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Tijd.art. ss Minister C. Lely 

 

 

Onderstaande artikelen werden eerder gepubliceerd in dagblad ‘De Rotterdammer’ in 1966 .  

De artikelen, van een onbekende auteur, is hier integraal overgenomen, inclusief 

tussenkoppen en eventuele schrijf-, stijl-, tik- of zetfouten.  De naam ‘C. Lelij’ werd soms ook 

gespeld als ‘C. Lely’. 

 

 

Uit de rijke historie van de “Lely”, deel 1  (22 oktober 1966) 
 
Hierbij het eerste van drie verhalen, waarin de “stokoude” stoomboot Minister Lely van de 

RTM de hoofdrol speelt.  Dit schip vaart nog steeds, het heeft een rijke geschiedenis waaruit 

onze RTM-medewerker veel wist te putten. 

 

 

In vliegende storm op steiger ... 
 

- Afgelopen zomer, en wel op 1 september, waren wij er getuigen van dat het ss Lely de 

haven van Zijpe binnenvoer.  Niets bijzonders, zult u zeggen.  Gedurende het vakantieseizoen 

kon men de “Lely” dagelijks de haven uit- en zien invaren.  ’s Morgens half twaalf vertrok het 

schip vanaf de aanlegsteiger, meestal afgeladen met opgeruimde vakantiegangers, om via het 

Zijpe koers te zetten naar het historische stadje Zierikzee.  Vele toeristen koesteren de 

prettigste herinneringen aan een mooie tocht over de brede Zeeuwse stromen.  ’s Middags 

werd de tocht in omgekeerde richting gemaakt. 

 

- Op de dag lag de “Lely” werkloos voor de ponton.  Nu geen gedrang van passagiers, die 

haast hadden aan boord te komen, om toch maar vooral een mooi plaatsje in een der kajuiten 

te veroveren; hoewel het onze ondervinding is, dat men in de ruime kajuiten van iedere plaats 

af een ruim en vrij uitzicht naar buiten heeft. 

 

- Op het moment dat wij op het aanlegsteiger (ponton) te Zijpe stonden, moest het schip 

verhaald worden.  Nu het toeristenseizoen ten einde was, was er geen emplooi meer voor de 

oude veerboot.  Dus zat er niets anders op dan hem gedurende de wintermaanden in een 

verlaten hoekje van de haven te Zijpe aan de ketting te leggen.  Voor het laatst van dit seizoen 

beklom de kapitein de stuurhut, waar hij de telegraaf op “Langzaam vooruit” zette. 

 

- Op het dek van de boot een bootsman, die trachtte de kabel, waar mee het vaartuig op de 

bolster van de ponton was verbonden, los te wippen.  Het lukte niet !  Ook een tweede poging 

daartoe mislukte.  Ondertussen werd de ruimte tussen de boot en de ponton groter.  De 



bootsman (in betere tijden machinist op een der vele RTM-veerboten) vroeg ons de kabel van 

de bolster te willen losmaken, aan welk verzoek wij natuurlijk voldeden.  Daarna werd dan de 

boot verhaald. 

 

- Het s.s. Minister C. Lely is één der oudste, zo niet de oudste, nog in bedrijf zijnde 

stoomboten in ons land.  Het schip werd namelijk aan et eind van de vorige eeuw gebouwd op 

de werf van de firma Smit te Kinderdijk.  In het jaar 1900 werd de Lely ingezet op de RTM-

veerdienst Numansdorphaven-Zijpe, als verlengstuk van de op 30 april 1898 geopende 

(eerste) stoomtramdienst Rotterdam Numansdorp haven.  De proefvaart, werd meegemaakt 

door talrijke autoriteiten, onder wie een paar ministers.  

 

- Tijdens haar 66-jarig bestaan heeft de oude veerboot zo het een en ander meegemaakt.  De 

Zuidhollandse en Zeeuwse stromen staan vanouds bekend als moeilijk te bevaren rivieren.  

Stormen en orkanen hebben menigmaal geprobeerd de veerboot uit haar positie te brengen of 

ten onder te doen gaan.  Doch dank zij het vakmanschap van de kapiteins, die in de loop der 

jaren het bevel over de veerboot voerden, kregen orkanen en stormen geen vat op de Lely. 

 

- Uitgezonderd dan die éne keer, tijdens een vliegende storm op 30 september 1911.  Op die 

dag had kapitein J.C. Roth, die vanaf 1908 tot 1936 het commando over de “Lely” voerde, 

zijn periodieke vrije dag.  Ondanks de zware storm en de hoge zee, besloot de stuurman, die 

de kapitein verving, de overtocht vanaf Numansdorphaven naar Zijpe te aanvaarden.  Enige 

passagiers hadden zich ingescheept, want, overlegden zij, als de “stuur” van mening is, dat de 

zeven kwartier durende overtocht gemaakt kan worden, waarom zouden wij dan aan de wal 

blijven ?  Alles verliep tijdens de overtocht naar wens.  Nou ja, het schip voer meer onder dan 

boven water, doch dat deerde noch bemanning, noch passagiers. 

 

 

Speelbal 

 

- Nog slechts enkele hinderde meters varen en de “Lely” zou de kop binnen de veilige haven 

van Zijpe steken.  “Stuur”  Van der Est had reeds door de spreekbuis vanaf de stuurhut zijn 

stem in de machinekamer laten klinken “Licht voorop !”  Het zoeklicht op de kop van het 

schip floepte aan.  De contouren van de wal werden zichtbaar in het felle licht.  Toen 

gebeurde het...  Wind en stroom kregen vat op het hoog op de golven dansende vaartuig.  Met 

alle macht die in hem was en rekening houdend met stroom en wind probeerde de stuurman 

het schip in de goede koers te houden.  Al zijn vakmanschap mocht echter niet baten.  Steeds 

dichter naderde het schip de ingang van de haven, gekluisterd in de boeien van de sterke 

stroom en hevige windstoten.  Als een speelbal van wind en golven werd zijn schip op de 

rijkssteiger buiten de haven geworpen.  Hoog zat zijn schip geboeid op het obstakel.  

Gelukkig konden passagiers en bemanning het schip veilig verlaten. 

 

- Tweemaal per dag maakte de Lely de lange vaartocht Numansdorphaven Zijpe v.v.; alleen 

in de zomermaanden werd driemaal per dag gevaren.  Aanvankelijk was Ooltgensplaat in de 

vaarroute opgenomen.  Ten gerieve van haar passagiers had de RTM, toen zij haar 

tramdiensten op Goeree Overflakkee op 30 april 1909 opende, de lijn Middelharnis 

Ooltgensplaat tot aan het aanlegsteiger van de veerboot doorgetrokken. 

 

- Dat betekende dat de passagiers, die van de veerboot kwamen en het eiland in moesten, een 

directe aansluiting op de stoomtram hadden.  De grillige stromingen van het Hellegat, 

Volkerak en Krammer gooiden echter roet in het (veerboot)eten.  De stromingen waren er de 



schuld van, dat er steeds meer zand werd aangevoerd, op de hoogte waar de “Lely” de 

vaargeul verliet om koers te zetten naar de aanlegsteiger te Ooltgensplaat.  Op den duur nam 

de verzanding voor de steiger dergelijke afmetingen aan, dat het voor de veerboot een 

hachelijke onderneming werd om zonder gevaar voor ophoogvaren voor de steiger te komen.  

Uiteindelijk werd het vaarwater zo ondiep, dat het niet meer mogelijk was Oolgensplaat “aan 

te doen”. 

 

 

Om stroom 

 

- Er werd naar een andere mogelijkheid omgezien om eventuele passagiers van en naar 

Ooltgensplaat toch met de veerboot te blijven vervoeren.  Die mogelijkheid deed zich voor, 

toen veerschipper Van Nimwegen te Ooltgensplaat, die met een klein motorbootje tegen een 

tarief van f 2,50 per persoon overzette van Ooltgensplaat naar Dintelsas, zich na overleg met 

de RTM-directie bereid verklaarde met zijn motorbootje tegen een tarief van f 0,25 passagiers 

van en naar de veerboot te brengen. 

 

- De kapitein van de veerboot gaf, indien er passagiers voor Ooltgensplaat aan boord waren, 

een stoot op de stoomfluit.  Op dit sein voer de heer Van Nimwegen de haven van 

Ooltgensplaat uit om de passagiers af te halen.  De ´´Lely´´ bleef op stroom liggen, onderwijl 

werd het losse stuk in de reling eruit gehaald, om op die plaats een trapje aan te brengen, 

waarlangs de passagiers in het kleine motorbootje konden overstappen, wanneer dit langzij 

gekomen zou zijn. 

 

- Vooral met stormachtig weer, wanneer er hoge zeeën liepen, eiste het veel stuurmanskunst 

van beide kanten om de passagiers veilig in het hevig op de golven dansende motorbootje van 

Van Nimwegen te doen belanden.  Doch dankzij het zeemanschap van kapitein J.C. Roth van 

de Lely en  de heer Van Nimwegen zijn er bij deze escapades nooit ongelukken gebeurd. 

 

 

- / - 

 

 

 

Uit de rijke historie van de “Lely”, deel 2  (5 november 1966 ?) 

 
Dit artikel is nog niet getraceerd. 

 

 

- / - 

 

 

 

Uit de rijke historie van de “Lely”, deel 3  (19 november 1966) 
 

Wij hebben getracht u een beeld te schetsen van een stuk geschiedenis van één der RTM-

veerboten en voor een deel ook van haar bemanning.  De geschiedenis van de Minister C. 

Lely munt uit door gevarieerdheid.  Niet alles hebben wij kunnen vermelden wat in dezen 

vermeldenswaard is.  Daarom doen wij een beroep op lezers, die herinneringen, hetzij prettige 



of minder prettige, aan de “Lely” bewaren, ons die schriftelijk te doen toekomen.  Ook foto´s 

van de “Lely” of een der andere RTM-veerboten zijn ons welkom.  Voor uw medewerking 

zeggen wij u bij voorbaat dank ! 

 

 

Europees rekord van “tramboot” ? 
 

- Gedurende vierenzestig jaar heeft de Minister C. Lely, zoals de officiële naam luidt, de 

communicatie tussen de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden onderhouden.  Waarschijnlijk 

vestigde zij daarmede een Europese record, want zover ons bekend is er geen veerdienst die 

het zolang heeft volgehouden.  In ieder geval was het, wat de afstand betreft, de langste 

veerdienst van Europa.   

 

- Verscheidene kapiteins hebben het commando over de “Lely” gevoerd.  Van 1908 tot 1936 

was de kapitein J.C. Roth (reeds in 1900 als bootsman op deze boot gestapt die het roer 

(letterlijk en figuurlijk) in handen had.  Hij werd opgevolgd door zijn broer J.W. Roth (die 

eveneens een koninklijke onderscheiding verwierf voor het redden van drenkelingen).  Na 

diens overlijden was het kapitein J. Quaack, die het bevel over de veerboot voerde.  Deze 

moest het roer en het commando over het schip overdragen aan kapitein J. Kik, die als laatste 

kapitein dienst deed op de Lely in de geregelde veerdienst Numansdorphaven-Zijpe. 

 

- Duizenden passagiers heeft de veerboot in de loop der jaren vervoerd.  Niet alleen passagiers 

vervoerde de Lely, tot haar lading behoorde ook koeien, varkens, paarden en geiten.  Op de 

Rotterdamse veemarktdagen (maandag en dinsdag) vertrok de boot al heer vroeg in de 

morgen uit Zijpe met in de kajuiten 1e en 2e klas veehandelaren en –boeren; op het voor- en 

achterdek vond het vee een onderkomen.   

 

- Na de opheffing van de veerdienst Numansdorphaven-Zijpe op 19 november 1964 werd de 

“Minister C. Lely” voorlopig opgelegd in de tramhaven te Hellevoetsluis.  Het zusterschip 

van de “Lely”, de Minister Ph.W. van der Sleijden, eveneens in dienst gesteld in 1900, werd 

in het jaar 1962 voor de sloop verkocht.  De RTM achtte voor de “Lely” de tijd nog niet 

gekomen om haar tot schroot te laten verwerken. 

 

- Zo heeft deze voormalige veerboor in het afgelopen zomerseizoen een belangrijke bijdrage 

geleverd in het toeristenverkeer.  Vele toeristen uit binnen- en buitenland maakten gebruik 

van de gelegenheid om de anderhalf uur durende vaartocht van Zijpe naar Zierikzee te maken.  

Voor velen van het was het de eerste keer dat zij kennismaakten met het historische, mooie 

stadje Zierikzee.  Velen zagen ook voor het eerst de Oosterscheldebrug, waar de “Lely” op 

haar vaartocht naar Zierikzee onderdoor voer. 

 

- Het commando over de “Lely” gedurende de zomermaanden was toevertrouwd aan kapitein 

D. van der Est uit Middelharnis.  Ook hij bewaart vele herinneringen aan de tijd dat hij “op de 

brug” van één van de vele RTM-veerschepen stond.  Na een dienstverband van 47 jaar nam 

hij wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 10 oktober jl. afscheid van zijn 

maatschappij en collega´s.  Praktisch op alle veer- en sleepdiensten heeft hij gevaren.  Zoals 

dat met de meeste kapiteins van de RTM het geval is, begon hij ook als dekknecht. 

 

- Het was zijn vader die tijdens de storm van 30 sept. 1911 met de “Lely” omhoogvoer op de 

rijkssteiger te Zijpe, een “stranding” overigens, waarvoor hij door zijn directeur niet 

disciplinair gestraft werd.  Integendeel: hem werd lof toegezwaaid voor het feit, dat hij, 



ondanks de hevige orkaan, kans had gezien de veerboot tot voor het Zijpe te brengen.  Dat hij 

in het zicht van de haven omhoogvoer, was niet te wijten aan ondeskundigheid zijnerzijds, 

soch aan grillige samenspel van wind, golven en stromingen voor de monding van de haven 

van Zijpe  

 

- Of de (vaar)rol van de “Lely” na zesenzestig jaar trouwe dienst is uitgespeeld, is niet 

bekend.  Bij informatie deelde men ons mee, dat er nog geen beslissing is genomen wat er met 

dit schip zal gebeuren.  Het ligt in de haven van Zijpe niemand in de weg.  Zo op het oog ziet 

de oude veerboot er goed uit.  Ook de stoommachine verkeert nog in goede staat. 

 

- Mocht echter de “Lely” in het volgende zomerseizoen toch weer worden ingezet als 

toeristenschip op de route Zijpe-Numansdorp dan raden wij u aan een tocht met dit schip te 

maken.  Er zijn slechts een paar door stoommachines aangedreven schepen in ons land in de 

vaart.  Dus is een  vaartocht met een stoomschip een evenement.  Op zo´n schip hoort men 

nog het stampen van de cilinders en zuigers die de schroef aandrijven; diep beneden in het 

schip kan men de machinist de diverse handels zien bedienen en kolen op de twee vuren 

onder de stoomketel zien gooien.  

 

 

Een andere ? 

 

- Mocht de RTM er toe besluiten, de “Lely” voor de sloop te verkopen, dan zal men een ander 

vaartuig, uitgerust met een dieselmotor, gedurende het volgende zomerseizoen de 

bovengenoemde toeristendienst worden uitgevoerd.  Er bestond in het nu achterliggende 

vakantieseizoen van de zijde van het publiek grote belangstelling voor de drie 

toeristenbootdiensten, welke de RTM vanaf mei tot en met september, oip de Zeeuwse 

stromen exploiteerde.  (Zijpe-Zierikzee, Zierikzee-Veere en Scharendijke-Ouddorp of in 

omgekeerde richting.)   

 

- Misschien dat kapitein D. van der Est de “eer” te beurt is gevallen als laatste het commando 

te hebben gevoerd over de oude veerboot “Minister C. Lely”... 

 

 

 

Beschouwing 
 

- De auteur lijkt familiaire banden te hebben gehad met één of meerdere RTM-kapiteins.  Na 

de aanname van de Deltawet door de Tweede Kamer, in 1958, was het einde van de RTM-

veerdiensten onvermijdelijk.  Het bestaan van de oude tot zeer oude RTM-veerboten werd 

gerekt tot begin jaren ´60 .  Nieuwe grote veerschepen waren niet meer nodig.  Toch zag 

RTM-directeur Henri van Zuijlen dat het toerisme flink geld opleverde, en hij bestelde 1965-

66 alsnog drie nieuwe toeristenschepeno, die ook nog even als voet- en fietsveer hebben 

dienst gedaan.  Deze drie schepen zijn overigens behouden en tot op heden (in het buitenland) 

actief !   

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 

 



 
 

ss Minister C. Lelij in het begin van haar bestaan, met open stuurhut. 

 

 

 
 

ss Minister C. Lelij vaart de haven van Zijpe binnen.  Tijdens  

haar zwarte periode, met gesloten stuurhut op het bovendek. 
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