange rit van 6 dagen.



C5 - de Compacte Culinaire 
Catboten CombuisClub

Een goed catbotenweekend kan niet zonder 
een goede verzorging voor de interne mens. 
Ook dit jaar was het weer prima geregeld.  
Er was genoeg eten en drinken en met de 
verrassende recepten van diverse mensen 
hebben we die dagen heerlijk gegeten en 
gedronken. Het zou mooi zijn als de diverse 
recepten eens werden opgeschreven, zodat 
we daar in de komende nieuwsbrieven een 
nieuwe rubriek aan kunnen wijden:  C5:
Als eerste hebben we de Welsh Bara Brith
van Jaap:
Doe een kopje rozijnen in water wellen.  
Meng dit met 2 kopjes zelfrijzend bakmeel, 
een kopje melk, 2 eieren, 3/4 kopje bruine 
suiker, gesneden abrikozen, gember en 
koekkruiden goed door elkaar heen. Verdeel 
het in een ingevet bakblik en zet het ca 70-
90 minuten in een hete oven van ± 170*. 
Hoewel het recept ooit bedoelt was voor bij 
de High Tea, smaakt een pint bier of een 
glas wijn er ook erg goed bij.  Succes 
verzekerd!

Wie levert een recept voor de volgende 
keer?  
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Wat ging er fout.

Zoals bij elke weekend ging ook dit keer 
niet alles van een leien dakje. Toen 
Theo woensdagmiddag zijn boot vanaf 
de kraanplaats naar de ligplaats wilde 
varen, viel zijn motor na een ½ minuut 
uit en was niet meer aan de praat te 
brengen. Drie weken stilstand had de 
benzine in de carburateur doen 
uitvlokken en uiteindelijke moest de 
lokale jachthaven reparateur deze 
loshalen en ultrasoon reinigen. Het 
werd Theo duidelijk dat Naarden 
duidelijk in het Gooi ligt en het uurloon 
van een monteur ver boven dat in de 
provincie ligt.  Ook Rasmus had de 
volgende ochtend problemen met de 
benzinetoevoer; er was een rubber 
slangetjes gebroken. Nu had de 
reparateur genoeg slangetjes, maar 
allen te groot. En gelet op de 
‘vermogende’ schepen in de haven 
aldaar, was dat niet verwonderlijk.  
Motoren van 50 tot 200 pk waren geen 
uitzondering, maar kleine slangetjes 
voor een 2 pk motortje wel. Enfin, het 
probleem werd toch nog opgelost.
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The Mermaid of the Scelveringhe.

Het was dit catbotenweekend de terugkeer van de Grown-up. Na een restauratie van ruim een jaar stond de, inmiddels tot: the Mermaid of the
Scelveringhe omgedoopte boot, volop in de belangstelling. Mooi slank van vorm, traditioneel getuigd en met ruimte in de kuip als een ‘kerkzaal’, liet ze 
haar van de beste kanten zien. Volop getuigd bij windkracht 5-5,5 tot zachtkens glijdend bij windstilte, ze blijft een mooie verschijning.



De werkplaats van…

Dit keer foto’s uit de oude doos van een Gronings lid. Want ook de vorige boot bouwde 
Rein zelf al paste dat niet altijd helemaal in zijn werkplaats………….
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De historie van de Cat’O’

In 1930-40 zijn bij houtvester 
Hilligersberg te Rotterdam een aantal 
houten catboten gebouwd naar het 
ontwerp uit 1920 van Jan Hogenbos. 
Een viertal boten uit die serie zijn 
bekend bij de catbootclub: De 
Goudhaan, welke in middels ter ziele is 
(zeil, giek en gaffel zijn gebruikt voor de 
the Mermaid of the Scelveringhe), de 
Sybrand van Arlette de Haan, de 
Pelikaan van Robert de Vroom en de 
Cat’O’. 
Deze was in het verleden eigendom van 
een lid van het eerste uur, maar 
inmiddels overleden, Mark Koch uit 
Hilversum. Daarna kwam de boot in 
handen van Erik Gerretsen die in 2005 
aan de restauratie begon. Helaas kon hij 
door ziekte dat werk niet afmaken en 
heeft Theo de boot in 2016 gekregen. In 
de afgelopen maand is de boot vanuit 
zijn stoffige stalling gehaald en in Theo’s 
zijn werkplaats te Zierikzee gestald, 
alwaar de, nu de Mermaid klaar is, 
voortvarend de restauratie ter hand is 
genomen.
De redactie.
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De Cat ‘O’ rond de eeuwwisseling op
De Loosdrechtse Plassen De Sybrand

De Goudhaan

De Pelikaan



De restauratie van de Cat’O’

Bijna 5 jaar heeft de Cat’O’ mij aangekeken alsof 
ze vragend keek: wanneer begin je nou?
Toen de Mermaid of the Scelveringe medio 
augustus te water ging was de loods ‘leeg’ en 
werd het tijd de Cat’O’ op te halen. Ze lag 
inmiddels al wat jaartjes op zolder in een loods 
te Renesse en het kostte de nodige moeite haar 
vanachter heel veel andere spullen weer van 
zolder te halen. Maar het lukte allemaal en op 
een geïmproviseerd frame op de boottrailer 
verhuisde de boot naar Zierikzee.
Eenmaal in de loods werd ze aan een grondige 
inspectie onderworpen en ach, het valt altijd 
toch weer tegen. Erik had het nodige aan 
wrangen en spantjes vernieuwd, evenals de 
boeg en een aantal gangen daaromheen. Maar 
meer gangen waren van zodanige slechte 
kwaliteit dat die ook nog vernieuwd moesten 
worden. Eerst de romp maar eens grondig kaal 
schuren en zien wat eronder vandaan komt. Een 
aantal gangen waren in het verleden opgedikt 
met stroken hout; helaas met multiplex! Dus ja, 
ik ben er nog niet. Maar de start is gemaakt en 
de eerste gangen zijn al vervangen. Ik zal jullie 
de komende tijd op de hoogte houden van de 
vorderingen!
Theo.
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Oud leden op de koffie.

Dat Zierikzee wat met maritiem erfgoed heeft, is bij 
velen wel bekend. In de oude historische haven ligt 
menig oud vaartuig. Zo ook de sloep Borneo van Leo 
Cusell, destijds initiatiefnemer van onze catbootclub. 
Ook de catboot “Cat”, nu van de fam. De Winter uit 
Wissekerke, lag destijds in Zierikzee, toen eigendom 
van dhr. Zwiers. En nu dus nog 3 catboten op het droge 
uit de vloot van ‘reder’ Nieuwenhuizen. Misschien 
wordt het tijd dat Zierikzee van haar haven een heuse 
catboothaven gaat maken?
Enfin, zulke zaken komen op in je gedachten als je zo 
nu en dan koffiedrinkt met Leo Cusell. Sinds hij de weg 
naar mijn loods gevonden heeft drinken we regelmatig 
een kop koffie en worden oude verhalen van de club 
weer levendig. 

Voor de agenda….

Gezien de het feit dat het 
catbotenweekend pas eind september is 
gehouden en het volgende weekend in juli 
2022 plaats vindt, hebben we de 
najaarsbijeenkomst van november 
verschoven naar een winterbijeenkomst op 
5 februari 2022. 
De locatie wordt Den Helder, maar meer 
informatie krijg je later.
En nu je toch de agenda pakt, blok dan ook 
alvast het weekend van 15-19 juli 2022. 
We houden dan het catbotenweekend in 
Veere, waarbij we ook het 100-jarig 
bestaan van de Novatus en de Krümel
vieren. Dit zal gelijktijdig zijn met de Van 
Loon Hardzeilwedstrijd op 18 juli in Veere. 
We willen zoveel mogelijk catboten naar 
Veere halen en in een aparte wedstrijd-
klasse meedoen. 
Zowel voor de catbotenclub, als de van 
Loon Hardzeildag / c.q. Stichting Behoud 
Hoogaars kan dit een  mooie publieks- en 
publicitaire actie worden. Theo heeft al 
aangeboden om in de week voorafgaand 
catboten uit het land op te halen, voor 
zover men daar zelf geen mogelijkheid voor 
heeft. Uiteraard worden de boten ook 
weer thuisgebracht na het weekend.  
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Zeemeerminnen verdrinken niet.

Voorwoord:
De titel heb ik gepikt van Saskia Maaskant, een schrijfster uit Bruinisse, naar haar 
jongste boek. Maar ook Hans Christiaan Andersen schreef al dat zeemeerminnen 
niet verdrinken. 
“En als ze sterven, dan worden ze lucht, en zijn ze altijd bij ons.”

Jaren geleden maakte ik jullie tijdens de catboot-weekenden 
deelachtig van de verhalen die ik hoorde van Thyrza, de mooie 
rondborstige zeemeermin op het Veerse Meer, met ogen zo blauw 
als de bloemblaadjes van de korenbloem en haar gouden haren 
zoals de ondergaande zon het strand goud kleurt.  We leerden door 
haar het kaboutermeisje van Gaasterland kennen, de 3 jongens van 
Blokzijl en de verzanding van de haven, de vurige beer uit 
Loosdrecht en de Schotse Jack uit Veere.
Ik had lange tijd niets meer van Thyrza vernomen. Was het omdat ik te weinig zeilde? Of omdat ik het te druk had met werk en het zweten op de 
ontginning van een stukje nieuw aangekochte grond achter onze woning. Dat bevond zich op de oevers van een oude kreek, de Scelveringe, die 
stroomde van Brugsluis(aan de Oosterschelde), langs de Meeldijk waarover graaf Floris de V in 1291 nog rechtspraak deed, en liep bij Renesse, nabij 
Slot Moermond, de zomerwoning van Floris de V, de Noordzee weer in.

Thyrza was uit mijn gedachte verdwenen, misschien was ze wel verdronken. Oh nee, Zeemeerminnen verdrinken niet, en als ze dood zijn, blijven ze 
toch in de buurt. Vorig jaar herfst ging ik op een stille dinsdagmorgen nog een keer zeilen. De rust in mijn lijf was na jaren weer wat teruggekeerd en 
ik genoot van de stilte op het water en een heerlijke bries in de zeilen van de Novatus.  Ik zeilde een eind richting het westen, daar waar door 
mensenhand reeds ruim 50 jaar geleden het Veerse Meer van de Noordzee was afgedamd. Ik zou na een paar keer overstag te zijn gegaan, met de 
dezelfde mooie halve wind terug kunnen varen naar de haven.
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Zoals je altijd doet bij het overstag gaan, kijk je even achter je of er geen schip aan komt, hoewel 
dat deze stille ochtend op het water niet te verwachten was. Ik dacht eerst een grote vis te zien, iets 
dat spartelde en glinsterde in het water, misschien wel een zeemeermin, maar hield mijn ogen op 
het zeil om overstag te gaan. Toen ik even later nogmaals achter om keek, zag ik niks meer en nam 
aan, dat ik me alleen maar iets verbeelde. Zeemeerminnen bestaan toch niet.
Bij de tweede overstag gaan, en gewoontegetrouw weer achter om keek, zag ik diezelfde gouden 
schittering. Was het dan toch mijn zeemeermin?  Ach nee, Thyrza leefde vast niet meer. 
Nog een keer moest ik overstag, alvorens ik terug kon zeilen, maar durfde eigenlijk niet achterom te 
kijken. Maar ja, het verlangen is soms groter en tijdens het overstag gaan keek ik achterom. Zag ik 
daar toch een zeemeermin. Welnee Theo, zeemeerminnen bestaan niet meer en voor de derde 
keer ontkende ik het bestaan van Thyrza.

Het zeil begon te klapperen aan de mast en zwaaide abrupt heen en weer; niet lang, want met een luide knal brak de mast en kwam zeil met gaffel en al 
naar beneden. In een poging zeil en tuigage binnen te houden verwenste ik Neptunes: hij had mij toch beloofd te beschermen op het water?

Kwaad en gedesillusioneerd voer ik op de motor naar de haven terug. De volgende dag 
heb ik de boot uit het water gehaald en in mijn loods neergezet, naast de andere oude 
dame die ik vol enthousiasme aan het restaureren was. Twee mooie catboten naast 
elkaar. Ook die tweede catboot moest een mooie naam krijgen, als ze klaar is.
Dit voorjaar zat aan de rand van het Veerse Meer, rustig te genieten van mijn vrije tijd, en 
te mijmeren of we deze zomer weer zouden kunnen gaan varen en mensen ontmoeten, 
of dat Corona ons nog steeds in zijn greep zou houden.  Ik keek tegen de zon in en zag 
het eerst niet goed, maar na enkele secondes zag ik haar echt: die gouden haren, de 
blauwe ogen, die volle borsten. Zenuwachtig schuifelde ik naar het randje van de steiger 
toen ze er ook op kwam zitten. Ik vroeg voorzichtig hou het met haar was. “Goed’ zei ze, 
“en met jou gaat het ook goed”. Hoe wist ze dat? Ze zag mijn schrikreactie, maar zei even 
niets. Kon ze gedachten lezen?  Wist ze dan ook dat ik jarenlang dacht dat ze dood was? 
Wist ze ook dat ik afgelopen herfst dacht haar nog gezien te hebben?
Ze liet mij een minuut in onzekerheid en vroeg toen met haar lieflijke stem of ik het 
verhaal kende van de Zeemeermin van Westenschouwen.
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Natuurlijk kende ik dat: “De vissers van Westenschouwen die op een dag een hele grote vis vingen, niet zomaar een vis, maar een heuse zeemeermin. 
Ze vingen haar in hun netten en namen haar me naar de haven en bonden haar in een net aan de voet van de kerktoren. En hoe zij ook huilde om 
terug te mogen gaan naar de zeebodem en haar kind, lieten de vissers haar niet gaan. ‘s Avonds vierden de vissers een groot feest, want ze hadden nog 
nooit een zeemeermin gevangen. Tijdens het feestgedruis rond de toren bij de haven verscheen plotseling Neptunes uit het water met een mooi blond 
kind met blauwe ogen in zijn armen.
Hij beval de vissers de Zeemeermin vrij te laten zodat ze voor haar kind kon zorgen, maar de dronken kerels lachten Neptunes uit en dansten om de 
zeemeermin in het net. Toen het feestgedruis later verstomde, hoorde niemand meer hoe de Zeemeermin, huilend om haar kind, stierf. Niemand?  

Nog diezelfde nacht blies Neptunes een hevige storm die de haven deed verzanden zodat 
schepen niet meer in en uit kon gaan. Een ondiepe kreek bleef over. Het dorp verviel in 
armoede omdat de vissers niet meer konden uitvaren en in de loop van de daaropvolgend 
jaren verdween het dorp bij elke storm stukje bij beetje verder in zee. En bij elke storm 
klonk en klinkt er nog steeds de vloek van Neptunes:

“Westenschouwen het zal je berouwen, dat je hebt geroofd, mijn vrouwe. Westenschouwen  
zal vergaan; alleen de toren zal blijven staan.”

Weet je, zei Thirza, die zeemeermin die daar aan de voet van de toren stierf, was mijn moeder. Ze stierf op de bodem van Scelveringe, daar waar jij je tuin 
zo noestig en diep spitte tot diep op de bodem, waar de geest van mijn moeder in de zware klei gevangen zat.
Neptunes heeft mij naar ander zeemeerminnen gebracht die mij voedden en mijn Engelse tante voedde mij verder op.
Toen ik je vorig jaar op het Veere Meer zag zeilen wilden ik je aandacht, maar het leek alsof je mij niet wilde kennen, vervolgde ze. Gelukkig greep toen 
Neptunes in.
Mijn ogen vulden zich met tranen en durfde haar niet meer aan te kijken. Ik schaamde me en voelde me genant. Het misplaatste gedrag destijds van de 
vissers uit Westenschouwen, daar waar ik nu woon, doet mij zeer.  
Dat ik dat nooit eerder gezien had. Zeemeerminnen vergaan niet, ze kunnen even weg zijn, maar blijven onder ons. Soms moeten we even in de aarde 
wroeten en komt de waarheid, zoals altijd, weer boven tafel.

Toen ik weer opkeek was Thirza weg. Ik zag nog net een rimpeling op het water richting Veere. Ik ging naar huis en toen ik de volgende dag in de loods 
kwam, zag ik haar liggen: rondborstig, blond en korenbloemblauw:  Thyrza’s moeder: de Zeemeermin van de Scelveringe.
Theo, mei 2021
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