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Andere tijden16

 , 8 december 2017 

Schippers van weleer

Grind lossen met 
de zelfl osser op 
de luxe motor 
Alpha. 
(Foto collectie Kees 
van Buren)

Door Corine Nijenhuis

Jan Cornelis van Buren, 79
Schipper 1956-2002

Alpha, luxe motor, 1916, 95 ton
Zilverstad, luxe motor, 1924, 
270 ton
Zilverstad, Kempenaar, 1929, 
529 ton

Kees is niet alleen schip-
perszoon, hij is ook zoon 
van een man die het zand 

baggeren een ander gezicht 
heeft gegeven. Vader Koos van 
Buren begon als knecht bij een 
kolenboer met een beurtschip. 
Zo kwam het binnenvaartvirus 
de familie in.

Al snel kocht hij een eigen schip, 
een aakje van 35 ton, waarmee 
hij zand en grind vervoerde. Dat 
zand beugelde hij zelf. Hij was er 
goed in, maar na 20 jaar het zwa-
re werk zat. Dus bedacht hij een 
nieuw systeem om het zand van 
de rivierbodem te krijgen.
Een kleine grijper aan een blok in 
de giek, via de lier met een motor 
bediend; dat idee bestond nog 
niet in die vroege jaren ‘50. Het 
kostte tijd en geld het systeem 
functionerend te krijgen, vervol-
gens werd het direct nagemaakt 
door concurrent-beugelaars. Daar 
doet Kees niet flauw over: ‘Niets 
om boos van te worden. Want hoe 

meer mensen, hoe meer ideeën.’ 
Hij is trots op de omslag die zijn 
vader heeft bewerkstelligd.

Zusje
Kees ging op zijn 12de bij zijn 
vader aan boord. Die had twee 
jaar eerder gevraagd wat zoonlief 
wilde worden. ‘Schipper natuur-
lijk’, antwoordde Kees. Vader 
was dolblij: hij had een opvolger 
voor zijn bedrijf dat, behalve een 
schip, ook een opslagdepot in 
Schoonhoven bezat. Ze konden 
goed varen samen, mede dankzij 
Kees’ instelling: ‘Als je vader aan 
boord is, is je vader de baas.’
Toen Kees 18 was, ging vader van 
boord. Hij kocht een vrachtwagen 
en ging zand en grind rijden. Kees 
vond hij oud genoeg om zelfstan-
dig te varen. ‘Je kunt het best’, zei 
hij, en toen, alsof het een cadeau 
was: ‘en hier is je zuster.’ Magda 
was 14, zij moest achter het stuur-
rad, want Kees vond een vrouw 
voorop niet prettig. Ze rooiden 
het best samen, al spraken 
anderen er schande van. Op een 
verzekeringsvergadering luchtten 
schippers hun grieven: dat twee 
kinderen met zo’n grote schuit 
helemaal alleen naar de Moerdijk 
voeren. Vader was niet onder de 
indruk. Hij suggereerde dan maar 
elders een verzekering te gaan 
zoeken, waarop het stil werd.
 
Verre streken
Kees voer tot zijn 21ste met zijn 
zus. Zij vertrok zodra een jon-

ger broertje de zijschroef kon 
binnenhalen. Het was de laatste 
familieconstructie. Daarna kocht 
Kees een eigen schip en trouwde 
met een meisje van de wal. Hij 
had lang op haar moeten wach-
ten; haar vader was fel tegen een 
schipper als huwelijkskandidaat, 
dat vond hij ‘ruw volk.’ Ze konden 
pas trouwen na een rechtszaak, 
maar ze was het waard. Al moest 
ze het varen nog leren, evenals 
het lossen.

Drie dingen    
Ze voeren zand en grind tot Kees 
zijn horizon wilde verleggen. Met 
de Kempenaar ging hij over de 
beurs varen. Tegelijk haalde hij 
zijn Rijnpatent om naar Duits-
land te kunnen. Om het geld ging 
het nooit: ‘Al moest ik voor een 

kwartje de ton minder varen, als 
ik maar naar onbekende plekken 
kon.’
Nu woont hij aan de wal, in 
zilverstad Schoonhoven, waar hij 
zijn schepen naar vernoemde. 
Zijn levensvisie is niet veranderd. 
‘Je moet drie dingen meehebben: 
gezondheid, relaties en krediet. 
En als je daar elke morgen om vijf 
uur mee opstaat, dan kun je alles 
bereiken wat je wilt.’ Kees zelf is 
het levende bewijs van zijn gelijk.

Kent u iemand die beslist niet in deze 
serie mag ontbreken? Neem dan con-
tact op met de redactie, of mail naar 
corine.nijenhuis@planet.nl

Schrijfster en beeldend 
kunstenares Corine Nijenhuis 
schreef onder meer de non-
fictie roman ‘Een vrouw van 
staal’, waarin zij niet alleen de 
geschiedenis van haar eigen 
varende woonschip, maar 
ook die van de Nederlandse 
binnenvaart van 1901 tot nu 
vastlegde. Ontmoetingen met 
oud-schippers tijdens lezingen 
naar aanleiding van dit boek, 
leverden een serie nieuwe 
verhalen op, die tweewekelijks 
in Schuttevaer verschijnen.

www.corinenijenhuis.com

Door Dirk van der Meulen

Vrijwilligers van Vereniging De Binnenvaart in Dordrecht heb-
ben een monument ontworpen en gemaakt ter herinnering aan 
de roemrijke geschiedenis van scheepswerf De Biesbosch. Bur-
gemeester Wouter Kolff kwam het onthullen aan het Wantij.

Burgemeester 
Wouter Kolff 
en De Bin-
nenvaart-am-
bassadeur Jos 
Hubens voor het 
zojuist onthulde 
kunstwerk dat 
vrijwilligers van 
de vereniging 
maakten naar 
een ontwerp van 
Jos en Carin van 
Dongen. (Foto 
Vereniging De 
Binnenvaart)

Burgemeester en wethouder onder de indruk van binnenvaartmuseum

Vrijwilligers De Binnenvaart maken
kunstwerk voor werf De Biesbosch

Het nieuwe monument staat op 
de oever nabij de René Siegfried, 
het drijvende binnenvaartcen-
trum van Vereniging De Binnen-
vaart, en pal naast de voormalige 
machinehal van De Biesbosch in 
de nieuwe woonwijk Stadswerven. 

Burgemeester Kolff stelde dat de 
maritieme historie van Dordrecht 
in herinnering moet blijven. Hij 
zei de deze onthulling dan ook 
graag te verrichten. Kolff was on-
der de indruk van het museum in 
het binnenvaartcentrum, dat door 
vrijwilligers wordt gerund, zonder 
een cent subsidie is gerealiseerd 
en keurig wordt onderhouden.

Het monument symboliseert de 
typische werfkranen van weleer, 
waarop in kleine afbeeldingen 
historische hoogtepunten van de 
scheepswerf zijn toegelicht. Het 
ontwerp is uitgewerkt door Jos en 
Carin van Dongen en vervolgens 
door vrijwilligers van Vereniging 
De Binnenvaart in elkaar is gezet.

Boek
Een andere vrijwilliger van de 

vereniging, Jan van ’t Verlaat, 

schreef een boek van 200 pagina’s 
met circa 450 afbeeldingen over 
de geschiedenis van de scheeps-
werf. Na de onthulling kreeg de 
Dordtse wethouder Piet Sleeking 
officieel het eerste exemplaar van 
het boek aangeboden door Jos Hu-
bens, ambassadeur van De Binnen-
vaart en initiatiefnemer van zowel 
het monument als het boek. In 
het boek ‘In 100 jaar van scheeps-
werven naar Stadswerven’ wordt 
de historie van de scheepswerf 
beschreven, die precies een eeuw 
geleden werd opgericht en in 2000 
ophield te bestaan.

Nooit verdwijnen
In zijn toespraak legde de wet-

houder de nadruk op het industri-
ele erfgoed dat in en rond de wijk 
Stadswerven moet worden gekoes-
terd. Hij noemde daarbij de machi-
nehal en de kraanbaan die aan de 
werf herinneren. De machinehal, 
nu nog in gebruik bij kunstproject 
DordtYart, zou volgens Sleeking 
een gemeentelijk monument moe-
ten worden. Hij overlegt dat met 
de projectontwikkelaar van de 

Stadswerven.  De René Siegfried, 
een van de 39 duwboten die door 
de Dordtse werf werden gebouwd, 
mag natuurlijk nooit uit Dor-
drecht vertrekken, zei wethouder 
Sleeking. En hij hoopt dat met het 
burgerinitiatief Leefwerf De Bies-
bosch nog meer varend erfgoed 
naar de omgeving van de hal kan 
worden gehaald.

Na de wethouder kreeg ook de 
stimulator achter dat het Leef-
werf-initiatief, Elio Barone, een ex-
emplaar van het boek uit handen 
van Hubens. Die had in zijn wel-
komstwoord al de grote maritieme 
betekenis van scheepswerf De Bies-
bosch benadrukt: ‘Hier vond de 
eerste sectiebouw van Nederland 
plaats. Na de Tweede Wereldoorlog 
werden in het kader van de Mars-
hall-hulp schepen voor de Rijnvaart 
in Amerika en Canada gebouwd en 
in secties over de Atlantische oce-
aan naar Europa vervoerd. Daarna 
werden de secties in Dordrecht ge-
assembleerd tot de modernste en 
snelste schepen van de Rijn. Deze 
motorschepen met hun Enterprise 
motor, kwamen allemaal onder de 

Dordts industrieel
erfgoed koesteren

Franse vlag te varen en kregen de 
typenaam “Franse motoren”. Dat 
de secties werden gelast in plaats 
van geklonken was een noviteit in 
Europa. De duwvaart van West-Eu-
ropa is hier op Dordtse bodem 
ontwikkeld.’

Hubens zei te hopen dat de tij-
delijke ligplaatsvergunning van de 
René Siegfried na 13 jaar nu snel 
in een definitieve zal worden om-
gezet. Met het oog op de gemeen-
teraadsverkiezingen volgend jaar, 
herinnerde hij er nog maar eens 

aan dat in augustus dit jaar het 
college van burgemeester en wet-
houders een intentieverklaring 
over de ligplaatsvergunning van 
de René Siegfried op de Stadswer-
ven aan het Wantij heeft afgege-
ven, ondertekend door wethouder 
Piet Sleeking. Hij wees er ook op 
dat in oktober 2019 de huur van 
de hal afloopt. ‘Hopelijk kunnen 
wij ons binnenvaart-documenta-
tiecentrum hier dan huisvesten, 
zodat wij het unieke binnenvaart-
museum kunnen uitbreiden.’


