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In de voormalige redschuur aan de Rijnmond in
Katwijk aan Zee werken Rienk Gardenier en Jan
Kuperus aan een van Katwijks pronkstukken:
bomschuit KW88. De restaurateurs uit Lelystad
doen al twintig jaar het onderhoud van het vaartuig
uit 1913. ,,Weinig mensen beseffen hoe bijzonder
deze bomschuit is. Het is het enige overgebleven
schip van dat soort.’’
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’Er zit veel eer in
restauratiewerk’

Katwijk Q Monotone klappen klinken door de voormalige redschuur
in Katwijk aan Zee. Rienk Gardenier en Jan Kuperus zitten gehurkt
onder garnalenschuit KW88 en
beitelen kleine stukken hout van
de nieuwe kiel. ,,Die kiel was helemaal verrot en is het moeilijkst te
vervangen’’, zegt Kuperus terwijl
hij onder het oude vissersschip
vandaan komt. ,,Vergelijk het met
de ruggengraat van een mens. Alles
zit eraan vast.’’
De garnalenboot is in 1913 gebouwd
en werd in de jaren 70 voor het
laatst volledig gerestaureerd. Sinds
twintig jaar nemen Kuperus en
Gardenier de bomschuit onder
handen. ,,Onze eerste klus was een
eenvoudige: het maken van een
luikje op het dek’’, zegt Gardenier.
Later kregen ze grotere opdrachten
als het vernieuwen van de mast.
Kuperus: ,,We geven de bomschuit
jaarlijks een onderhoudsbeurt en
eens in de zoveel tijd gaan we aan
de slag met een groter project.’’ Hij
verwacht dat het schip zeker nog
dertig jaar mee kan.

Einde oefening
Kuperus pakt een droog stukje
hout van een stapel en verpulvert
het tussen zijn vingers. ,,Zo oud
was de kiel dus. Normaal gesproken is het einde oefening als die
kapot is, maar bij een monument

,,De kiel van een schip is vergelijkbaar met de ruggengraat van een mens.’’

gelden andere belangen. Weinig
mensen beseffen wat voor bijzonder schip dit is. Het is de enige
overgebleven bomschuit’’, zegt hij
kijkend naar het negen meter
lange vaartuig. ,,Eigenlijk is dit
geen bomschuit, maar een garnalenboot. De KW88 is een kleiner
exemplaar. Het schip voer voor de
kust en lag afgemeerd in de Uitwatering.’’
De oude spanten aan de binnenkant hebben de ambachtslieden
laten zitten, en daartussen zijn
nieuwe geplaatst. Daarop bevestigen ze nieuwe huidplanken - de
buitenste houtlaag van het schip.
De stuurboordzijde is een paar jaar
geleden vervangen. Nu is de bakboordkant aan de beurt. Het onderhoud van een schip dat op het
droge staat tentoongesteld, verschilt van een boot die vaart, weet
de restaurateur. ,,Bij deze boot is
de kiel in slechte staat, omdat die
niet in het water ligt, maar elk jaar
een vaste plek heeft bij de Vuurbaak: in weer en wind. Een varend
schip heeft daarentegen vaak problemen rond de waterlijn.’’
De restaurateurs zijn alweer twee
maanden met de bomschuit bezig.
In mei moet die klaar zijn. ,,Ik vind
het heerlijk timmerwerk en we
leren dagelijks bij’’, zegt Gardenier.
De mannen gebruiken zo nu en
dan boeken van vroeger als naslagwerk, zoals ’Bomschuit, verdwenen
scheepstype’ uit 1954. ,,Soms willen
we weten hoe ze vroeger iets hebben gerepareerd of opgelost. Dan
blijkt bijvoorbeeld dat planken
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KW88 ’Zorg en hoop’ is er
na ruim 100 jaar nog steeds
Katwijk Q Bomschuit KW88 werd
in 1913 voor ongeveer 1900 gulden
gebouwd door scheepmakerij firma Taat in Katwijk aan Zee. Het
schip heeft tot 1943 gevaren.
Het schip van negen meter is geen
typische bomschuit, weet Jan van
Beelen van het Katwijks Museum.
,,De KW88 is een stuk kleiner en
heeft een platte spiegel aan de
achterkant. Bomschuiten zijn
groter, zo’n 15 meter, en hebben
een ronde kont. Een betere benaming is dus eigenlijk een garnalenbom.’’
De garnalenschuit lag vroeger afgemeerd in de Buitenwatering.
Van Beelen: ,,De vaak wat oudere
vissers, die niet meer met de grote
schepen meevoeren, gingen het
liefst voor het getij de zee op. Zodra de wind goed stond, was er genoeg te vangen. Voor de ZuidHollandse kust viste men dan met
het tij mee op garnalen of platvis.
De vangst werd vervolgens op het
Katwijkse strand verkocht.’’ In
Jan Kuperus en Rienk Kardenier restaureren de Katwijkse bomschuit KW88. .

zijn bevestigd op plekken waar wij
dat niet zouden bedenken.’’
De twee zijn gewend reconstructies
te maken. ,,We willen duurzaam
zijn en tegelijkertijd het origineel
behouden. Mensen vragen ons
vaak wat nog origineel is aan deze
boot. Dan zeggen we: de bomschuit. Bij al die molens in het
Groene Hart zijn ook de kappen,
de wieken en het riet meerdere
keren vervangen, maar ze zien er
nog wel hetzelfde uit als vroeger.
Dat geldt ook voor de bomschuit.’’

Katwijkse bommetjes
Ze bekijken per dag, afhankelijk
van het weer, waar ze aan de slag
gaan. Kuperus en Gardenier hebben namelijk ook klussen in de
buitenlucht en op andere plekken
in Nederland. Als het duo altijd
’Katwijkse bommetjes’ zou moeten
restaureren, zou hun werk saai
worden, vinden de timmermannen. ,,Specialisme kan ook een

De KW88 draagt de naam ’Zorg en Hoop’.

verarming zijn. Door steeds iets
nieuws te doen, worden we gedwongen na te denken’’, zegt Kuperus.

Precisiewerk
Hij en Gardenier hebben al veel
mooie projecten op hun naam
staan. Ze hebben het preekgestoelte in de Nieuwe Kerk in Groningen
gerestaureerd, de balustrades van
het 18-eeuwse Kasteel Groeneveld
in Baarn vervangen en ze doen veel
onderhoud aan schepen van het
Scheepvaartsmuseum in Amsterdam. Daarnaast maken ze ook
houten voorwerpen in opdracht
van ontwerpers.
Gardenier: ,,In restauratiewerk zit
veel eer. Kleinschalige of specifieke
opdrachten vinden we leuk. Dan
gaat het om ambacht en precisiewerk. Daarnaast moet je de uitstraling proberen vast te houden. De
bomschuit, bijvoorbeeld, moet er
straks niet te gelikt uitzien. Dat

1925 kreeg de bomschuit een motortje. Zo konden meer visdagen
worden gemaakt, want met westenwind kwam het scheepje de
Uitwatering niet uit.
In 1943 werd de boot verkocht aan
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en werd opgeslagen in het stoomgemaal bij Katwijk. ,,Een jaar later werd de garnalenschuit in het water gelaten
en zinkt. Niet gek ook, want een
schuit die op het droge ligt,
droogt uit en raakt lek. Het schip
heeft een paar jaar in het water gelegen en is pas in 1954 geborgen.’’
De KW88 werd dat jaar een museumschip in Enkhuizen. In 1965
stond hij nog een paar jaar op de
Scheveningse boulevard. In 1966
haalde de gemeente Katwijk het
unieke schip weer naar de kustplaats. Sindsdien wordt de garnalenbom bijna jaarlijks bij de Vuurbaak tentoongesteld, zodat het
visserijverleden van Katwijk voor
iedereen zichtbaar is.
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past niet bij zo’n oud schip.’’
De restauratie is een kostbaar project: er is veel materiaal nodig en
daarnaast vergt opknappen veel
tijd. De Lelystatters hebben Katwijk geadviseerd de KW88 binnen
te tentoonstellen, een wens die ook
het Katwijks Museum heeft, maar
dat gaat niet gebeuren. Het gemeentebestuur heeft vorig jaar
besloten dat de bomschuit komende zomer toch weer bij de Vuurbaak aan de Boulevard wordt neergezet. De gemeente Katwijk heeft
de ambachtslieden wel om advies
gevraagd. ,,We hebben allerlei
varianten onderzocht en daarvan
de kosten op papier gezet’’, zegt
Kuperus. ,,Die prijsindicatie moest
de angel uit de discussie halen,
denk ik. De bomschuit weer laten
varen op zee kan, maar is een stuk
duurder dan tentoonstellen op het
vaste land. Het beste is zelfs nog
om het schip te laten varen. Daar is
die immers ooit voor gemaakt.’’

,,In restauratiewerk zit veel eer. Kleinschalige of specifieke opdrachten vinden we leuk.’’

Timmer- en restauratiebedrijf Kuperus & Gardenier is sinds twintig jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomschuit.

