


DE RADERSALONBOOT 

KAPITEIN KOK 

BOORD 
eventueel live entertainment maakt 

van elke bijeenkomst een gedenk-

waardig evenement. 

VAREN In de radersalon zijn de 

grote (schep)raderen te zien terwijl 

ze hun zware voortstuwingswerk doen. 

Dit schouwspel van gigantische water

verplaatsing is een ronduit fascinerend 

gezicht wanneer u vaart door (wereld) 

havens, over de Hollandse rivieren of 

op het IJ sselmeer. 

TROUWCEREMONIE 

Uw "ja"woord voor de ambtenaar van 

de burgerlijke stand en uw huwelijks

feest op één locatie. Het Amsterdamse 



DE RADERSALONBOOT 

KAPITEIN KOK 

ALGEMEEN De radersalon-

boot Kapitein Kok is 59 meter lang 

en 13,65 meter breed. 

De exclusieve, besloten evenementen 

kunnen het gehele jaar door geboekt 

worden voor gezelschappen tot maxi-

maal 375 gasten. 

De thuishaven van de "Kapitein Kok" 

is Amsterdam. Boekingen vanuit 

andere plaatsen zoals Rotterdam, 

Schoonhoven, Utrecht, Hoorn, Kam

pen etc. zijn in overleg mogelijk. 

Desgewenst verzorgen wij com

plete arrangementen inclu

sief bustransfers, hotels en 

entertainment. 



Een bootreis naar de stad was voor een kind een belevenis. Stond je achter de kerk, dan zag je 
de boot statig komen aanvaren. Zij stak de rivier over opgewacht door de veerman die de tros� 
sen vastmaakte. Nadat de passagiers hun doel bereikt hadden ging je de loopplank over en was 
je in een andere wereld. Een wereld die geurde naar touw door de grote rollen die als vracht 
werden meegevoerd en vermengd met de geur van stoom en kolen die 
uit de machinekamer opsteeg. In de doorgang naar het achterschip 
stond een grote bruine drinkwatertank met onderaan een kraan en een 
ketting met daaraan een emaille drinkkroes waarmee je je dorst kon 
lessen. In de zomer zat je 2e klasse op het voordek onder de zonnetent 
soms tussen vrachtgoed en koeien of in het vooronder waar ook het 
buffet was. Aan de zoldering hingen haken waar het personeel van 
de boot 's avonds de hangmatten aan bevestigde om de nacht door 
te brengen. Het achterschip vormde de 1 e klasse. In het achteronder 
heerste altijd een gezellige sfeer van mensen die zaten te praten, te 
kaarten of te dammen. Vooral op marktdagen was het daar een drukte 
van belang. 
Op het dek en promenadedek waren de salons, die een prachtig 
uitzicht boden over de rivier. Slechte weersomstandigheden brachten afwisseling in de route 
van het reizen. Plotseling opkomende mist noodzaakte de kapitein soms halverwege twee 
aanlegplaatsen voor anker te gaan. Je moest dan maar afwachten wanneer de reis kon worden 
vervolgd. 
Was er 's winters veel drijfijs dan konden de raderboten niet varen. Hoge waterstand toonde 
een ander beeld. De aanlegsteigers stonden dan onder water en de passagiers werden door het 
personeel van de boot gedragen. Dit trok veel bekijks en er ging menig hoeraatje op als de dra� 
gers soms een minder geziene passagier niet konden houden waardoor hij in het water terecht 
kwam. 

De radersalonboot"Kapitein Kok' ' speelde ook een rol in de meidagen van 1940, toen het 
schip ingezet werd voor de evacuatie van veel bewoners van Rhenen. 
De "Kapitein Kok'' biedt tegenwoordig een unieke entourage voor exclusieve party's en tal van 
andere zakelijke of feestelijke privé evenementen tot max. 375 gasten. 

radersalonboot 

KAPITEIN KOK 

korte historie van een 
legendarische Lekboot 

radersalonboot Kapitein Kok, 

Treubweg 6, 1112 BA DIEMEN, tel. 020 # 6007019 

www.kapiteinkok.nl 



Na de grote zeilvaart, zo rond 1817 kwamen de eerste raderstoomboten in Nederland. 
Dat was voor die tijd nogal wat, de mensen vergaapten zich, want hoe kon een schip tegen de 
stroom in varen zonder zeilen? 
Koning Willem I werd zo enthousiast, dat hij zelfs een koninklijk raderjacht liet bouwen en 
opdracht gaf raderboten voor de marine te bouwen. In de loop van de jaren breidde de vloot van 
Nederlandse raderboten zich uit tot enige honderden schepen. 
Alle originele Nederlandse raderboten die zich op schepraderen voortbewegen zijn gesloopt op 
één na en dat is de radersalonboot Kapitein Kok met als thuishaven Amsterdam. 
Deze radersalonboot maakte deel uit van een vloot van 6 raderschepen, die een regelmatige dienst 
onderhielden op de rivier de Lek. Op 8 mei 1857 werd door een aantal reders de STOOM� 
BOOTDIENST OP DE LEK opgericht, speciaal voor het personen- en goederenvervoer op 
het traject Rotterdam- Schoonhoven. Op 10 augustus van dat jaar werd de dienst gestart met 
de raderstoomboot "Schoonhoven': 

In het begin zag de onderneming er weinig rooskleurig uit. De zaken floreerden niet erg en men 
kampte in de eerste week van het bestaan al met pech van een aanvaring. 
Voor een schade van € 18,�� zou men vandaag zijn hand niet omdraaien, maar in die tijd vond 
men het kennelijk zóveel dat men er een proces over ging voeren. Gelukkig keerde het tij en kon 
de "Reederij Op de Lek" er in de jaren die volgden een aantal schepen bij kopen om de dienst uit 
te breiden. De raderboot die nu onder de naam van de laatste gezagvoerder" KAPITEIN KOK" 
in 1977 opnieuw in de vaart is gebracht, werd in 1911 onder de naam Reederij op de Lek no. 6 
gebouwd op de scheepswerf van J &K Smit in Kinderdijk. 

Het is wel aardig om te weten aan welke voorwaarden de rederij in 1866 moest voldoen om de 
dienst Culemborg - Rotterdam te mogen uitvoeren. 

In de reglementen lezen we ondermeer:" ............ dat zich aan boord een klok moet bevinden ter 
waarschuwing van het publiek .... de conducteur moet bij aankomst de scheepsklok luiden, op 
welk teken de passagiers gehouden zijn zich naar de valreep te begeven ......... . 

..... roken van een pijp aan boord is slechts toegestaan indien de pijp 
uitgerust is met een dopje ... .. � . .:f . 
Het laadvermogen bedroeg 131 ton en in 1911 konden er 1200 pas� 
sagiers vervoerd worden, tevens vrachtgoed en vee en werd het door 10 
bemanningsleden bediend. Het schip werd oorspronkelijk uitgerust 
met olielampen maar in 1916 ging men over op electrisch licht. 
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Samen met andere rederij boten werd een geregelde dienst onder� 
houden tussen Schoonhoven, Ammerstol, Bergambacht, Nieuweveer, 
Streefkerk, Nieuw Lekkerland, Lekkerkerk, Slikkerveer, Bolnes, 
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Kralingseveer, Rotterdam. De tocht met de 
Lekboten was een bijzonder gezellige aangelegenheid. 

Kaas, huiden, melk, erwten, bonen, meel, koeien en varkens en nog 
veel meer vormden de vracht van de raderboten. 
Daarbij de passagiers. Er was een eerste klasse salon, fraai bekleed 
met rood pluche en toiletten voor dames en heeren. 

De meeste passagiers reisden echter tweede klasse en moesten het 
doen met W.C:s voor mannen en vrouwen. 
Voor de bediening van de passagiers was er een hofmeester in de 
regel bijgestaan door zijn vrouw en een dienstbode. 

Voor 12 Euro cent kon men al naar Rotterdam, dat betaalde men 
trouwens ook voor het vervoer van een mud aardappelen. 
Een eendvogel kostte vier Euro cent, voor duizend stenen betaalde 
men € 1,13. Voor "koeien en ossen" € 0,50 en voor paarden € 1,00. 

In maart 1948 werden de diensten van de Lekboten opgeheven. 
Het vervoer langs de weg nam toe, bussen en vrachtwagens konden 
het goedkoper doen dan de Reederij�boten. 

Een stukje historie verdween met de toenemende modernisatie. Kapitein Teunis Kok, de laat� 
ste gezagvoerder van de "Reederij op de Lek No. 6" onder wiens naam de raderboot nu weer in 
de vaart is, kwam in 1910 als dekjongen op één van de Reederij schepen aan boord. Hij klom 
op tot kapitein van de no. 6. 

Bij de restauratie was het een ontroerende ontmoeting tussen de 91 jaar oude gezagvoerder en 
"zijn'' schip. Helaas heeft kapitein Kok de 1e vaart van het gerestaureerde schip niet meer mee 
mogen maken. Enkele weken na het weerzien is hij overleden. 
Het gehele dorpsleven in de Krimpenerwaard was verweven met de Reederij op de Lek. 

UitgeveriJ van der Mcukn bv Sneek Tel. 0515 435651 www.vandermculen.nl 
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Welkom aan boord van de 'Kapitein Kok'. De locatie voor een exclu
sieve party, personeelsfeest, receptie, jubileum, incentive, etc. Het unieke 

partyschip met de karakteristieke sfeer van een scheepsinterieur uit de 

twintiger jaren. Authentieke edele houtsoorten, rijk koper en rood 

pluche vormen de ambiance waar gasten zich bijzonder op hun gemak 
voelen. Op informele wijze ontmoeten de passagiers elkaar in de salons. 

De ontvangsten zijn géén passieve bijeenkomsten. Gasten kunnen actief 
de entourage met passend entertainment ontdekken. De combinatie 

van varen, culinaire verzorging en eventueel entertainment maakt van 
elke bijeenkomst een gedenkwaardig evenement. 

Varen 
In de radersalon zijn de grote 

(schep)-raderen te zien terwijl ze hun 
zware voortstuwingswerk doen. Dit 
schouwspel van gigantische waterver
plaatsing is een ronduit fascinerend 
gezicht wanneer u vaart door (wereld)
havens, over de Hollandse rivieren of 
het IJsselmeer. 

Culinair 
Een team van meesterkoks verzorgt 

vanuit de eigen keuken aan boord tong
strelende voorgerechten, exquise hapjes 
tijdens een receptie, sit-down dinners of 
klassieke koude en warme buffetten 
met verrassende vis- en vleesgerechten 
voor de fijnproevers. Maar onze keu
kenchefs hebben ook een welvoorziene 
dis voor vegetarische gasten. Dit alles 
vermengd met exotische gerechten uit 
verre landen en typisch Hollandse spe
cialiteiten. De grand dessert buffetten 
zijn een schitterende finale van uw 
feest, waarbij alle culinaire registers 
worden opengetrokken. 

Wat, waar en hoe? 
De radersalonboot Kapitein Kok is 

59 meter lang en 13,65 meter breed. 
De exclusieve, besloten evenementen 
kunnen het gehele jaar door geboekt 
worden voor gezelschappen tot maxi
maal 375 gasten. De thuishaven van de 
'Kapitein Kok' is Amsterdam. Boekingen 
vanuit andere steden zoals Rotterdam, 
Schoonhoven, Utrecht, Hoorn, Kampen 
etc. zijn in overleg mogelijk. 

Desgewenst verzorgen wij complete 
arrangementen incl. bustransfer, hotels 
en entertainment. De radersalonboot 
Kapitein Kok vaart vanzelfsprekend 
onder goedkeuring van de Nederlandse 
Scheepvaartinspectie. 

Voor een koninklijke 
ontvangst en hoffelijke 
service: 

Radersalonboot Kapitein Kok 
Thuishaven Amsterdam 
(boekings)kantoor: 
Treubweg 49, 1112 BA Diemen 

Tel.: (020) 600 70 19 

Fax: (020) 600 70 09 

e-mail: kapiteinkok©keygroep.nl 
website: www.keygroep.nl 

• 



\5.\l.o>. WEEKBLAD SCHUTIEVAER 

DIE GOEDE OUDE TIJD 

Ex-schipper Gijs van Woudenberg stuurde ons deze foto van.het stadspark in Ludwigshafen. De oude rader
boot deed dienst als loodsenstation, dancing en bordeel. De raderboot is later naar Nederland gehaald eh 

,
compleet'in oude staat hersteld en vaart nu als radersalmiboot Kapitein Kok. 

· 

13 
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Het Vrije Volk 

'is. 6.1977 · 

1 De enige, echte radersalonboot van Nederland, ,.De Kapitein Kok" in zijn jonge jaren: Toen heette het schip ,.Rederij op de Lek no. 6". 

Kapitein Kok. de laatste 
gezagvoeroer van de 
radersalonboot. Naar hem is het 
schip na zijn restauratie 

· 
genoemd. 

· 

De romantièk van de. twintiger jaren herleeft weer 
met het in de vaart brengen ·van de enige Nederlandse 
radersalonboot, de Kapitein Kok, genoemd naar de 
laatste gezagvoerder in 1948. 

Het door twee Hilversumse 
muzikanten gerestaureerde schip 
gaat binnenkort dagtochten ma
ken De boot, die plaats biedt, 
aan · ongeveer 400 passagiers, 
maakt op maandag een tocht 
van Amsterdam naar Rotter
dam. Dinsdag vaart het van 
Rotterdam naar . Vreeswijk en 
terug, waarbij men langs de 
plaatsen komt die ook op de 
route van vroeger lagen. 

In de buurt 
Woensdag wordt de teru�ocht 

naar Amsterdam begonnen, 
' ,, waar men de rest van de week 

·· in de buurt blijft varen. De pas-. 
sagiers .worden per touringcar 

. teruggebraCht naar ··de plaats 
van vertrek. Het schip zal .ver
der voor charters, groepsreizen, 

. bruiloften en feesten worden 
gebruikt. 

De kopers en restaurateurs 
van het schip, Wijnand Key en 
zijn buurman-vriend· Wim de 
Vries, worden, nu het schip een 
succes schijnt te worden, over
stelpt met aanbiedingen en tele
foontjes van mensen die het 
schip wel willen exploiteren. 

"Maar", zegt Wim, .,daar voelen 
we niets voor. We vinden het 
zelf veel te leuk om het schip te. 
gebruiken voor het doel dat wij 
ervoor bestemd hebben. Het zou 
ons teleurstellen als het schip in 
handen kwam van een of andêr 
organisatiebureau dat er winst 
mee zou willen maken. 

' 

-Miljoenen 
Natuurlijk willen wijzelf ook 

wel wat terug van de miljoenen 

die we erin gestopt hebben. 
maar het gaat ons inde eerste 
plaats om een uniek gebeuren 
weer tot leven te roepen. Uit de 
reacties die we al gekregen heb
ben van mensen uit het hele 
land blijkt dat voor velen die 
raderboot een levendige herin
nering is aan hun jeugd. Ook de 
VVV is erg blij met deze unieke 
radersalonboot, het is een wel
kome toevoeging aan de toeristi
sche attracties dïe zij de mensen 
kunnen bieden." 

Maandag 
Maandag is het dus zovei-. De 

radersalonboot is in ere hersteld 
en zal 'de komende jaren de Ne
derlandse wateren bevaren. De 
Kapitein Kok, met een lengte 
van 58 meter, een breedte van 
13,60 meter, voort�wogen door 
twee schepmderen, zal weer een 
stukje geschiedenis doen herle
ven. 



uit: A.J. Boes - 'Twee echte kustvaarders' 

( onder meer over de Scheepswerf Van Goor in Monnickendam ) 

De Blauwe Wimpel april 1979 

Zo is men allengs meer kustvaarders gaan 
bouwen. Een voorbeeld daarvan is de ·in 
1975 gebouwde lage kruiplijncoaster "Wil
ly", afgebeeld in de oktober Wimpel '78. 

Deze coaster is eigendom van de heer C. P. 

van Eek, gehuwd met een Van Goor en te
vens sinds half 1978 directeur/eigenaar van 
de werf. En zo wordt in Manniekendam 
scheepvaart en scheepsbouw gecombineerd; 
een uitstekende basis om aan nieuwe op
drachten te komen. De orderportefeuille is 
dan ook, zeker naar huidige scheepsbouw
maatstaven, redelijk gevuld. 
Zo is inmiddels in aanbouw een 35 meter 
binnenvaartpassagiersschip met een capaci-

teit van 400 dagpassagiers voor Rederij Wol
theus, Alkmaar. Voorts is nog in opdracht 
het casco van een 1200 tons binnenvaart
vrachtschip voor de Rijnvaart en een 75 me
ter lang zelfzuigend beunschip met een be
perkt kustvaartcertificaat 
Daar tussendoor vinden ook uitgebreide re
paratie- en verbouwingswerkzaamheden aan 
schepen plaats. Zo lag bijvoorbeeld rond de 
jaarwisseling het bekende raderstoomschip 

"Kapitein Kok" bij Van Goor op de helling. 

Al met al ziet hierdoor de toekomst er voor 
Scheepswerf Van Goor redelijk zonnig uit; 
wat dat betreft zou de naam van technisch 
directeur C. Zonneveld - al veertig jaar 
werkzaam bij Van Goor - symbolisch kun
nen zijn! 

De raderstoomboot .. Kapitein Kok" voor reparatiewerkzaamheden op de helling van 
Scheepswerf Van Goor tijdens de jaarwisseling 1978/79 in een Hollands winterlandschap. 
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De Lek-koningin radert weer ... 
door Lidy van der Steen 

� 'De weemoedsroep der 
stoomfluit, dan een korte ranke 
signaaltjing ... en de misehen
de raderen zetten aan; statig 
glijdt de wit-zwart-gele Ree
derijboot de rivier af. De 
groote dagreis is ingezet'. 
Zo moet het eens geweest zijn, 
als we Herman de Man, die 
deze bloemrijke taal omstreeks 
1920 neerschreef, mogen gelo
ven. 'Reederij op de Lek, no. 
(i', de raderboot die bovenge
noemde schrijver inspireerde 
tot deze proza, is terug in de 
vaart. Deze boot, in 1911 op de 
se heepswerf J & K Smit te 
Kinderdijk gebouwd, en die 
oorspronkelijk de veerdienst 
onderhield tussen Rotterdam 
en Schoonhoven, is dankzij 
veel moeite en inspanning van 
de musicus Wijnand Key en 
z'n actieve gezin, terug in het 
land. 
'Je moet er wel bootjesgek 
voor zijn,' zegt de voormalige 
basgitarist van het NOS
orkest. Het begon allemaal een 
paar jaar geleden toen Key en 
zijn gezin besloten de vrije tijd 
wat actiever te gaan besteden. 
De aankoop van het passa
giersbootje 'Alma' was de start 
en bleek zo in de smaak te 
vallen voor het geven van 
feestjes en partijen, dat Wij
nand Key er nauwelijks toe 
kwam zelf het ruime sop te 
kiezen. Er was kennelijk een 
markt voor het verhuren van 
nostalgische scheepjes voor 
parties. Toen ook Peppie en 
Kokkie (van het gelijknamige 
TV-programma) met de 'Al
ma' veel succes oogstten, 
duurde het niet lang of inven-

tieve Wijnand verkocht z'n 
scheepje en ging op zoek naar 
een grotere. In mei 1976 ont
dekte hij op toevallige wijze 
tijdens een bezoek aan het 
Duitse Ludwigshafen het ver
vallen restaurant -schip annex 
dancing 'Kurpfalz'. Hij ver
moedde toen niet dat het schip 
eens een echte Nederlandse 
radersalonboot was geweest. 
Het schip had eigenlijk geen 
functie meer en wachtte alleen 
nog maar op de slopershamer. 
Toch sprong er kennelijk een 
nostalgisch vonkje over van 
het schip naar de Key'en en het 
was Ina Key, Wijnands vrouw 
die de beslissende woorden 
sprak 'ze leeft nog, ik voel 
het!'. Weer terug in Nederland 
liet de gedachte aan de ontdek
king van een heuse raderboot 
hen niet los, en na het verza
melen van gegevens over deze 
inmiddels historisch geworden 
vaartuigen kwam Key tot de 
conclusie dat het hier moest 
gaan om de legendarisch 
'Reederij op de Lek, no. 6'. 
V oor zover kon worden nage
gaan waren de vijf voorgaande 
Lekboten in het niets verdwe
nen, verkocht of gesloopt zo
dat die no. 6 wél een unieke 
aankoop zou betekenen. 

Redding van de slopers
hamer 
Key reisde nog eens naar 
Duitsland, ditmaal in gezel
schap van de scheepsinspectie, 
die, toen zij de vervallen resten 
van de radersalonboot aan
schouwden, hem wel zeer be
denkelijk aankeken en het zelf 
als een onhaalbare kaart be-

Veel rode pluche, met hout betim
merde wanden en geel koper ge
ven de huidige salons een nostal
gisch tintje 

schouwden deze Lekboot ooit 
weer in de vaart te krijgen. 
Maar in principe zeiden ze dat 
het kon en dat was nu precies 
die uitdaging die bij Wijnand 
Key de laatste twijfels over de 
aankoop deden verdwijnen. 
Het 59 meter lange en 13 meter 
brede schip werd door kapitein 
Danser langszij z'n motorschip 
Maria naar Nederland ge
sleept. Een konvooi dat voor 
nogal wat publiciteit zorgde. 
Journalisten roken nieuws en 
vele kranten beschreven uitge
breid de historie van de vroe
ger op de Lek varende rader
boten. 

Herinneringen aan de Lek
boot 
In 1857 werd door een aantal 
reders de 'Stoombootdienst op 

la 

De enige echte Nederlandse ra
dersalonboot 'Reederij op de Lek, 
no. 6' is weer terug in de vaart. 
dankzij de inspanningen van Wij
nand en Ina Key 

de Lek' in het leven geroepen, 
speciaal voor personen- en 
goederenvervoer op het traject 
Rotterdam-Schoonhoven. In 
de beginjaren was de onderne
ming weinig rooskleurig maar 
na enkele jaren floreerde de 
zaak en men kocht er zelfs een 
aantal schepen bij. De huidige 
'Kapitein Kok' werd in 1911 
gebouwd met een laadvermo
gen van 131 ton en een capaci
teit van maar liefst 1200 passa
giers. Tijdens die tochten mer 
de Lekboten ging het er altijd 
bijzonder gezellig aan toe. 
's Morgens om 7 uur vertrok de 
no. 6 uit Kuilenburg (Culem
borg nu) naar Rotterdam en 
's middags om 3 uur ging zij 
weer retour. Het gehele dorps
leven was verweven met de 
Reederij op de Lek, de aanleg
steiger fungeerde als centraal 
ontmoetingspunt. Een bootreis 
naar de stad betekende in die 
tijd een belevenis waar je da
gen naar uitkeek. In de zomer 



zat men op het voordek onder 
de zonnetent, soms tussen 
vrachtgoed en koeien en je 
leste je dorst in de doorgang 
naar het achterschip waar een 
grote gemeenschappelijke 
drinkwatertank met emaille 
kroes stond opgesteld. Tijdens 
de reis werd er gekeuveld, 
gedamd of gekaart en vooral 
tijdens marktdagen was het een 
drukte van jewelste en werd er 
veel plezier gemaakt. Verder 
werd er duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen 'dames en he
ren' en 'vrouwen en mannen'. 
Er was niet alleen een eerste
klas salon, fraai bekleed met 
rood pluche en toiletten voor 
'dames en heren', maar tevens 
een tweedeklasse salon met 
toiletten voor 'vrouwen en 
mannen'. 
Een enkele vaste gast was het 
vergund de reis op de com
mandobrug mee te maken. De 
boot vergrootte in die tijd voor 
veel mensen de wereld. Je 
maakte er vrienden en je zag 
eindelijk iets anders dan alleen 
maar de dorpsstraat. 
V oor een kwartje kon men al 
naar Rotterdam; het vervoer 
van koeien en ossen kostte 
f 1, 10 en voor paarden de helft 
meer. In maart 1949 werden de 
veerdiensten van de Lekboten 
opgeheven. Andere vormen 
van vervoer deden hun intrede, 
onder andere over de weg, en 
een stukje historie werd voor
goed verleden tijd. 

De restauratie 
Terug naar de actualiteit. Het 
karwei, d.w.z. de Reederij op 
de Lek, no. 6' in zijn oude staat 
brengen, moest en zou ge
.klaard worden. De sloop en de 
herbouw van het schip kostte 
de familie Key menige slape
loze nacht en negen maanden 

Ina en Wijnand Key brachten een 
oude raderboot opnieuw tot leven. 

werk. 'Het was met recht een 
bevalling,' verzucht Wijnand 
Key. 'Moet je voorstellen, we 
hebben letterlijk alles zelf ge
daan: het speuren naar bouw
tekeningen, onderdelen bij 
scheepssloperijen, afbeeldin
gen van raderen in musea, 
kortom de hele renovatie was 
in handen van de familie', 
aldus de trotse eigenaar. En 
dan was er natuurlijk de finan
ciële graadmeter, die er voor 
zorgde dat het spannende tij
den waren in huize Key. Halen 
we het net of halen we het niet, 
zal een authentieke raderboot 
aanslaan bij het publiek en 
komen we ooit uit dit financië
le ·dieptepunt. Maar de Key
en hebben een optimistische 
aard en duizendpoot Wijnand 
en zijn van een technische 
knobbel voorziene 21-jarige 
zoon Martin togen dag in dag 
uit op pad om achter de juiste 
constructie van de radersalon
boot te komen. De meeste 
problemen leverden de raderen 
op want die waren er in Lud
wigshafen afgesloopt en hoe 
kom je aan een paar nieuwe in 
ons modern, geautomatiseerd 
tijdperk! Na zeer intensief 
speurwerk in musea lukte het 
uiteindelijk om aan de hand 
van oude tekeningen en be
schrijvingen nieuwe bouwte
keningen te laten maken. Het 
resultaat: twee gigantische ra
deren met een doorsnee van 
vier meter elk en een gewicht 
van 4! ton per rad. Inmiddels 
wist Wijnand Key iedereen die 
iets aan de restauratie verricht
te zo te inspireren, dat in een 
betrekkelijk korte tijd de histo
rische raderboot 'vaarklaar' 
was. 

De Kapitein Kok vaart 
De laatste gezagvoerder van de 
'Reederij op de Lek, no. 6', 
Kapitein Theunis Kok, had 
zijn leven lang op het water 
doorgebracht. Zijn hele carriè
re, van dekjongen tot kapitein, 
bouwde hij op in dienst van de 
'Reederij op de Lek'. Een hal
ve eeuw in dienst bij één 
broodheer leverde hem de ere
medaille van Oranje en bij z'n 
vijftig-jarig jubileum een gou
den polshorloge met inscriptie 
op. Deze gigant van de inmid
dels ter ziele gegane rederij, 
voer in 1950 zélf de no. 6 naar 
Ludwigshafen. Toen Wijnand 
Key hem uit z'n huisje in 
Schoonhoven haalde om de 
inmiddels op de scheepswerf 
in Muiden gearriveerde no. 6 
te aanschouwen, werd het 
weerzien van de 91-jarige in 
vol ornaat gestoken kapitein 
met 'zijn' schip, dat zoveel 
voor hem had betekend, hem 
bijna te machtig. Helaas heeft 
Kapitein Kok de eerste vaart 
van het gerestaureerde rader
schip niet mogen meemaken. 
Enkele weken na het weerzien 
met zijn schip overleed hij. 
Voor Wijnand Key was het 
toen eigenlijk vanzelfsprekend 
dat z'n raderboot genoemd zou 
worden naar haar laatste ge
zagvoerder en wel 'Kapitein 
Kok'. 

Het houdt je jong 
Inmiddels vaart de 'Kapitein 
Kok' al weer zo'n twee jaar en 
heeft de muzikant Wijnand 
Key geen tijd meer voor z'n 
muziekinstrument. 'Je voor
ziet het natuurlijk niet, zegt hij, 
maar inmiddels is de hele orga
nisatie en begeleiding van de 
radersalonboot uitgegroeid tot 
een klein bedrijf. Overigens 
houdt het je jong, vindt hij, als 
je op je 4 7 ste eens iets heel 
anders aanpakt.' Ina Key doet 
enthousiast mee. Boekhoud
ster van origine, houdt zij de 
administratie bij. Bovendien 
stortte zij zich in de geheimen 
van horeca, culinair genot en 
wijnkennis. Inmiddels voert 
Wijnand Key het bevel over 
een tienkoppige bemanning 
die vooral bij grote partijen met 
uitgebreide koude buffetten in 
hun element zijn. De twee koks 
Piet de Graaf en Henk van 
Seist, die voor een partij van 
een paar honderd personen niet 
opzij gaan zijn allebei ver-

knoebt aan de romantiek van 
oude schepen en 'verliefd op 
de Kapitein Kok', ze zijn niet 
van dit ,schip af te krijgen. Je 
kunt je de buffetten voorstellen 
als je weet dat Piet de Graaf 
een jaar lang de 'pollepel 
zwaaide' in de koll}buis van de 
koninklijke 'Piet Hein'! Ook 
de huidige 53-jarige kapitein J. 
Valk, voelt zich thuis op de 
salonboot. 28 jaar voerde hij 
het bevel op rijnschepen die 
Basel-Rotterdam varen. Dat 
impliceerde veel van huis en 
van moeder de vrouw zijn, wat 
hij na zo'n tijd wel genoeg 
vond. Hij doet het nu letterlijk 
wat kalmer aan op de 20 kilo
meter per uur varende Kapitein 
Kok en heeft het er best naar 
zijn zin. De 21-jarige machi
nist Aad Donkersloot, en 28-
jarige stuurman Gerard van 
Sandijk gaven respectievelijk 
hun baantje er aan en eigen 
schip er voor op om dienst te 
nemen bij de radersalonboot 
Kortom, een gemotiveerd 
team voorziet de passagiers 
van de Kapitein Kok van een 
aangenaam en verpozend ver·
blijf in de drie ouderwets ge
stoffeerde salons of aan dek. 

Met NS het ruime sop kiezen 
Ja, dat kan en wel van zondag 
tot en met yrijdag in de periode 
van 2 juli tot en met 19 augus
tus. Gewoon met een geldig 
plaatsbewijs of NS-abon
nement naar Amsterdam met 
de trein, aan het loket op het 
Centraal Station attractie
kaartje nummer 50 kopen en 
naar de Passagiers Terminal 
wandelen waar de Kapitein 
Kok wacht om twee maal per 
dag (9.30 uur en 14.30 uur) 
haar passagiers via de Amster
damse haven, en het Noord
zeekanaal na een twee uur 
durende vaartocht af te leveren 
bij de pieren van IJmuiden. De 
NS-gasten krijgen een kop kof
fie met cake aan boord van de 
Kapitein Kok. Na een strand
wandeling of het bekijken van 
de grote binnenkomende zee
schepen reist men per trein 
terug. Meer bijzonderheden 
staan in de brochure 'NS
dagtoerisme 1979/80' gratis 
verkrijgbaar aan de NS
loketten. 
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Kapitein kok 

click on the 
flag for info

pages 

http :/ /www.kapiteinkok.nl/intro .html 

thuishaven: 

(boekings) 
kantoor: 

0 

AMSTERDAM 

Treubweg 6, 1112 BA Diemen 
tel. 020-6007019, fax 020-6007009 
email: info@kapiteinkok.nl 

klik op het 
vlaggetje voor 

info-pagina's 
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Kapitein kok 

ALGEMEEN 

WELKOM AAN BOORD van de "Kapitein Kok". Dé locatie voor een exclusieve party, personeelsfeest, 

receptie, jubileum, incentive etc. Het unieke partyschip met de karakteristieke sfeer van een scheepsinterieur 

uit de twintiger jaren. Authentieke edele houtsoorten, rijk koper en rood pluche vormen de ambiance waar 

gasten zich bijzonder op hun gemak voelen. Op informele wijze ontmoeten de passagiers elkaar in de salons. De 

ontvangsten zijn géén passieve bijeenkomsten. Gasten kunnen actief de entourage met passend entertainment 

ontdekken. 

De combinatie van varen, culinaire verzorging en eventueel live entertainment maakt van elke bijeenkomst een 

gedenkwaardig evenement. 

http://www.kapiteinkok.nl/generaLhtml 
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Kapitein kok 

DE RADERSALONBOOT 

KAPITEIN KOK 
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HAAR HISTORIE 

De "Kapitein Kok" werd in 1911 onder de naam "Reederij op de Lek No. 6" gebouwd op de scheepswerfvan 
J & K Smit te Kinderdijk. Het laadvermogen bedroeg 131 ton. Er konden 1200 passagiers vervoerd worden, 
plus vrachtgoed en vee. Het schip had 10 bemanningsleden aan boord. Het vaartuig werd oorspronkelijk 
uitgerust met olielampen maar in 1916 ging men over op electrisch licht. In 1948 werden de diensten van de 
Lekboten opgeheven. Een stukje historie verdween. Gelukkig is deze originele raderboot "Reederij op de Lek 
no. 6" behouden gebleven voor Nederland en is zij dankzij grondige restauratie weer in de vaart. 

http://www.kapiteinkok.nl/history.html 
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Kapitein kok 

http://www.kapiteinkok.nl/history.html 
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Historie boot 

Historie 

Geschiedenis van de radersalonboot KAPITEIN KOK 

Op 8 mei 1857 werd door 
een aantal reders de 
STOOMBOOT DIENST 
OP DE LEK opgericht, 
speciaal voor het personen
en goederenvervoer op het 

traject Rotterdam
Schoonhoven. Op 10 
augustus van dat jaar werd 
de dienst aangevangen met de raderstoomboot 
SCHOONHOVEN. In het begin zag de onderneming er 
weinig rooskleurig uit. De zaken floreerden niet erg en 
men kampte al in de eerste week met pech van een 
aanvaring. Schade: fl. 40,-. Niet veel voor deze tijd, maar 
toen vond men het zoveel, dat men er een proces over ging 
voeren. Gelukkig keerde het tij en kon de Reederij op de 
Lek er in de jaren die volgden een aantal schepen bijkopen. 
Het is wel aardig om te weten aan welke voorwaarden de 
rederij in 1866 moest voldoen om de dienst Culemborg
Rotterdam te mogen uitvoeren. In de reglementen lezen we 
ondermeer: ... dat zich aan boord van de stoomboot een 
klok moet bevinden ter waarschuwing van het publiek ... , 
"de conducteur moet bij aankomst de scheepsklok luiden 
op welk teken de passagiers gehouden zijn zich naar de 
valreep te begeven; roken van een pijp aan boord is slechts 
toegestaan indien de pijp is uitgerust met een dopje ... " 
Deze reglementen golden ook aan boord van de raderboot 
die nu bekend is als KAPITEIN KOK, genoemd naar de 
laatste gezagvoerder toen er nog een regelmatige vracht- en 
passagiersdienst werd uitgevoerd. 

De KAPITEIN KOK werd in 1911 onder de naam 
REEDBRIJ OP DE LEK NO. 6 gebouwd op de 
scheepswerfvan J & K Smit te Kinderdijk Het 
laadvermogen bedroeg 131 ton, er konden 1200 passagiers 
worden vervoerd, tevens vrachtgoed en vee. Het schip had 

http://web.archive.org/web/19980703045051/www.keygroep.nl/geschiedenis.html 
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Historie boot 

1 0 bemanningsleden aan boord. Het vaartuig werd 
oorspronkelijk uitgerust met olielampen maar in 1916 ging 
men over op elektrisch licht. Samen met de REEDERIJ OP 
DE LEK NO. 5 en de NO. 2 werd er een geregelde dienst 
onderhouden tussen Schoonhoven en Rotterdam. Het aan 
boord nemen van de vracht moest altijd zo vlug mogelijk 
gebeuren, want volgens de dienstregeling duurde de tocht 2 
uur en een kwartier en er moesten heel wat plaatsen 
worden aangedaan. Kaas, huiden, melk, erwten, bonen, 
meel, koeien en varkens en nog veel meer, vormden de 
vracht van de raderboten. Daarbij dus de passagiers. 

Er was een eerste klasse salon, fraai bekleed met rood 
pluche en toiletten voor dames en heren. De meeste 
passagiers reisden tweede klasse en moesten het doen met 
w.c.'s voor mannen en vrouwen. Voor de bediening van de 
passagiers was er een hofmeester, die werd bijgestaan door 
zijn vrouw en een dienstbode. Het hogere personeel, zoals 
de kapitein, de stuurman en de conducteur hadden een 
eigen kooi. De anderen haakten hun hangmat aan haken in 
de ruimen benedendeks. Voor een kwartje kon men al naar 
Rotterdam, dat betaalde men trouwens ook voor het 
vervoer van een mud aardappelen. Een eendvogel kostte 8 
cent, voor duizend stenen betaalde men fl. 2,50 voor 
koeien en ossen fl. 1,10 en voor paarden de helft meer. In 
maart 1948 werden de diensten van de Lekboten 
opgeheven. Het vervoer langs de weg nam toe, bussen en 
vrachtwagens konden het goedkoper doen dan de Reederij
boten. Een stukje historie verdween met de toenemende 
modernisatie. Gelukkig is deze raderboot REEDERIJ OP 
DE LEK NO. 6 behouden gebleven voor Nederland. In 
1976 werd zij volledig gerestaureerd en sindsdien is de 
KAPITEIN KOK weer in de vaart en wordt deze unieke, 
historische Nederlandse raderboot gebruikt als partyschip. 
Vanuit de thuishaven Amsterdam (maar ook uit andere 
plaatsen) worden exclusieve party's verzorgd, 
onvergetelijke personeelsfeesten en indrukwekkende 
presentaties. 

l'HUISHAVEN 

Oostelijke Handelskade 9, 1 019 BL Amsterdam, Holland 
Tel. 31-20-418 49 71 Fax 31-20-418 41 14 

e-mail kapiteinkok@keygroep.nl 

http:/ /web.archive.org/web/19980703045051/www.keygroep.nl/geschiedenis.html 
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our on1ce: � 
Radersalonboot Kapitein Kok BV F"i'"' : 
Treubweg49, 1112 BA DIEME 

N ederland/N etherlands 

ns telefoonnummerjour phone 

(0031)(0)20-6007019 

ebsite: 

'� www.kapiteinkok.nl 

email: 
kapiteinkok@keygroep.nl 

�� :EI��IC�T 

aan/to 0182- 389299 

tav/att havenmeester 

betreft/ concerning afmeerfaciliteiten 2003 

0 spoed/asap x graag reageren/please react 

Amsterdam, 22 april 2002 

Zeer geachte mevrouw, mijnheer, 

ons faxumrne�ourfax 

( 0031) ( 0) 20-6007 009 

van/from Margreet Ruhwandl 

aantal pagina's/number of pages 1 

0 ter informatie/informative 

Aan boord van de radersalonboot Kapitein Kok zullen ook in 2003 weer de zgn 
historische vaarten over de Lek vanuit Schoonhoven plaatsvinden. 
Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons afmeerfaciliteiten te willen verstrekken 
bij de grote steiger buiten de V eerpoort vanaf zaterdag 7 juni 2003 t/m dinsdag 
10 juni 2003. Wij zouden het op prij sstellen een bevestiging van u te ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, 
Margreet Ruhwandl - van Donderen 
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Kapitein Kok, radersalonboot als partyschip voor een exclusieve vaartocht 

Home 

Salonboten 
start. 

5awnboten 
!!_oor beelden. 

Zei/scliepen 
start. 

Zeilscht1]Jen 
voorbeelden. 

l1J10rmtJ,Jle 
aanvraag 
formulier 

Radersalonboot 

"Kapitein Kok" 

"Kapitein Kok" 

De "Kapitein Kok" werd in 1911 
gebouwd op de scheepswerf J&K 
Smit te Kinderdijk. 
Het laadvermogen bedroeg 131 
ton. Er konden 1200 passagiers 
vervoerd worden plus vrachtgoed 
en vee. 

Het schip onderhield in het 
verleden in lijndienst de 
verbinding tussen plaatsen 
gelegen aan de rivier de 
Lek en Rotterdam. De 
lengte is 59 meter, de 
breedte13,65 meter. 

De "Kapitein Kok" is, met 
behoud van de 
karakteristieke sfeer uit de 
twintiger jaren, verbouwd 
tot luxe partyschip geschikt 
voor de meest prestigieuse 
evenementen. Tijdens het 
varen zijn in de radersalon 
de grote schepraderen te 
bewonderen terwij 1 ze hun 
zware voortstuwingswerk 
doen. 

http://www.scenicship.nl/Salonboten/kapiteinkok/kapiteinkok.htm 
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Kapitein Kok, radersalonboot als partyschip voor een exclusieve vaartocht 

Meer salonboten 

http:/ /www.scenicship.nl/Salonbotenlkapiteinkok/kapiteinkok.htm 

Exclusieve, besloten 
evenementen kunnen het 
gehele jaar worden 
georganiseerd voor 
gezelschappen tot 3 7 5 

gasten in geheel Nederland. 
Met perfecte catering en 
spetterend entertainment. 

Telefonische informatie 
over mogelijkheden op de 
"Kapitein Kok" wordt u· 
graag verstrekt op: 

010-4146728. 

U kunt ook reageren door 
middel van het 

informatie
aanvraagformulier. 

Zeilschepen 
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V AART! Galerie - Schepen op het IJ, Amsterdam I Kapitein Kok pagina 1 van 1 

'i·�· 

A 

Passagiersv_aart op het IJ_,_ Amsterdam I Kapitein Kok - © Havenbedrijf Amsterdam, 2001 

PAS KAPITEIN KOK, Europanummer: 2007658; lengte 58 m., breedte 13,65 m., eigenaar 
KAPITEIN KOK BV 

V AART! Galerie - Reactie, aanvulling of een eigen verhaal? - V AART! Schepen 

http:/ /www. vaart.nl/ galerie/amsterdam/passagiersvaart/pages/kapiteinkok.htm 5-2-02 



De Krimpenerwaard: de gemeente Schoonhoven 

Schoonhoven 

... en vroeger vaarde tussen Schoonhoven en Rotterdam een raderboot ... 

Van augustus 1857 tot maart 1948 werd op de Lek tussen Rotterdam en Schoonhoven een 
lijndienst onderhouden voor personen- en 
goederenvervoer. De 'Stoombootdienst op de Lek' voer 
met een aantal schepen, waaronder de Kapitein Kok, 
tussen beide steden heen en weer. Oorspronkelijk heette 

'-... ·-------· --� · �- � � - '• I het schip 'Reederij op de Lek no.6', maar werd later, als 
eerbetoon aan de laatste gezagvoerder, de 

-,. 2• 
? -,-I Schoonhovenaar Teunis Kok, omgedoopt in 'Kapitein 

• - 11 Kok'. 
Het vaartuig werd gebouwd in 1911 door de scheepswerf 
van J & K Smit te Kinderdijk. 
Voor 25 cent kon men al naar Rotterdam. Het vervoer van 
koeien en ossen kostte f.1, 1 0 en voor f.1 ,65 kon men zijn 

L...--------------�paard meenemen ... 
Doordat het wegtransport goedkoper werd dan de stoombootdienst, werd deze lijnvaart in 
1948 opgeheven. 
De Kapitein Kok werd in 1976 volledig gerestaureerd en doet tegenwoordig dienst als � 
�i� 

. 

Op zondag 1 februari 1998 werd het schip door Koningin Beatrix en haar ongeveer 180 
gasten gebruikt voor een lunch, die de afsluiting vormde van de festiviteiten rond haar 
zestigste verjaardag. Behalve de gehele Nederlandse koninklijke familie, waren ook royals 
aanwezig uit België, Luxemburg, Denemarken, Liechtenstein, Spanje, Engeland en Zweden. 

http://www.b2bplaza.com/gebied/nieko/body _ dorpen1.htm 
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Paddie Steamer Resources by Tramscape 

PS Kapitein Kok (ex - Reederij op de Lek 6) 

Operating Area : Amsterdam, Netherlands 

Kapitein Kok - Photo by Hubert Kraaivanger 

Built in 1911 by J & K Smit, Krimpen-aan-de-Lek, Netherlands 
Engines : Compound diagonal, replaced by diesel-hydraolie unit 
- 12 cylinder 640 HP Cummins diesel + 2 x 300 HP Hägglunds hydraolie wheel engines 
Length: 57.88 roetres 

Built as the 6th and last vessel for the Stoomboot-Reederij op de Lek, serving the River Lek between Culemborg and 
Rotterdam 
Regular services were shut down in 1946 but No6 offered cruises until1949 on charter. 
Sold in June 1950, sailing to a mooring at 422 Km mark near Ludwigshafen on the Rhein in Germany. 
Reanmed Kurpfalz and used as a restaurant and pilot station. 
Machinery, boiler and paddlewheels removed and additions were made to the deck houses 
Returned to Muiden in the Netherlands for restoration in 1976 on the instruction ofDutch musician Wijnand Key 
Restored at the Scheepswerf Schouten at Muiden. 
Named after her last Captain, the vessel was fitted with new machinery, wheels and saloons 
Reentered service in June 1977 and maintained a regular programme until 1980 
Visited her old haunts on the Lek, but based at Amsterdam's Oostelijke Handelskade 
Now owned by the Radersalonboot Kapitein Kok BV, under the control of Martin Key 

More Pbotos of Kapitein Kok 

http :/ /members.lycos.co. uk/paddlesteamers/KapteinKok.htm 19-3-02 



SquirrelMail 

Log uit 

Nieuw bericht Adressen Folders Instellingen Zoek Help 

Berichtenlijst 1 Verwijder Vorige 1 Volgende 

Onderwerp: Re: KAPITEIN KOK still again 

Van: "valerieslater" <valerieslater@ntlworld.com> 

Datum: Sat, March 23, 2002 0:21 

Aan: <stow@xs4all.nl> 

BerichtThanks for the info - I'll update my pages shortly 

pagina 1 van 1 

Huidige folder: INBOX 

FAQ 

Doorsturen 1 Beantwoorden 1 
Allen beantwoorden 

Bekijk volledige headers 

You probably saw that much of the website comes under "Historical Database" which 
for some parts of the world (mainly UK) is very detailed. I would be happy to put u 
as much informatiuon about the history and ships of the Dutch paddle steamer 
operators as you have (within reason of course, as you said ! ! ! 

I have a lot of information about the Rhine paddlers (you maybe saw the list going 
back most of the way) but that is such a big subject I have not even started to do 
ship biographies for all these! 

Glad you liked the page I put up - the photos are great. Thanks once again for them 
As you can see I am a bit short of photos of the Dutch paddlers 

Gordon 
Original Message ----

From: Stichting Over Water 

To: tramscape@lineone.net 
Sent: Wednesday, March 20, 2002 8:41AM 

Subject: KAPITEIN KOK still again 

to: Gordon Stewart 

Just one thing I forgot yesterday: 

You write about the KAPITEIN KOK: 'Built as the 6th and last vessel for the 
Stoomboot-Reederij op de Lek, ...... ' 

That's not correct. The paddle-steamer REEDERIJ OP DE LEK 6 (present-day KAPITEIN 
KOK) was the ninth paddle-vessel of the Culemborg - Rotterdam steamboat-company. 
And she was indeed the last. 

If you wish I can send a list of all the campany's paddle-steamers but that might 
be 'a little to much' for a general site like Paddle Steamer Resources. 

For the rest, no misunderstanding about it, my opinion about your site is that 
it's very good and comprehensive! I think you put a lot of work into it. 

sincerely, Hubert Kraaivanger. 

Download dit als een bestand 

Attachments: 

untitled-2 4.1 k [ text/html J download 1 view 

:::::::::::::::��ÎI:::���-�::::::::::::::1 

Vorige 1 Volgende 1 Delete & Prev 1 Delete & Next 

Move to: jiNBOX nt:l ::::::mBY!::::I 

https .. ./read _body. php?mailbox=INBOX&passed _id=3&startMessage=1&show _more= 22-04-2002 



NETHERLANDS c 

KAPITEIN KOK 

Kapitein Kok 

Farmer name REEDERIJ OP DE LEK 6 

Built 1912 by J. & K. Smit, Krimpen an den Lek, Netherlands 
Original owners Stoomboot Reederij op de Lek, Schoonhoven 
Propulsion Steam, sidewheel, compound; converted to diesel 

Length 189.85 ft/57 .88 m 

Breadth 44·77ft/13.65 m Draught 8.86 ft/2.7m 
Materials Steel throughout 
Original use Passengers Present use Cruises 
History Dutch sictewheel steamer built to operate on the River Lek 
out of Rotterdam. Sold to German owners in 1950 who removed 
the original steam engine. Used as a fioating restaurant on the 

River Rhine. Returned to the Netherlands and restored to 

passenger service with diesel engines. Bibliography BI I 

Present owners Raderboot Kapitein Kok BV, Amsterdam 

Norman J. Brouwer -
International Register of Historie Ships, 

Second edition, 1993 



Jori Moe 

Photo page 98: Sail Amsterdam 
has taken place every five years 
since 1975. 

The ninety year old party ship 
'Kapitein Kok' sailing on the IJ. 

'Noordzeekan 1 1876-2001 ' 2000 

Foto bladzijde 98: Het maritieme hoogtepunt Sail Amsterdam brengt sinds 1975 elke 5 jaar 

een keur aan bijzondere zeilschepen naar de hoofdstad. 
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In de havens treft men verschillende historische schepen aan, gerestaureerde zeil- en 

stoomschepen, die verhuurd worden voor tochten op het IJsselmeer of de Noordzee. Op 

de foto de radersalonboot 'Kapitein Kok' op het IJ. 
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de radersalonboot KAPITEIN KOK opvarig op de Lek bij 
Vianen onderweg van Rotterdam naar Amsterdam in juni 1996 

��-�-��-!!_�!�-�-Q�-'--������-�-����-���:��E��--���-����!:�-��-E�������!-
De 57,9 meter lange radersalonboot KAPITEIN KOK is in 1910-11 gebouwd bij 
J. & K. Smit in Kinderdijk voor de in Slikkerveer gevestigde Stoomboot-Reederij 
op de Lek (SRodL). Onder de naam REEDERIJ OP DE LEK 6 deed deze 
lijndienst-raderstoomboot tot in 1946 dienst op het traject Culemborg -
Schoonhoven - Rotterdam, stamlijn van de SRodL. Deze dienst is gestaakt op 
28.2.1948. De "ZES" heeft nog enige jaren verhuurvaarten verzorgd en is daarna in 
de zomer van 1950 op eigen kracht over de Rijn naar Ludwigshafen gevaren. De 
kapitein op deze reis was Theunis Kok uit Schoonhoven die toen niet kon 
vermoeden dat het schip nog eens naar hem vernoemd zou worden. 
In de SRodL-tijd had de raderboot een hellende tweecilinder compound
stoommachine van 350 ipk en mocht het schip 1200 personen meenemen. 

In Ludwigshafen heeft de raderboot lange tijd gelegen als Rheingaststätte 
KURPF ALZ van Karl Pister. Hierbij werd het schip gebruikt als loodsen
centrum en als restaurant. 
In 197 6 nam de Hilversumse musicus Wijnand Key het initiatief het in verval 
geraakte schip aan te kopen en bedrijfsvaardig te laten restaureren. Dit gebeurde 
op de nu niet meer bestaande Scheepswerf Schouten in Muiden. 
En op 20.6.1977 was het zover dat de eerste passagiersvaart met de nu 
KAPITEIN KOK geheten raderboot kon plaats vinden voor Key's 
nieuwe onderneming Radersalonboot Kapitein Kok BV. 

De KAPITEIN KOK wordt uitsluitend aangedreven door de met verstelbare 
borden uitgeruste raderen. De krachtbron is een 620 apk V12-cilinder Cummins 
diesel en de overbrenging naar de raderen gebeurt hydraulisch met hydromotoren. 
Na diverse uitbreidingen van de salons heeft het schip sinds 1998 een capaciteit 
van 375 tot 400 passagiers. Sinds 1987-88 is Martin Key, zoon van Wijnand Key, 
de eigenaar en exploitant van het schip en de BV. 

De eerste drie jaar voer de KAPITEIN KOK naast verhuurvaarten 's zomers ook 
geregelde diensten: in 1977 eenmaal per week Amsterdam - Rotterdam en een 
avond� havenrondvaart in Amsterdam, in 1978 wekelijks eenmaal Rotterdam -
Lekkerkerk - Schoonhoven - Utrecht en eenmaal omgekeerd, eenmaal Rotterdam -
Dordrecht - Gorinchem en eenmaal omgekeerd, eenmaal vanuit Rotterdam rond 
het eiland IJsselmonde en eenmaal Dordrecht - Gouda en in 1979 zes dagen per 
week tweemaal daags Amsterdam - IJmuiden en terug. Na de zomer van 1979 doet 
de radersalonboot alleen dienst als verhuurschip voor vaarten met gezelschappen. 
Met als een belangrijke uitzondering de "historische vaarten" in 2000 en 2001 
vanuit Schoonhoven naar Rotterdam v.v. en naar Wijk bij Duurstede v.v. 

dia HK 9608-24 � 





Toelichting bij het navolgende artikel 'Historische vaart op de Lek met de 
KAPITEIN KOK, de eerste gerestaureerde Nederlandse radersalonboot' 
uit 'Binnenvaart' 2000-1: 

Dit artikel beschrijft onder meer de initiatieven van de familie Key (Wijnand, 
Martin en Kiemens Key) om in Nederland oude historische raderboten te 
restaureren met als eerste de KAPITEIN KOK. 

Bij het samenstellen van het artikel was nog niet bekend dat de raderstoomboot 
DE NEDERLANDER (thuishaven Rotterdam) van de Nederlandse 
Raderstoomboot Maatschappij / Kiemens Key in februari 2000 overgenomen 
zou worden door de Insel- und Halligreederei Paulsen op het Noordfriese 
Waddeneiland N ordstrand. In hetzelfde jaar ging deze raderboot rondvaarten 

verzorgen vanaf List op het eiland Sylt. 

radmap09.doc HK februari 2002 
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Nadat ruim 20 jaar lang geen enkele Nederlandse raderboot 

op de rivieren voer, kwam in juni 1977 de KAPITEIN 

KOK in dienst; een initiatief van de familie Key, pioniers 

van- en sindsdien toonaangevend in de 'Nieuwe 

Nederlandse Rad ervaart'. 

Het scheepsty pe dat als geen ander rivie

ren ontsloot, keerde triomfantelijk terug 

waarmee een breuk in de zichtbare 

geschiedenis van de scheepvaart her

steld werd. Ook nieuwe ontwikkelingen 

als sneldiensten met catamarans en 

draagvleugelboten hebben hun wortels 

in de raderstoomvaart. 

De laatste jaren is in 'Binnenvaart' enige 

malen ruime aandacht besteed aan res

tauraties en indienststellingen van pas

sagiersraderboten. Zo schreef Gerd 

Schuth in 'Binnenvaart' 95/8, 96/5 en 

96/8 over de GOETHE van de Köln -

van de Nederlandse Raderstoomboot 
Maatschappij (NRM). 
De relatie van de vereniging 'De Bin
nenvaart' met raderboten gaat terug tot 
in het oprichtingsjaar 1990. Toen kwam 
de vereniging in april bijeen op het pas
toraalschip van het KSCC (Katholiek 
Sociaal-Cultureel Centrum). Ook dit 
schip, sinds 1985 in de Nijmeegse Waal
haven, is een vroegere raderboot en als 
zodanig nog steeds herkenbaar. Na ver
bouwing tot kantoorschip in 1966lag het 
als JOS. VRANKEN langs de Maaskade 
op het Noordereiland in Rotterdam. In 
'Geschiedenis van de Binnenvaart, 

Raderstoomboot DE NEDERLANDER, gefotografeerd voor de Rotterdamse Skyline. 

door: 

Hubert Kraaivanger 

boekje is nog te verkrijgen bij de redac
tie van vereniging De Binnenvaart. 

RADERSTOOMBOOT DE 

NEDERLANDER 

Het zal toeval geweest zijn dat juist in 
diezelfde maand Wijnand Key en zijn 
zoon Kiemens in Rotterdam de rader
stoomboot DE NEDERLANDER in de 
vaart brachten. In de binnenvaart was 
deze voordien bekend als het bunker
schip DE ZW AAN, eerst van de familie 
Zwaans in Maasbracht en Zwijndrecht, 
later van de gebroeders Schless in Zalt
bommel. Daarvoor heeft deze in 190 5 bij 
J &K Smit in Kinderdijk gebouwde sta
len raderboot dienst gedaan als veerboot 
WESTERSCHELDE van de Provin
ciale Stoombootdienst op de Wester
schelde, vooral op de lijnen Vlissingen -
Breskens en Vlissingen- Borssele- Ter
neuzen. In 1933 werd het schip uit de 
provinciale Zeeuwse vloot afgevoerd. 

De in 1989 - 1990 geres
taureerde DE NEDER
LANDER was de tweede 
door de familie Key 
indienstgestelde rader
boot, kenmerk van de 
'Key-raderboten' is een 
combinatie van histori
sche authenticiteit en 
commerciële functionali
teit, tot op heden in 
Nederland zonder echte 
navolging. 
Machine, ketel en rade
ren waren al lang verd
wenen en de bestaande 
opbouw was dringend 
aan vervanging toe. Hoe 
van het voormalige bun
kerschip een representa
tieve radersalonboot te 
maken? 

Foto: Nederlandse Raderstoomboot Maatschappij. 

Wijnand en Kiemens 
Key kozen voor een 
nieuwe opbouw in de stijl 
van de grote raderstoom
boten van de Rijn; een 
gewaagde zaak omdat de 
voorbeelden- de 'Schnell-

Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt 
(KD) en verscheen vorig jaar in het num
mer 99/5 een uitgebreid artikel van Leo 
Schuitemaker over de DE MAJESTEIT 

Nr. 3', handelend over de vijftigjarige 
geschiedenis van de Internationaal 
Motor Transportbedrijf (IMT) wordt uit
gebreid ingegaan op de Jos V ranken. Dit 

und Personen-Dampfer' 
van de Köln- Düsseldorfer en de Neder
landsche Stoomboot Reederij-veel gro
tere schepen waren, zo tussen de 70 en 
86 meter lang, terwijl de DE NEDER-

1 



Raderstoomboot DE NEDERLANDER, te Dordrecht in mei 1992. Foto: Leo Schuitemaker. 

LAND ER het moet doen met 51,6 meter 
'lengte over alles'. 
Enkele andere voorbeelden van naboots
ingen van klassieke grotere passagiers
schepen hebben geleid tot typische krui
singsproducten waar verhoudingen in 
maten van casco en opbouw overduide
lijk niet kloppen; het gevolg van meer 
willen dan met een schip van bepaalde 
grootte mogelijk is. Niets van dit alles bij 
de DE NEDERLANDER. Geen te hoge 
voorsteven in verhouding tot de 
scheepslengte. Geen te volle opbouw 
maar wel een geriefelijke 
accommodatie voor 325 
passagiers; hier is over 
nagedacht. Het schip 
maakt echt de indruk een 
wat kleinere uitvoering te 
zijn van de 'grote witte 
boten' uit de Rijn, van 
welke hoek je 't ook ziet. 
Tevens is veel aandacht 
besteed aan de detaillering 
zoals de raamstijlen en aan 
ander hout- en ook gietij
zer- en koperwerk. En als 
origineel geklonken casco 
draagt ook de romp bij aan 
het idee dat hier niets ver
geten is. 

STOOM EN DIESEL 

maximaal 70 omwentelingen per 
minuut. Deze komt uit een baggermolen 
en is in 1923 gebouwd door de Machi
nefabriek 'De Hollandsche IJssel' in 
Oudewater. Om deze in de DE NEDER
LANDER daadwerkelijk voor aandrij
ving te gebruiken, moesten wel wat pro
blemen worden opgelost! 
De machine is niet groot genoeg voor 
een, zoals bij de latere raderstoomboten 
gebruikelijk, hellende opstelling met 
hoog aangebrachte krukas in de lijn van 
de wielassen en heeft bij vol vermogen 

teveel toeren voor de raderen die niet 
effectief kunnen malen met meer dan 40 
omwentelingen per minuut. Daarom is 
de machine liggend uitgevoerd met de 
krukas vlak boven de vloer en een indi
recte overbrenging door middel van 
getande riemen naar de wielassen die 
tegelijk het toerental terugbrengt. Een 
zeer bijzondere constructie voor een 
raderstoom-boot! 
De machine wordt van stoom voorzien 
door een oliegestookte éénvuurs Schotse 
vlampijpketel met een werkdruk van 10 
atm en een verwarmd oppervlak van 30 
m2, gebouwd bij Terhom in Veendam. 
De raderen of wielen zijn uitgevoerd met 
12 vaste borden en met buitencirkels. 
Omdat de stoommachine niet voldoende 
vermogen heeft voor een volledige voort
stuwing van het schip bij hogere snelheid 
is de DE NEDERLANDER ook uitgerust 
met schroef en dieselmotor. 
Deze bestaat sinds 1996 uit een Deutz 
MWM 12-cilindermotor in V-vorm met 
een vermogen van 400 as-paardekracht 
(apk). Zo is de DE NEDERLANDER in 
feite een raderstoom schroefmotorschip 
maar het is beslist niet juist de stoom
machine een decorstuk te noemen. Zij 
zorgt wel degelijk met de wielen voor 
een wezenlijk deel van de voortstuwing 
en de hele entourage en presentatie zijn 
er op gericht een authentieke rader
stoomboot te laten herleven. Niks opper
vlakkige imitatie. De vindingrijkheid 
waarmee stoom in het schip gebracht is 
,maakt de DE NEDERLANDER ook 

Bij de DE NEDERLAN
DER is ook veel werk 
gemaakt van een zo 
authentiek mogelijke 
voortstuwing, zichtbaar 
vanuit de salons. Zo is 
opnieuw een stoomma
chine geïnstalleerd, een 
liggende tweecilinder
compound van 140 indica
teur-paardekracht (ipk) en 

De raderstoomboot KAPITEIN KOK, tijdens haar restauratie op de helling van Scheepswerf Schouten in Mui-

den. We schrijven hetjaar 1976. 
Foto: Radersalonboot Kapitein Kok BV. 
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De radersalonboot KAP JTEIN KOK op de Lek ter hoogte van Jaarsveld in april 1999. 

inwendig tot een bijzondere verschij
ning. 
Het manoeuvreren met het schip gebeurt 
voornamelijk met de (hoofd)schroef; de 
raderboot heeft geen boegschroef. 
Rest van deze raderboot te vermelden 
dat de restauratie, beter gezegd recon
structie, in 1989 - 1990 is uitgevoerd op 
de Scheepswerf Wed. K. Brouwer in 
Zaandam en dat de firma Nierop uit 
Amsterdam het interieur bouwde. Het 
schip heeft twee grote, boven elkaar 
gelegen salons en is daarmee een 'Dop
peldecksalonschiff' zoals de Duitsers 
zeggen. Voor de DE NEDERLANDER 
gelden de volgende hoofdafmetingen: 
lengte over alles 51,60 meter, breedte 
over de raderkasten 11,50 meter, holte 
3,30 meter. Sinds 1993 vaart dit schip 
onder de vlag van de Nederlandse 
Raderstoomboot Maatschappij te Rot
terdam met Kiemens Key als directeur. 
In mei 1999 bracht deze onderneming 
haar tweede gerestaureerde raderstoom
boot in de vaart de DE MAJESTEIT, 
gebouwd in 1925-26 als RHEINLAND 
voor de Düsseldorfse tak van de Köln -
Düsseldorfer Rheindampfschiffahrt en 
later RÜDESHEIM geheten. De thuis
haven van beide schepen is de Rhijn
spoorkade bij de Maasboulevard in Rot
terdam. In deze stad is, op de hoek 
Valkenstraat - Haringvliet, ook het kan
toor van de rederij gevestigd. 

HISTORISCHE V AART IN 1998 

Tijdens het evenement 'Dordt in Stoom' 
werd de raderstoomboot DE NEDER
LANDER op 6 juni 1998 ingezet voor 
een bijzondere vaart van Dordrecht naar 
Rotterdam onder de noemer 
'Herinneringen aan lijnstoomboten'. 
Hierbij voeren onder meer enkele oud
varenden en oud-passagiers van de vroe-

Foto: Hubert Kraaivanger 

gere Stoomboot-Reederij op de Lek 
(SRodL) mee. Deze heeft verscheidene 
lijndiensten gehad waarvan het tot in 
1947-48 bevaren traject Culemborg -
Schoonhoven - Rotterdam over de Lek 
en de Nieuwe Maas de oudste en belang
rijkste was. Met de op de DE NEDER
LANDER aanwezige mensen die de 
Reederij op de Lek nog uit eigen erva
ring kennen, zijn vraaggesprekken 
gevoerd voor de Gemeentelijke Archief
dienst Rotterdam. Deze gesprekken, zijn 
bewaard. De goede reacties op deze 
vaart zijn aanleiding geweest zoiets nog 
een keer te doen en dan met de enige in 
de vaart zijnde raderboot die van de Ree
derij op de Lek afkomstig is, de KAPI
TEINKOK. 

RADERSALONBOOT KAPITEIN 
KOK 

De KAPITEIN KOK is de pionier van 
de 'nieuwe Nederlandse raderscheep
vaart'. In 1977 was het twintig jaar gele
den dat de laatste Nederlandse rader
stoomboot, de sleepboot RAGNAR van 
de Nederlandsche Rijnvaart Vereeni
ging, van de rivieren verdween. De 
indienststelling van de KAPITEIN KOK 
in juni van dat jaar is een doorbraak 
geweest in iets wat voordien niet leek te 
kunnen: het op authentieke wijze her
stellen van belangrijke en grote klas
sieke passagiersschepen. 
Zoals altijd met pionieren moet iemand 
de eerste zijn. Hier was het Wijnand 
Key, toen contrabassist bij het Radio
Filharmonisch Orkest, met steun van 
zijn vrouw Ina, zijn zoons Martin en 
Kiemens en Wim de Vries en zijn vrouw 
uit Hilversum. Hier werd, om in muzi
kale termen te blijven, een toon gezet. 
De drie Key-schepen van nu, de KAPI
TEIN KOK, DE NEDERLANDER en 

DE MAJESTEIT, zijn esthetisch en 
technisch van een niveau dat in Neder
land bij restauraties of reconstructies 
van grote passagiersschepen tot op 
heden niet geëvenaard is. Sinds 1987-88 
wordt de KAPITEIN KOK afzonderlijk 
geëxploiteerd door Martin Key in 
Radersalonboot Kapitein Kok BV, de 
andere twee zijn thans ondergebracht in 
de in 1993 opgerichte Nederlandse 
Raderstoomboot Maatschappij van Kie
mens Key, waar ook Wijnand Key bij 
betrokken is. Het zijn geheel gescheiden 
bedrijven. Radersalonboot Kapitein 
Kok BV, sinds 1998 te Diemen, is 
onderdeel van de grotere Key-Groep. 
Deze beheert ook het restaurant en 
zalenbedrijf Miranda Paviljoen aan de 
Amstel bij Amsterdam. Amsterdam, 
maar dan de Oostelijke Handelskade aan 
het IJ, is tevens thuis ha ven van de KAPI
TEIN KOK sinds de indienststelling in 
1977. 

De KAPITEIN KOK heeft een rijke 
geschiedenis. Een schip vol verhalen. 
Ook gebouwd bij J&K Smit in Kinder
dijk, maar dan in 1910-11. Van 1911 tot 
in 1946 voer de raderstoomboot als 
REEDBRIJ OP DE LEK 6 op de lijn
dienst, voornamelijk als 'Culemborg
sche' of 'Schoonhovensche' boot. Na 
nog wat jaren verhuurvaarten te hebben 
verzorgd, voer de 'ZES' in de zomer van 
1950 op eigen kracht naar Ludwigs
hafen. Kapitein op deze lange en naar het 
toen leek laatste reis van een 'Lekboot' 
was de Schoonhovenaar Theunis Kok, 
waarmee de huidige naam van het schip 
verklaard is. 
Hierna volgde 26 jaar stil liggen onder 
de naam KURPF ALZ als restaurant, 
danslokaal en bordeel en geraakte de 
sluimerende raderboot uiteindelijk in 
haveloze, slooprijpe toestand. Totdat 
Wijnand Key langskwam! 

HYDRAULICA EN 
PA TENTWIELEN 

In september 1976 vond de overbren
ging van de KURPF ALZ naar de (nu 
niet meer bestaande) Scheepswerf 
Schouten in Muiden plaats, waar het her
stel - een onvoorstelbaar karwei - toch 
nog binnen het jaar geklaard werd. 
Vooral de nieuwe voortstuwing gaf bij
zondere problemen; machine en raderen 
weg, wat doe je dan? Aan een nieuwe 
stoommachine viel niet te denken zodat 
de keus viel op een diesel-hydraulische 
installatie. Ervaringen in Duitsland en 
Zwitserland hadden al uitgewezen dat 
bij gebruik van verbrandingsmotoren in 
raderboten hydraulische overbrenging 
de voorkeur geniet boven mechanische 
of elektrische overbrenging. Dit in ver
band met de sterk wisselende krachten 
die de raderen in roerig water ondervin-
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den. Een pompmotorsysteem zoals in de 
KAPITEIN KOK, bestaat in principe 
om te beginnen uit een dieselmotor die 
een constant toerental draait en een 
hydrapomp aandrijft. Deze hydropomp, 
eveneens met constant toerental, zuigt 
olie uit een reservoir en pompt deze als 
een drukoliestroom naar de hydromoto
ren. Zo'n hydramotor zet de hydrauli
sche energie weer om in mechanische 
energie en drijft een werktuig aan; in dit 
geval een van de wielassen van het 
schip. Hierbij wordt het uitgaande toe
rental van de hydramotor bepaald door 
de aanvoer van de drukolie te regelen, 
waarbij de stroomrichting van de olie de 
draairichting van de motor· bepaalt. 
Vanaf de uitgang van de hydramotor 
stroomt de olie tenslotte weer drukloos 
terug naar het reservoir. De in 1976 
aangebrachte hoofdmotor van de 

tentwielen met (hier elk 8) beweegbare 
borden die zo aan een excentriek ver
bonden zijn dat ze min of meer verticaal 
het water raken en weer verlaten. Dit 
geeft niet alleen een hoger rendement 
maar belast ook de hele constructie min
der. De patentwielen van de KAPITEIN 
KOK zijn volledig opnieuw gerecpn
strueerd. De hoofdafmetingen van het 
schip zijn: lengte over alles 57,88 meter, 
breedte over de raderkasten 13,65 meter, 
holte 2, 70 meter. 

EIGEN KARAKTER 

Uiterlijk is de KAPITEIN KOK een 
raderboot met een geheel eigen karakter. 
Dit bijzondere type met van voor- tot 
achtersteven doorlopend raderdek, aan 
de zeeg evenwijdig lopende raderkasten 
en uitschuifbare telescopische schoor-

De radersalonboot KAPITEIN KOK te Rotterdam in de nazomer van 1996. 

KAPITEIN KOK is een Cummins-die
sel met 12 cilinders in V-vorm en een 
vermogen van 620 apk bij 1800 omwen
telingen per minuut. 
De huidige hydramotoren bestaan uit 
twee Hägglunds van 300 apk en maxi
maal 38 toeren per minuut, niet toeval
lig een ideaal toerental voor de raderen. 
Omdat de hydramotoren afzonderlijk 
regelbaar zijn kunnen de beide wielen 
met verschillende snelheid en zelfs in 
tegengestelde richting draaien, waar 
gebruik van wordt gemaakt bij het bestu
ren van het schip bij afmeren en wegva
ren. 
Een boegschroef heeft het schip dan ook 
niet. Een raderboot zonder hoofdschroef 
zoals de KAPITEIN KOK mist uiteraard 
de druk van het schroefwater op het roer, 
wat overigens wel wat wordt goed 
gemaakt door het grote formaat van dat 
roer. De twee wielen van de KAPITEIN 
KOK zijn zogenaamde Morgan's-pa-

Foto: Leo Schuitemaker. 

steen was kenmerkend voor de latere, 
'Lekboten' van de Stoombootdienst op 
de Lek I Stoomboot-Reederij op de Lek. 
De opgave bij de restauratie van de 
KAPITEIN KOK was niet het schip een 
nieuw uiterlijk in traditionele stijl te 
geven, maar het vroegere authentieke 
karakter terug te brengen op zo'n manier 
dat het schip toch geschikt is voor dag
tochten en verhuurvaarten in de huidige 
tijd. De hoge eisen aan detaillering en 
materiaalgebruik die hieruit voort kwa
men zijn bij deze eerste raderboot van de 
familie Key meteen meer dan waar 
gemaakt; bij de KAPITEIN KOK mag 
speciaal de mahoniehouten trap naar het 
hoofddek genoemd worden. Van liever
lede werd het de bedoeling om ook van 
de KAPITEIN KOK een dubbeldeks
salonschip te maken. Dit plan is in fasen 
uitgevoerd, halverwege de jaren tachtig 
werd een kleine salon op het bovendek 
geplaatst; een eind achter de schoor-
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steen. Enkele jaren geleden is deze 
bovendekse salon naar voren verlengd 
tot aan de stuurhut. De radersalonboot 
heeft hiermee een accommodatie voor 
375 tot 400 personen. Een andere wijzi
ging betreft het naar voren verlengen 
van de raderkasten voor vergroting van 
de keuken en voor een ontvangstruimte. 
Deze aanpassingen tasten het historisch 
karakter van de radersalonboot niet aan. 

V AREN MET DE KAPITEIN KOK 

Daarom kan er ook 'historisch gevaren' 
worden met de radersalonboot KAPI
TEIN KOK! 
De eerstvolgende keer dat dit zal gebeu
ren is de zaterdag voor Pasen op 22 april 
2000. De raderboot zal dan een deel van 
zijn oude lijndiensttraject bevaren: van 
Schoonhoven (vertrek 11.30) naar Rot
terdam en terug (aankomst Schoonho
ven tussen 16.30 en 17.00). Aan boord 
kleine tentoonstellingen en voordrach
ten over oude en nieuwe passagiers
scheepvaart op de Lek. Ook wordt de 
schrijver Herman de Man belicht die in 
verhalen, romans en reisbeschrijvingen, 
veelvuldig de 'Lekboten' noemde en 
beschreef. De vaart vindt plaats met 
medewerking van onder meer de Histo
rische Vereniging Schoonhoven, de 
Vereniging Herman de Man en Rader
salonboot Kapitein Kok BV. Aanvul
lend vervoer naar en van Schoonhoven 
is op twee manieren mogelijk. De draag
vleugelboot METEOOR van Dirk 
Kooroen zal die dag op de seizoenlijn
dienst Wijk bij Duurstede - Schoonho
ven- Dordrecht, varen met gunstige aan
sluitingen op de raderboot. Hiermee 
wordt tevens de ontwikkeling van histo
rische lijnstoomboten naar actuele snel
boten zichtbaar! Vanuit Rotterdam zal 
een historische autobus uit 194 7, de 
Crossley I De Schelde 1108 van de 
Stichting Veteraan Autobussen, passa
giers naar Schoonhoven brengen. De 
vaarprijs voor de tocht met de KAPI
TEIN KOK bedraagt slechts f 45 per 
persoon, voor de busrit f 27,50 extra. 
Inlichtingen en aanmeldingen bij de 
VVV Schoonhaven/Krimpenerwaard 
op tel. 0182 385009. Bijtijds erbij zijn! 
Misschien zijn er onder de lezers van 
Binnenvaart mensen die foto's of andere 
herinneringen hebben van de oude lijn
dienstboten op de Lek zoals van de 
genoemde Stoomboot-Reederij op de 
Lek en van de Stoomboot Reederij Con
cordia uit Arnhem en deze in bruikleen 
willen afstaan. Graag een telefoontje 
naar de schrijver van dit artikel op 
020 6279343. Tot slot hierbij alle 
belangstellenden welkom bij de histori
sche vaart van de KAPITEIN KOK, 
zeldzame overlevende van een belang
rijk en karakteristiek scheepstype, de 
raderboot.+++ 
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Wegens grote belangstelling in 2000 volgt op zaterdag 14 

april 2001 wederom een historische vaart op de Lek met de 

Radersalonboot KAPITEIN KOK. De tocht zal plaats

vinden over de Lek van Schoonhoven naar Wijk bij 

Duurstede en terug. 

Ook deze vaart is gewijd aan de scheep
vaart op de rivier de Lek, met name de 
vroegere passagiersvaart van de Stoom-

boot Reederij op de Lek en haar voorlo
pers, en aan literatuur over de Lek en de 
Lekstreek 

� 

door: 

Hubert Kraaivanger 

De originele raderboot KAPITEIN 
KOK van Martin Key/ Radersalonboot 
Kapitein Kok B V is niet alleen een 
belangrijk historisch vaartuig maar ook 
in de huidige tijd één van de meest exclu
sieve en stijlvolle Nederlandse passa
giersschepen voor de grote binnenwate
ren. Haar thuishaven is Amsterdam en 
het aantal passagiers bedraagt nu maxi
maal 400. 
De radersalonboot KAPITEIN KOK, 
vroegere lijndienstboot REEDERIJ OP 

DE LEK 6 van de Stoomboot 
Reederij op de Lek (stamlijn 
Culemborg - Schoonhoven -
Rotterdam), gebouwd in 1911 
bij J.& K. Srnit in Kinderdijk, 
lengte 57,88 meter, 1200 pas
sagiers, ingezet op de lijn
dienst tot in 1946 en vervol
gens op bijzondere vaarten tot 
in 1950. Ze werd gerestaureerd 
door de familie Key in 197 6-
1977 en is genoemd naar de 
laatste dienstdoende rederij
kapitein; Theunis Kok uit 
Schoonhoven. 
De vaste bemanning bestaat uit 
Joop Kieffer (kapitein), Ger
brand Molier (stuurman), 
Peter Jan van Hulten (machi
nist), Vera Rolvink (bedrijfs
leider aan boord) en Edwin 
Boll (kok). Hun inzet en die 
van het Key Groep-kantoor 
(Margreet Ruhwandl) maken 
deze bijzondere vaarten mede 
mogelijk. 

Inlichtingen en aanmeldingen 
bij de VVV Schoonhoven/ 
Krimpenerwaard: 
telefoon 0182-385009. 

Namens de organisatie: 
Stichting Over Water i.o., 
Zwanenburgwal 176, 
1011 JH Amsterdam, 
tel: 020-6279343, 
bankrekening 862541409. 
Deelname 45 gulden per per
soon.+++ 

De aankomst van de KAPITEIN 

KOK in Schoonhoven na de eerste 

historische tocht over de Lek op 

22 april 2000. 

Foto: Hubert Kraaivanger 
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De Kapitein Kok vaart weer over de Lek Foto William Hoogteyli ng 
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apitein Kok vaart we 

Door \Nillem van Hoorn 
Wijk bij Duurstede 

Na 55 jaar maakte de radersa
lonboot Kapitein Kol< gisteren 
weer een tocht over de Lek, van 
'Vijl< bij Duurstede naar 
Schoonhoven en weer terug. 
Met presentaties, zeemanslie
deren en vooral oude herinne
ringen. "Ik was al op jonge leef
tijd verknocht aan het water. 
De tocht met de Kapitein Kok 
maaltte grote indruk op me." 

De Kapitein Kok voer van 1911 tot 
in 1946 als �derij Op de Lek 6 in 
de lijndienst Culemborg-Schoon
hoven-Rotterdam. Eigenaar was 
de Stoomboot-Rederij op de Lek. 
Volgend jaar voorjaar zal de Kapi
tein Kok de route van zaterdag 
nog een keer bevaren en in het na
jaar volgt de tocht Culemborg -
Schoonhoven en vice versa. Wel
licht dat in 2002 ook de 'histori
sche vaart' van Culemborg via 

, Schoonhoven naar Rotterdam en 
weer terug erin zit. Daarover gaat 
de organiserende Stichting Over
water zich nog beraden. 
Deze laatste tocht naar de haven
stad vanuitWijk bij Duurstede or
ganiseren acht Hubert Kraaivan
ger, woordvoerder van de stich
ting, niet haalbaar. De vaartijd 
wordt dan te lang. "Dan zou je 

bussen moeten huren om de pas
sagiers terug te brengen en dat is 
te duur," aldus Kraaivanger. 
Met zijn medebestuursleden was 
i<raaivanger zaterdagmorgen 
druk in de weer met de ontvangst 
van de 350 gasten op de radersa
lonboot, die lag afgemeerd in de 
haven van Wijk. Binnen enkele 
dagen was de historisch vaart 
naar Schoonhoven en ten1g vol
geboekt. Een signaal voor de 
Stichting Overwater dat in 2002 

zonder problemen een tweede 
historische vaart kan worden ge
organiseerd. 

Sfeer 
Zeemansliederen bepaalden de 
sfeer tijdens de historische vaart. 
Onder de passagiers bevond zich 
narnelijk ook het Wijkse Shanty
koor Tussen Rijn en Lek. Vijfkeer 
trad het enthousiaste mannen
koor op, terwijl er maar twee op
tredens waren gepland. Hèt pro
gramma vermeldde verder nog 
diapresentaties over de Wijkse 
Havendagen van vorig jaar en de 
plannen vanRijkswaterstaatvoor 
de uiterwaarden. In de verschil
lende salons waren bovendien 
tentoonstellingen over scheep
vaart op de Lek ingericht 
Wijkenaar en voormalige garage
houder Joop Oteman herinnert 
zich nog goed dat hij als 6-jarig jo-

chie samen met z'n vader of met 
beide ouders op de raderboot Ka
pitein Kok vanuit \A/ijk naar Roe
terdam voer. Oteman- als lid van 
het Shantykoor uitgedost in zee
manstenue-herinnert zich de ra
dersalonboot nog heel goed. 
evenals de avontuurlijke vaart 
naar Rotterdam. 

"De tocht maakte grote indruk op 
me. Ik was al op jonge leeftijd ver
knocht aan het water. We moes
ten in Wijk opstappen op de 
plaats waar thans het Shellbun
kerschip ligt. In de tijd dat ik als 
kind meevoer op die raderboot 
ging het schip op stoom. Later 
hebben ze er dieselmotoren inge
zet." 1 

De 84-jarige oud-schipper Leen ! 
Fürman, bijgenaamd Lange Leen. : 
werkte als jongeman als schip
persknecht. later vanuit Ravens
waay als parlevinker. Hij herin
nert zich de eerste ontmoeting 
met het raderstoomschip. 
"Wij wachttende gesleepte boten 
op de Lek af, die vanuit Vreeswijk 
kwamen. Als je in de verte veel 
rook zag, was het een sleep. Op 
een dag bleek het een rader
stoomschip te zijn. Omdat ik te
rugnaar Ravenswaaywilde heb ik 
een lijntje gegooid naar de rader
boot en kon ik als sleep mee. Dat 
was waaghalzerij. Ik was die dag 
de held van Ravenswaay." 



Geschiedenis 

HISTORISCHE V AART MET DE RADERBOOT "KAPITEIN KOK" 

VANUIT WIJK BIJ DUURSTEDE 

foto: H. Kraaivanger 

Op zaterdag 27 oktober 2001 vindt alweer de 
vierde vaart plaats in de reeks "historische 
vaartochten" over de Lek met de bekende 
radersalonboot KAPITEIN KOK, de vroegere 
REEDBRIJ OP DE LEK 6 van de lijndienst 
Culemborg - Schoonhoven - Rotterdam van de 
Stoomhoot-Reederij op de Lek (SRodL). 
Ditmaal wordt vertrokken vanuit de haven van 
Wijk bij Duurstede waarna de raderboot naar 
Schoonhoven en weer terug zal varen. 
Onderweg passeert de KAPITEIN KOK onder 
meer Culemhorg, Hagestein (stuw), Vianen, 
Vreeswijk, Ameide en Nieuwpoort. 
Aan boord weer diverse tentoonstellingen en 
voordrachten over de geschiedenis van de 
Lekstreek en de scheepvaart op deze rivier. 
Tevens aandacht voor literatuur. 

De organisatie berust bij de Stichting Over Water in samenwerking met de 
rederij van het schip: de Radersalonboot Kapitein Kok BV I Key Groep_ 
Medewerking wordt verder verleend door onder andere de VVV' s van Wijk hij 
Duurstede en Schoonhoven, de Stichting Wijkse Stadshaven en het Wijks 
Shantykoor Tussen Rijn en Lek. Deze laatste treedt uiteraard aan boord op. 

Verdere gegevens: Inschepen vanaf 9.30. vertrek 10.00, terug rond 17.00. 
Deelname voor 4 7,50 gulden per persoon. Inlichtingen en aanmeldingen bij de 
VVV Wijk bij Duurstede. tel. 0343 575995 of bij de VVV 
Schoonhoven!Krimpenerwaard, tel. 0182 385009. 

Historische achtergrond. 

De KAPITEIN KOK behoort tot een vroeger talrijk maar tegenwoordig 
zeldzaam scheepstype: de raderboot, voortgestuwd door twee grote 
schepraderen aan weerszijden van het schip. Er zijn nog maar twee originele 
varende raderhaten in Nederland (naast de KAPITEIN KOK uit Amsterdam de 
DE MAJESTEIT uit Rotterdam). De KAPITEIN KOK heeft als REEDBRIJ OP 
DE LEK 6 van 1911 tot in 1946 op Gulemborg -Rotterdam gevaren. In 
sommige jaren was de 'ZES' de Culemborgse boot:, in andere jaren verzorgde 
zij de dienst vanuit Schoonhoven. De "Lekhoten" van de Stoomboot-Reederij 
op de Lek en haar voorlopers voeren vanuit Schoonhoven vanaf 1857 en vanuit 
Culemborg vanaf 1866. Eind februari 1948 is deze lijndienst gestaakt, niet 
meer bestand tegen de concurrentie van kleinere en flexibeler vervoermiddelen. 

De roman- en verhalenschrijver Herman de Man (1898-1946) beschreef in zijn 

http:/ /betuwegids.nl/voet/paginas/kapkok.htm 
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voor de SRodL gemaakte boekje "Hollanders komt naar het water" uit 1926 een 
ochtendafvaart in Culemborg: 

"Dan zet, met weinig drukte, in Kuilenburg de vroege boot af. De 
weemoedsroep der stoomfluit, dàn een korte ranke signaaltjing .... en de 
ruischende raderen zetten aan; statig glijdt de wit-zwart-gele Reederijboot de 
rivier af. De groote dagreis is ingezet op de simpele wijs, waaraan de daden van 
schippers zijn te kennen." 

Overigens had Culemborg nog eerder dan Schoonhoven een eigen 
stoombootdienst, Reeds in 1850 of 1851 opende de Culemborgsche Stoomboot 
Reederij van de fa. Hoytema & Co. een dienst naar Rotterdam met de (nieuw 
gebouwde) ijzeren raderboot STAD CULEMBORG. Dit was een veel groter en 
moderner schip dan de toen al ouderwetse, tweedehands aangeschafte, kleine 
houten raderboot ST AD SCHOONHOVEN of SCHOONHOVEN (?) waarmee 
J.H. von Santen & Go. in 1857 vanuit Schoonhoven van start ging. Toch heeft, 
om onopgehelderde redenen, de Culemborgse rederij het moeten afleggen nadat 
V on Santen in 1860 de houten raderboot door een ijzeren (STAD) 
SCHOONHOVEN verving, overigens ook een tweedehandse. Dit was de in 
1850 gebouwde WILLEM I van de dienst Nijmegen- Rotterdam van de 
Stoombootonderneming 1. Theunissen en Cie., voorloper van de Nijmeegsche 
Stoomboot Reederij. 

Maar hoe dan ook, in 1865 nam V on Santen de STAD CULEMBORG van 
Hoytema over en hernoemde deze in VREES WIJK. Met dit schip werd nog in 
hetzelfde jaar vanuit Vreeswijk naar Rotterdam gevaren en in het jaar daarop, 
na het verkrijgen van de benodigde vergunning, vanuit Culemborg. De dienst 
vanuit deze stad is dus vermoedelijk ruim een jaar onderbroken geweest. De 
(eerste) VREESWIJK kreeg in 1892 de naam KRIMPEN AAN DE LEK 
(tweede "I.ekboot" met die naam). Zij werd voornamelijk reserveboot en heeft 
ook nog gevaren op de vrijdagse dienst Schoonhoven - Dordrecht. In 1897 
werd deze ex STAD CULEMBORG buiten dienst gesteld en het jaar daarop 
verkocht, hoogstwaarschijnlijk voor sloop. 

Uiteindelijk is uit de eerste Schoonhovense boot, een van de partenrederijen 
van V on Santen (geen kapitaalverschaffer maar organisator/reder), via de 
"Stoombootdienst op de Lek" in 1896 de NV Stoomboot-Reederij op de Lek 
voortgekomen. Deze heeft, na het staken van de bootdienst in 1948, nog tot 
begin 1974 als autobus-onderneming bestaan, samenwerkend met andere 
autobusbedrijven onder de naam NV Vervoermaatschappij "De Twee 
Provinciën". Tot ongeveer 1970 had de Reederij op de Lek ook 
vrachtautodiensten. 

In de jaren 1934 t/nl 1938 voer een van de Lekboten (dagelijks in juli en 
augustus) door naar Wijk bij Duurstede. Met de volgende "historische vaart" 
met de KAPITEIN KOK (genoemd naar Reederij-kapitein Theunis Kok uit 
Schoonhoven) laat de Stichting Over Water een stuk Wijkse en Culemborgse 
scheepvaarthistorie herleven. Belangstellenden welkom aan boord van, om 
weer met Herman de Man te spreken, dat onverstoorbaar rank waterpaleis! 
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W .J .J. Boot - Van Stoomboot Schoonhoven tot Raderboot Kapitein Kok, 
Amsterdam-Dieren 1985, 

WJ.J. Boot- De Nederlandse Raderstoomvaart, Alkmaar 1990, 

Wim Blauw, Wim Slappendel, Peter Vos - De ontsluiting van twee waarden. 
Een kleine geschiedenis van verkeer en vervoer in de Krimpener- en 
Lopikerwaard, Schoonhoven 1989, 

C.I. Kruisheer , L.P. Hoogeveen - De beurt- en stoomvaart Nijmegen
Rotterdam 1649 - 1949, Nijmegen 1976. 
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Historische tocht van Schoonhoven naar Rotterdam QD. '>. o 2.. 

Vaartochten blijken succes 
SCHOONHOVEN - De 
vaartochten van radersa
lonboot Kapitein Kok zijn 
altijd een succes geweest. 
"De praktijk wijst uit dat 
de tochten altijd een week 
of drie, vi�r nadat de 
kaartverkoop begint, uit
verkocht zijn", aldus Hu
bert Kraaivanger van de 
organiserende Stichting 
Over Water. "Eerlijk ge
zegd verwacht ik dat nu 
ook weer." Maximaal vier
honderd mensen kunnen 
een plekje vinden. De tocht 
kost €21,50. 

De passagiers voor een tocht 
met de radersalonboot, komen 
altijd van heindè en verre. Ka
pitein Kok is de opvolger van 
de vroegere raderstoomboot 
Reederij op de Lek 6, de alou
de lijndienst Culemborg-

. Schoonhoven-Rotterdam. Veel 
bewoners van de Lekstreek 
wagen er een dag. aan, maar 
ook vanuit de Krimpener
waard, Gouda, Rotterdam en 
IJsselmonde is de belangstel
ling doorgaans groot. 
De eerstvolgende gelegenheid 
om 'aan te pikken' is op maan
dag 20 mei (Tweede Pin...l<ster
dag) als de boot om 10.00 uur 
stipt vertrekt vanuit Schoonho
ven voor het retourtje Rotter
dam (inschepen vanaf 09.30 
uur). De terugkomst in de Zil
verstad wordt rond 17.00 ver
wacht, in . de tussentijd wordt 
aan boord voor de inwendige 
mens gezorgd en worden de , 
plaatsen Lekkerkerk, Kinder
dijk en IJsselmonde aangedaan. 
Verder zijn er aan boord lezin
gen, over de scheepvaart in z'n 
algemeenheid en over de rivier 
Lek in het bijzonder. De Stich
ting Over Water stas1t niet hele
maal alleen bij het organiseren 
van de tocht: Radersalonboot 
Kapitein Kok, de Historische 
Vereniging Schoonhoven en de 
VVV Schoonhaven/Krimpe
nerwaard werken mee. 
Het wordt voor de vijfde maal 
dat de Lek wordt bevaren in 
het kader van de succesvolle 

De Kapitein Kok, een 1.mieke boot 

serie 'historische vaartochten'. 
Is het nu een toeristisch uitje, 
in vroeger jaren diende de boot 
als een 'gewoon' openbaar-ver
voermiddel. Onze grote rivie
ren werden toentertijd bevaren 

door tal van lijnboten die klei
ne en grote plaatsen aandeden. 
De Kapitein Kok is niet alleen · 
de enige die van de legendari
sche salonboten nog in de vaart 
is, maar bovendien is het vaar-

Foto: Hubert Kraaivanger 

tuig 25 jaar geleden compleet 
gerestaureerd. De vier voor
gaande historische vaartochten 
in 200 en 2001 trokken in totaal 
meer dan 1400 mensen. Zij za
ten als passagier op een legend-

arische boot. De Kapitein Kok 
heeft van 1911 tot en met begin 
1948 . als REEDERIJ OP DE 
LEK 6 dienst gedaan op het 
traject van Culemborg naar 
Rotterdam , waarbij in de tus
sentijd ook werd aangemeerd 
in Schoonhoven. Op 28 febru
ari 1948 beleefde de stoomboot 
zijn zwanezang. De 'Zes' heeft 
nog een aantal jaren verhuur
vaarten verzorgd en is in 1950 
aan het Duitse Ludwigshafen 
aan de Rijn verkocht. Na 26 
jaar stilliggen als onder meer 
loodsenstation en restaurant 
van Kar! Pister is de 'Rhein
gaststätte Kurpfalz' door de 
Nederlandse familie Key in 
1976 aangekocht en in 1976-
1977 geheel hersteld, inmiddels 
dus al weer 25 jaar geleden. 
Het schip heeft sindsdien het IJ 
in Amsterdam als thuishaven 
(de Oostelijke Handelskade en 
sinds kort ook de Javakade) en 
is eigendom van de in Diemen 
gevestigde Radersalonboot Ka
pitein Kok BV. De huidige di
recteur is Martin Key. Er is 
sprake van mogelijke verkoop 
van de BV maar ook als dat ge
beurt, zal deze op dezelfde voet 
worden voortgezet. De Kapi
tein Kok doet gewoonlijk 
dienst voor representatieve 
verhuurvaarten en is een van 
de toonaangevende schepen op 
dit gebied. De Kapitein Kok is 
in 1910-1911 gebouwd bij J & 
K Smit in Kinderdijk en Krim
pen a/d/ Lek. Het schip heeft 
een maximale diepgang van 1 
meter 45. Als lijndienstboot 
kon het schip maximaal 1200 
passagiers bevatten, als ver
voermiddel voor historische 
vaartochten gelden iets andere 
maatstaven. Meer dan de hier
voor vermelde vierhonderd 
passagiers mogen er niet op. 
Plaats van afvaart op twintig 
mei is de grote steiger B uiten 
de Veerpoort. 
Hier staat ook het beeld van de 
naamgever van de boot, Theu
nis Kok. 
Aanmeldingen en inlichtingen 
kunnen worden gekregen bij de 
VVV Schoonhoven/Krimpe
nerwaard, tel. 0182-385009. 
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Ilistoriselle vaart met rivierraderlloot. 

De kapitein- Kok is ditjaar na restauratie 25-. jaar in·· de vaart. 

SCHOONHOVEN- .- Onder het 
motto 'Reist en geni,et in het 
rivierengebied' vaart de :rivie.rra
derboot 'Kapitein Kok' 20 · mei, 
tweede · Pinkstèrdag� vanu�t.
Schoonhoven de Lek op. Na vier 
succesvolle tochten in de afgeló
_pen twee jaren kunnen vierhon� 
derd passagiêrs: voor de vijfde 
maal genieten van een tochtje op 
een originele �ederlandse 
rivierrader boot. 

De Kapitein Kok, die in 1910-
1911 werd gebouwd. bij J&K 
Smit in Kinderdijk/Krimpen 
aaz.t de Lek, deed als Reederij Op 
de Lek 6 van 1911 tot 194'6 

dienst op de lijn Culèmborg 
Schoonhoven - Rotterdam. Zo'n 
25. jaar geleden werd de 'Zes' 
volledig gerestaureerd en deed 
sindsdien dienst bij represeri.ta
tieve·verhuurvaarten. Het is één 
van de. toonaangevende schepen 
op dit gebied. 

-

De vaartocht wordt georgani
seerd door de- Stichting Over 
Water (te Amsterdam en· 
Schoonhoven) in samenwerking 
met de RadersalonbootKapitein 

Kok BV en met medewerking 
'van . onder· meer de Historische 
Vereniging. Schoonhoven en de 
VVV Schoonhoven-I Krimpener""" 

(Foto: Hubert Kraai'Vanger) 

waard. De vijfde historische 
vaart start vanaf de grote steiger 
Buiten de-Veerpoort .. Hier staat 
óok het beeld van·· de Reederij
kapitein Theunis Kok, de ·naam
gever van de radersalonboot .. 
Het inschepen. kan· vanaf 09:..30 
uur; het vertrek is stipt om 10:00. 
uur en de terugkeer staat 
gepland voor 17:00 uur. Omdat 
er -een grote· belangstelling ver
wacht wordt is het verstandig 
tijdig. te reserveren�. Inlichtingen
en aanmeldingen bij VVV 
Schoonhoven I Krimpener 
waard, Stadliuisstraat· 1, 2871 
BR Schoonhoven, tel. 0182-
385009. 

. 
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Nieuwe historischê vaart met 

rivi erraderboot Kapitein Kok 
SCHOONHOVEN/REGIO - Met name bewoners van ongeveer zestig jaar en ouder van de dorpen langs 
de Lek zullen zich dè rivierraderboot Kapitein Kok herinneren. Het vaartuig deed van 1911 tot 1946 
dienst . als lijndienst tussen Culemborg en Rotterdam. De volledig gerestaureerde rivierraderboot zal op 
maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) van Schoonhoven naar Rotterdam varen en vice versa. Er is plaats 
voor ongeveer 400 bezoekers. , 1 1 , J/ \ \ _ 1 t8\ 1 1 1 " !J 1\ . " M Q..t' Y\..ht'C.�t ... \-,\L-\Il�SCt""\, • .»a�te\ , 'u .. J. 0 �<-

de huidige, veel gerieflijker accom
modatie is de capaciteit 400 perso
nen. De scheepsraderen worden hy
draulisch aangedreven door middel 
van een V12-cilindermotor van 620 
pk, ·aangevuld met twee hydromoto
ren. De Kapitein Kok is een echte ra
derboot en heeft dus geen hoofd
schroef. 

De lijndienst tussen Culemborg en 
Rotterdam werd op 28 februari 1946 
gestaakt. De boot heeft nog enkele ja
ren verhuurvaarten verzorgd en werd 
in 1950 naar het Duitse Ludwigshafen 
aan de Rijn overgebracht. De Neder
landse familie Key kocht het vaartuig 
in 1976 aan en heeft ervoor gezorgd 
dat het volledig hersteld werd. Het 
schip heeft sindsdien in het IJ in Am
sterdam gelegen en is eigendom van Inschepen 
de in Diemen gevestigde Radersalon- ' De georganiseerde historische vaart 
boot Kapitein Kok bv en doet ge- vindt plaats op maandag 20 mei van
woonlijk dienst voor representatieve uit Schoonhoven. De plaats van af
verhuurvaarten. vaart is de grote steiger Buiten de 
De Kapitein Kok werd in 191 0 en Veerpoort Hier staat ook het beeld 
1911 gebouwd bij J&l< Smit in Kin- van de Reederij-kapitein Theunis Kok, 
derdijk en Krimpen aan de Lek. Het naamgever van de gerestaureerde ra
schip is bijna 58 meter lang en bijna dersalonboot Het inschepen kan van-
14 meter breed. Als lijndienstboot af 09.30 uur, het vertrek is stipt om 
mochten er 1200 passagiers op. Met 10.00 uur en de terugkeer staat ge-

foto Hubert Kraaivan_ger 
pland rond 17.00 uur. De vaart gaat 
onder meer langs Lekkerkerk, Kinder
dijk en Ijsselmonde naar Rotterdam, 
waar gekeerd wordt. 
De vaartocht wordt georganiseerd 
door de Stichting Over Water in 
samenwerking met de Radersalonboot 
Kapitein Kok bv. Aan boord zullen be
knopte voordrachten plaatsvinden 
over de geschiedenis van de scheep
vaart op de Lek en over deze rivier 
zelf. Ook zijn er foto- en teksttentoon
stellingen. 
Verdere inlichtingen over de Stichting 
Over Water en haar activiteiten zijn te 
verkrijgen bij Hubert Kraaivanger via 
telefoonnummer 020-6279343. Oe 
vaarprijs is 21,50 euro per persoon. 
Voor inlichtingen en aanmeldingen 
kan gebeld worden met de VVV in 
Schoonhoven via 0182-385009; 
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Historische vaartocht met de Kapitein Kok 
REGIO - De vroegere rader
stoomboot Reederij op de Lek 6 
van de lijndienst Culemborg
Schoonhoven-Rotterdam, thans 
beter bekend als de radersalon
boot Kapitein Kok, maakt op 
tweede Pinksterdag - 20 mei -
een historische vaartocht over de 
Lek. De historische radersalon
boot vertrekt voor deze tocht 
vanaf Schoonhoven en keert in 
de middag hier ook weer terug. 
De plaats van afvaart is de grote 
steiger Buiten de Veerpoort. Hier 
staat ook het bèeld van de Ree
derij-kapitein Theunis Kok, 
naamgever van de gerestaureer
de radersalonboot Het insche
pen kan tweede Pinksterdag van
af 9 .30, het vertrek is stipt om 
10.00 uur en de terugkeer rond 
17.00 uur. Langs onder meer 
Lekkerkerk, Kinderdijk en IJs
selmonde vaart de boot over de 
Lek en de Nieuwe Maas naar 
Rotterdam waar gekeerd wordt. 
De vaartocht wordt georgani
seerd door de Stichting Over 
Water (in Amsterdam en 
Schoonhoven) in samenwerking 
met de Radersalonboot Kapitein 
Kok BV en met medewerking 
van onder meer de Historische 
Vereniging Schoonhoven en de 
VVV Schoon/Krimpenerwaard. 
Deze 'historische vaarten' zijn al
leen mogelijk door bijdragen van 
vele personen en instellingen. 
Aan boord zullen bek11opte voor
drachten plaatsvinden over de 
geschiedenis van de scheepvaart 
op de Lek en o\'er deze rivier 

. �·- . _.. • . . . • ;_ . - . .,. . 

Kapitein Kok. Foto: Hubert Kraaivanger. 

zelf. Ook zijn er foto- en tekst
tentoonstellingen. Het definitie
ve programma is nog in voorbe
reiding. 
Meer dan 1400 mensen zijn al 
mee geweest met de vier voor
gaande 'historische vaarten' in 
2000 en 200 1 met de raderboot 
Kapitein Kok. Deze heeft van 
1911 tot in 1946 als Reederij op 
de Lek 6 in de lijndienst Culem
borg -Schoonhoven-Rotterdam 
van de Stoomboot-Reederij op 
de Lek (SRodl). gevaren. Op 28 

februari 1948 is deze lijndienst 
gestaakt. 

Verhuur 

De 'Zes' heeft nog enige jaren 
verhuurvaarten verzorgd en is in 
1950 naar het Duitse Ludwigs
hafen aan de Rijn verkocht. Na 
26 jaar stilliggen als o:�1der meer 
loodsenstation en restaurant van 
Karl Pister is de 'Rheingaststätte 
Kurpfalz' door de Nederlandse 
familie Key in 1976 aangekocht 

en in 197 6-77 geheel hersteld. 
Het schip heeft sindsdien het IJ 
in Amsterdam als thuishaven (de 
Oostelijke Handelskade en sinds 
kort ook de Javakade) en is ei
gendom van de in Diemen ge
vestigde Radersalonboot Kapi
tein Kok BV. De huidige direc
teur hiervan is Martin Key. Er is 
sprake van (mogelijke) verkoop 
van de BV, maar deze zal zeker 
als rederij op dezelfde voet wor
den voortgezet De Kapitein Kok 
doet gewoonlijk dienst voor re-

presentatieve verhuurvaarten en 
is een van de toonaangevende 
schepen op dit gebied. 
De Kapitein Kok is in 1910-11 
gebouwd·bij J&K Smit in Kin- 11 

derdijk/Krimpen aan de Lek. Af
metingen: lengte over alles 57,88 
meter, breedte ov�r raderkasten 
13,65 meter, grootste romp
breedte 7 meter; maximale diep
gang 1,45 meter. Als lijnàienst
boot mochten er 1200 passagiers 
op. Met de huidige, veel gerief· 
lijker accommodatie is de capa
citeit 400 personen. De schepra
deren worden hydraulisch aange
dreven door middel van een 
Cummins Vl2-clinder-hoofdmo
tor van 620 pk en twee Häg
glunds hydromotoren. De twee 
raderen of wielen kunnen onaf
hankelijk van elkaar draaien. De 
Kapitein Kok is een 'echte' rader
boot en heeft dus geen hoofd
schroef. Wel is een boegschroef 
aangebracht. 
De Stichting Over Water heeft 
onder andere tot doel culturele, 
historische en informatieve vaar
tochten op touw te zetten. De 
aard van een vaart kan verschil
len van een scheepvaart-histori
sche tocht op een van de grote ri
vieren tot een literaire rondvaart 
op zee, gewijà aan een of meer 
belangrijke (maritieme) schrij
vers. Voor inlichtingen ov�r de 
vaartocht op tweede Pinksterdag 
kan men zich wenden tot VVV 
Schoonhoven, tel. (0182)-
385009. 



Vijfde historische vaartocht met 
'Kapitein Kok' DeQo�\<t\�n q.t{.o� 

SCHOONHOVEN - De Stichting 
Over Water organiseert in 
samenwerking met de radarsa
lonboot Kapitein Kok BV en met 
medewerking van onder meer 
de Historische Vereniging 
Schoonhoven en de VVV 
Schoonboven/Krimpenerwaard 
de 'vijfde historische vaart' over 
de Lek. 

De tocht wordt georganiseerd op maan
dag 20 mèi, Tweede Pinksterdag. De 
plaats van afvaart is de grote steiger 
Buiten de Veerpoort Hier staat ook het 
beeld van de Reederij-kapitein Theunis 
Kok , naamgever van de gerestaureerde 
salonboot . 

Inschepen kan vanaf 9.30 uur, het ver
trek is stipt om 10.00 uur en de terug
keer rond 17.00 uur. Langs onder meer 
Lekkerkerk, Kinderdijk en IJsselmonde 
vaart de boot over de Lek en de Nieuwe 
Maas naar Rotterdam waar gekeerd 
wordt. De vaarprijs bedraagt 21 ,50 
euro. 
Voor

· 
inlichtingen en aanmeldingen: 

VVV Schoonhoven/Krim penerwaard, 
(Foto: Hubert Kraaivanger) tel.: (0182) 385009. 
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RADE RB 
De raderboot 'Kapitein Kok' keert tweede pinksterdag (9 juni) terug naar de 

Lek, waar dit legendarische schip jarenlang in lijndienst heeft gevaren tussen 
Culemborg, Schoonhoven en Rotterdam. De inmiddels als salonboot dienst 
doende Kapitein Kok, die onlangs nog een opknapbeurt heeft ondergaan, 
brengt m�t deze historische vaart de geschiedenis van deze vergane 
v:ervoersvorm weer tot leven. 

De tocht met de rader
boot duurt maar liefst ze
ven uur. Vertrekpunt is de 
grote steiger bij V eerpoort 
de Lek in Schoonhoven, 
vroeger de aanlegplaats van 
de 'Lek boten'. Inschepen 
aldaar vanaf 10.30 uur, 
vertrek stipt om 11.00 
uur. De Kapitein Kok 
vaárt vervolgens 
stroomopwaarts · rich
ting Culemborg en Wijk 
bij Duurstede en daarna 
weer terug naar Schoon
hoven (aankomst 18.00 
uur). Aan boord worden 
enkele voordrachten ge
houden over de rivier
scheepvaart en er zijn foto
en teksttentoonstellingen. 
Gepast amusement wordt ge
bracht door shanty koor 'Tus
sen Rijn en Lek'. 

Deelname kost€ 27. Reserveren verplicht bij de 
VW Schoonhoven, tel. 0182-385009. Schoonho
ven ligt in de Krimpenerwaard ten oosten van 
Rotterdam. 

". 
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• De 'Kapi
tein Kok' 
maakt2de 
pinksterdag 
een histori
sche vaart 
over de Lek. 
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(door Ria Scholten) 

Oude tijden herleven op 

rivierraderboot Kapitein Kok 

excursies gehouden. De aard van 
een vaart kan verschillen van een 
scheepvaart-historische tocht op 
een van de grote rivieren tot een 
literaire rondvaart op zee, gewijd 
aan een of meer belangrijke 
(maritieme) schrijvers. Sinds het 
voorjaar van 2000 organiseert de 
Stichting Over Water met de 
Kapitein Ko·k zgn. historische 

STREEK - De Stichting Over Water organiseert 
sinds 2000 jaarlijks enkele cultuurhistorische 
vaartochten met de bekende rader-salonboot 
Kapitein Kok. Deze tochten vinden o.a. plaats op 
de Lek, waar de raderboot vroeger op lijndien
sten werd ingezet. Inmiddels hebben al duizen
den mensen genoten van de bijzondere sfeer op 
een van de slechts twee nog varende originele 
rader-salonboten, die Nederland rijk is. De eerst
volgende tocht vindt plaats op 12 oktober en 
voert de passagiers van Wijk bij Duurstede over 
de Rijn, richting Rhenen. 

De Kapitein Kok is rond 1911 gebouwd op de werf 
van J&K Smit in Krimpen aan de Lek in opdracht 
van de Stoomboot-Reederij op de Lek (SRodL). De 
lengte van het schip is over alles 57,88 meter, de 
breedte over de raderkasten bedraagt 13,65 
meter, de grootste rompbreedte 7,00 meter en de 
maximale diepgang is 1 ,45 meter. Als lijndienst
boot bood zij plaats aan maximaal 1200 passa
giers. De schepraderen worden hydraulisch aange
dreven door middel van een Cummins V 12-cilin
der-hoofdmotor van 620 pk en twee Hägglunds 
hydromotoren. De twee raderen of wielen kunnen 

""afhankelijk van elkaar draaien. Het vaartuig is een 
echte raderboot en heeft dus geen hoofdschroef. 
Wel is een boegschroef 
aangebracht. 

Tot 1946 deed de boot 
dienst als raderstoomboot 
Reederij de Lek 6 op de lijn 
Culemborg-Schoonhoven
Rotterdam. Deze werd in 
1948 opgeheven. De 
SRodL voer in de periode 
1934 tot 1938 's zomers 
door naar Wijk bij 
Duurstede, echter niet met 
de 'zes', maar met twee 
andere raderboten. In 1950 
werd de 'zes' naar 
Ludwigshafen aan de 
Duitse Rijn verkocht om 
daar dienst te gaan doen 
als restaurant en loodsen
station. In 1976 kocht de 
Nederlander Wijnand Key 
het verwaarloosde schip 
om het na een groot
scheepse hersteloperatie in 
juni 1977 weer in de vaart 
te brengen met als thuisha
ven Amsterdam. Hiertoe 
werd de radersalonboot 

over. Eind 2002 werden de onderneming en het 
schip verkocht aan de huidige eigenaar Jacob 
Bonninga. In het afgelopen jaar is het interieur ver
der verfraaid met veel nieuwe onderdelen. Het 
schip is bovendien opnieuw gelakt en in de verf 
gezet. De Kapitein Kok biedt thans ruimte aan 400 
passagiers. 

STICHTING OVER WATER 
De Stichting Over Water heeft o.a. tot doel om cul
turele, historische en informatieve vaartochten op 
touw te zetten. Aanvullend worden soms bus-

vaarten over de grote rivieren, waar vroeger de 
legendarische raderboten hun lijndiensten voeren. 
Hierbij wordt samengewerkt met de 
Radersalonboot Kapitein Kok B.V. en plaatselijke 
VW's. Tijdens de tochten worden de passagiers 
volop in de gelegenheid gesteld om het schip te 
bekijken en te genieten van de prachtig betim
merde salons en de authentieke sfeer aan boord. 
Verder- vinden er voordrachten plaats over de 
geschiedenis van de scheepvaart op de grote rivie
ren en over de rivieren zelf. Meer informatie over 
de stichting is verkrijgbaar bij dhr. H. Kraaivanger, 

tel. 020-6279343 en e-mail
adres stow@xs4all.nl. 

De eerstvolgende tocht van 
de Kapitein Kok staat 
gepland voor 12 oktober en 
voert de passagiers vanaf 
Wijk bij Duurstede richting 
Rhenen. Het tijdstip van ver
trek is 11.00 uur. Meer infor
matie is verkrijgbaar bij de 
VVV in Wijk bij Duurstede, 
tel. 0343-575995. 

�apitein Kok B.V. opg�- Tijdens de laatstgehouden vaartocht op Tweede Pinksterdag voer de Kapitein Kok langs de fraaie oever van de Lek van 
ncht. Rond 1987 nam Key s Schoonhoven naar Wijk bij Duurstede 
zoon Martin het bedrijf 



Jl de8innenvaartlcrant 

'23.�_0J 

"Historische vaartocht vanuit 
Wijk bij Duurstede 
Op zondag 12 oktober organi
seert de Stichting Over Water 
de derde Historische Vaartocht 
vanuit Wijk bij Duurstede. De 
reis met de rivierraderboot 
Kapitein Kok gaat over de 
Rijn via de stuw bij Maurik 

.. langs Rhenen, Wageningen en 
Renkum. -
Tijdens de toch zijn er verschil
lende voordrachten . over 
s c heepvaartonderw erpen . 
.Jaap Koster van de Vereniging· 
De Binnenvaart vertelt over de 
geschiedenis van de passa
giersvaart op de Rijn, Peter 
Jansen van de Stichting Wijkse 
Stadshaven licht -de plannen 
toe voor de haven van Wijk bij 
Duurstede en de Wijkse foto
graaf Ruud landstra blikt 
terug op het maritieme deel 
(historische schepen) van de 
viering van 700 jaar Wijk bij 
Duurstede, die enkele jaren 
terug plaatsvond. De verhalen 

potNorden ondersteund door 

digitale en diaprojecties. 
De Kapitein Kok ligt 12 okto
ber aan de loswal van de 
haven in Wijk bij Duurstede. 
Inschepen kan vanaf 10.30 uur. 
Het schip vertrekt om 11.00 

·uur en rond 18.00 uur is de 
· terugkomst gepland. 

De Stichting Over Water orga
niseert culturele, historische en 
informatieve vaartochten. Sinds 
2000 zijn al ruim 2600 mensen 
mee geweest met acht histori-

sche vaarten (zes vanuit 
Schoonhoven en twee vanuit 
Wijk bij Duurstede). Elke keer in . 
samenwerking met Radersalon
boot Kapitein Kok en de plaat
selijke VVV. Bel voor informatie 
over de stichting met Hubert 
Kraaivanger: (020) 627 93 43. 
Kaarten voor de historische 
vaartocht op 12 oktober kosten 

· 27 euro en kunnen worden 
besteld bij de VW Wijk bij 
Duurstede: (0343) 57 59 95. 

De Kapitein Kok. (foto Hubert Kraaivanger) 
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Historische vaart Kapitein Kok 

Ruim 2600 mensen zijn sinds 2000 al meegeweest met de acht voorafgaande historische vaarten van 
de radarsalonboot Kapitein Kok. Deze vaarten vormen dan hoe langer hoe meer een niet meer weg te 
denken klassieker. 

De Kapitein Kok heeft van 1911 tot 1946 als REEDERIJ OP DE LEK 6 in de lijndienst Culemborg
Schoonhoven-Rotterdam van de Stoomboot-Reederij op de Lek (SRodL) gevaren. Op 28 februari 1948 
is deze lijndienst gestaakt. De "6" heeft nog enige jaren verhuurvaarten en is in 1950 aan een bedrijf 
in Duitsland verkocht. Na 26 jaar stilliggen als onder meer loodsenstation en restaurant is de boot in 
1976 door de nederlandse familie Key gekocht en in 1977 geheel hersteld. Het schip heeft sindsdien 
het IJ als thusihaven en wordt sindsdien gebruikt voor verhuurvaarten. In 2003 heeft het schip 
verfraaid met nieuwe onderdelen en is het schip gelakt en geschilderd. 

De kapitein Kok is in 1911 gebouwd in Krimpen aan de Lek. De lengte is 57,88 meter en de breedte 
13,65 meter. Als lijndienst mochten er 1200 passagiers op, maar tegenwoordig houdt men het op 
maximaal 400. 

De derde hisorische vaart vanuit Wijk bij Duurstede, de fraaie rivierstad aan de Rijn en Lek, voert 
weer de Rijn op, door de sluis van Amerongen, langs Rhenen, Wageningen en Renkum. 

Reisgegevens: 
Vertrek: Zondag 12 oktober '2.00.3 
Tijd: 11.00 tot 18.00 uur 
Prijs: € 27 p.p. 
Kaartverkoop en reserveringen: VVV Wijk bij Duurstede 
Markt 24, Wijk bij Duurstede 
Tel: 0343-575995 

« 1:21 � 
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De raderboot passeert Rhenen. Foto: Henk van Holland 

Klotsend over Rijn 1912 herbeleven 
i De sfeer van de Holland 
11 Amerika Lijn terughalen is 
' j populair. Een dagtocht met 

1 een negentig jaar oude ra-l derboot over de Rijn en Lek 
is minstens net zo leuk. Het 
historische vaartuig voer 

I gisteren langs Amerongen, 
I Eist en Rhenen. 

j Door onze verslaggever 
I ............................................................... .. 

RHENEN/AMERONGEN • De schoe
pen dansen klotsend door het 
Rijnwater. De rivier lijkt op zo'n 
rustige zondagmiddag de afgelo
pen decennia nauwelijks veran
derd. Waar door de jaren heen op 
het land snelwegen, woonwijken 
en industrieterreinen verrezen, is 
er weinig fantasie voor nodig om 
de rivier te zien als ware het 1912. 
Zeker niet aan boord van de Kapi-

tein Kok, een van de weinig klas
sieke raderboten die Nederland 
nog kent. 
Zo'n honderdvijftig gasten beta
len 27 euro en gaan zeven uur 
mee aan boord: van Wijk bij 
Duurstede naar Renkum en te
rug. Een soort tocht naar het ver
leden; even uit de moderne tijd 
wegdromen. 
"Vooral inwoners van de plaatsen 
waar we langs varen gaan mee", 
weet Hubert Kraaivanger, organi
sator van de tocht. "Want het is 
en blijft leuk om vanaf het water 
naar je woonomgeving te loeren; 
zeker op zo'n bijzondere boot." 

Kraaivanger wil van de Rijntocht 
langs de Heuvelrug en de Gelder
se Vallei een jaarlijks evenement 
maken. 
De in 1911 gebouwde raderboot 
onderhield voor de oorlog de lijn
dienst Culemborg-Schoonho
ven-Rotterdam. Auto's en verhar-

de wegen waren nog onbekend, 
terwijl de trein een duur en om
slachtig alternatief was. De Kapi
tein Kok- toen een stoomboot
kende veel passagiers. "Toen kon
den er officieel twaalthonderd 
mensen op deze boot, maar vaak 
zat er veel meer volk op; echt afge
laden vol", licht Kraaivanger toe. 
Hij weet ook dat er incidenteel in 
oostelijke richting de Rijn werd 
opgevaren: pleziertochtennaar 
de Westerbóuwing bij Ooster
beek "Dus deze route langs Rhe
nen is niet helemaal nieuw voor 
dit schip." 
Anno 2003 mogen er nog maar 
maximaal vierhonderd lietheb
bers mee aan boord. Die worden 
tijdens de toch bijgepraat over al
les wat ze zien: korte lezingen 
over de scheepvaartgeschiedenis 
en de Rijnoevers. Met veel hapjes 
en drankjes om het genot - zeker 
op zo'n prachtige zondag - verder 

te vergroten. 
In de jaren vijftig werd het schip 
verkocht aan een Duitser en 
kwam het in Ludwigshaven te lig
gen. De eigenaar haalde de 
stoomkracht eruit en liet een die
selmotor plaatsen om de raders 
in beweging te krijgen. De gemid
delde snelheid bedraagt vijftien 
kilometer per uur. In Rotterdam 
ligt overigens het laatste Neder
landse raderschip - 1De Majesteit' 
geheten - dat nog op stoom oyer 

- de wateren puft. 
De Kapitein Kok is midden jaren 
zeventig teruggehaald en geheel 
gerestaureerd. Amsterdam is nu 
de thuishaven; met een nieuw le
ven als een recreatie- en party
schip. Eens per jaar ook terug op 
de Rijn langs Amerongen, Eist en 
Rhenen. Volgend jaar weer, be
zweert Kraaivanger. Want ook 
dan oogt de Rijn zonder al te veel 
fantasie nog steeds als in 1912. 





1\lEDERLEK I�IEUWS 19 april 2005 

NIEUWE 'HISTORISCHE VAARTOCHT' 
MET ORIGINELE NEDERLANDSE RIVIERRADERBOOT 'KAPITEIN KOK' 

Ruim 3350 mensen zijn sinds 2000 al meegeweest met de voor� 
gaande 'historische vaarten' met de radersalonboot KAPITEIN KOK! 
Deze vaarten vormen dan ook hoe langer hoe meer een niet meer 
weg te denken Schoonhovense klassieker. 

De KAPITEIN KOK heeft van 1911 
tot in 1946 als REEDERIJ OP DE 
LEK 6 in de lijndienst Culemborg 
� Schoonhoven � Rotterdam van 
de Stoomboot�Reederij op de 
Lek (SRodL) gevaren. 28.2.1948 is 
deze lijndienst gestaakt. De 'ZES' 
heeft nog enige jaren verhuur� 
vaarten verzorgd en is in 1950 
naar het Duitse Ludwigshafen 
aan de Rijn verkocht. Na 26 jaar 
stilliggen als onder meer loods� 
enstation en restaurant van Kar! 
Pister is de 'Rheingaststätte 
KURPFALZ' door de Nederlandse 
familie Key in 1976 aangekocht 
en in 1976�77 geheel hersteld. 
Het schip heeft sindsdien het IJ 
in Amsterdam als thuishaven 
(eerst de Oostelijke Handels� 
kade en sinds 2003 de Javakade) 
en is eigendom van de in Die� 
men gevestigde Radersalonboot 
Kapitein Kok BV. Eigenaren: Wij� 
nand Key van 1976 tot in 1987/88, 
daarna Martin Key tot in het 
voorjaar van 2002 en sindsdien 
Jacob Bonninga. De KAPITEIN 
KOK doet gewoonlijk dienst voor 
representatieve verhuurvaarten 
en is een van de weinige werke� 
lijk toonaangevende schepen op 
dit gebied. De laatste jaren is het 

interieur verder verfraaid met 
veel nieuwe materialen en is het 
schip geheel opnieuw gelakt en 
geschilderd. 
De KAPITEIN KOK is in 1910�11 
gebouwd op de (neven)werf van 
J&K Smit in Krimpen aan de Lek. 
Afmetingen: lengte over alles 
57,88 m, breedte over raderkas� 
ten 13,65 m, grootste romp� 
breedte 7,00 m, 
maximale diepgang I ,45 m. Als 
lijndienstboot mochten er 1200 
passagiers op. Met de huidige, 
veel gerieflijker accommodatie is 
de capaciteit 400 personen. De 
schepraderen worden hydrau� 
lisch aangedreven door middel 
van een Cummins Vl2�cilinder� 
hoofdmotor van 620 pk en twee 
Hägglunds hydromotoren. De 
twee raderen of wielen kunnen 
onafhankelijk van elkaar draaien. 
De KAPITEIN KOK is een 'echte' 
raderboot en heeft dus geen 
hoofdschroef. Wel is een boeg� 
schroef aangebracht. 
De nieuwe 'historische vaart', op 
2e Pinksterdag maandag 16 mei 
2005, vindt weer plaats vanuit 
Schoonhoven, vroeger een van 
de belangrijkste aanlegplaatsen 
van de "Lekboten". Veel mensen 

uit Schoonhoven en omgeving 
werkten bij de Reederij. We 
varen vanaf de grote steiger bij 
de Veerpoort de Lek af richting 
Kinderdijk en dan de Noord op 
naar de rivierenstad Dordrecht 
waar de Stoomboot�Reederij op 
de Lek vroeger ook heen voer 
( 1935�37, 1940�44, 1945�46) na 
overname van de Dordtse dienst 
van de Stoomboot Reederij Fop 
Smit & Co. Het inschepen in 
Schoonhoven kan vanaf 9.30, het 
vertrek is stipt om I 0.00 en de te� 
rugkeer rond 17.00. Het tijdstip 
van afvaart is te halen met de 
streekbussen uit de richtingen 
Gouda (197) en Utrecht (154). 

De vaartocht wordt georgani� 
seerd door de Stichting Over 
Water (te Amsterdam en Schoon� 
hoven) in samenwerking met de 
Radersalonboot Kapitein Kok BV 
en met medewerking van onder 
meer de VVV Schoonhoven. 
Deze 'historische vaarten' zijn al� 
leen mogelijk door bijdragen van 
vele personen en instellingen. 
Aan boord zullen weer beknopte 
voordrachten plaatsvinden over 
de geschiedenis van de scheep� 
vaart op de grote rivieren en over 
deze rivieren zelf. Hiertoe zal 
onder meer een historische film 
over de Stoomboot�Reederij op 
de Lek vertoond worden. 
Aan boord is uiteraard eten en 

drinken verkrijgbaar, te koop met 
consumptie�afstreepkaarten. 

De Stichting Over Water heeft 
onder andere tot doel culturele, 
historische en informatieve vaar� 
tochten op touw te zetten. Aan� 
vullend worden soms ook busex� 
cursies gehouden. De aard van 
een vaart kan verschillen van een 
scheepvaart�historische tocht op 
een van de grote rivieren tot een 
literaire rondvaart op zee, gewijd 
aan een of meer belangrijke (ma� 
ritieme) schrijvers. Verdere in� 
lichtingen over de Stichting Over 
Water en haar activiteiten zijn te 
verkrijgen bij Hubert Kraaivanger 
in Amsterdam op tel. 020 6279343 
en Wim Slappendel in Schoonho� 
ven op tel. 0182 382887. 
Correspondentie: Zwanenburg� 
wal 176, I 011 JH Amsterdam en 
stow@xs4all.nl. Bankrekening: 
862541409 van Stichting Over 
Water in Amsterdam. 
Namens de (vele!) medewerkers 
van de 'historische vaartochten' 
met de KAPITEIN KOK heten wij 
u vast welkom aan boord en wen� 
sen wij u een aangename en inte� 
ressante vaartocht toe! 
Kijk om u heen, vooral ook op het 
schip, want deze vaarten staan in 
het teken van ontmoetingen en 
verhalen! Reist en geniet in het 
rivierengebied! 

Stichting Over Water, 2005 


