Geschiedenis
“Novatus”

Novatus,

bouwjaar 1922
Werf:
Abeking&Rasmussen
Ligplaats: Veere
Eigenaar: Theo Nieuwenhuizen
Romp eikenhout karveel gebouwd
Opbouw eikenhout, dak grenenhout
Lengte over alles: 5.35 m
Lengte over de stevens: 4.55 m
Lengte waterlijn: 4.35 m
Breedte:
2.02 m
Diepgang:
0,65 m
Waterverplaatsing: 1,1 m3
Zeiloppervlak:
15,9 m2
Varend monument, inventarisnr. 060

De Novatus is in
Duitsland gebouwd in
1922. De bekende werf
Abeking & Rasmussen
te Bremen bouwde
destijds acht van deze
‘Katboten, type
Sonderling ‘. De
Novatus heeft
bouwnummer 1499
Lees verder:

Geschiedenis ”Novatus":
De Novatus is in Duitsland gebouw in 1922. De bekende werf Abeking & Rasmussen te Bremen bouwde destijds
acht van deze 'Catkreuzer ', type Sonderling ‘. De Novatus heeft bouwnummer 1499. Naar aanleiding van een
reportage in de Waterkampioen in 2002, blijkt dat in Duitsland de catboot met bouwnummer 1501 ook nog bestaat
en vaart op de Steinhuder Meer onder de naam Krümel. De Novatus is de oudste van deze serie van acht die nog
bestaat. Het is voor zover bekend in elk geval de oudste catcruiser die in Nederland vaart. Dit bootje is destijds
waarschijnlijk gebruikt door een parlevinker die op het Duitse Wad zijn goederen bij vissers rond bracht. Over de
toenmalige eigenaren is weinig bekend. In de jaren 1930 - 1950 voer het in Noord-Holland onder de naam ‘ Thea”
en was eigendom van de familie Danz. Begin jaren negentig is het schip gevonden in een weiland in de buurt van
Loosdrecht. Het verkeerde toen in verre staat van onttakeling en lag al op een stapel hout om verbrand te worden.
Het schip is vanaf 1994 in eigen beheer geheel gerestaureerd, waarbij zoveel mogelijk originele en authentieke
materialen zijn gebruikt. In 1996 is het schip weer voor het eerst te water gelaten, waarna de afronding van de
restauratie volgde in 1998. Het bootje is karveel gebouwd uit 12 mm dik eikenhout op mahoniehouten spanten. De
oorspronkelijk gebreeuwde naden zijn bij de renovatie ingelegd met stroken eikenhout. Het grenen dek is
bespannen met geverfd katoen (canvas). Mast, giek en gaffel zijn van oregon-pine. Dit rondspant schip heeft een
ijzeren doorlopende kiel van ca 300 kg en een aanhangend groot roer. Het grootzeil kan gereefd worden door
middel van een rolrif-installatie.

