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SCHEEPGAAN
EOC is een scheepvaartverzekeringsmaatschappij met een brede blik. Onze leden varen in de beroepsvaart, 

de pleziervaart, de charter- en passagiersvaart of wonen op al dan niet varende schepen en arken. 

Ieder EOC-lid heeft een ander waterverhaal. In de serie Scheepgaan tekent schrijfster Corine Nijenhuis ze op.

Al is die ruimte behoorlijk vol. Want sinds kort staat er een maquette 
van zo’n 9 vierkante meter. Tot in detail heeft befaamd modelbouwer 
Harry Tullemans de naastgelegen, voormalige scheepswerf De Bies-
bosch nagebouwd. “Dé werf van de binnenvaart. De duwvaart is hier 
ontwikkeld.” Op het terrein dat al jarenlang braak ligt, staat nog de oude 
Biesboschhal. Die is, dankzij de vereniging, op de Gemeentelijke  
Monumentenlijst geplaatst. Intussen wil burgerinitiatief Leefwerf De 
Biesbosch de zuidelijke insteekhaven op de oude werf nieuw leven  
inblazen door er monumentaal, varend erfgoed neer te leggen, waarop 
gewoond en gewerkt wordt. Toen Jos van het initiatief hoorde, was het 
hem direct duidelijk: in die haven hoort een Franse motor. Want de werf 
was befaamd om deze schepen die na WOII, in opdracht van Frankrijk 
met Marshalhulp in Amerika en Canada werden gebouwd om in  
Dordrecht te worden geassembleerd. “Er werd zelfs een speciale  
helling voor gebouwd: de Amerikaanse helling.” En dus ligt er nu weer 
een Franse motor op de voormalige scheepswerf. Het binnenvaart-
schip wordt door vereniging De Binnenvaart verbouwd tot (varend)  
museum waarin de geschiedenis van scheepswerf De Biesbosch én 
die van de Franse Staatsrederij CFNR wordt verteld. 

Intussen vlast Jos op de volgende stap. Een deel van De Biesboschhal 
om het documentatiecentrum in te herbergen. “Dan ligt alles bij elkaar 
en worden we hét binnenvaartcentrum van Nederland.” Want daar is 
het de vereniging om te doen, het doorgeven van kennis. En dan ook 
graag aan jonge mensen. “Want zeker als het je beroep is, dan zal je 
toch enig historisch besef moeten hebben.”

De mannen die de oproep in diverse binnenvaartbladen plaatsten,  
waren Teun de Wit, Leo Schuitemaker en Erik Rouw. Hun doel was een 
binnenvaarthobbyclub op te richten. Jos Hubens (65) reageerde direct, 
al was zijn ambitie groter: een binnenvaartmuseum. Want dat er in  
Nederland diverse scheepvaartmusea waren maar geen enkel binnen-
vaartmuseum, dat zat hem dwars. “Al sinds mijn geboorte, en waar-
schijnlijk al daarvoor.” Omdat Jos geen mens is van zeuren en zaniken, 
besloot hij het zelf te doen, samen met de leden van vereniging  
De Binnenvaart, die op 3 februari 1990 werd opgericht. De vereniging 
begon met zo’n 40 leden. Iedereen mocht ideeën op tafel leggen. Het 
maritiem erfgoed behouden in de breedste zin van het woord, dat was 
de gemene deler. En dus nam het verzamelen van scheepsmateriaal 
een aanvang. Het liep storm, de meeste leden hadden zelf al een  
behoorlijke collectie. 
Omdat een vereniging zijn leden iets moet brengen, werd er een blad 
opgericht. “Maar dat kostte geld, toen liepen er bestuursleden weg.”  
De vereniging ging naar beurzen en bijeenkomsten om nieuwe leden te 
werven, die brachten behalve financiën ook materiaal in zodat de  
collectie groeide. Er werd een locatie gevonden om de verzameling op 
te slaan; in de Dordrechtse Merwehal draaiden vrijwilligers overuren 
om alle foto’s, krantenknipsels, documenten, artikelen en voorwerpen 
te rubriceren. Was het aanvankelijk nog een opslagplaats, al snel werd 
het een toegankelijk documentatiecentrum, met kasten vol boeken en 
artikelen. “En toen kwam er een wokrestaurant beneden, en sliepen  
we geen nacht meer.” De vereniging moest op zoek naar een brand-
veiligere locatie.

 

Jos had een advertentie gezien van een 32 meter lange duwboot die in 
Nierstein, bovenstrooms Meinz te koop lag, de zoon van de eigenaar 
dreef er een restaurant op, maar gaf er de brui aan. Na stevig onder-
handelen kon de vereniging duwboot “René Siegfried” kopen, er werd 
een stichting voor opgericht, om het risico te dragen. Jos regelde een 
ligplaats, eerst in het stadscentrum van Dordrecht, maar toen dat  
mislukte, koos hij voor de kade van voormalig scheepswerf De  
Biesbosch, in het Wantij. Ze zouden het restaurant exploiteren, als  
verdienmodel, de brandweer had goedkeuring toegezegd. Maar een-
maal in Dordrecht aangemeerd, was de ruimte plots 8 centimeter te 
laag: “Gevolg van de Volendammerbrand.” Een flinke strop, maar bij  
de pakken neerzitten is niks voor de vereniging; de ruimte werd een 
ontmoetingszaal, te huur voor allerhande bijeenkomsten. 
Met de duwboot had de vereniging eindelijk een eigen plek voor het 
binnenvaartmuseum en het documentatiecentrum. De inrichting van de 
tentoonstelling duurde zo’n vijf jaar, alle ruimte werd optimaal benut.  
De vaste collectie bestaat uit giften en artikelen in bruikleen, de vitrines 
staan vol met scheepsmodellen, scheepsonderdelen, foto’s, water-
kaarten en nautische attributen. Ieder jaar is er een wisselende  
tentoonstelling met steeds een ander thema. In 2011 kwam daar nog 
een permanente expositie bij. Bij het verbreden van de Dordtse Kil 
werd een houten hektjalk gevonden, van het schip dat in 1856 zonk, 
werd het achterschip geborgen. Vereniging De Binnenvaart liet weten 
dat ze de hektjalk graag wilde hebben, maar dat verzoek werd afge-
wezen: “Het schip moest naar een gerenommeerd museum. Maar  
niemand meldde zich, toen wilden ze ‘m terugzetten in het Veerse 
Meer.” Na een hoop bombarie werd de vereniging gevraagd waar ze de 
hektjalk dan wilden plaatsen. “Nou, dat werd dus de lashbak.”
Die lashbak, die stond al lang op het verlanglijstje van Jos. De bakken 
werden gebruikt in de duwvaart: “Een soort drijvende containers.  
Gekoppeld voor een duwboot en daarna op een zeeschip getakeld. 
Scheelde twee keer overslag.” De lashbakken waren maar kort in ge-
bruik en toen de laatste boot met bakken uit Amerika kwam, koos de 
vereniging er een uit om voor de “René Siegfried” te leggen. Daarin 
wordt nu de hektjalk tentoongesteld, al had dat nog wat voeten in de 
aarde: om het achterschip stabiel te houden, moesten de vrijwilligers er 
een compleet harnas omheen bouwen. “Maar nu is het een prachtige 
expositie in een bijzondere ruimte.”

Het begon onschuldig, met een oproep voor binnenvaartliefhebbers, om een vereniging op te richten. 
Nu, 30 jaar later, is er een uit zijn voegen groeiend binnenvaartmuseum, een binnenvaartdocumentatiecentrum, 
een binnenvaartschepenregister, een blad en vier schepen. Ook speelt de vereniging een grote rol in het project 
dat voormalig scheepswerf De Biesbosch zijn kloppend hart moet teruggeven.

“We worden hét 
binnenvaartcentrum 

van Nederland”
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