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Raab Karcher herleeft 
 
Velen herinneren zich vast nog Raab Karcher. Een rederij die tot 1995 met een 
indrukwekkende vloot het stroomgebied van de Rijn heeft bevaren. Vooral de 
machtige stoomraderboten spreken nog steeds bij velen tot de verbeelding. Maar 
ook in de duwvaart heeft deze rederij een baanbrekende rol vervuld. Uiteindelijk 
heeft het bedrijf zich vooral ontwikkeld tot een tankerrederij. 
 
Het laatste nummer van 'Binnenvaart' is bijna geheel aan Raab Karcher gewijd. In 56 
pagina's wordt de geschiedenis vanaf de oprichting in 1848 beschreven. Maar liefst 
150 foto's doen die enerverende historie ook in beeld herleven. Daaronder talrijke 
foto's die nog nooit zijn gepubliceerd. Bladerend door deze special is het echt 
genieten voor de liefhebbers van de Rijnvaart. Voor zover bekend is dit de eerste 
keer dat er zo'n uitgebreide publicatie over Raab Karcher verschijnt. 
 
Dankzij inzage in diverse historische documenten geeft deze special bovendien een 
kijk achter de coulissen van deze rederij. De namen van personen die een essentiële 
rol speelden bij de indrukwekkende ontwikkeling van Raab Karcher, zijn bij 
binnenvaarders al lang bekend via de scheepsnamen van deze rederij, maar komen 
nu echt 'tot leven'. De firma heeft altijd een veel bredere rol gespeeld dan alleen in de 
binnenvaart en ook dat komt nu duidelijk uit de verf. 
 
Vereniging 'De Binnenvaart' heeft al heel wat publicaties uitgebracht in de reeks 
‘Geschiedenis van de Binnenscheepvaart’. Het jubileumboek over 50 jaar 
binnenvaart (1e druk in 2015), mocht zich in zo'n grote belangstelling verheugen dat 
er zelfs een 2e druk werd uitgebracht. Ook het boek over de historie van scheepswerf 
De Biesbosch is nog verkrijgbaar, evenals vele andere boeken over de binnenvaart. 
 
Normaliter bevat de (meestal) 72 pagina's tellende periodiek 'Binnenvaart' een grote 
variatie aan artikelen over ontwikkelingen in het verleden, maar ook in het heden en 
soms zelfs een doorkijk naar de toekomst. Altijd geïllustreerd met talrijke foto's. Voor 
het relatief zeer lage bedrag voor zo'n mooi tijdschrift van € 41 per jaar (65+ € 36) 
ontvangt u dit 6 x per jaar, d.w.z. meer dan 400 pagina's per jaar! U bent dan, net als 
circa 3000 anderen, lid van deze vereniging. 
 
Nu de coronabeperkingen goeddeels voorbij zijn, is ook het Binnenvaartcentrum 
weer open: de ‘René Siegfried’, liggend in het Wantij in Dordrecht, Werf van De 
Biesbosch 94 (open op donderdagen en zaterdagen tussen 10 en 16 uur). Uiteraard 
wordt de vereniging ook op internet via www.debinnenvaart.nl druk bezocht, 
inmiddels bovendien via facebook. Maar er gaat toch niets boven een (gratis) bezoek 
aan het drijvende museum in Dordrecht.  
 
Daar is tevens de special over Raab Karcher te koop, maar u kunt die ook bestellen 
via redactie@debinnenvaart.nl of postadres Postbus 24066 – 3007 DB Rotterdam 
met vermelding van uw adres, waarna deze voor € 7,50 (excl. portokosten) wordt 
toegezonden.  
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