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In april hielden we onze algemene ledenvergadering (ALV). Hierin traden Gé Veldhuijzen, Gert 

Veenendaal en Ineke van Bemmel af als bestuurslid. Rianne van der Neut werd benoemd tot nieuwe 

secretaris. Ook herdachten we in deze vergadering Lous de Raadt, één van de medeoprichters van 

onze vereniging. Tijdens een extra ALV werden Ed van Zijl, als penningmeester en Henric de Jong- 

Schouwenburg, als algemeen bestuurslid benoemd. Het bestuur vergaderde in totaal zes keer.  

We hadden een filmvertoning “Een zaak van niveau” van Louis van Gasteren. Bert de Groot, 

Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, kwam ons na de extra ALV wat 

vertellen over de historie en werkwijze van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. En in 

november hield Jacques Hendrikx de boeiende lezing “ Rembrandt in de Jordaan” in verband met het 

Rembrandt-jaar. Ook was er in december een excursie naar het Rijksmuseum met de tentoonstelling 

Rembrandt & Velazquez. 

Op Open Monumentendag met als thema  Plekken van Plezier was de Raadtzaal te bezoeken met 

een expositie van foto’s van de vier kernen. De theatergroep Sojatheater voerde tijdens deze dag een 

aantal voorstellingen op.  

De familie Velthuis schonk onze vereniging twee  kopieën van gravures van 1745 van De Blaauw 

Kapel en Blaauw Kapel met zicht op Utrecht. Binnenkort zichtbaar in de beeldbank. 

Ook is in 2019 het cadeauabonnement in het leven geroepen waarmee u familie of bekenden een 

lidmaatschap van de vereniging cadeau kunt geven. Hiermee kunnen zij kennis maken met de 

vereniging, ontvangen het boek “Tien eeuwen Maartensdijk” en natuurlijk ook het tijdschrift St 

Maerten. Een cadeautip voor de feestdagen dus.  

Er werden 2 exemplaren van het tijdschrift St Maerten uitgegeven te weten de nummer 56 en 57 

met weer mooie verhalen over de geschiedenis van Maartensdijk, Hollandsche Rading, Westbroek en 

Groenekan. 

Achter de schermen werd er druk gewerkt. Een aantal mensen heeft voorbereidend werk gedaan om 

een begin te maken met de conservering en archivering van het beeld en geluid wat de vereniging 

heeft verzameld om dit toegankelijk te maken en te behouden voor de toekomst. Verder waren de 

voorbereidingen al gestart voor een speciaal themanummer van St Maerten en een tentoonstelling 

die georganiseerd zou worden ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid 

Wetenswaardigheden van 2020 

Omdat we inmiddels als weer ruim over de helft van 2020 zijn willen we hier ook van de gelegenheid 

gebruik maken om wat  wetenswaardigheden van dit jaar delen. Een jaar wat bijzonder zou worden 

omdat we dit jaar 75 jaar vrijheid mogen vieren. Maar vooral bijzonder werd  en is door het Covid-19 

virus wat ons al maanden in haar greep houdt en alle daarbij behorende maatregelen. Daarom dit 

jaar geen fysieke ALV, vergaderingen, lezingen en excursies. Ook de tentoonstelling die begin mei in 

Westbroek gehouden zou worden rondom het thema 75 jaar vrijheid kon geen doorgang vinden.  



Trots zijn we echter op het 59 pagina’s dikke themanummer van St Maerten dat in mei uitkwam met 

als titel Bevrijding 5 mei 1945. “Met verhalen die verteld moeten blijven worden, opdat wij niet 

vergeten”. Een nummer dat ook gretig aftrek vond bij de diverse verkooppunten door niet leden.  

Hoofdredacteur van het tijdschrift St Maerten, Frank Klok, droeg begin dit jaar, na vijf jaar, in klein 

gezelschap het stokje over aan Jan Maasen. Frank blijft wel als redacteur betrokken bij het blad. Het 

bestuur is  dankbaar voor zijn inspanningen als hoofdredacteur.  

Ook ontving de vereniging dit jaar weer een aantal schenkingen.  

 

Het ingelijste borduurwerk gemaakt door Aaltje Wijnen uit Westbroek eind 18e 

eeuw is ons toegezegd door de familie Veldhuis- Aalberts 

 
 

 
 
Van de heer L.J. Draaijer ontvingen we een aquarel van de schilder Harry Bos. 
Het schilderij geeft het zicht op Maartensdijk weer vanaf Hollandsche Rading  
 
 

We hebben diverse foto’s ontvangen van onder andere mevrouw Croiset, de heer M. Baarda, 
Mevrouw van der Heide – Oudenaarden en de heer Gerrits. En via Hans Stevens ontvingen wij een 
ingelijste kaart van Utrecht. Deze zullen op korte termijn terug te vinden zijn in de beeldbank. 
 

Zoals u ongetwijfeld al eerder gelezen heeft, heeft Koos Kolenbrander, de dorpschroniqueur van 
Maartensdijk, er voor gekozen om zijn omvangrijke werk op te slaan in de beeldbank van onze 
vereniging zodat ze voor iedereen toegankelijk wordt. Koos die in 1989 is begonnen met het 
schrijven over de historie van Maartensdijk e.o. schreef meer dan 1000 verhalen. 
 
We zijn blij dat met deze bijdragen een stukje historie van de gemeente bewaart blijft en toegankelijk 
wordt voor u allen. 
 
Een aantal mensen die zich actief inzetten met het archiveren en digitaliseren van foto’s film- en 
hebben de archiefgroep van weleer nieuw leven in geblazen en spitten bijvoorbeeld ook naar 
informatie bij vragen die binnen komen. Zij hebben inmiddels een eigen e-mailadres waar ze onder 
te bereiken zijn archief@historischeverenigingmaartensdijk.nl.  

Vanaf 1 november 2020 heeft de Historische Vereniging een ander bankrekeningnummer. De 
bankrekening bij ING is vervangen door een bankrekening bij de lokale Rabobank. 

Het nieuwe bankrekeningnummer is nu NL47 RABO 0359 4178 68  

Door de overstap naar de Rabobank verwachten wij meer lokale betrokkenheid en de mogelijkheid 
om de komende jaren mee te doen met bijvoorbeeld Rabobank Clubsupport. 

Verder zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers voor diverse functies. Zo zoeken we nog algemeen 
bestuursleden, een nieuwe secretaris, mensen die de activiteitencommissie willen gaan vormen,  
aanvulling voor de archiefgroep met name uit de kernen Maartensdijk en Groenekan en iemand die 
onze webmaster Jan Maasen kan ondersteunen. Dus heeft u wat tijd over en wilt u de vereniging 
ondersteunen met uw talenten meld u zich dan aan (info@historischeverenigingmaartensdijk.nl). 
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