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DORDRECHT 
EN DE 

SCHEEPSBOUW    
 

 

De mooie stad Dordrecht, de oudste stad van het Graafschap Holland, is schilderachtig gelegen 

op de noordelijke punt van het Eiland van Dordrecht en is door de eeuwen heen een stad 

geweest met een bloeiend economisch en cultureel leven. 

 

De oude stad is rijk aan monumenten, die ons herinneren aan belangrijke 

gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan 

de eerste Statenvergadering, die hier op 19 juli 1572 bijeenkwam en aan 

de bekende Dordtse Synode, die in 1618-1619 gehouden werd. De stad 

is altijd omringd geweest door goed bevaarbare waterwegen en was in 

de middeleeuwen reeds een belangrijk handelscentrum. De Hollandse 

graven bevoordeelden de handel, mede in hun eigen belang, door het 

heffen van tolrechten. Reeds in 1299 bepaalde Graaf Jan van 

Henegouwen, de latere Graaf Jan II, dat alle belangrijke goederen die via 

de grote rivieren werden aangevoerd, in Dordrecht op de markt moesten 

worden gebracht. Dit was het begin van het Stapelrecht, dat in 1304 nog 

aanzienlijk werd uitgebreid; zowel voor de soorten lading als voor de 

vaarwegen waarvoor dit recht gold.  

In 1344 kreeg Dordrecht bovendien het Maasrecht, hetgeen inhield dat 

alle uit zee komende schepen die de Maas opvoeren, verplicht waren om 

hun gehele lading in Dordrecht te lossen. Geen wonder dat in dit 

handelscentrum de scheepvaart en de scheepsbouw tot grote bloei 

kwamen. 

 
Ook het gildewezen bloeide in Dordrecht en het gilde der scheepstimmerlieden werd in 1367 

een aantal voorrechten verleend, waarvan het monopolie wel het voornaamste was. De gilden 

hadden in Dordrecht grote invloed in het stadsbestuur, maar vanwege de vele beschermende 

maatregelen, heeft dit ook ten nadele van de stad gewerkt. 
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Uit oude bescheiden en opgravingen blijkt, dat veel scheepswerven waren gevestigd langs de 

diverse havens in Dordrecht en verscheidene straatnamen herinneren hier nog aan. De sche-

pen waren eerst bescheiden van afmetingen en veel schepen hadden Dordrecht als thuishaven. 

 

Aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw ontstond de vaart op 

Azië. Eerst werden door ondernemers gezamenlijk vloten uitgerust om het risico te spreiden. 

Een dergelijke organisatie werd een “compagnie” genoemd. 

Pogingen om deze (voor)-compagnieën samen te voegen, 

lukten uiteindelijk in 1602 toen de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie (VOC) werd opgericht. Deze kreeg van de 

Staten-Generaal vergaande concessies, alsmede het 

alleenrecht om op Azië te varen en handel te drijven. 

Daarnaast mocht de VOC tevens forten bouwen, militair per-

soneel werven, oorlog voeren, vrede sluiten en 

handelscontracten aangaan. Voor die tijd hoogst 

uitzonderlijke bevoegdheden, die gewoonlijk uitsluitend 

waren voorbehouden aan de staat. Er werden in zes steden 

vestigingen of “kamers” van de VOC opgericht en hoewel er 

in Dordrecht geen kamer gevestigd werd, had Dordrecht 

toch een groot aandeel in de vaart op Azië, Grote kapitalen 

werden in diverse nationale ondernemingen gestoken en tal 

van Oost-Indiëvaarders vertrokken vanuit de Dordtse 

havens naar zee. Scheepvaart en scheepsbouw voeren hier 

wel bij en werven werden gebouwd om grotere schepen te 

kunnen bouwen. 

Aan het einde van de zeventiende en het begin van de 

achtiende eeuw breidde de scheepsbouw zich nog verder 

uit. Door ondernemende scheepsbouwers als Jacob Spaan, Jan Schouten, Samuel ‘t Hooft en 

anderen werden nieuwe scheepswerven gesticht. De werf Jacob Spaan aan het Willige Bosch 

bouwde in 1782 het oorlogsschip “Hercules”. In 1794 werd de later zo bekende werf van C. 

Gips en Zoon opgericht. 

 

De “Franse tijd” (1795-1813) bracht aan de 

nationale welvaart grote schade toe en ook de 

Dordtse scheepswerven beleefden slechte tijden. 

Van de honderden arbeiders op de werven waren er 

in 1813 nog maar een veertigtal over. 

De Dordtse zeehandel en scheepvaart, die toch al 

achteruit gegaan waren, werden in die tijd vrijwel 

geheel lam geslagen door de voortdurende oorlo-

gen met Engeland. 

Telde de Dordtse koopvaardijvloot in 1795 nog 120 

schepen, in 1813 was dit aantal teruggelopen tot 

slechts twaalf. 
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Na de “Franse tijd” en de inhuldiging van koning Willem I herleefde de hoop op betere tijden. 

Het duurde echter nog geruime tijd voordat handel, scheepvaart en scheepsbouw weer in beter 

vaarwater kwamen. In 1818 bouwde Jan Schouten op zijn scheepswerf een schip voor eigen 

rekening, dat hoopvol “Hersteller” werd genoemd. Zijn eerstvolgende zeeschip liep echter pas in 

1825 op zijn werf van stapel. 

Onder leiding van koning Willem I werden verscheidene maatregelen genomen om de nationale 

economie weer te doen herleven. Ter bevordering van de scheepsbouw werd subsidie op 

nieuwbouw verstrekt. Een enorme stimulans voor de vaart op Azië was de oprichting van de 

Nederlandse Handel Maatschappij. 

De Maatschappij garandeerde voor schepen van 200-400 last, ca. 400 tot 800 ton, de vracht 

naar het Verre Oosten voor enkele uit- en thuisreizen, tegen goede vrachtprijzen. 

Veel werven in ons land en ook Dordtse scheepsbouwers durfden weer op groter werk over te 

gaan. 

In 1826 liep bij de werf Schouten de eerste Dordtse Oost-Indiëvaarder van stapel, een fregat 

met de naam “Louise Prinses der Nederlanden”, en Cornells Gips bouwde zijn eerste zeeschip, 

de kof “Harmonie”. Twee andere werven, Gerrit van Strienen en Pieter Hoebe, bouwden 

eveneens een kofschip, maar hebben zich daarna niet meer aan zeeschepen gewaagd. 

Gedurende korte tijd, van 1838-1842, heeft ook de werf van Barend van Limmen zeeschepen 

gebouwd. 

Gips bouwde in 1830 zijn eerste grote schip, het 850 ton metende fregat de “Dordtenaar”, 

Saillant detail is dat hij dit schip een kwartier eerder te water kon laten dan het fregat “Stad 

Dordrecht”, dat zijn concurrent Schouten bouwde. 

Na een inzinking in de scheepsbouw vanwege de politieke situatie herstelde de scheepsbouw 

zich weer in 1835. 

 

De twee belangrijkste werven in Dordrecht, Gips en Schouten, bouwden in de volgende twintig 

jaar samen 65 schepen, zoals fregatten, barken en schoeners. 

In 1850 kwam er een einde aan de bevoorrechte positie van de scheepsbouw en konden reders 

hun schepen goedkoper in het buitenland laten bouwen. 

Toch wisten de Dordtse werven nog redelijk het hoofd boven water te houden. 
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De werf van Jan Schouten werd na zijn dood in 1852 voortgezet, door de beide zoons, maar 

moest in 1860 haar poorten sluiten. 

De werf C. Gips en Zoon bleef als enige grote werf voor het bouwen van zeeschepen over. Er 

werden nog enkele beroemde clippers gebouwd voor de rederij A. Blusse van Oud Alblas, de 

Kosmopoliet I, II en III, maar de opdrachten liepen terug. 

 

Vermeldenswaard voor de gang van zaken op de werf, zijn de gebeurtenissen in Japan. 

De Nederlanders dreven reeds vanaf 1600 handel met Japan en bezaten vanaf 1641, nadat de 

Portugezen in 1639 het land uitgezet waren, vrijwel een handelsmonopolie op het eilandje 

Deshima. 

In 1853-1854 werden onder druk van de Amerikaanse commandeur Perry enkele havens 

opengesteld, eerst voor de Amerikanen en later ook voor andere landen, De Japanners lieten 

zich echter nog steeds graag door de Nederlanders informeren over allerlei westerse zaken. De 

“zwarte schepen” van Perry hadden grote indruk op de Japanners gemaakt en deze riepen de 

hulp van de Nederlanders in om snel schepen te leveren. De schepen moesten tevens dienen 

om personeel voor een Japanse marine op te leiden. Vooruitlopend op deze bestelling werd het 

in 1853 gebouwde raderstoomschip “Soembing”, later omgedoopt tot “Kanko Maru”, naar Japan 

gezonden. In 1855 schonk koning Willem de Tweede dit schip aan de Shogun van Japan. 

 

Het eerste schip dat voor Japanse rekening in Nederland werd gebouwd en in 1857 in Japan 

arriveerde, kreeg daar de naam “Kanrin Maru”. 

In 1859 kwam de Nederlandse Handel Maatschappij (N.H.M.), naar Nagasaki en 

agentschappen in andere steden volgden. Na dit aanloopje over de gebeurtenissen in Japan, 

volgt nu het belang van deze ontwikkeling voor de werf van Gips. 

 

In 1862 werd via de N.H.M. een schroefstoom-oorlogsschip in Nederland besteld, dat later de 

naam Kaiyo Maru kreeg. 

In 1863 werd tussen de N.H.M. en de werf C. Gips en Zoon het contract getekend voor dit 2950 

ton metende schip. Ondanks dat er reeds stalen (ijzeren) schepen werden gebouwd, werd het 

een houten schip met een vermogen van 350 PK en een batterij van 26 kanonnen. 
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Op 2 november 1865 werd het schip te water gelaten en het was in die tijd het grootste schip 

dat ooit op een particuliere werf in Nederland was gebouwd. Hoogdravende woorden in de 

vaderlandse pers en groot feest bij Gips in Dordrecht. 

Enig chauvinisme was ons ook in die dagen niet vreemd, getuige het derde couplet van het 

feestlied dat ter gelegenheid van de naamgeving in 1864 werd gemaakt. 

 

(Wijze: “ Wien Neêrlandsch bloed ...”) 

De Scheepsbouw bloeije meer en meer, 

Op Dordrechts schoone grond, En onze Heeren vesten weer, 

Hun roem heel ver in ‘t rond. 

Want beter Schepen bouwt men niet, Zoo hecht, zoo sterk, zoo schoon, Als die men hier van 

stapel liet, Bij de Heeren Gips en Zoon (bis). 

 

De grote schepen, zoals de Kaiyo Maru, zijn op de tweede werf van Gips aan het Willige Bosch 

gebouwd. Na het verstrijken van de pachttermijn in 1880 werd deze werf gesloten, Het tijdperk 

van het houten zeegaande schip was daarna voorgoed voorbij. 

Inmiddels was de werf reeds overgeschakeld op de bouw van ijzeren rivierschepen en 

sleepboten. Deze werden gebouwd op de eerste werf van Gips aan de Riedijkshaven. De werf 

heeft het nog verscheidene jaren volgehouden, maar na het overlijden van de firmant D. Boest 

Gips werd de werf in 1915 opgeheven. 

 

Dordrecht, dat een bevoorrechte positie had, vanwege de goede bereikbaarheid vanuit zee, 

begon terrein te verliezen aan Amsterdam en Rotterdam. De Dordtse zeevaart raakte na 1870 

in verval en veel grote kooplieden verlieten Dordrecht. 

Het gemeentebestuur ging echter een krachtig industriebeleid voeren en wist verscheidene 

belangrijke bedrijven naar Dordrecht te lokken. Dit kwam mede omdat geschikte 

industrieterreinen beschikbaar kwamen, zoals het in cultuur gebrachte staartrestje van de 

Dordtse Biesbosch, “Gors van de Staart”. Op dit bijzonder geschikte terrein “de Staart” werd de 

naamloze vennootschap "Scheepswerf Dordrecht” gesticht. 
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                           SCHEEPSWERF DORDRECHT 
 
De “Scheepswerf Dordrecht” werd opgericht in 1909 en direkteur was de heer J.J.W. Bijvoet S. 

en W.l. De heer Bijvoet kwam van de N.V. “Scheepswerf v/h Jan Smit & Zn”, gevestigd te 

Alblasserdam. 

 
Dat de werkkring bij v/h Jan Smit & Zn voor hem niet allemaal “rozegeur en maneschijn” was, 

blijkt uit een interessant stuk dat we vonden in het archief van deze werf en wel in de notulen 

van de “Elfde Algemene Vergadering van Aandeelhouders”, gehouden op 14 oktober 1909, 

waarvan onderstaand de letterlijke tekst. 

 
“In opdracht van het bestuur was door nu wijlen de heer H.J. Smit, toen mededirecteur, in juni 

1907 aan onze ingenieur, de heer J.J. Bijvoet, medegedeeld dat wij met november van dat jaar 

onze overeenkomst met hem opzegden en dus dan afgelopen beschouwden. Aangezien echter 

in november genoemde heer Bijvoet nog geene andere betrekking had, verzocht hij met het oog 

op zijn huisgezin en ook omdat wanneer hij nog in betrekking was, het voor hem gemakkelijker 

was eene andere betrekking te verkrijgen, zoolang te kunnen blijven tot hij eene andere 

werkkring had. Dit werd door de Directie toegestaan en is hij na herhaalde vruchtelooze 

pogingen om wat anders te krijgen, met behoud van zijn volle tractement van fl. 4.000,= ‘s jaars 

gebleven tot 31 maart 1909; als wanneer hij Directeur werd van de door hem opgerichte 

Naamlooze Vennootschap “Scheepswerf Dordrecht” te Dordrecht. Bijvoet was hier in dienst 

gekomen in den zomer van 1896 bij de toenmalige “Vennootschap Jan Smit & Zn”; hij kwam 

zoo direct van de Polytechnische school te Delft op een aanvangsalaris van fl. 1000, = per jaar 

wat later werd fl. 3.000,= per jaar en 5% van de netto winst en weer later fl. 4.000,= per jaar en 

5%. Bij zijn vertrek van hier kwamen groote onaangenaamheden voor over het door hem 

medenemen van op de tekenkamer aanwezige tekeningen en berekeningen van hier op de werf 

uitgevoerde werken." 
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In de notulen staat dat de heer Bijvoet tot 31 maart 1909 in dienst geweest is en aangezien de 

“Scheepswerf Dordrecht” ook in 1909 is opgericht, zal hij met de voorbereiding al wel geruime    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijd 

bezig zijn geweest tijdens zijn dienstverband met v/h J.Smit & Zn. Dat hij voor zijn nieuwe werf 

graag over de know-how wilde beschikken die hij waarschijnlijk zelf voor een groot deel had 

helpen opbouwen, is begrijpelijk. Het is een bekend verschijnsel, maar deze handelswijze heeft 

in het verleden bij veel scheepswerven tot onaangename situaties en procedures geleid. 

De heer Bijvoet liet verscheidene goed geoutilleerde hallen bouwen, zoals een in drie 

afdelingen verdeelde scheepsbouwloods n.l. smederij, draaierij bank- werkerij en een 

timmerloods. Er werd een opslagplaats voor platen en profielen ingericht, voorzien van een 

elektrisch gedreven locomotiefkraan. 
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De nieuwbouwhellingen werden voorzien van elektrische kranen en er werd reeds met 

compressoren gewerkt voor pneumatisch gereedschap. 

 

Aan de ruime haven die bij de werf hoort, werd een met elektrische lieren uitgeruste 

dwarshelling gebouwd, die geschikt was en is voor schepen tot 110 m. lengte. Het geheel geeft 

de indruk dat de werf voor die tijd goed geoutilleerd was. 

Ook werd door de N.V. "Scheepswerf Dordrecht” de bouwmaatschappij “Het Noorderkwartier” 

opgericht ter bevordering van de huisvesting. 

Een groot aantal arbeiderswoningen werd gerealiseerd in de nabijheid van de werf. 
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In 1910 werd in tegenwoordigheid van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden de kiel gelegd van 

het eerste schip, een klein sleepschip: de “Prins Hendrik” van 845 ton laadvermogen. 

In 1914 werd het eerste zeeschip, de “Singkara”, voor de “Koninklijke Nederlandse Paketvaart 

Maatschappij” te water gelaten. Verscheidene andere schepen volgden, waaronder enkele 

stoomschepen van ruim 6000 ton. 

 

In 1925 werd, onder bouwnummer 43, voor Noorse rekening de “Peder Bogen” gebouwd,  

149 m. lang, destijds een van de grootste tankers ter wereld. Helaas betekende deze opdracht 

tevens het einde en het bedrijf kwam stil te liggen. In 1927 werd de werf verhuurd aan de N.V. 

Machinefabriek “De Biesbosch”. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS  

“DE BIESBOSCH” TOT 1979 

 
75 jaar geleden is de geschiedenis van “De Biesbosch” begonnen. 

Een gebeurtenis bij de notaris zoals die in Nederland nog dagelijks voorkomt, maar die in dit 

geval uitgroeide tot een succesvolle. 

Ten overstaan van notaris Otto Willem van Tussenbroek, zoals dat in ambtelijke taal zo mooi 

heet, werd op 13 januari 1917 in aanwezigheid van de comparanten D. Kooyman Jaczn en J.J. 

Hulsman, de akte van oprichting verleden van de N.V. Machinefabriek “De Biesbosch”. 

Beide heren werden direkteur van de vennootschap, die gevestigd werd aan de Merwedestraat 

nr. 18. 

Met een beperkte outillage werden in de eerstvolgende jaren verscheidene machine-installaties 

en ketels voor bekende schepen opgeleverd en ook werden reparaties verricht aan stoom-

machines en ketels. 

Tot 1921 liep het voorspoedig, maar toen werd het bedrijf geconfronteerd met de malaise, die 

na de eerste wereldoorlog ontstond. 

Inmiddels had zich de Franse Rijnvaart meer en meer ontwikkeld en men vond het van belang 

om op meerdere punten langs de Rijn reparatiesteunpunten te vestigen. 

Dordrecht werd gezien als het beginpunt van de eigenlijke Rijnsleepvaart stroomopwaarts, 

aangezien hier de slepen die van Antwerpen kwamen door grotere rijnsleepboten werden 
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overgenomen om stroomopwaarts naar het Ruhrgebied en andere bestemmingen te worden 

gesleept. 

Men vond dit “wisselstation” bij uitstek geschikt om hier voor de Franse Rijnvaart een 

reparatiebasis te vestigen en na kort onderhandelen gingen de aandelen van de N.V. 

Machinefabriek “De Biesbosch” in 1924 over in handen van de Societe Française de 

Remorquage sur Ie Rhin. Deze Societé ging later over in de Compagnie Generale pour la 

Navigation du Rhin (C.G.N.R.), die haar zetel tot op de huidige dag in Straatsburg heeft. 

De beide oprichters bleven nog enige tijd als direkteur aan de vennootschap verbonden, maar 

traden in 1926 af. Een nieuwe Raad van Bestuur werd benoemd, bestaande uit de heren: M.P.J. 

van Wijngaarden (voorzitter), C.J.L. Baudard (gedelegeerd lid) en de leden Mr. J. Salomonson, 

D. van Loon, J. Baron de Watteville, Ch.J. Le Blanc en M.E.M.J. Marchal. Tot bedrijfsleider werd 

benoemd de heer A.P.E. Kruyt. De Franse moedermaatschappij, maar ook veel particulieren, 

zorgde voor een goed gevulde orderportefeuille en er volgde een periode van grote bedrijvig-

heid. 

 
Aangekochte sleepboten moesten voor de Rijnsleepvaart 

geschikt worden gemaakt en er moest veel materieel worden 

gereviseerd en gemoderniseerd. Grote ankerlieren, 

machineka- merinstallaties met ketels en pompinstallaties 

werden in die jaren opgeleverd. Toch werd de behoefte 

gevoeld om ook onderwaterreparaties te kunnen verrichten en 

schroefassen en schroeven te kunnen monteren. Deze 

mogelijkheid deed zich voor bij de nabij gelegen scheepswerf    

Dordrecht, waar de grote sleepboten ligplaats konden krijgen 

in de haven ingeval belangrijke machinereparaties moesten worden uitgevoerd. 

De dwarshelling gaf de mogelijkheid om onderwaterreparaties uit te voeren. 

In 1927 werd deze werf, die toen stil kwam te liggen, gehuurd en verder door “De Biesbosch” 

geëxploiteerd. Alle scheepsreparaties konden nu worden uitgevoerd maar men wilde ook 

scheepsnieuwbouw bedrijven en er werden veerponten, sleepboten, rivierschepen, 

elevatorbakken, pontons en een kustvaartuig gebouwd. 

 

Al spoedig bleek dat een volledige reorganisatie nodig was om de werf optimaal te laten 

functioneren. In 1929 werd besloten tot een volledige overname van het bedrijf. De statuten 

werden gewijzigd en het kapitaal werd 

belangrijk uitgebreid. De nieuwe naam werd 

N.V. Scheepswerf en Machinefabriek “De 

Biesbosch” en in de nieuwe Raad van 

Bestuur werden benoemd de heren Mr. J. 

Salomonson (Dordrecht) voorzitter, P. Brouse 

(Straatsburg) gedelegeerd lid, J. Lescanne 

(Rotterdam) gedelegeerd lid, en de leden D. 

van Loon (Dordrecht) en R. de Peyrecave 

(Straatsburg). 

De heer M.L. Veldhuijzen werd tot direkteur 

benoemd en de heer A.P.E. Kruyt kreeg de leiding over de machinefabriek met de titel van 

onderdirekteur. 
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In de volgende jaren werd het terrein aan de Merwedestraat verlaten en werd de 

machinefabriek ondergebracht in een voor dit doel verbouwde fabriekshal op het werfterrein van 

de scheepswerf aan de maasstraat. Ook werd een nieuwe smederij annex ketelmakerij 

gebouwd op het werfterrein. Vanaf 1930 was door de afdeling machinebouw ook begonnen met 

de inbouw van motoren in de door de werf gebouwde motorschepen. In 1938 kwam er behoefte 

aan uitbreiding van de reparatiecapaciteit en die kon worden verkregen in de haven met 

aangrenzende terreinen langs de Wantijzijde van de Maasstraat. 

 
Vanzelfsprekend heeft ook “De Biesbosch” te lijden gehad gedurende de tijden van crises na de 

eerste wereldoorlog en 

daarna de bekende crisis 

van 1929 en de dertiger 

jaren.Het 

personeelsbestand 

schommelde nogal in de 

loop der jaren, maar in de 

jaren voor het uitbreken 

van de tweede 

wereldoorlog werkten in de 

machinefabriek ca. 140 

werknemers en op de werf 

ca. 300. Toen in 1940 de 

tweede wereldoorlog 

uitbrak, had “De  

Biesbosch” vanaf de reorganisatie in 1929 ongeveer 150 

schepen gebouwd, alsook een twintigtal stoommachines en 

ca. dertig nieuwe stoomketels. Een groot deel van de 

fabricage van machines en ketels werd door de werf zelf 

ingebouwd. 

 

Daar het aandelenkapitaal in Franse handen was, verklaarde 

de Duitse bezetter “De Biesbosch” als vijandelijk vermogen en 

stelde een “Verwalter” aan. Het bedrijf werd gedwongen voor 

de Duitsers te werken, de Raad van Bestuur werd op non-actief gezet en de heer M.L. 

Veldhuijzen werd in februari 1942 door de “Verwalter” ontslagen. 

 

In mei 1945 maakte de heer Veldhuijzen zijn rentree op een werf die zwaar geleden had onder 

de Duitse bezetting. Slechts een deel van de geroofde outillage, die over diverse plaatsen was 

verspreid, werd teruggevonden. Alle werknemers gaven hun volle inzet om de werf weer zo snel 

mogelijk in produktie te krijgen. Via de Marshall-hulp werd Nederland zo snel mogelijk weer op 

de been geholpen. Er kwam een geleide loonpolitiek en ter wille van de wederopbouw werden 

de lonen stevig in de hand gehouden. Voor alle wijzigingen, ook die in de secundaire 

arbeidsvoorwaarden, was een vergunning nodig. De werf legde zich geheel toe op het herstel 

van de zwaar getroffen Nederlandse en Franse rijnvloot. Talrijke sleepboten en rijnschepen 

werden hersteld. 
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Op het in 1938 verkregen terrein, bij de haven aan de Wantijzijde van de Maasstraat, werd een 

nieuwe, moderne dwarshelling gebouwd volgens Amerikaans ontwerp. Op deze helling werden 

in de volgende drie jaar 47 motorvrachtschepen voor de Rijn gebouwd, waarvan de secties 

waren geprefabriceerd in de Verenigde Staten. Later werden nog dertien van deze schepen 

geheel door “De Biesbosch” gebouwd. 

Inmiddels werd in 1947 met gepaste luister het dertigjarig bestaan van de vennootschap 

gevierd en werd een gedetailleerd gedenkboek uitgegeven. Het vijfentwintigjarig bestaan had 

men vanwege de Duitse bezetting laten passeren. 

 
Aangezien de heer D. van Loon in 1945 was afgetreden, bestond tijdens het dertigjarig bestaan 

de Raad van Bestuur uit de heren: 

Mr. J. Salomonson (voorzitter), 

hr. P. Brousse (gedelegeerd lid), en uit de leden J. Lescanne, R. de Peyrecave en H. Brugerolle. 

De onderdirekteur, de heer A.P.E. Kruyt, trad in 1945 af. 

Op 14 maart 1947 kwam het droeve bericht dat de voorzitter van de Raad van Bestuur, Mr. J. 

Salomonson, bij een vliegtuigongeluk in Zuid-Frankrijk om het leven gekomen was. De heer 

Salomonson was reeds in 1926 commissaris en vanaf 1929 president-commissaris. Hij werd als 

voorzitter opgevolgd door de heer Mr. L. Salomonson. 

 

 

 

                                      “DE BIESBOSCH” TOT 1979 
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Na de grote hoeveelheden 

reparatiewerk was de 

motorrijntanker “Victoria” 

(bouwnr. 238) voor de rederij 

Phs. van Ommeren N.V. te 

Rotterdam, het eerste 

nieuwbouwschip dat na de 

oorlog van stapel liep. Tevens 

moesten veel schepen die 

door de Duitse bezetter 

waren gevorderd en 

verbouwd, waaronder een 

groot aantal motorloggers, 

weer in hun oorspronkelijke 

staat worden teruggebracht. 

Later werden deze loggers weer gemoderniseerd en verlengd. 

Een serie van zes nieuwe zware drie- schroef motorsleepboten van 2400 PK voor de Rijn 

volgde. In de machinefabriek werden ca. 25 sleeplieren voor rijnsleepboten gebouwd. 

Zes sleepschepen werden gemoderniseerd. 

 
In 1950 werd een begin gemaakt met 

de bouw van een grote machinehal. In 

die periode ging de Biesbosch zich, 

naast de bouw van rivierschepen, 

steeds meer richten op de bouw van 

zeeschepen. Vrachtcoasters en sche-

pen voor speciale lading werden 

gebouwd en grotere vrachtschepen 

volgden. 

De grootste opdracht was de in 1958 

gebouwde bulk carrier “Mesna” voor 

Simonson en Astrup te Oslo, met een 

lengte van 153,90 m. o.a., 16099 t.d.w. 

en een vermogen van 4670 APK. Een 

ander succes was de bouw van drie 

schepen voor de N.V. Reederij 

Amsterdam. De “Amstelsluis” in 1957, 

de “Amstelmolen” in 1959 en de “Amstelveld” in 1960: schepen van bijna 13000 t.d.w. en een 

vermogen van 5600 APK. De afmetingen bedroegen 150 x 138 x 18,80 x 11,75 m. 

In 1963 bouwde de werf als eerste een zwaveltanker voor de binnenvaart van ca. 1700 ton, de 

“Lacq” voor de rederij “Rhea” te Rotterdam. Wegens de langdurige, en naar later bleek fatale 

ziekte van de direkteur, de heer M.L. Veldhuijzen, werd de heer Ir. W. Hildernisse per 1 

september 1952 aangesteld als direkteur. 
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De heer M.L. Veldhuijzen overleed op 5 maart 1953 en daarmee verloor het bedrijf een 

stuwende en bezielende kracht, die de vennootschap vierentwintig jaar met grote 

deskundigheid had geleid. Zijn zoon, Ir. G. Veldhuijzen, werd als onderdirekteur in de direktie 

opgenomen. 

In 1963 werd hij, naast de heer Hildernisse, statutair direkteur. 

Ook in de Staf werden wijzigingen aangebracht. Naast de heren A. van Vuuren, chef inkoop en 

magazijnen, en G.H. Langeveld, chef administratie, die beiden reeds kort na de oorlog tot 

procuratiehouder waren benoemd, traden ook tot de Staf toe de heren N. Erlings als 

produktiechef, G. van Beest als chef tekenkamer S + W en J.H. Kiers als personeelschef. Aan 

de laatse drie heren 

werd beperkte procuratie 

verleend. 

 
In die jaren werd de werf 

verder uitgebreid en 

gemoderniseerd. 

Er kwam een 

nieuwbouwhelling met 

bijbehorende torenkraan 

en er werden nieuwe 

produktiemethoden 

ingevoerd. 

Inmiddels had in 1957 de 

duwvaart op de Rijn haar 

intrede gedaan. Vanaf 

het begin heeft “De 

Biesbosch” een voor-

aanstaande plaats ingenomen bij de ontwikkeling van de duwvaart in West- Europa. De eerste 

duwboot op de Rijn, de “President Herrenschmidt” was een door “De Biesbosch” omgebouwde 

sleepboot. In nauwe samenwerking met de moedermaatschappij C.G.N.R. hadden technici van 
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de werf uitgebreide studies gemaakt in de Verenigde Staten. De omstandigheden op de 

Amerikaanse en Europese vaarwegen zijn echter totaal verschillend, waardoor het in de V.S. 

toegepaste systeem eerst geschikt moest worden gemaakt voor de vaart op de Rijn.  

                                                 

In 1972 werd “Hal 48” geopend. Speciaal ingericht voor het modern, snel en goedkoop bouwen 

van duwbakken en overeenkomstige schepen. 

De berekening was dat in deze loods 48 standaardduwbakken per jaar konden worden 

gebouwd. 

In een apart hoofdstuk, “De Biesbosch en de duwvaart”, zal hier aandacht aan worden besteed. 

 

In 1964 trad “De 

Biesbosch” toe tot de 

Hollandse Scheepsbouw 

Associatie te Amsterdam 

(H.S.A.). Deze associatie 

bestond uit een tiental 

werven, die gezamenlijk de 

exportmarkt bewerkten. Via 

de H.S.A. werden 

verscheidene opdrachten 

voor “De Biesbosch” 

geboekt. Het hoofdkantoor 

van de H.S.A. was zelfs 

enkele jaren op het terrein 

van “De Biesbosch” geves-

tigd. In 1979 kwam aan het lidmaatschap van “De Biesbosch” een einde en enkele jaren later 

werd de H.S.A, opgeheven. 

Aan de actieve leiding van de heer Ir. W. Hildernisse kwam een einde op 1 januari 1966. Op die 

datum ging hij met pensioen en werd hij benoemd tot commissaris. Met ingang van dezelfde 

datum werd Ir. G. Veldhuyzen benoemd tot algemeen direkteur. 
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Ook in de staf kwam een wijziging, de heren Van Beest en Erlings kregen algemene procuratie 

en de heer J.G. Pilkes werd toegevoegd, zodat de staf van “De Biesbosch” in 1967 als volgt 

was samengesteld: 

- A. van Vuuren (chef inkoop en mag.) proc.houder 

- G.H. Langeveld (chef administratie) 

- G. van Beest (chef tekenkamers S+W)” 

- N. Erlings (alg. bedrijfsleider) 

- J.G. Pilkes (chef begroting) beperkte proc. 

- J.H. Kiers (personeelschef). 

In deze samenstelling vierde “De Biesbosch” in 1967 het vijftigjarig jubileum en werd een mooi 

gedenkboek uitgegeven. 

 

WERF “KOOPMAN 

“Machinefabriek” Koopman werd opgericht in 

1873 door Hendrikus Johannes Koopman, 

geboren 10 oktober 1848. Hij stond aan het 

roer van zijn bedrijf tot 1917 en in datzelfde 

jaar overleed de heer Koopman. Van zijn acht 

nog in leven zijnde kinderen, werden er vijf in het 

bedrijf opgenomen. De naam van het bedrijf is in 

de loop der jaren meerdere malen gewijzigd, 

maar werd uiteindelijk B.V. Scheepswerf en 

Machinefabriek voorheen H.J. Koopman. Het 

bedrijf is vele malen verhuisd en uitgebreid, en er 

werden verscheidene speciale vaartuigen gebouwd, verbouwd en gerepareerd. 

Er werden stoommachines en stoomketels gefabriceerd, alsook diverse werktuigen en lieren. 
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Het bedrijf had een bekende naam, vooral op het gebied van kwaliteit. In 1973 is een aardig 

boekwerkje verschenen met als titel “Koopman maakt eerste eeuw vol”. 

In 1968 werd de “Scheepswerf en Machinefabriek v/h H.J. Koopman N.V.”, die aan de andere 

zijde van het Wantij gelegen was, door “De Biesbosch” overgenomen. 

 

Beide bedrijven waren van mening dat een nauwe samenwerking de continuïteit van de 

bedrijven ten goede zou komen en de werkgelegenheid zou bevorderen, 

“De Biesbosch” zou de 

grotere zeeschepen en 

binnenvaartschepen pro-

duceren en “Koopman” 

sleepboten, speciale 

vaartuigen, kleine 

binnenvaartschepen, 

machine-installaties en spe-

ciale scheepsonderdelen, 

zoals straalbuizen en 

dergelijke. 

 
Bij “De Biesbosch” werkten 

toen ca. 625 

personeelsleden en bij 

Koopman ca. 100. In het 

overnamebericht staat dat 

beide bedrijven zich lieten 

leiden door de in het rapport van de Commissie Nederlandse Scheepsbouw 1965 (Commissie 

Keyzer) gestelde wenselijkheid tot schaalvergroting en specialisatie van de Nederlandse 

scheepswerven. 

 
In 1976 komt een algehele 

integratie van beide werven 

tot stand. Enkele 

inkrimpingen hadden reeds 

plaatsgevonden, maar in 

het kader van een verdere 

sanering en capaciteits-

vermindering van de gehele 

scheepsbouw, werden 

verdergaande maatregelen 

aangekondigd. 

Bij Koopman waren de 

werkzaamheden steeds 

meer verschoven naar toe-

leveringen voor “De 

Biesbosch” en de 

problemen op de scheepsbouwmarkt namen steeds meer toe. 

Een deel van het personeel bij Koopman was reeds afgevloeid en de integratie moest leiden tot 

verdere vermindering van capaciteit en grotere efficiëntie. De outillage van Koopman werd 
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daartoe overgebracht naar het terrein van “De Biesbosch” en langzaam maar zeker smolten de 

bedrijven geheel samen. 

 
Koopman is nog steeds een bestaande B.V. met enkele oude klanten, maar wordt door “De 

Biesbosch” hoofdzakelijk gebruikt voor speciale werkzaamheden en opdrachten. 

 

 

                                      “DE BIESBOSCH” TOT 1979 

 

NIEUWBOUW-OPDRACHTEN TOT 1979 (INCLUSIEF “SCHEEPSWERF 

DORDRECHT”) 

 
Aantallen 
 
Zoals vermeld werden vanaf 1950 grotere zeegaande vrachtschepen en zeegaande tankers 

gebouwd, 49 grotere zeeschepen in totaal. 

Vanaf de start van “De Biesbosch” werden kleine zeeschepen, maar voornamelijk rivierschepen 

gebouwd. Ook na 1950 ging de bouw van deze schepen door, naast de bouw van de grotere 

zeeschepen. Inclusief de reeds vermelde serie van zes zware motorsleepboten van 2400 PK 

werden 41 Zee-, haven- en riviersleepboten gebouwd. 

 
28 Duwboten werden gebouwd, waarover in het hoofdstuk over de duw- vaart meer informatie 

volgt. 

132 Motorvrachtschepen voor de binnenvaart. 

58   Motortankschepen voor de binnenvaart. 

13   Veerponten van diverse afmetingen en vermogen. 

 
Een respectabele hoeveelheid aannemersmateriaal, zoals elevatorbakken, onderlossers, 

profielzuigers, zolderbakken en dekschuiten, 

cutterzuigers, baggermolens, zandbakken, 

een blokkenlegger en een kantelbak werden 

gebouwd.  

In totaal 32 stuks van dit aannemersmateriaal. 

Tot in het jaar 1957 werden sleepschepen bij 

“De Biesbosch” gebouwd, zowel vracht- als 

tankschepen. In 1910 werd bij scheepswerf 

Dordrecht het eerste sleepschip “Prins 

Hendrik” gebouwd en in 1911/1912 werden 

twee grote sleepschepen opgeleverd van ruim 

2600 tonlaadvermogen en met afmetingen 

van 105,70 x 12,20 x 3,05 m. In 1957 werden 

de laatste sleepschepen opgeleverd bestemd 

voor de C.G.N.R., de “Lorraine”, de 

“Gassandre” en de “Alsace”, elk met een laadvermogen van ca. 1350 ton en met de afmetingen 

80 x 9,50 x 2,50 m. 
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Een bijzonderheid is dat een serie sleepschepen van 958 ton en een lengte van 67 m., die in 

oorlogstijd door een Duitse opdrachtgever werden besteld, niet zijn voltooid; 25 stuks 

sleepschepen werden in totaal gebouwd. 

 
                                                     

  

     

Uit het bovenstaande blijkt dat “De Biesbosch” over een uitgebreide know-how en een goede 

ontwerpafdeling en tekenkamer beschikte voor het bouwen van gespecialiseerde schepen en 

ander materieel. 

Dit valt nog meer op wanneer men de lijst van 

landingsvaartuigen, pontons en diverse 

schepen bekijkt. Bij de laatste categorie vallen 

op: een autoveerboot, een 

loodsafhaalvaartuig, stoom- en motortrawlers 

en kleine passagiersschepen. In 1955 werd 

een kustwachtschip voor de Brazilian 

Coastguard opgeleverd. Deze opdracht 

omvatte de bouw van een schip uit een serie 

van schepen, die voor Brazilië bij verscheidene 

Nederlandse werven was besteld, met als 

opdrachtgeefster de Ned. Scheepsbouw 

Export Centrale in Den Haag (NESEC) ca.55 

van deze bijzondere schepen werden door 

“De Biesbosch” opgeleverd. 

Tellen we daar de duwbakken bij, die in het 

hoofdstuk over de duwvaart worden 

behandeld, dan komen we voor de droge 

ladingbakken uit op 230 stuks en voor de                                                                                

tankduwbakken op 27 stuks.  

Ca. 690 stuks totaal. 

 
Voorgaande staat geeft aan dat “De 

Biesbosch” tot 1979 ongeveer 690 stuks 
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schepen, inclusief drijvend materieel, heeft gebouwd. 

In de periode van “De Biesbosch” na 1979 (zie volgende hoofdstuk), zijn nog eens ca. 129 

stuks gebouwd, zodat het totaal aantal bij “De Biesbosch” gebouwde drijvende objecten ca. 819 

stuks bedraagt. In de gedenkboeken van 1947 (30 jaar) en 1967 (50 jaar) staan alle 

bouwnummers tot 1967 uitvoerig vermeld. Achter het hoofdstuk “De Biesbosch na 1979” zijn de 

bouwnummers van 1967 tot eind 1991 volledig opgenomen. 

Medio 1972 werd de N.V. Scheepswerf en Machinefabriek “De Biesbosch” omgezet in een B.V. 

In het midden van de jaren zeventig kwam de scheepsbouw in een enorme recessie. 

Verscheidene bedrijven kwamen in moeilijkheden en ook “De Biesbosch” kwam in zwaar weer. 

Evenals bij de meeste scheepsbouwwerven was de financiële positie reeds enkele jaren 

uitgehold en in 1979 steeg het water tot aan de lippen. Aangezien de vennootschap niet meer 

aan haar financiële verplichtingen kon voldoen, was de Raad van Commissarissen verplicht om 

surséance van betaling aan te vragen; dit werd beslist in de commissarissenvergadering van 20 

februari 1979. Op 21 februari werd de surséance aangevraagd. 

De direkteur, de heer Ir. G. Veldhuijzen, vond dat de aanvraag voor surséance nog niet moest 

worden aangevraagd en bepleitte uitstel van de beslissing. 

De commissarissen vonden echter dat de financiële situatie geen uitstel gedoogde en dat de 

verantwoordelijkheid voor deze beslissing bij de Raad van commissarissen lag. De heer 

Veldhuijzen werd tijdens de commissarissenvergadering geschorst en later kwam, wegens 

ziekte, een einde aan zijn dienstverband. 

 
Wegens ontstentenis van de direktie werden de heren F. Salomonson en J.P.F. Huchet 

aangewezen om de bevoegdheden van de direktie over te nemen en voor de dagelijkse gang 

van zaken werd de heer Ir. F.L. v.d. Vinne benoemd tot waarnemend direkteur. 

Tot bewindvoerder werd benoemd Mr. B.A.M. Knüppe, advocaat en procureur, wonende te 

Dordrecht. De naam werd op 12 juni 1979 veranderd in Scheepswerf en Machinefabriek 

Kruispunt B.V. De bedoeling hiervan was om bij een eventuele nieuwe start de alom bekende 

naam van B.V. 

Scheepswerf en 

Machinefabriek “De 

Biesbosch”- Dordrecht weer 

te kunnen gebruiken. 

 
Zoals bij een dergelijke 

constructie gebruikelijk is, 

bleven de vorderingen van 

crediteuren in de oude BV 

(Kruispunt B.V.) achter. 

Zoals te verwachten viel, 

eindigde de surséance van 

betaling in een faillissement 

voor Kruispunt B.V. 

Belangrijk voor de 

continuïteit van het bedrijf 

was dat de werf niet tot 

stilstand kwam. 
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De oprichting van de nieuwe B.V. Scheepswerf en Machinefabriek “De Biesbosch-Dordrecht” 

werd mogelijk door een gezamenlijk initiatief van de aandeelhouder, de Compagnie Generale 

pour la Navigation du Rhin te Straatsburg en de Nederlandse overheid. Het aandelenkapitaal 

werd verhoogd tot 5 Mio. gulden, waarvan geplaatst en volgestort 2,5 Mio. De Nederlandse 

overheid stelde via de N.I.B. twee achtergestelde leningen ter beschikking tot een totaalbedrag 

van 6,5 Mio. 

Daarmee kon het gedeelte van de activa dat nodig was voor de aangepaste produktie worden 

overgenomen. De officiële notariële oprichtingsakte is gedateerd 1 augustus 1979. 

 

De Nederlandse overheid had medewerking verleend nadat een officieel rapport was 

uitgebracht, waarin werd vermeld dat “De Biesbosch” voldoende overlevingskansen had. 

Na advies van de Beleidscommissie Scheepsbouw besloot de Minister van Economische 

Zaken, mede namens Sociale Zaken, als voorwaarde te stellen dat de zeegaande 

scheepsnieuwbouw bij “De Biesbosch” moest worden afgestoten in het het kader van de 

sanering van de Nederlandse Scheepsbouw. 

De heer A. Rober werd met ingang van 1 augustus 1979 tot direkteur benoemd. Hij kon bogen 

op een langdurige ervaring in het bedrijfsleven en had verscheidene direktiefuncties bekleed, bij 

belangrijke bedrijven in binnen- en buitenland. 

 
De Raad van Bestuur was in september 1972 omgezet in een Raad van Commissarissen. De 

voorzitter van deze raad, Mr. L. Salomonson, trad af op 20 juni 1974 en werd opgevolgd door 

Mr. F. Salomonson, die reeds vanaf 1973 commissaris was. De heer H. Brugerolle was op 20 

juni 1977 afgetreden en de heer A. Haus op 20 februari 1979. 

De heer G.H. Langeveld was lid van de Raad van Commissarissen van medio 1973 tot 6 

oktober 1978. De heer Ir. W. Hildernisse was tot medio 1972 commissaris en daarna tot 10 

juni1977 technisch adviseur. De heer J.-P.F. Huchet, direkteur van de C.F.N.R. te Rotterdam, 

een dochter van de C.G.N.R., was in 1975 tot commissaris benoemd. De heer Prof.Dr. P. van 

Berkel was commissaris vanaf 1978. 

In overeenstemming met bovenstaande wijzigingen bestond de Raad van Commissarissen, 

tijdens de aanvraag van surséance, uit de heren: 

- F. Salomonson 

(president-commissaris) 

- Prof.Dr. P. van Berkel 

- J.R. Bernheim 

- R. David 

- J.-P.F. Huchet 

- A.R.J. Picard. 

Na de heroprichting op 1 augustus 1979 volgde de heer J.R. Bernheim de heer F. Salomonson 

op als President commissaris en werden de heren P.G.V.R. Bastard en Ir. C. Scherpen- huyzen 

aan de Raad van Commissarissen toegevoegd, zodat deze uit acht leden bestond. 

De negende commissariszetel werd gereserveerd voor Mr. B.A.M. Knüppe, die officieel in begin 

1981 tot de Raad van Commissarissen is toegetreden. 

De heer drs. R.F. Pasman werd aangesteld als regeringswaarnemer. 

Ook in de staf waren wijzigingen opgetreden. 

De heer A. van Vuuren ging op 30 september 1972 met pensioen en werd opgevolgd door de 

heer J. Wildeman, die op 30 juni 1976 met pensioen ging. De heer G.H. Langeveld ging op 30 
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april 1973 met pensioen en werd opgevolgd door de heer A.A. Bos, die hoofd financiële zaken 

en administratie werd. 

De heer N. Erlings, die op 31 oktober 1976 met pensioen ging, werd als algemeen bedrijfsleider 

opgevolgd door de heer M.A. Cové. 

De heer J.G. Pilkes had als chef begroting en verkoop gediend tot 31 juli 1979 en was 

opgevolgd door de heer W.J.V. Smits. 

De personeelschef, de heer J.H. Kiers, werd na zijn pensionering, op 31 januari 1972, 

opgevolgd door de heer E.G.W. v.d. Spek. Toen deze in 1978 benoemd werd tot voorzitter van 

de R.v.A. te Rotterdam, werd de heer P. Machielse benoemd tot hoofd sociale en algemene 

zaken. Direktie en staf waren op 1 augustus 1979 samengesteld uit de heren: 

- A. Rober, direkteur 

- Ir. F.L. v.d. Vinne, direktie-assistent 

- A.A. Bos, hoofd fin. zaken en adm. 

- M.A. Cové, algemeen bedrijfsleider 

- W.J.V. Smits, chef begroting 

- G. van Beest, chef tekenkamers S+W 

- P. Machielse, hoofd sociale en algemene zaken 

 

In 1979 was er een opleving in de Rijnvaart en dit gaf een enorme impuls aan de nieuwe start 

van “De Biesbosch”; de scheepsreparatie en de machinefabriek waren van voldoende werk 

voorzien en Aviobridge werd in 1979 definitief van “Fokker” overgenomen. 

Met deze mogelijkheden gingen commissarissen, direktie, staf en alle medewerkers met groot 

elan aan de slag om de vernieuwde “Biesbosch” tot een succes te maken. 

 

      

                                      “DE BIESBOSCH” NA 1979 
 
1 augustus 1979 is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van “De Biesbosch”. 

Aangezien de werf in de daarop volgende jaren geen zeeschepen mocht bouwen, moest alle 

inspanning geconcentreerd worden op het verkrijgen van binnenvaartschepen voor vracht- en 

passagiersvaart, duwvaart en allerlei ander drijvend materieel. Dat dit wonderwel gelukt is, laat 

de indrukwekkende lijst van opdrachten zien, die na 1979 zijn uitgevoerd. 



 

23 
 

De direktie zag het terecht als haar taak om “De Biesbosch” financieel weer gezond te maken. 

Dit vroeg om een zeer strakke budgettering met een zuinig uitgavenbeleid en dat heeft “De 

Biesbosch” in de volgende jaren weer een sterke financiële basis gegeven. 

Nadeel van dit strakke regime was dat “De Biesbosch”, die jarenlang in moeilijk vaarwater had 

gezeten en weinig had kunnen investeren, nog verder werd uitgehold. Wel werden plannen 

uitgewerkt voor de broodnodige investeringen en die kunnen nu succesievelijk worden 

uitgevoerd. 

 
Dat “De Biesbosch” weer vertrouwen uitstraalde, blijkt ook uit het feit dat de overheid, 

Economische Zaken en N.I.B., bereid waren om de achtergestelde lening van totaal 6,5 Mio. in 

december 1982 om te zetten in aandelenkapitaal. De F.I.G.G., een dochter van de N.I.B., zette 

de lening van 6,5 Mio. om in aandelen, tegen een koers van ruim fl. 2,65 en kreeg daarvoor 

2450 aandelen. 

De Franse moedermaatschappij C.G.N.R. stortte nog eens fl. 50.000,- waardoor de verhouding 

werd: 

C.G.N.R. 2550 aandelen a fl. 1.000,-= 51 % F.I.G.G. 2450 aandelen a fl. 1.000,-= 49% Totaal 

5000 aandelen a fl. 1.000,-= 100% 

Het maatschappelijk kapitaal was hiermee geplaatst en volgestort. Daar de lening van de N.I.B. 

met deze transactie was opgeheven, beëindigde de heer drs. R.F. Pasman zijn functie als rege- 

ringswaarnemer en hij werd benoemd tot commissaris, als opvolger van de heer Ir. 

Scherpenhuijzen, die in juni 1983 aftrad en nog enige tijd als adviseur is aangebleven. 

De heer R. David was op 19 maart 1985 plotseling overleden en de C.G.N.R. benoemde in zijn 

plaats de heer J. Dubois. 

 
Inmiddels werd reeds enkele jaren gesproken over het inkrimpen van de Raad van 

Commissarissen en de Nederlandse aandeelhouder drong hier sterk op aan. 

In augustus 1987 werd de Raad van Commissarisen teruggebracht van negen naar vijf 

personen, te weten de heren: P.G.V.R. Bastard, Prof.Dr. P. van Berkel, J. Dubois, J.P.F. Huchet 

en drs. R.F. Pasman. 

Op 22 juni 1988 is de heer Pasman, vanwege de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens, 

afgetreden en hij werd als commissaris opgevolgd door de heer S. Alleman. 

Het personeelsbestand was door de precaire omstandigheden in 1979 reeds aanzienlijk 

teruggelopen. 

Aangezien de scheepsnieuwbouw van zeeschepen moest worden beëindigd, moest een deel 

van het directe personeel en het indirecte personeel, dat alleen voor deze nieuwbouw werkte, 

afvloeien. 

In een brief van het Ministerie van Economische Zaken (E.Z.) van medio juni 1979 staat dat 

E.Z. verwacht, dat per 1 januari 1980 het personeelsbestand van 359 werknemers tot maximaal 

305 zal worden gereduceerd.    

 

AVIOBRIDGE 

 

Een gebeurtenis van grote betekenis was dat het “Avio Project” op 15 december 1979 van de 

vliegtuigfabriek “Fokker B.V.” kon worden overgenomen en als een afdeling van “De Biesbosch” 

werd opgenomen onder de naam “Aviobridge”. In 1986 werd “Aviobridge B.V.” opgericht. 

Aviobridge is een paradepaardje binnen “De Biesbosch”-organisatie en hieraan zal in een apart 

hoofdstuk aandacht worden besteed.  
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BAKKENCENTRALE 
                                                                                                                                                                                                  
Een van de belangrijkste pijlers bij “De Biesbosch” is de bouw van duwbakken, maar juist bij 

deze schepen fluctueert het aantal opdrachten sterk. Om al te grote schommelingen in de 

produktie te voorkomen, begon men, als andere opdrachten niet tijdig konden worden 

verkregen, standaardbakken in voorraad te bouwen en hieruit ontstond de “Dordtse 

Bakkencentrale B.V.”. 

 

Deze kan bakken bouwen voor eigen rekening, die aan rederijen verkocht kunnen worden of 

ook in huur kunnen worden gegeven. Dit kan met een lease-contract, dat het recht geeft om, 

tegen een vooraf overeengekomen restwaarde, het schip na een bepaalde huurperiode te 

kopen. 

De heer A. Rijke, die de direktie had gevoerd over verscheidene scheepswerven en 

 aanverwante bedrijven, werd na zijn pensionering gevraagd om commissarissen, direktie en                 

 

 

 

staf te adviseren bij de dagelijkse gang van zaken en de herstructurering te begeleiden. 

 
Er was behoefte om de diversificatie bij “De Biesbosch” wat meer structuur te geven. Het is 

echter moeilijk om in een gespecialiseerd bedrijf als een scheepswerf, die is ingericht voor het 

verwerken van stalen platen en profielen, een ander produkt te fabriceren. “De Biesbosch” had 

echter het geluk dat units waren ontstaan voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie, 

Aviobridge en machinebouw. 

 

Een groot deel van het personeel van deze afdelingen is gewend om, afhankelijk van het 

werkaanbod, zo nodig te switchen van de ene afdeling naar de andere. Het is hiervoor opgeleid 

en deze multi-skill, waar vele bedrijven moeizaam mee worstelen, geeft bij “De Biesbosch” 

weinig problemen. 
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De units werden omgezet in profitcentres en kregen elk een duidelijke organisatiestructuur. 

Een middellange-termijnplanning werd opgezet, met bijbehorende taakstellingen. 

De scheepsnieuwbouw is aan sterke fluctuaties onderhevig. 

Voor de binnenvaart zijn, vanwege de ingevoerde sloopregeling, die overigens op den duur de 

bedrijfstak ten goede zal komen, de opdrachten voor nieuwbouw teruggelopen. In de 

middellangetermijnplanning van “De Biesbosch” is het aantal uren voor scheepsnieuwbouw dan 

ook laag gehouden. De mogelijkheid is opengehouden om de uren, bij een aantrekkende markt, 

weer te verhogen of meer personeel in te lenen, dan wel secties uit te besteden. 

 
Het scheepsnieuwbouwbeleid voor zeeschepen was inmiddels gewijzigd en in het beleidsplan 

1985-1986 was de tot dat moment gehanteerde marktafbakening verlaten. Er was geen reden 

meer om de zeescheepsnieuwbouw bij “De Biesbosch” te blokkeren en bij schrijven van 16 

oktober 1985 gaf het Ministerie van Economische Zaken het bedrijf weer toestemming om 

zeeschepen te bouwen. 

Tevens werd hiermee de weg vrijgemaakt voor het oprichten van “De Dordtse Kil Holding B.V.” 

en behoefde in de doelstelling geen beperkingen meer te worden opgenomen. 

 
In 1986 werd de holding opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 10 Mio. Dit kwam tot 

stand via een naamswijziging van de bestaande B.V. in “De Dordtse Kil Holding B.V.” en het 

oprichten van een nieuwe B.V., die alle activiteiten van de bestaande B.V. overnam. De holding 

is de moedermaatschappij van de vier gedeeltelijk nieuw opgerichte B.V.’s en de statuten 

werden met elkaar in overeenstemming gebracht. Er wordt een geconsolideerde balans en 

verlies- en winstrekening uitgebracht. 

 
De 16de en 17de E.G.-richtlijn, waarbinnen door de Nederlandse Overheid eigen 

steunbedragen voor de zeescheepsnieuwbouw zijn uitgewerkt, geldt dus ook voor “De 

Biesbosch”. De handicap is echter dat het budget van het bedrijf, waarmee rekening wordt 

gehouden bij het bepalen van de steun, laag is vanwege het feit dat de laatste jaren weinig 

schepen zijn gebouwd die in aanmerking komen voor het vaststellen van dit budget. Dit is 

inconsequent, daar het verbod voor het bouwen van zeeschepen eveneens van het Ministerie 

van E.Z. afkomstig was. 

Ondanks deze beperking zijn vanaf 1979 tot eind 1991 127 schepen en ander drijvend 

materieel door “De Biesbosch” opgeleverd, waaronder zware drieschroefsduwboten van 40 m. 

lengte en 15 m. breedte, en een motorvermogen van 3 x 2000 PK of 3 x 1800 PK. De 

laatstgebouwde duwboot in 1990 was de “Veerhaven VII”. 

Onder de opdrachtgevers vinden we de grote rederijen zoals: 
- De Beyer 
 
- Braun Kohlen 
 
- Broere 
 
- C.F.N.R. 
 
- C.F.T. 
 
- E.W.T. 
 
- Haniel 
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- Köln-Düsseldorfer 
 
- Mannesmann (Krupp) 
 
- Nedlloyd 
 
- Veerhaven. 

  
 
 
Voor de kust- en de binnenvaart werden grote motorschepen gebouwd zoals: 
 
- een tanker voor de kust-binnenvaart “Palamas”, afm. 103,35 x 12 x 5,2 m.   
 
- Motorvermogen 1500 PK, laadvermogen 4100 ton 
 
- een riviertanker-voldekker “Shell 4”, met afm. 100 x 11,40 x 4 m . Motorvermogen 1650  
 
- PK, laadvermogen 2936 ton 
 
- riviertanker “Pafos” (trunkschip), afmetingen 109,10 x 11,33 x 4 m. Motorvermogen 1500  
 
- PK, laadvermogen 3706 tonchemicaliëntanker voor Broere, “Dordrecht 35”, afmetingen  
 
- 85,7 x 11,35 x 4,51 m. Motorvermogen 772 KW, laadvermogen 2125 ton, met  
 
- roestvrijstalen tanks 
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containerschip voor de 
binnenvaart “Laurent-
Laurens”, voor rederij 
Danser. Dit schip  
bestaat in de lengte uit 
twee delen, met een totale 
lengte van 94,80 m., een 
breedte van 11,40 m. en 
een holte van 3,50 m. 
Motorvermogen 2 x 1200 
PK. Het achterschip, de  
“Laurent”, kan als duwboot 
fungeren en verlengd 
worden met de “Laurens”. 
 
- strijklijncoaster voor 
vracht en container 87,70 x 
12,50 x 6,50 m. 

Motorvermogen 1050  
KW en 2800 TDW. 

                                                           
                                                                                               
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

        
 

                                     
 

Een bijzonderheid voor “De Biesbosch” was de bouw in 1982 van 2 hefeilanden voor Ballast 

Nedam de “Stork” en de “Buzzard”, afm. 43 x 30 m. met vier poten, die een lengte hadden van 

40 meter. 

Verder vele andere schepen, drijvend materieel en een overslagkraan.                                                   

 

De Biesbosch” is gespecialiseerd in hetbouwen van passagiersschepen voor de binnenvaart. 

In 1983 werden voor de vaart op de Donau, twee grote schepen voor Bulgarije opgeleverd, de 

“Sofia” en de “Rousse” met afmetingen van 113,50 x 107,50 x 16(11,40) x 3,10 m. en elk een 

motorvermogen van 2 x 1200 PK en geschikt voor 236 passagiers: 79 tweepersoonshutten en 

26 driepersoonshutten, excl. bemanningshutten. Klasse:”Bureau Veritas”. 
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In 1985 werd de “Arlene” voor de vaart op de Seine gebouwd: 91,34 m. lang, met een 

vermogen van 2 x 756 PK. Geschikt voor 109 passagiers: 53 tweepersoonshutten en 3 eenper-

soonshutten, excl. bemanningshutten. Klasse: B.V. 

 

In 1986 werd de “Akhnaton” gebouwd voor de vaart op de Nijl, Afmetingen: 

65 x 11 x 3,50 m. Motorvermogen 2 x 475 PK. 83 passagiers: 39 tweepersoons hutten en 5 

eenpersoonshutten, excl. bemanningshutten. Klasse: Lloyd’s Register. 
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In 1989 werd de “Normandie” opgeleverd met afmetingen van 91,20 x 10 x 3,95 m. 

Motorvermogen 2 x 294 KW. 108 passagiers: 53 tweepersoonshutten en 2 eenpersoonshutten, 

excl. bemanningshutten. Klasse: B.V. 

In 1991 werden voor de Köln- Düsseldorfer (K.D.) twee passagiersschepen, de “Clara 

Schumann” en de “Theodor Fontane” opgeleverd van 94,80 x 11 x 3,30 m. met elk een ver-

mogen van 3 x 400 KW. Geschikt voor 128 passagiers in 64 tweepersoonshutten, excl. 

bemanningshutten. Klasse: S.l. 

Deze passagiersschepen zijn zeer luxueus ingericht (zie foto’s). 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

De scheepsreparatie kan beschikken over twee grote dwarshellingen. Eén permanent in de 

eigen haven, geschikt voor schepen tot 110 m. lengte en een aan het “Wantij” waarop ook 

nieuwe schepen voor de binnenvaart worden aangebouwd, vooral duwbakken. De laatste jaren 

zijn veel grote ombouwen verricht, zoals: 
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Voor Gebr. Broere B.V. te Dordrecht, waarbij twee tankschepen nl. de “Dutch Sailor” en de 

“Dutch Mate” werden verbouwd tot één tankduwbak met r.v.s. tanks “Dordrecht 33”, geschikt 

voor de vaart op de Rijn. Grote binnenvaartpassagiersschepen van de K.D. rederij werden 

verbouwd en/of gemoderniseerd, zoals de “Deutschland”, de “Britannia”, de “France” en de 

“Europa”. 

                                                                 
Verscheidene duwboten werden van nieuwe motoren voorzien. 

Achterschepen werden gewijzigd en een belangrijk aantal 

nieuwe straalbuizen werd ingebouwd. Veel inspanningen zijn de 

laatste jaren verricht om de organisatie en de acquisitie te 

verbeteren. 

Het resultaat is dat de 

scheepsreparatie-

afdeling momenteel zelfs 

ca. 25% van het totale 

urenbestand bij “De 

Biesbosch” in beslag 

neemt. 
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“DE BIESBOSCH” EN DE DUWVAART 
 
Een revolutie op de Europese waterwegen, was de overgang van sleepvaart naar duwvaart. 

Honderden sleepschepen zijn in Nederland en in de andere Rijnoeverstaten gebouwd. 

Het hoogtepunt viel in de periode van 1924 tot 1930, toen 228 sleepschepen per jaar van 

gemiddeld 900 ton per schip, alleen al in Nederland, werden gebouwd. 

In de volgende jaren liepen de aantallen snel terug. Voor de grote Rijnvaartschepen viel het 

hoogtepunt rond het midden van de twintiger jaren. 

 
In de tweede helft van de 

jaren vijftig was deze 

dertigjarige vloot hoognodig 

aan vernieuwing toe. De 

nieuwste schepen werden 

voor een deel gemotoriseerd 

en er werden ook nieuwe 

motorschepen gebouwd. 

Toch zocht men naar meer 

rendabele methoden om het 

snel groeiende vervoer van 

massagoederen op te 

vangen. 

 
 

In de V.S. werden de grote 

door stoom aangedreven 

hekwielers gebouwd. Deze schepen waren minder kwetsbaar voor drijvende boomstammen en 

andere obstakels, zoals die bijvoorbeeld op de Mississippi met grote snelheid stroomafwaarts 

drijven. Ze waren minder geschikt voor sleepwerk en de bakken werden langszij en voor de 

boeg meegenomen. 

 
De technische ontwikkelingen van motorschip, schroef, straalbuis en roersystemen werden in 

de V.S. voor de duwvaart toegepast en in Europa voor de sleepvaart. 

Het kon niet uitblijven of in Europa ging men de voordelen inzien van de betrekkelijk goedkope 

duwbakken, die met een aantal tegelijk konden worden verplaatst door een duwboot. Nadat de 

Russen een bescheiden begin hadden gemaakt en ook op de Seine enkele duwbakken voor 

zand- en grindvervoer waren ingezet, werden onder auspiciën van de Franse autoriteiten in 

1956-1957 enkele studiereizen gemaakt naar de V.S.. Technici van de moedermaatschappij 

C.G.N.R. en van “De Biesbosch” namen hieraan deel en ontwikkelden een systeem dat                

geschikt werd geacht voor de Europese vaarwegen, en speciaal voor de Rijn.   
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Opdrachten werden gegeven voor het testen van de rompvorm voor duwboten en duwbakken 

met voortstuwingsinstallatie, besturingsmechanismen, remweg en koppelingstechnieken. 

Daarnaast werd ook de organisatie voor 

deze geheel nieuwe vaart bestudeerd. 

 
Het Ned. Scheepsbouwkundig Proef-

station te Wageningen, tegenwoordig 

“Marin”, heeft een grote rol gespeeld bij 

al deze proeven en tot op de dag van 

vandaag worden steeds weer nieuwe 

ideeën over vormweerstand en voort-

stuwing uitgewerkt en beproefd. Toch 

wilde men in 1957 de reeds uitgewerkte 

theorie omzetten in de praktijk van 

alledag. 

 

De “President Herrenschmidt” van de C.G.N.R., een sleepboot met twee Voith-Schneider 

propellers en twee Dordtmund-Ems kanaalsleepschepen, werden verbouwd volgens de 

uitgewerkte plannen. De tocht naar Straatsburg was een succes en voldeed aan de verwachtin-

gen van de technici, alhoewel voor een aantal kinderziekten nog een oplossing moest worden 

gevonden. Meerdere verbouwingen volgden. “De Biesbosch” werd het centrum waar alle 

informatie werd verzameld en waar nieuwe plannen werden uitgewerkt. In 1959 vond men dat 

er voldoende gegevens voorhanden waren om te starten met een geheel nieuw ontwerp 

duwboot. De C.G.N.R. gaf op 16 maart 1959 aan “De Biesbosch” opdracht voor een 

dubbelschroefsduwboot met een lengte van 34,25 m. o.a., 9,43 m. breedte, 2,50 m. holte en 

een motorvermogen van totaal 1600 PK. Het schip, bouwnr. 373, kreeg de naam “Gaston 

Healling”. In 1961 volgde een schip speciaal geschikt voor de Bovenrijn, bouwnr. 382, de 

duwboot “Lyon”, die al een grotere breedte had nl.  10,97 m. en een totaal motorvermogen van 

1800 PK, gekoppeld aan drie schroeven. 

Er volgde een serie kleinere duwboten van 15 m. lengte, die geschikt waren voor de Duitse 

kanalen, de Maas en de havenbekkens, met motorvermogens die aangepast waren aan het 
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 vaargebied van de schepen. De grotere duwboten werden steeds verder ontwikkeld, o.a. voor 

de gekanaliseerde Moezel. 

De “A. Detoeuf”, de “Siegfried” en de “Marseille” kregen elk een motorvermogen van 2000 PK. 

 

De laatste geavanceerde drieschroefsduwboot, de “Veerhaven VII” (Walrus), werd in 1990 

gebouwd, met afmetingen van 40 x 15 x 2,75 m. en een motorvermogen van 3 x 1800 PK. Bij 

deze duwboten liggen de kwaliteitseisen zeer hoog, omdat de bedrijfszekerheid tot een 

maximum moet worden opgevoerd, gezien het grote aantal vaaruren dat door deze boten wordt 

gemaakt. De dwarskracht die bijvoorbeeld voor de “Veerhaven VII” nodig is om te kunnen 

manoeuvreren bij stoppen en achteruitvaren met een 20.000 tons konvooi, wordt geleverd door 

twee in een boeggondel geplaatste dwarschroeven, die elk worden aangedreven door een 

elektromotor van 385 KW. Als hulpvermogen zijn vier generatoraggregaten geïnstalleerd van elk 

380 KVA. Het totale gebeuren aan boord wordt door een boordcomputer-installatie vastgelegd. 

Deze duwboten met vermogens tussen 4500 PK en 6000 PK zijn geschikt voor de 

zesbaksduwvaart. In totaal zijn 36 duwboten door “De Biesbosch” gebouwd, voor alle grote 

binnenvaartrederijen. Gelijktijdig met de duwboten werden de duwbakken ontwikkeld, voor 

twee-, vier- en zesbakskonvooien.  

 

De eerste door “De Biesbosch” ontworpen bakken B 8 t/m B 18 varieerden in afmetingen van 70 

m. tot 76 m. lengte en een breedte van 9, 50 m. tot 11 m. De holte varieerde van 3,10 m. tot 

3,50 m. en de kophoogte was 3,80 m. 

De meest gangbare typen, min of meer gestandaardiseerd, zijn: 

 

B 20 (Europa I) met een kophoogte van 4,45 m. en met afmetingen van 76,50 x 11,40 x 3,50 m.     

         Dit is de standaardbak van “Mannesmann”. 

B 30 (Europa II) met een kophoogte van 4,90 m. en met afmetingen van 76,50 x 11,40 x 4,00 m. 
B 30A (Europa II A) met een kophoogte van 5,30 m. en verder als de B 30. De koppen van de    

           bakken zijn na veel proeven in de loop der jaren aangepast en de laatst ontwikkelde   

           vorm is de V-kop of z.g. Keilkop. Deze bak heeft als nummer gekregen: 

B 540 A (V-kop). De kophoogte is 5,30 m. en de afmetingen 76,50 x 11,40 x 4,00 m. Als extra  

maten zijn er nog de B 40 en B 50, die een grotere ruiminhoud hebben. 
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Er zijn en worden ook bakken gebouwd voor speciaal vervoer met afwijkende afmetingen, 

alsook bakken met luikenkap, deeptransom, koproer en boegschroef. Het laadvermogen van de 

bakken is toegenomen tot ca. 2850 ton. De zesbaksduwvaart, met twee bakken naast elkaar, 

mag slechts voor bepaalde trajecten en bij speciale omstandigheden worden toegepast. De 

voorste bakken moeten dan wel voorzien zijn van een koproer en/of boegschroeven. 

 

In 1972 werd “Hal 48” geopend, die speciaal werd ingericht voor het snel en goedkoop bouwen 

van bakken en overeenkomstige schepen. De produktie van 48 bakken per jaar, volgens 

planning, werd niet gehaald. De concurrentie was inmiddels moordend geworden en vooral 

Polen leverde bakken tegen een prijs die met het werkelijke kostenniveau niets te maken had. 

Hal 48 wordt nu mede gebruikt voor het vervaardigen van secties voor andere binnenschepen. 

Toch is “De Biesbosch” bakken blijven bouwen en tot eind 1991 werden totaal 330 bakken voor 

droge lading opgeleverd en 30 stuks zogenaamde tankbakken, voor het vervoer van vloeibare 

lading. 

Naar schatting is van de gezamenlijke duwvaartvloot van Nederland, Duitsland, Frankrijk, België 

en Zwitserland, ongeveer 40% bij “De Biesbosch” gebouwd. 

Ook vandaag de dag is de bouw van duwboten en duwbakken een van de belangrijkste pijlers 

van de scheepsnieuwbouw van “De Biesbosch”.                                                                                               
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