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Voorwoord

O

p de drempel van een nieuwe eeuw en een nieuw millennium regent het werkelijk boeken en programma's die terugkijken. Van De eeuw van mijn vader tot Het
fotoboek van de eeuw, van De geschiedenis van de eeuw in een notendop tot
Kopstukken van de lage landen: Nederland zal het weten dat er een historische grens
gepasseerd wordt. En Maartensdijk zal het natuurlijk evenzo weten, want Sint
Maerten, het onovertroffen tijdschrift van de Historische Vereniging, kan niet achterblijven en komt met een eeuwnummer dat zich echter onderscheidt van alles wat vandaag de dag verschijnt.

Sint Maerten komt in deze speciale herinnering aan de afgelopen eeuw namelijk met
foto's die niet alleen maar opvallen door hun schoonheid of eenvoud, maar die ook de
ontwikkeling van de afgelopen honderd jaar proberen te schetsen. Dit eeuwnummer
van Sint Maerten wil niet slechts nostalgisch terugblikken, maar vooral laten zien wat
er veranderd is in de opeenvolgende decennia. En het is daarbij niet de bedoeling en
pretentie om een compleet beeld van iedere tien jaar in de afgelopen eeuw te geven,
maar enige markante en voor Maartensdijk typerende ontwikkelingen in kaart te brengen met teksten die bijschriften zijn en toch de moeite van het lezen meer dan waard.
Overwegingen zijn het bijna, meditaties over wat was en hoe het nu is, gedichten welhaast over de ziel van deze gemeente die met opheffing bedreigd wordt. Daardoor
krijgen de woorden het karakter van een manifest dat op de meest integere wijze wil
protesteren: door de zuiverheid en emotie van de taal. Een taal ook die opgetild wordt
boven het alledaagse door de overtuigingskracht van de foto's die zo beeldend het verschil tussen toen en nu laten zien.
Aan dit nummer
werkte mee:
Foto's
Ard Barendse
Frans van Reenen
Almer Regtcr
Ingrid Straalman
Tekst
Koos Kolenbrander
Maurits Schmidt

Verantwoordelijk voor de illustraties van het heden zijn de fotografen Ard Barendsen,
Ingrid Straalman, Almer Regter en Frans van Reenen: allen vrijwilligers die op voortreffelijke wijze onze gemeente van vandaag hebben vereeuwigd. De begeleidende
teksten zijn van Koos Kolenbrander en Maurits Schmidt, twee mensen die hun sporen al ruimschoots hebben verdiend in de journalistiek. De eerste in de Vierklank, de
tweede in het Parool. Sinds kort vormen zij een nieuwe redactie, samen met Nie
Adema, Frits Jansen en Jan Vos, allemaal mensen die iets hebben met het groene hart,
de lokale geschiedenis en de Nederlandse taal.
Met zo'n redactie en met zo'n unieke uitgave als dit eeuwnummer kan Sint Maerten
met vertrouwen de drempel van het nieuwe millennium over.

Leo Fijen
eindredactie Sint Maerten
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1900 - 2000

Honderd jaar in beeld en woord

S

tilaan ontwaakt de nieuwe eeuw in Maartensdijk. Zo zal het straks ook gaan, maar
er is dan zelfs sprake van een nieuw millennium. Het centrum van het dorp is verplaatst van kerk naar nieuwbouwwijk. De ochtendfiles langs de Dorpsweg zullen nog
wat aangroeien. Toch is en blijft het een boerengemeente, met haar vier kernen 'zo
schoon gelegen in het Groene Hart van Nederland'.
Eén werkelijk gevaar ligt op de loer: haalt de gemeente het einde van de volgende
eeuw, of zelfs maar van het volgende decennium?

Zij die boven ons gesteld zijn, broeden al vijfjaar op de opsplitsing tussen De Bilt en
Maarssen. Ons stil verweer is de beschrijving, in beeld en tekst, van het ene, ongedeelde Maartensdijk, zoals het ergens in deze eeuw ontstond.
Al eerder heeft immers een gemeentelijke herindeling velen van ons pijn gedaan.
Maartensdijk raakt in 1953 Blauwkapel, Tuindorp en het latere Overvecht kwijt aan
Utrecht. Steinenburg, waar ook het KNMI staat, gaat naar de Bilt. In 1957 worden de
zelfstandige tweelingdorpen Achttienhoven en Westbroek bij de gemeente gevoegd.
De laatste ingreep is daar zeker nog niet vergeten.

Koos Kolenbrander & Maurits Schmidt
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1900

Terug naar 1900. We zien op de eerste foto een verlaten zandweg, het karrenspoor vaag zichtbaar. De
kruinen van de eiken beschutten de Dorpsweg die toen Dorpsstraat heette. Al kent een lintbebouwing
geen centrum, de kerk is wel degelijk het hart van het dorp. Hier staan de winkeltjes van de kruidenier,
de manufacturier, de smid en links in het eerste huis, bevindt zich het postkantoor. Een buurtje van
allang afgebroken woonhuizen geeft de kern zijn warmte.
Aan de ingang van het dorp verschaft de zestiende-eeuwse herberg-boerderij De Tolakker onderdak aan
burgemeester Quarles van Ufford en zijn medebestuurders. Van een zelfstandig gemeentehuis is nog
geen sprake. De hoofdverbindingsweg tussen Utrecht en Hilversum is niet bestraat. De bodewoning
ontbreekt, de kastanjeboom en een duiventil zijn er al wel.
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1999

Het beeld van de Dorpsweg nu is ter linkerzijde nauwelijks veranderd. De winkeltjes en het postkantoor zijn woonhuis geworden. De weg zelf, eerder beklinkerd en allang geasfalteerd, heeft nu snelheidsbeperkende maatregelen gekregen. Tn de ochtend zijn die niet nodig: de spits rond half negen
strekt zich al niet zelden uit tot voorbij de Nachtegaallaan. Vroeger bestonden doordeweeks de files uit
paarden- en hondenkarren, 's Zondags waren het de over de breedte van de weg opgaande kerkgangers.
Hun is nu, voor eigen veiligheid, het voetpad toegemeten. Het kruidenierswinkeltje van Schouten,
rechts, maakt in de jaren dertig plaats voor de dubbele woning die er nu staat.
De Tolakker is in etappes compleet gemeentehuis geworden, inclusief nieuwbouw op de plek van een
pas in 1930 gebouwde boerderij. Gewild bij trouwstelletjes uit heel het land. De bestemming voor na
de herindeling is nog niet bekend.

1910

Veertien knoestige handwerkslieden gewapend met griep, bijl of schop staan gereed voor onderhoudswerk in de gemeente. Ambtenaar zijn ze niet, zoals nu: ze dragen geen uniform. Daggelders zijn het,
inzetbaar voor allerhande zwaar werk: snoeien, rooien, kappen, bestraten, sloten schonen voor de jaarlijkse schouw. Tegen veertien povere guldens per zesdaagse werkweek, waarvan zij hun doorgaans jaarlijks uitdijende gezinnen onderhouden. Pure menskracht leveren zij.

Veldwachter Vink heeft het al beter. Een echte fiets
staat hem ter beschikking. Een cape beschermt hem
tegen regen en kou. De kloeke dienstpet en de pront
gedragen politiepenning op de borst verschaffen hem
aanzien. Die waardigheid verheft hem eenzaam
boven de nijvere arbeiders. Nog iets onderscheidt
hem. Hij heeft een - toch al beter betaald - jaarcontract dan de mannen die zich alleen per dag kunnen
verhuren, steeds onzeker over het brood van morgen.
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î 1999

De ladder is een hydraulisch bestuurbare hoogwerker geworden, kapmes werd kettingzaag. Waarmee niet
is gezegd dat iedere boom er nu regelmatiger gesnoeid bijstaat. Vereenvoudiging van het werk wordt
immers vaak aangewend om de kosten te drukken. Twee man doen nu het werk van veertien toen. Zo worden de sloten nu geschouwd van achter het bureau: het Waterschap reageert alleen nog op klachten.
De veldwachter heet nu
wijkagent. De dienstfiets
moest het afleggen tegen
de flitsende surveillancewagen vol elektronische
gemakken. Boezemde de
veldwachter angst in door
zijn natuurlijk gezag,
wijkagent Rob Timmer
moet het, ondanks zijn
machtige gestalte, hebben
van dienstverlening en
bemiddeling.
Daarbij
blijft de penning verborgen in de binnenzak.
Eigen politiebureaus kennen de kernen niet meer.
Het gebouw aan de
Dierenriem is een enkele
keer open voor publiek.
Het hoofdkwartier van
regiopolitie Binnensticht
huist ver weg in Zeist.
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1920

Drie van de vier kernen hebben een vrijwillig brandweerkorps. Dat is nog steeds zo. Maartensdijk blust
Hollandsche Rading erbij. Ook in Groenekan rukt de brandweer uit met paard en wagen. Hier pronkt
het korps voor boerderij De Rottegracht aan de Groenekanseweg. Op de fundamenten daarvan staat nu
de winkel van Van der Neut. In het gebouw op de achtergrond huist inmiddels een accountantskantoor.
Het bluswater wordt met de hand opgepompt uit de sloot. Daar moest je dus niet te ver vandaan wonen
als de Rode Haan op bezoek kwam. Tot het korps behoren notabele boeren. Daar zijn 'dus' geen vrouwen bij. Burenhulp is bij brandbestrijding een ongeschreven wet, zoals de hele samenleving daarvan is
doortrokken. Ook bij ziekte, ouderdom en sterfte is de buur de eerst aangewezene voor hulp.
De Molenweg in Maartensdijk is nog molenweg. Hij leidt
naar de in 1970 afgebroken korenmolen De Hoop. Een
molen is behalve bedrijfscentrum ook sociaal ontmoetingspunt. De molenaar maalt het door de dorpelingen zelf verbouwde graan, hij verkoopt veevoer en tuinbenodigdheden.
Zo is de molen plaats van samenkomst voor mannen, zoals
de winkeltjes voor vrouwen en de kerk op zondag voor
iedereen. De in de jaren dertig gebouwde arbeiderswoningen
achteraan rechts op de Molenweg hebben iets heel bijzonders. Het stenen kippenhok is standaard onderdeel van het
huis, aan de zijgevel mee opgetrokken in steen, met een
eigen pannendakje. Elk huis had een diepe achtertuin, want
ieder verbouwde zijn eigen groente. Nadat in 1920 eindelijk
de Wet op het Bijzonder Onderwijs is aangenomen, opent in
1923 de School met den Bijbel aan de Molenweg. Evenals
in de andere kernen wordt dit schooltype een geduchte concurrent van de eeuwenoude Openbare School, die in dat jaar
maar zeventien kinderen overhield. In 1955 komt er, achter
de school met de bijbel, een christelijke kleuterschool bij.
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1999

De laatste jaren is de Groenekanse vrijwillige brandweer herhaaldelijk met opheffing bedreigd. Na een
robbertje bestuurlijk knokken is het voortbestaan gewaarborgd. De brandweerkazerne is in de tussenliggende jaren verhuisd naar de Koningin Wilhelminaweg. Na de komst van de snelweg heeft de brandweer er een nieuwe taak bij gekregen. Samen met de sleepauto's van buurman Collewijn rukken ze uit
om mensen te bevrijden bij auto-ongelukken.
De woningen met de kippenhokjes staan er nog. Maar geen kip meer te bekennen. De huisjes zijn doorgaans bij de woning getrokken. Ook de diepe achtertuinen leveren nauwelijks nog puikbeste Rode
Parelen, snijbiet en
tuinbonen. De MolenWPCT leidt nu naar het
Groene-Kruisgebouw
aan de Marij keiaan.
Nadat de huishoudschool aan de Irenelaan opgedoekt was,
trok de School met
den Bijbel in dat pand.
Het oude schoolgebouw huisvest nu
een architectenbureau.
Buurhuis is de nieuw
opgetrokken dokterspraktijk
De
Hoogmolen, waarin
de namen van huisarts
en straat verenigd zijn.

1930

De industriële bedrijvigheid bestaat voornamelijk uit smederijen. De smeden beslaan paarden en vervaardigen en repareren al wat het paard trekt. Moeder de vrouw kan bij hen terecht met haar doorgebrande pannen. Allengs vervangen gemotoriseerde wielen de paardenhoeven. Vandaar de benzinepomp
bij de smid voor de deur, zoals hier bij smidse De Rooy aan de latere Dr. Welfferweg in Achttienhoven.
Het andere huis op de foto heet bij de oudere Westbroekers nog steeds 'Het tramhuisje van Vreeswijk'.
Huisschilder Struik had van de gemeente Vreeswijk een afgedankt tramhuisje overgenomen en liet dit
door aannemer Herrewijn als werkplaats voor zijn woning weer opbouwen.
De Karnemelkseweg ('Hollandsche Rading-Oost') leidt naar de Lage Vuursche. Aan de zandweg staan
slechts een boerderij en het woonhuis van Krom, Amsterdams handelaar in scheepsbenodigdheden.
'Huis op 't Hoogt' heet het ook nu nog. Verderop, waar nu - aangeplant - productiebos is, ligt de heide.
Daar staan, verspreid langs kronkelige zandpaadjes, wat plaggenhutten en daggelderhuisjes.
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1999

Autobedrijf Colijn, opvolger van De Rooy, koestert het verleden. In de showroom staat altijd wel een
voertuig uit de jaren van weleer. De verfpotten in het tramhuisje zijn vervangen door de computers van
administratiekantoor Kramer. De schilder heet nu De Graaf. Hij heeft zijn winkel-werkplaats achter het
huis.
Kunstenaars en oud-Indiëgangers die zich nestelen aan de arme kant van Het Gooi, maken Hollandsche
Rading 'groot'. De woonkern groeit, parallel aan het spoor, uit tot een dorp van deftige lanen.
Dorpswinkeltjes komen en verdwijnen. Ze leggen het stuk voor stuk aftegen het Maartensdijkse en
Loosdrechtse grootwinkelgeweld. Alleen de Verswagen scheurt nog door de dreven. Het begin van de
Karnemelkseweg heet nu Vuursche Dreef.
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1940
Maartensdijk had van de Tweede
Wereldoorlog weinig hinder, zo wordt
ons altijd voorgehouden. Deze foto,
gemaakt op Raifeissenlaan, destijds
de grensovergang tussen Utrecht en
het Maartensdijkse Tuindorp, spreekt
in dit verband voor zich.

Gedienstig lapt de wisselwachter in
het overwegwachterhuisje bij station
Groenekan-Oost ook de schoenen van
de plaatselijke bevolking. Twee stationnetjes is Groenekan rijk: Oost op
de lijn Utrecht-Amersfoort, West tussen Utrecht en Hilversum. Het enige
gehandhaafde van de in totaal zes stations in de gemeente ligt in de kleinste, maar dan ook duurste kern.
Maar daar, in Hollandsche Rading, woont dan ook directeur Den Hollander van de NS. De andere
negenduizend inwoners zijn uit armoe aangewezen op wel twee buslijnen. Blaukapel, Nieuwe Wetering
en Maartensdijk zijn niet meer.
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1999

Niet ver van waar Maartensdijk zijn tegenzin tegen joden kenbaar maakte, staat nu een monument ter
nagedachtenis van de gevallenen in dezelfde oorlog. Want zo 'weinig hinder' had Maartensdijk niet,
al lag dan het zwaartepunt na de bevrijding. Door een onbeholpen fout van de Ondergrondse voltrekt
zich in Westbroek dan nog een afrekening door de Duitsers. Daarbij sneuvelen burgers. Voor hen is
een monument opgericht bij de Hervormde kerk. Oudere inwoners stellen nog steeds de schuldvraag.
Omgekeerd reageren sommige Maartensdijkers hun oorlogswoede af op de NSB'ers. Ze brengen heel
wat van hen bijeen in Fort Ruigenhoek in afwachting van hun officiële veroordeling.
In plaats van het
Groenekans lokaaltje
razen nu over drie sporen de Intercity's van en
naar het Hoge Noorden
en het Verre Oosten.
Even ten zuiden van de
Groenekanseweg buitelen auto's en treinen
over en onder elkaar
langs van en naar overal.
Groenekanners smachten, geteisterd door dagen-nacht voortrazend
verkeer, naar geluidwerende wallen rondom
hun lieflijke woonstede.
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1950

Onder de Utrechtse wijk Overvecht ligt boeren- en tuindersland, zoals hier aan de voet van de in 1925
gebouwde karakteristieke watertoren op oud Maartensdijks grondgebied. Op de voorgrond zien we de
Antoniedijk met het beruchte café De Driesprong van Van Alfen. Over de dijk loopt de grens tussen
Maartensdijk en Achttienhoven. Het hele gebied heet Polder Zeshoeve.
Het café, met parasols op het terras, is trefpunt voor stropers. De bewoners van de zogeheten
Messenstekersbuurt rond de Rode Brug die nu naar de Anton Geesinkstraat leidt, raken er dikwijls
slaags met Achttienhovenaren. Bovendien passeren er de boeren voor de Veemarkt, die zo de tol aan de
Hoge Dijk (nu Jordanlaan) omzeilen.
Bovenop de kerktoren in Westbroek zien we, achter de pastorie en de dodenakker, de vier kilometer
lange, smalle legakkers zoals ze sinds de veenafgravingen al eeuwen liggen.
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1999

Vanaf de watertoren aan de Neckardreef uitzicht in dezelfde richting. Weg Antoniedijk, weg Zeshoeve,
weg Driesprong. Beton langs eindeloze dreven vertaalt de vervreemding in de omgang tussen de stadse bewoners nu.
De torenspits in Westbroek biedt nog wel hetzelfde uitzicht als voorheen. Het enige verschil is de nieuwe pastorie en de vier boerderijen aan de nieuwe Insteekweg in het verlengde van de Korsesteeg. Ze
worden bewoond door de boerenfamilies die het veld moesten ruimen voor nieuw natuurgebied in het
Noorderpark. Vreemde paradox: op de natuur gewonnen boerenland moet wijken voor aangelegde
natuur. En dat terwijl uitgerekend deze akkers uniek waren voor Nederland door hun lange, smalle
vorm. Door herverkaveling zijn ze nu doorkliefd. Zo is deze bijzondere structuur teniet gedaan.

15

1960

Hoogtepunten in Maartensdijk zijn zeldzaam, dus besmettelijk. Na twee torens krijgen we de smaak te
pakken. Dus duikelden we een serie foto's op van de overleden Frans Schaafsma, vanaf Maartensdijks
oudste hoogtepunt, de toren van de kerk die ooit Sint Jacobskapel heette. Nog geen dertig jaar geleden
biedt die toren dit vrije uitzicht naar het zuiden, richting Nieuwe Wetering en Utrecht. Bij helder weer
zou de Domtoren zichtbaar zijn geweest. Bovenop die Stichtse toren in plaats van het haantje de naamgever van ons aller woonstee: Sint Martinus, de rooms-katholieke heilige die goedertieren een stuk van
zijn mantel afsneed voor een arme drommel.
De boerenhofstede op de foto is van de familie Van Dijk, die er jarenlang geboerd heeft. Rechts op de
voorgrond de houten bungalow van weduwe Van Rossum, die eerder voor aan de weg haar drogisterij
dreef, zoals haar kleinzoon Joop dat nu doet op het Maertensplein. Tussentijds heeft de familie de plek
naast de kerk nog een paar jaar verruild voor de winkel naast Garage Van Woudenberg, verderop aan
de Dorpsweg. Van Woudenberg heeft hem geannexeerd als showroom.
Links op de voorgrond de omschutte tuin van dominee Van Wijnmalen. Het geboomte ver aan de horizon omzoomt de hervormde begraafplaats. Ook de struiken van het kerkhofpad dat er vanaf de
Dorpsweg ter hoogte van huisnummer 64 heenleidt, zijn hier zichtbaar.
Het water in de sloten staat nog
hoog; schaatsen naar Utrecht was
geen probleem.
Achteraan de Dorpsweg van
Maartensdijk staat het gebouwtje
van de Gereformeerde Kerken
(Vrijgemaakt), in de jaren zestig
nog in vol 'bedrijf'. Dominee
zegent hier het huwelijk in van
Aaldrik de Hoop en Ank van Vliet.
De foto is 'stiekem' gemaakt, want
fotograferen in de kerk gaf geen pas.
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1999

Inmiddels is het hele land van Van Dijk, en naastwonende boer Kreuger, volgebouwd. In het houten huis
woont nu GBM-voorvrouwe Marijke Oudhof met haar gezin. De boerderij van Van Dijk is overgegaan
in handen van het kerkbestuur. Dat had er nieuwbouw willen plegen. Tot nu toe is het behouden voor
afbraak. In de tuin van de pastorie staat het Hervormd Centrum, met aansluitend de nieuwbouw. Rechts
groeide het nieuwe bedrijventerrein buiten zijn voegen.
In 1988 verschaft het kerkje nog slechts zeventig Vrijgemaakte zielen onderdak. Hun broeders en zuster in Soest nemen hen liefdevol op. Dat geeft ruimte aan kunstschilder Dick van Vlaardingen, die er
zijn atelier annex galerie en uitgeverij vestigt. Licht, water en ruimte kenmerken zijn werk. Die expressie van vrijheid is met het oude gebouwtje verweven, vooral dankzij de aanpassingen van de oudMaartensdijkse architect Wentink.

17

1970

Zoals ook in Maartensdijk en Hollandsche Rading doorsnijdt sinds de jaren zeventig de nieuwe autoweg A 27 de dorpskern van Groenekan. Het tracé is al in 1930 uitgezet, in verwachting van het immense autobezit. Pas veertig jaar later komt er een einde aan de permanente levensgevaarlijke situatie op de
oude provinciale weg. Wethouder Versteeg, trots op 'zijn' viaduct, zwaait de fotograaf toe.
De hockeyvelden van het in 1935 opgerichte Voordaan aan de Lindenlaan staan model voor de sociale
tweedeling in Groenekan tussen boeren en buitenlui. Voordat het villawijkje achter huize Voordaan ontstaat, is het dorp louter gericht op land- en tuinbouw. De boomkwekerijen van Copijn zijn al internationaal befaamd. Met de instroom van de forenzen ontstaat de behoefte aan een zondagse elitesport.
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1999

De foto van de Groenekanseweg richting Koningin Wilhelminaweg vertoont wel heel frappante gelijkenis met de toestand van toen; alleen de bomen zijn dikker geworden. Maar schijn bedriegt: het viaduct Ruigenhoek moest over. Het was niet berekend op het toegenomen autoaanbod. Het is dus helemaal nieuw, en breder. En er is een geluidscherm langs gekomen. Ook de foto van de A 27 richting
Maartensdijk is gemaakt vanaf een nieuw viaduct, in de Nieuwe Weteringseweg. Het eerste lag iets zuidelijker te wachten op de nieuwe weg. Nooit in gebruik geweest. Zo weer afgebroken.
Het hockeyveld heeft plaats gemaakt voor tennisbanen, met onderkomen voor de gezellige uurtjes. En
die zijn er. Sport heeft vooral de oudere autochtone en import-Groenekanners verbroederd. Tennis is
ook allang geen elitesport meer.
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1980

In de jaren tachtig komt de industrie aan de Maartensdijkse Dierenriem tot bloei. Het constructiebedrijf
van De Wilde is verhuisd van de Otto Doornenbalweg. Wijnimporteur LFE heeft zich ernaast gevestigd. Het nauwelijks meer in gebruik zijnde politiebureau houdt nog een oogje in het zeil. Het
Groenhorstcollege, de lagere landbouwschool, komt achter het gemeentehuis vandaan wegens ruimtegebrek.
Tegenover de latere rooms-katholieke kerk aan de Nachtegaallaan bouwt de gemeente haar houten
dorpshuis. Of liever: herbouwt. Het pand had na de oorlog in Rotterdam al dienst gedaan als noodkerk.
De Adventgemeente
uit Hollandsche Rading gebruikt het zondags ook als kerk. De
huizen aan de Merellaan staan er al.
Terwijl het winkelcentrum de Marijkehof
wordt opgetrokken,
brandt het dorpshuis
af. Dat komt goed uit:
geen winkelcentrum
zonder parkeerplaats.
De bronzen reiger die
er stond, is onlangs
teruggevonden op de
gemeentewerf.
Hij
heeft een ereplaats
voor
het
nieuwe
Dorpshuis de Vierstee
gekregen.
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1999

Het industrieterrein aan de Dierenriem barst uit zijn voegen. Terwijl het oudste terrein, aan de
Industrieweg, half leegstond, kwamen De Wilde en de LFE dik ruimte tekort. Na protesten van omwonenden kiezen beide de vlucht naar voren. Met als resultaat nieuwe, stijlbewuste, futuristische gevels aan
de Dierenriem. Aan de overkant lijkt het Groenhorstcollege verdubbeld in omvang. Het gerucht gaat dat
het Rijkswaterstaatgroen langs de snelweg zal moeten wijken voor broodnodige parkeerplaatsen.
Marijke moest wijken voor Maerten. In alle glorie is op de Marijkehof en een deel van bloemisterij
Rijksen het Maertensplein, annex ouderencomplex Dijckstate verrezen. Noodgedwongen heeft kwekerij Rijksen met zijn witgekalkte broeikassen aan de Koningin Wilhelminaweg het pittoreske gemeentehuis als toegangsbeeld van het dorp overschaduwd.
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1990

/
Landelijke bekendheid verwerft Maartensdijk door het
protest van enkele kerkmensen tegen het beeld dat internationaal befaamd kunstenaar Paul Vendel uit Amsterdam
heeft gemaakt van de dorpshistoricus. Het beeld is, zoals
een beeld wel vaker is, een naakt.
Doorzichtig, met vlinders in het lijf, symbool voor de
ziel. Het was het eerste van een bedoelde reeks van
zeven naakten van dorpsbewoners. Zij zouden komen
te staan op de daken rond het Maertensplein, allen
kijkend in de richting van de Domtoren, immers
naamgever van het dorp.
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De kinderen van de
kerkmensen worden
getrouwelijk ingewijd
in de geheimen van
De Schrift om hen te
doen volharden in het
rechte spoor der vaderen. En hen aldus te
behoeden en te wapenen tegen de wereldse
verlokkingen in heden
en toekomst.
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Geheel in de geest van de gewetensvolle, leidende minderheid is het dan uiteindelijk een
betrouwbare Dorpspomp geworden. Permanent fluisteren zijn waterstromen van de laatste ditjes en datjes. Zo is Maartensdijk. Zo wil
het zijn. Zo moet het blijven.
De kinderen die de Blijde Boodschap node
moeten missen, onderrichten zichzelf en
elkaar, zij verruimen hun geest op eigen wijs.
Hangjongeren heten ze, en de gemeente heeft
hun een bushokje van zevenduizend gulden
toegemeten. Niet dat ze zich daaraan gebonden voelen. Neerzitten bij de Dierenweide is
hun als hangplek genoeg.
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