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De laatste loodjes... 
Zoals een aantal Boordtelegrammen 
terug al was vermeld, was ons streven 
om voor het varen dit jaar, na al het 
onderhoud en keuring, tijdens de 
Visserijdagen in Harlingen weer van de 
partij te willen zijn. Nou dat is gelukt!

Op 26 augustus ging voor het eerst 
het vuur weer in de ketel en kon er 
worden begonnen met het opstoken 
van de stoomketel. Hier worden altijd 
een viertaldagen voor gepland om 
al het ijzer van de ketel langzaam op 
bedrijfstemperatuur te laten komen.

Tijdens deze opstook periode werd 
er schoonschip gemaakt en werden 
alle nodige onderdelen aan dek weer 
gemonteerd zoals de banken voor de 
passagiers, stuurgerei en de opnieuw 
gelakte mast. Ook werd er de nodige 
proviand aan boord gebracht. 

Het opstoken was deze keer best een 
beetje spannend . De ketel was dan wel 
afgeperst op 18,7 bar, maar dat was in 
koude toestand. Nu zou de ketel weer 
op bedrijfstemperatuur komen met een 
maximale stoomdruk van 14,4 bar. Op 
donderdag 29 augustus was de ketel dan 
eindelijk op maximale druk en konden 
we constateren dat wij als vrijwilligers 
van de Stichting ons werk 100% goed 
hadden uitgevoerd. Alle verbindingen 
met bouten in de ketel waar voorheen 
de klinken hadden gezeten, waren 
water- en stoomdicht. Er was geen 
wolkje stoom te ontdekken. Ook alle 
afsluiters en andere appendages 
aan de ketel werden gecontroleerd 
en getest op goede werking . Alles 
werkte weer naar behoren. Inmiddels 
had de stoommachine zijn eerste 
omwentelingen ook alweer gedaan en 
waren alle hulpsystemen zoals pompen, 
injecteur en smeersysteem ook al weer 
beproefd. Dit betekende dat alles werkte 
zoals het behoorde te werken en dat we 
de volgend dag konden gaan varen.

Op vrijdag 30 augustus was het dan 
eindelijk zover. Na de laatste loodjes 
d.w.z. de laatste voorbereidingen 
te hebben uitgevoerd aan de 
stoommachine, stoomketel en schip 
gingen om 10.00 uur de trossen los 
bij Draaisma in Franeker. Ons doel 
was bereikt: het varen op eigen kracht 
naar de Visserijdagen in Harlingen. 
Met dit streven voor ogen hebben vele 
vrijwilligers hun best gedaan om dit 
doel ook daadwerkelijk te bereiken. 
Het laat zien dat met een beetje ‘druk 
op de ketel’ er veel te bereiken is. Als 
voorzitter van de Stichting Stoomboot 
Maarten ben ik dan ook best trots op 
deze gezamenlijke prestatie!

Visserijdagen Harlingen 2019
De vaartocht naar Harlingen, al is deze 
vanaf Franeker niet zo heel erg lang, ging 
zeer voorspoedig. Bij Kiesterzijl werden 
de eerste meters varende op eigenkracht 
alweer gefilmd door Scheepvaart bedrijf 
Jan Koehoorn (filmpje staat ook onze 
facebook site). Ook werden er hier 
foto’s vanaf de brug gemaakt door onze 
vrijwilliger Jan Walpot uit Giessenburg 
die hier in Friesland zijn vakantie vierde 
(volgende keer wel even achter de 
slagboom blijven staan Jan ). 

Met de organisatie van de Visserijdagen 
waren al weer goede afspraken gemaakt 
rondom het passagiers varen en het 
benodigde ponton met gangway om de 
passagiers ook op een verantwoorde 
manier aan boord te kunnen nemen. Het 
is ieder jaar weer een verrassing welke 
materialen er ter beschikking worden 

gesteld. Toch krijgen we het altijd weer 
goed voor elkaar om er een redelijk 
professioneel geheel van te maken. 

Nadat we geschut waren door de Tjerk 
Hiddessluis , zijn we met de twee gasten 
aan boord, eerst nog even een rondje 
wezen varen door de industriehaven. 
Vervolgens hebben we het al klaar 
gelegde ponton opgezocht en daar 
aan vast gemaakt. De gasten zijn hier 
van boord gegaan en zijn wij direct 
begonnen met alle voorbereidingen die 
er nodig zijn zoals de gangway plaatsen, 
vastmaken en een opstap ervoor maken. 
Maar ook het ponton klaar maken en 
afzetten zodat de passagiers hier veilig 
kunnen overstappen op de Maarten. Al 
met al zijn we hier altijd wel even mee 
bezig en vliegt de middag om. Rond een 
uur of vier was alles in gereedheid voor 
het varen op zaterdag 31 augustus.

Zoals op ieder evenement begint het 
‘s-morgens altijd langzaamaan pas te 
lopen met bezoekers op de wal. Maar 
desondanks hadden we de boot toch 
alweer redelijk snel vol voor de eerste 
vaartocht. Doordat wij natuurlijk niet 
alleen in de haven lagen en daardoor 
enigszins waren ingesloten door een 
viskotter aan de voorzijde en een RWS-
schip aan de achterzijde, was het voor 
ons niet mogelijk om hier fatsoenlijk 
te vertrekken. Na overleg met de zeer 
bereidwillige medewerkers van RWS 
en de schipper van de kotter tot een 
goed plan gekomen en werd er iets 
meer ruimte gecreëerd en kregen wij 
ook nog een paar keer hulp van de 
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snelle boot van RWS als “boegschroef”. 
Een geweldige samenwerking op deze 
manier. Uiteindelijk zijn er weer vele 
rondvaarten gedaan met als afsluiter 
de vlootschouw op de Waddenzee. 
Uiteindelijk hebben er weer rond de 
200 passagiers een onvergetelijke 
rondvaart gemaakt en is alles naar volle 
tevredenheid verlopen. 

Zondag 1 september zijn we weer terug 
gevaren naar Leeuwarden en hebben de 
Maarten weer op zijn eigen vertrouwde 
ligplaats afgemeerd. 

Afzegging Sinterklaasintocht 
Leeuwarden en Dickens-festijn 
Lemmer
Na een aantal pogingen gedaan te 
hebben om in contact te komen met de 
Stichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden 
(SSIL) ,wat al niet heel erg soepel 
verliep en het uitblijven van concrete 
antwoorden, is er door mij, als voorzitter, 
besloten zelf de stekker uit dit project te 
trekken. Uiteindelijk bleek dat er voor 
de Maarten geen budget beschikbaar 
was om mee te kunnen varen in deze 
Sinterklaas intocht. Erg jammer dat een 
stad als Leeuwarden, met het enige 
stoomschip in het noorden van het land, 
deze mogelijkheid niet meer aangrijpt. 
Ook waren er nog gesprekken 
gaande met de organisatie van het 
Dickens-festijn in Lemmer. Hier was 
de communicatie overigens wel goed, 
maar konden ze ook hier het benodigde 
budget voor de inzet van de Maarten 
niet rond krijgen. 

Toen dit allemaal bekend was geworden 
hebben we de Maarten maar winterklaar 
gemaakt zodat we verder konden met 
werkzaamheden aan boord.

Hobby en vrijetijd beurs in het 
WTC Expo in Leeuwarden
Van 8 t/m 10 november was het weer 
tijd voor de Hobby en vrije tijd beurs. 
Hier hadden wij ook weer een stand 
gereserveerd. Mede door de hulp 
van Paul Terpstra (Foto Hommema 
in Franeker) werd er weer een stand 
ingericht. Ook werd op de zondag 
het mooie schaal model van Jan 
Walpot tentoongesteld wat altijd veel 
belangstellenden aantrekt. Er was 
weer een wisselende stand bemanning 
georganiseerd zodat iedereen hier ook 
zijn steentje kon bijdragen.

Onderhoud en reparatie gaan 
door
Het onderhoud gaat ook deze winter 
gewoon weer door. Al is dat in iets 
mindere mate buiten. Wel zijn de 
seinbakken van de boordverlichting van 
het stuurhuis gedemonteerd en zullen 
onder handen worden genomen. Ook 
de steunbalken van de zonnetent zijn 
verwijderd voor het nodige lakwerk. In 
de machinekamer word gewerkt aan de 
machine: diverse lagerblokken worden 
spelingsvrij gemaakt en een aantal 
andere afstellingen zullen verbeterd 
worden. Tevens word erg gewerkt om 
het lekwater vanuit de pompen drastisch 
te verminderen, waardoor er minder 
bilgewater zal ontstaan (óók wij zullen 
ons met milieuzaken bezig moeten gaan 
houden). 

Overname van de Maarten 
door de Stichting
Al enige jaren speelde de vraag 
binnen onze Stichting wat er met de 
Maarten zou gebeuren als de fam. 
Van Duuren afscheid zou gaan nemen 
als eigenaar van het schip. Na het 
overlijden van Henk van Duuren in 
2018 kwam dit ook voor zijn vrouw 
Cilia van Duuren-Bouwmeester aan 
de orde. Februari van dit jaar kwam zij 
zelf in de medische molen terecht met 
hartprobleme. Gelukkig is dat allemaal 
goed afgelopen en is ze van de operatie 
goed hersteld. Wel kwam hiermee alles 
in een stroomversnelling en werd ons 
duidelijk dat ze niet heel erg lang meer 
wilde wachten met het overdragen 
van de Maarten. De Stichting heeft de 
kans gekregen om financiële middelen 
aan te wenden om de Maarten te 
kunnen kopen van de fam. Van Duuren. 
De nodige vergaderingen en veel 
papierwerk zijn uiteindelijk de revue 
gepasseerd en konden er uiteindelijk 
op 25 november 2019, bij notaris 
Van der Hem in Jorwert, de nodige 
handtekeningen worden gezet op de 
overdrachtspapieren. Hiermee is de 
Stichting Stoomboot Maarten nu zelf 
volledig eigenaar van de Maarten en kan 
ze door de stichting behouden blijven 
als varend erfgoed voor de toekomst. 
Wij zijn hier erg blij mee en ook fam. 
Van Duuren draagt deze overname een 
warm hart toe en zij blijven natuurlijk 
altijd welkom aan boord. Voor hen 
liggen hier ook herinneringen van bijna 
40 jaar. 

Om dit alles nog een officieel tintje te 
geven is op zondag 8 december jl., met 
alle vrijwilligers en de gehele familie Van 
Duuren, een kleine bijeenkomst geweest 
om deze overname gezamenlijk te vieren 
in het dorps café “Het Grauwe Paard” in 
Marsum. 

Na een kort welkom door de voorzitter, 
deed Cilia eerst haar verhaal over de 
afgelopen periode van 1980 tot heden, 
waarna de mensen die financieel achter 
de overname staan als eersten een 
fotoboekje uitgereikt kregen van de 
benoemde periode. Daarna mochten 
ook alle overige vrijwilligers zo’n zelfde 
boekje in ontvangst nemen.

Aan Cilia werd er een afscheidscadeau 
in de vorm van een bronzen beeldje 
met de betekenis “Een nieuw begin” 
overhandigd door het bestuur van 
de stichting. Tevens kregen de beide 
dochters en hun kinderen ook een klein 
tastbaar aandenken aan de Maarten. Zij 
kregen op een houten sokkel ieder een 
originele klink uit de ketel van de 
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Maarten (verwijderd i.v.m. het 40 jarig 
klinknagelgatonderzoek). Bij iedere 
klink werd ook een certificaat van 
echtheid overhandigd. Hiermee werd de 

overdracht dan ook beklonken en kon de 
rest van de middag gezellig met elkaar 
worden gepraat en fotoboeken worden 
bekeken onder het genot van een hapje 
en een drankje. Een zeer geslaagde 
middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Vooruitzichten in 2020
Er word op dit moment nog druk gewerkt 
aan de vaarplanning voor het komende 
seizoen. We gaan ons weer proberen 
te focussen op het Woudagemaal in 
Lemmer om weer mooie arrangementen 
te kunnen gaan varen. Wat wel al 
definitief is, is het evenement Dordt in 
Stoom (5,6 en 7 juni 2020). Ook staat 
de hellingbeurt (in dok) bij Draaisma in 
Franeker al gepland (31 aug. t/m 18 sept 
2020), dit zal direct opvolgend aan de 
Visserijdagen in Harlingen zijn. 

Iedereen fijne 
feestdagen en 

een voorspoedig 
2020 gewenst 

namens Stichting 
Stoomboot 
Maarten!!

Arend Cnossen 
voorzitter Stichting Stoomsleepboot Maarten

Klinknagel met certificaat

Kinderen en kleinkinderen

erry Christmas
Happy 2020


