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Dit jaar zijn wij het vaarseizoen zeer 
vroeg gestart…. Helaas zonder Henk. 
We zullen zijn enthousiasme, passie 
en gedrevenheid voor de Maarten erg 
gaan missen. Desondanks  gaan we als 
groep vrijwilligers en vrienden van de 
Maarten door met het uitoefenen van 
onze gezamenlijke hobby nl. het in de 
vaart houden van de stoomsleepboot 
Maarten en deze behouden voor de 
volgende generaties na ons zoals Henk 
het ook bedoelt heeft.

Langs deze weg wil ik, Arend Cnossen, 
als nieuwe voorzitter van de Stichting 
Stoomsleepboot Maarten iedereen  heel 
erg bedanken voor alle steun op welke 
manier dan ook  aan Cilia en de kinderen 
tijdens deze moeilijke periode. Wij als 
bestuur van de Stichting hebben hier en 
daar nog een steentje bijgedragen om 
aan de wensen van de familie te voldoen 
in de rouwperiode. Zo is er een rouwvlag 
in het wand van de Maarten gehangen 
en is op de dag van de crematie de 
Nederlandse vlag halfstok gehangen. 
Dit werd overigens ook in de gehele 
museumhaven van Leeuwarden gedaan, 
wat een mooi gebaar! Een bloemstuk en 
een advertentie in de krant namens alle  
vrijwilligers en vrienden van de Stichting 
zijn ook verzorgt.

Nieuwe  bestuur Stichting 
Stoomsleepboot Maarten
Vorig jaar zijn er een aantal vergade-
ringen geweest om een nieuw bestuur 
te vormen voor de Stichting. Joop de 
Haan heeft hier het nodige werk aan 
gehad om het allemaal op papier klaar 
te krijgen. Dit heeft geresulteerd dat 
in november 2017 Henk is afgetreden 
als voorzitter en is het nieuwe bestuur 
geformeerd; Arend Cnossen voorzitter, 
Cilia van Duuren penningmeester en Jan 
Leyenaar secretaris. Ook zijn er nog twee 
algemene bestuursleden toegevoegd, 
dit zijn René Nammensma en Fetze Klik. 
Zo is het een mooi vijf koppig bestuur 
geworden. We gaan nu in deze samen-
stelling de Stichtingsdoelen voortzetten 
en daarmee trachten de Maarten in de 
vaart te houden   zoals we dat de laatste 
jaren gewend zijn. De afgelopen jaren 
hebben Henk en ik samen al veel werk 
voor de Stichting gezamenlijk opgepakt, 
zodat ik er langzaam in kon groeien en 
Henk beetje bij beetje naar de achter-
grond kon treden, ook op nautisch ge-
bied. Het varen met de Maarten werd 
steeds meer door mij overgenomen ti-
jdens de afgelopen evenementen. Wat 
een geluk dat we al met dit proces bezig 
waren,  nu kon het eigenlijk vlekkeloos 
overgedragen worden. 

Winter werkzaamheden
Nadat we het vaarseizoen van 2017 
hebben afgesloten met de sinterklaas 
intocht en de verrassingsvaartocht voor 
Jan Walpot in november , hebben we 
de Maarten weer winterklaar gemaakt 
in december. Dit is altijd weer een hele 
klus, het water uit de stoomketel moet 
eruit en wordt aan de binnenkant hele-
maal gereinigd, de stoommachine met 
alle aangehangen pompen moeten  afg-
etapt worden. Ook de achterpiek, drink-
watertank en diverse ketelappendages 
moeten afgetapt worden, zodat er bij 
vorst niks kapot kan vriezen.

Ondanks zijn ziekte, heeft Henk toch 
deze afgelopen winterperiode de 
nodige werkzaamheden aan boord 
verricht, al was het op een iets lager 
tempo. Tot en met begin februari is hij 
nog actief geweest met zijn projecten, 
zoals de laatste handleggen aan het 
stoompomp project, hier zijn nog extra 
hitte afschermingen gemaakt met als 
blikvanger een mooie koperen knop 
als extra houvast in de machinekamer. 
Samen met Jan is ook nog de bilgewater 
afzuigleiding verder naar het vlak 
gebracht zodat er nog beter en meer 
water afgevoerd kan worden. Het 
allerlaatste project van Henk was hem 
zeer dierbaar, een hele mooie originele 
scheepstelegraaf afkomstig van de 
gesloopte stoomsleper Canada van 
Piet Smit. De telegraaf had een flinke 
restauratie beurt nodig en is uiteindelijk 
geheel door René Nammensma 
nagekeken en gepolijst. Helaas heeft 
Henk dit zelf niet meer volledig kunnen 
meemaken, maar werd wel de blikvanger 
tijdens de afscheidsplechtigheid in 
Goutum, wat zal hij er trots op geweest 
zijn.   
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Tijdens de winterstop wordt er niet stil 
gezeten. Deze afgelopen winterperiode 
zijn er toch weer behoorlijk veel 
klussen aangepakt. Een aantal waren 
al eerder ingang gezet, maar waren 
nog niet helemaal afgerond. Te noemen 
zijn : De nieuwe dekwaspomp; Rene 
Nammensma heeft de stoomketel 
waterzijdig geïnspecteerd en heeft hier 
weer foto’s van gemaakt, ook de olie 
opvang sponsen in de ketel zijn gelijk 
weer vervangen  door nieuwe; alle 
vlampijpen zijn gereinigd op een milieu 
verantwoorde manier met behulp van 
een speciaal hulpstuk aan de stofzuiger; 
Fetze Klik heeft een nieuwe 400V/ 32A 
voedingskast verzorgt met twee stuks 
230V groepen en aardlekschakelaar; de 
branders zijn ook door Fetze allemaal 
nagekeken en op de juiste lengte 
gemaakt; in het achter verblijf zijn 
boven de bedden extra opberg rekken 
voor kleding en tassen gemonteerd door 
Arend Cnossen, het materiaal hiervoor 
hebben we te danken aan Piet Jorritsma 
(Gebr. Jorritsma); op marktplaats werd 
nog een hele mooie originele smeerpot 
gevonden voor een nog betere smering 
van de lagedruk schuifkast en is ook 
gemonteerd; het brander luchtregister 
is voorzien van nieuwe handwielen 
met een zeer origineel uiterlijk. Gosse 
Schokker heeft in het achteronder de 
bestaande spiegel een update gegeven 
door hier een hele mooie lijst omheen 
te maken en hier ook een plateau onder 
te maken met een mooie koperen strip 
afgewerkt.  De gehele lijst is eigenlijk te 
lang om alles te noemen, want er zijn 
nog veel meer ook kleine en grotere 
klussen gedaan.

Wat absoluut niet vergeten mag worden 
om te noemen en waar wij als Stichting 
Stoomsleepboot Maarten ook erg dank-
baar voor zijn, zijn de nieuwe matrassen 
op alle bedden aan boord en de nieu-
we kussens op de banken in de voor-
roef.  Dit alles is mogelijk gemaakt door 
onze vrijwilligers en vrienden Esdert en 
Hendrien Kats. Zij hebben door volledi-
ge financiële steun ervoor gezorgd dat 
dit mogelijk was. Nogmaals bedankt 
hiervoor!!

Boot Holland 2018
Boot Holland stond dit jaar ook weer op 
de agenda in februari. Hier hebben we 
een stand ingericht in samenwerking 
met B.A.S.M.  Het was weer een hele 
klus om de stand  van bemanning te 

voorzien. Karst Sytema werd onverwa-
chts ziek (dit gaat gelukkig alweer beter 
met hem) en ook Henk en Cilia waren 
uit de running. Anneke Cnossen heeft 
hier samen met de vaste vrijwilligers 
ook een dag de stand bemand, bedankt 
hiervoor! Er waren een paar mooie 
nieuwe blikvangers op de stand te zien, 
Henk had nog een mooi stuurwiel en 
een kleine stoommachine geregeld. Er 
zijn weer leuke contacten gemaakt op 
de beurs en we stonden mooi in de om-
geving van andere behoudsorganisa-
ties  zodat er ook even genetwerkt kon 
worden. Al met al een mooie beurs.

Sail Kampen 2018, een 
vroege (koude) start van het 
vaarseizoen
Nog nooit zijn we het evenementen-
seizoen zo vroeg begonnen. Sail Kamp-
en gaan we als eerste bezoeken dit jaar.  
Het ijs lag op het moment dat wij van 
Lemmer naar Kampen zijn gevaren nog 
op de dijk bij Kornwerderzand.

Nadat alles weer een beetje in de rust 
is gekomen na het overlijden van Henk, 
zijn we al snel aan boord begonnen 
om  alles weer vaarklaar te maken. Er 
was nog veel werk te doen. De mangat 
luiken moesten nog in de ketel, diverse 
aftappen gedicht worden, water in de 
ketel, achterpiek vullen, schoonschip 
maken, alles aan dek testen aan 
verlichtingen, stuurinrichting en ankerlier 
gecontroleerd op goede werking.

Op donderdag 22 maart  ging  voor het 
eerst dit jaar de brander weer aan voor de 
stoomketel en kon er langzaam worden 
begonnen met het opwarmen van de 
92 jaar oude ketel. De daarop volgende 

dagen werd de druk in de ketel steeds 
een beetje hoger op gestookt, zodat er 
op maandag 26 maart proefgedraaid 
kon worden met de stoommachine, dit 
is altijd weer een beetje spannend na 
een winterperiode, maar alles liep weer 
als vanouds. Dinsdag 23 maart werd 
nog gebruikt om alle hulpapparatuur 
te testen zoals de stoomgenerator, 
injecteur en dekwaspomp. Ook dit ging 
allemaal geweldig goed. 

Alles was nu klaar om op woensdag 28 
maart vanuit Leeuwarden te vertrekken 
naar Lemmer. De bemanning bestond 
uit Jan, Fetze, Bram, Cilia en Arend. Als 
gasten hadden we Kees v.d. Zweep (zeilt 
met 2 mastklipper “Dy abt fan Starum”)  
en Ineke Wonder (zeilt met de “Bonte 
Piet” een steilsteven platbodem).  8.45 
uur gingen de trossen los en om 9.00 
uur voeren we door de Slauerhofbrug. 
Het was een mooie rustige vaartocht 
met extreem weinig scheepvaart op de 
Friese wateren. Dit had als gevolg dat 
we om 14.45 al voor de wal lagen in 
Lemmer. Hier zijn onze gasten van boord 
gegaan en zijn wij als overgebleven 
bemanning lekker uit eten gegaan in het 
koude Lemmer.  

Donderdag ochtend mooi op tijd 
vertrokken vanuit Lemmer met als eind 
bestemming Kampen. Het was prachtig 
weer om over het IJsselmeer te varen, 
alleen de wind was nog steeds erg 
koud. Rond 14.00 zijn we  aangekomen 
in Kampen. Op dat moment was er nog 
weinig nautische activiteit en ook aan 
de wal was er nog genoeg te regelen  
door de organisatie van Sail Kampen.
Gerrit van der Veen (walkapitein Sail) 
kwam ons even hartelijk begroeten en 
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heeft ons al even in vogelvlucht het 
programma medegedeeld en  wist al te 
vertellen dat de Roek niet aanwezig zou 
zijn (erg jammer, hierdoor is er toch een 
stuk kade vrij gebleven). Hij zou ook zo 
snel mogelijk voor een stroompunt gaan 
zorgen, want die was er opdat moment 
nog niet. Dit heeft  nog tot de volgende 
ochtend geduurd, hierdoor kon er door 
de kou niet veel met een elektrische 

kachel gedaan worden aan boord (zelfs 
de stoomketel kon het niet warm mak-
en). Cilia en Arend zijn hier van boord 
gegaan en zijn door Wim Cnossen thuis 
gebracht (nog hartelijk dank hiervoor). 

Vrijdag middag kwam Arend weer aan 
boord om naar de schippers bijeen-
komst te gaan, hier werd alles nog even 
doorgenomen wat betreft de vloot-
schouw en kregen we onze vrijkaartjes, 
schippershandboek en vlag uitgereikt. 
Doordat de Scheelenkuhlen aankwam 
varen tijdens het palaver hebben zij dit 
gemist maar zijn door Arend voorzien 
van de nodige info en materialen.

De vlootschouw op vrijdag avond verliep 
ook prima, wij hebben ons goed aan 
de vaar volgorde kunnen houden wat 
zo belangrijk was voor de TV opnames 
van RTV Oost. We hadden een aantal 
extra bemanningsleden mee als gasten, 
Remco de Vries en Wim Cnossen  met 
de kinderen en René en Wieger Bergh 
(vader en zoon). 

Zaterdag, zondag en maandag lagen 
de Maarten en de Scheelenkuhlen voor 
de wal ter bezichtiging met draaiende 
stoommachine. Hier werd veel gebruik 
van gemaakt. De kade hoogte was wel 
redelijk hoog, maar gelukkig zaten er 

vaste trappen bij aangebouwd waardoor 
wij deze trap bij de midden bolder prima 
konden gebruiken om bezoekers veilig 
aan boord te nemen. Wel hebben we er 
zelf nog een extra lange leuning aange-
maakt om het nog beter toegankelijk te 
maken. Door deze actie hebben wij en 
de Scheelenkuhlen toch vele geïnteress-
eerden een kijkje kunnen laten nemen 
in de machinekamers.

Dinsdag 3 april zijn we om 7.45 uur 
vertrokken vanuit Kampen naar Zwart-
sluis. Ook nu hadden we weer een 
gast mee, Willem Leraar (net als Henk 
een legende op stoomgebied). Wieger 
Bergh was mee als (gast)schipper om de 
Maarten beter te leren kennen en heeft 
het grootste deel van de reis gestuurd. 
Uiteindelijk hebben we de Maarten bij 
HEBO Maritiemservice aangemeerd 
waar hij blijft liggen tot het volgende 
evenement, Nationale Sleepbootdagen 
Zwartsluis.

Stichting Stoomsleepboot Maarten, 
Arend Cnossen (voorzitter)

Sail Kampen

Bedankt

Beste vrijwilligers, lezers en belangstellende,

Langs deze weg wil ik graag mijn 
dank uitspreken aan ieder die mij, mijn 
kinderen en kleinkinderen gesteund 
hebben in wat voor vorm dan ook. Het 
is nu stil thuis. Voor mij een periode van 
regelen en een beetje de orde van de 
dag oppakken. Samen met het stichting 
bestuur heb ik de stap genomen en ben 
aan boord gegaan om de tocht en het 
evenement Sail Kampen mee te maken. 
Wat een fijne beleving, een hele goede 
beslissing om te ervaren hoe iedereen 
het gemis van Henk beleeft en mij en de 
Maarten met bemanning verwelkomt. Ik 
ben blij met de ingeslagen weg, het in 
de vaart houden van de stoomsleepboot 
Maarten en deze behouden voor de 
volgende generaties na ons zoals Henk 
het ook bedoelt heeft.

Met vriendelijke groet, 
Cilia. 


