
Raderstoomboot
 DE MAJESTEIT

Welkom aan boord!

Thuishaven:
Maasboulevard Rotterdam



De Majesteit
Sinds het in de vaart kwam, in 1926, behoort De Majesteit tot de grootste en meest luxueuze 

raderstoomboten van Europa. Na jarenlang als cruiseschip het continent te hebben doorkruist, 

is het in 1999 in perfecte staat gerestaureerd tot varende feestlocatie voor zakelijke en privé- 

evenementen. Een reis met De Majesteit is altijd een belevenis.

Aan exclusiviteit geen gebrek. Aan boord kunt u rekenen op een koninklijke verzorging in  

nostalgische sferen. Tijdens uw verblijf in één van de monumentale salons geniet u samen met 

uw gasten van het beste dat organisatie, bemanning en keukenbrigade u te bieden hebben. 

Daarom: welkom aan boord van De Majesteit. U staat op het punt iets bijzonders te beleven.



Wat een geweldig gezicht moet het zijn geweest om, staande aan het Maasstation te 

Rotterdam, het komen en gaan van de vele raderstoomboten te aanschouwen. Elk sein van de 

stoomfluit betekende het begin van een spannende reis naar weer een nieuwe bestemming. 

Bijvoorbeeld over de Rijn, langs de romantische Lorelei, waar de legendarische nimf met haar 

lokkende gezang menig schipper in vervoering bracht.

De Majesteit start haar maritieme carrière op 1 mei 1926 als ‘Schnelldampfer Rheinland’ in 

Duitsland. Welgestelde burgers laten zich maar wat graag verwennen op het luxe cruiseschip, 

dat beantwoordt aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en comfort. �

Een bombardement in 1945 lijkt hier een vroegtijdig einde aan te maken, maar gelukkig komt 

het schip in 1951 opnieuw in de vaart, mooier en sneller dan ooit. Eind jaren ’50 verwerft de 

‘Rheinland’ internationale bekendheid vanwege haar rol in de Elvis Presley-film G.I. Blues.

Tot 1983 wordt het raderstoomschip (inmiddels omgedoopt in Rüdesheim) ingezet voor 

passagiersvervoer tussen Mainz en Keulen, om vervolgens een statisch bestaan als restaurant-

schip te leiden. Als het schip tenslotte in 1993 in handen komt van de familie Key, is het voort-

bestaan van een uniek maritiem monument veiliggesteld. Rotterdam heeft er een attractie bij.

Wat een geweldig gezicht moet het zijn geweest om, staande aan het Maasstation te 

Reis door de tijd
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Zes jaar lang hebben ervaren specialisten gewerkt 

aan de restauratie van het voormalig parade-

paardje van de Rijn. Veel moest er gebeuren.  

Met ambachtelijke methoden en technieken (o.a. 

authentieke klinkgereedschappen) is het resultaat 

uiteindelijk ‘net als vroeger’. Of zelfs beter, want 

moderne faciliteiten als klimaatbeheersing en 

audiovisuele presentatiemiddelen bieden u een 

duidelijke meerwaarde.

De majestueuze stoommachine (een schitterend 

staaltje van techniek, zichtbaar vanaf het hoofd-

dek) is helemaal gerestaureerd en terug onder 

stoom gebracht. Ook de ketel heeft een totale  

revisie ondergaan en de officiële goedkeuring van 

het Hollands Stoomwezen ontvangen.

En vanzelfsprekend is ook aan het interieur - met 

haar sierlijke hout- en glaswerken - veel zorg en 

aandacht besteed. Dat zie je, dat voel je. In de 

diverse salons vindt u steeds een hoogst eigen 

nostalgische sfeer. Alles aan boord getuigt van een 

vurige passie voor stoomvaart en de dingen die 

daarmee te maken hebben. Kortom, De Majesteit 

beschikt  opnieuw over de fameuze grandeur die 

het varen onder stoom zo aantrekkelijk maakt.

Oude grandeur helemaal terug
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Raderstoomboten worden van ouds-

her geassocieerd met show en enter-

tainment. Voor uw evenement op 

De Majesteit kunt u kiezen uit 

diverse mogelijkheden op het gebied 

van muziek, artiesten, entertainment, 

etc. Elke salon beschikt over een 

aparte muziekinstallatie.

Pianolasalon nu Midscheeps nu

De antieke pianolavleugel uit 1926 

is zonder meer het pronkstuk in 

deze salon. 

De ruimte is geheel ingericht in de 

no-nonsense Art Deco stijl die in de 

jaren ’20 zo razend populair was. 

Let bijvoorbeeld eens op de waaier 

in het tapijt, de geometrische 

accenten in het meubilair en de 

luxe glimmende metalen. 

De banken en wanden zijn op 

ambachtelijke wijze gemaakt van 

exotisch Pardoek hout met ingelegd 

Wengé en nikkel accenten. Kortom, 

een stijl die uitnodigt voor een feest 

zoals in de ‘roaring twenties’.

toen
Op deze wandelpromenade, die ook 

wel Social Hall wordt genoemd, 

komen de Prinsessesalon en de 

Veranda samen. U komt elkaar hier 

altijd wel een keertje tegen, al was 

het maar om de koers van het schip 

te volgen op de elektronische 

waterkaart. Vanaf deze plaats heeft 

u overigens een magnifieke kijk op 

het schouwspel van kracht en 

water, een dek lager. Als de avond 

valt en deze ruimte op het schip 

wordt omgetoverd tot een schitte-

rende balzaal ontstaat een sprook-

jesachtige ambiance. Het domein 

van dansliefhebbers!

toen

Het Midscheeps biedt legio mogelijk-

heden voor presentaties (tot 200 

personen in theateropstelling). 

Uitgebreide audiovisuele middelen 

bieden de perfecte ondersteuning 

voor uw belangrijke boodschap, 

special act of de performance van 

een artiest.
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BemanningNaast de kapitein zorgen de Chef-

kok, de Cruise-manager en hun staf 

dat het u aan niets ontbreekt. 

Zij zijn volledig voorbereid op hun 

taak als gastheer-van-de-gastheer en 

trakteren u en uw gasten dan ook 

op een vorstelijk onthaal. 

Voor een persoonlijk advies of  

een rondleiding bent u van harte  

welkom aan boord.

Varen  onder stoom
Aan boord van De Majesteit maakt u deel uit van  

een fascinerend schouwspel. Het uitzicht op de 

stoommachine, een wonder der techniek, geeft  

een ongekend gevoel van rijkdom. Niet minder  

dan 750 paardenkrachten zorgen voor de geruisloze  

aandrijving van de reusachtige, beweegbare  

schoepenraderen (Morgan patent). Zij kunnen het 

schip opstuwen tot een snelheid van maar liefst  

25 kilometer per uur.

En u kunt het allemaal meemaken. Live!
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Prinsessesalon nuPrinsessePrinsesseP
Een technisch huzarenstukje betreft 

de telescopische buffetlift, die ogen-

schijnlijk uit het niets verschijnt en 

voor een grootse indruk zorgt. 

Te meer omdat het binnenste gedeel-

te van deze carrousel doorsuist naar 

het bovendek. Niet alleen buffetten, 

maar ook producten en artiesten 

kunnen hiermee op spectaculaire 

wijze tevoorschijn worden getoverd. 

Succes gegarandeerd.

   toen

De thuishaven van De Majesteit is 

Rotterdam. Een fascinerende wereld-

stad met internationale allure. Door 

middel van een havenrondvaart krijgt 

de gast een goed beeld van de laat-

ste ontwikkelingen. Deze afwisselen-

de tocht over de Nieuwe Maas, langs 

de spectaculaire skyline en door de 

oude en moderne havens, zorgt voor 

een bruisende sfeer.

     toen

Kapiteinsalon nu

Wel eens aan het roer gestaan 

van een grote raderstoomboot? 

Aan boord van De Majesteit 

kan dat. In de Kapiteinsalon, 

het voormalig hoofdkwartier, 

ziet u hoe de stuurhut er in 

vroeger tijden uitzag. Vanachter 

het reusachtige stuurwiel kunt u 

het schip naar veilige wateren 

loodsen. Het uitgebreide 

instrumentenpaneel, compleet met 

kompas, telegraaf en natuurlijk 

DGPS (Digital Global Positioning 

System), houdt u van minuut tot 

minuut op de hoogte van onder 

meer snelheid, koers en diepgang.

Achter de bronzen beeltenis van 

Prinses Juliana uit 1935 van de 

beeldhouwer Gerrit Jan van der 

Veen vindt u de Prinsessesalon. 

Als u de salon betreedt, gaat u 

terug naar de negentiende eeuw, 

toen de Victoriaanse stijl populair 

was. In een omgeving van groen, 

karmijnrood en goudaccenten 

komen het rustieke meubilair, 

de prachtige antiquiteiten en de 

sierlijke ornamenten volledig tot 

hun recht. Hier kunt u genieten 

van het beste comfort dat 

De Majesteit zo uniek maakt.
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Beneden in de kombuis buigen de Chefkok 

en zijn brigade zich over de nieuwste  

gastronomische surprises. Met behulp van 

de telescopische buffetlift worden die op 

zeer verrassende wijze aan u gepresenteerd. 

Een spektakel! Entertainment

Aan entertainment worden - terecht - 

steeds hogere eisen gesteld. Ze bepalen 

mede het succes van uw evenement.

Vandaar dat u via De Majesteit een  

beroep kunt doen op diverse gedreven 

entertainers en artiesten die uw gelegen-

heid nog meer impact meegeven. Culinair
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Grote raampartijen bieden vanuit de 

yachtclub een royaal uitzicht aan 

onze gasten. De fraaie lichtkoepel 

boven de monumentale bar vormt 

de ideale ambiance voor een gezellig 

onderonsje. Rotterdam Ahoy, oftewel 

proost! 

    toen

Voor wie buiten wil genieten van het 

raderstoomspektakel is er het 

Promenadedek. Deze exclusieve 

‘buitenplaats’ grenst aan de Palmen-

salon op het bovendek. 

Rondwandelend valt direct het 

sierlijk lofwerk op, dat geheel door 

kunstenaars vervaardigd is.

Palmensalon nu

    toen
De ‘beau monde’ vermaakte zich 

opperbest in de palmensalons aan 

boord van de grote transatlantische 

stoomschepen, begin twintigste 

eeuw. Voor veel dames en heren 

bleek deze ‘tuinsalon’ een geliefde 

ontmoetingsplaats. Ook 

De Majesteit heeft haar eigen 

Palmensalon, geïnspireerd door 

de beroemde Franse architect 

Charles Mewès. Hij wordt gezien 

als het creatieve brein achter de 

inrichting van beroemde uitgaans-

gelegenheden als The Ritz in 

Londen en Parijs.

Rotterdamsalon nu

Ode aan ‘s werelds grootste haven-

stad, thuishaven van De Majesteit. 

Raderstoomboten vormen van 

oudsher een vertrouwd beeld in 

deze haven, zoals hier aan het 

Maasstation in Rotterdam. 

Vroegere tijden herleven in de 

Rotterdamsalon waar 

kapiteins, haven-

baronnen en ministers 

elkaar ontmoetten in de nautische 

sfeer van de yachtclub. Massief 

mahonie en sierlijk smeedwerk 

accentueren de chique uitstraling 

van deze gewilde locatie aan boord.   
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Met Raderstoomboot De Majesteit geeft 

u uw evenement altijd de juiste bestem-

ming. Voor elk feestelijk en zakelijk doel 

staan wij, uw organiserend team, de vol-

tallige bemanning en de keukenbrigade 

geheel tot uw beschikking: 365 dagen per 

jaar, 7 dagen per week.

Zowel voor kleine groepen vanaf vier 

personen als voor grote gezelschappen 

creëren we exclusieve belevenissen 

waarover nog lang zal worden nagepraat. 

Laat u (opnieuw) verrassen door 

De Majesteit. Bel gerust voor meer 

informatie of een pasklaar advies. 

Met nautische groet, 

Klemens en Christine Key

DEALERDAG 
KICK-OFF MEETING 
CONGRESDINER 
RECEPTIE 
PRODUCTPRESENTATIE 
JUBILEUM 
PERSONEELSPARTY 
THEMAFEEST 
INGEBRUIKNAME 
SENIORENDAG 
RELATIEPARTY 
FUSIEFEEST

Boekingen INFO

Altijd de juiste bestemming!
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