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Martijn de Rijke: ‘Je kan het zo gek niet opnoemen of iets inspireert mij om er een mooie en bijzondere tas van te maken’

Martijn maakt tassen van bijzondere
materialen en het is altijd exclusief

Dortenaar van de week
Hij maakt tassen in
allerlei soorten en maten.
Vooral handtassen en
ook zakelijke tassen,
strandtas of een rugzak.
Zij hebben alle één
overeenkomst: het is
altijd exclusief als er het
label van Mart!jn since
1970 aan hangt.
door Piet de Meer
DORDRECHT - Martijn de Rijke

is de ontwerper van de tassen, die hij ook zelf maakt.
Ze zijn exclusief, omdat hij
telkens slechts één exemplaar maakt. Hij noemt zich
vooral een creatieve kunstenaar. Martijn stond vorige
week op de ARA Art Fair
in Zwijndrecht en staat op
zeven kunstbeurzen elk seizoen. Want daar komt zijn
publiek.
Hij maakt alle tassen ook
van bijzondere materialen.
“Kijk deze tas heb ik gemaakt van autogordels en
die andere van rubber. Ik
gebruik binnenbanden van
auto’s en verwerk een andere keer nummerplaten van
auto’s. Je kan het zo gek niet
opnoemen of iets inspireert
mij om er een mooie tas van
te maken”, zegt Martijn. Hij

heeft nooit op de Kunstacademie gezeten. Nee, hij heeft
vooral zich zelf ontwikkeld.
“Vanaf mijn studententijd
ben ik eigenlijk al bezig aanvankelijk met het ontwerpen
van kleding. Als student
heb je weinig geld en dan is
het wel prettig als je je eigen
kleding kan maken. Zo is
het eigenlijk begonnen. Het
superhandige heb ik van
mijn ouders. Mijn vader was
architect en mijn moeder
was ook met kleding bezig.
Daar heb ik veel van afgekeken. Het zijn ook creatieve
geesten.”
Eigenlijk als vanzelf begon
Martijn speciale kleding te
maken voor dames die een
mooi mantelpakje of jasje
zochten. Ook toen al met
een eigen draai van deze

HIJ WERKT ALS
COMMUNICATIE
ADVISEUR VOOR DE
GEMEENTE
creatieve kunstenaar. Op
een gegeven moment kon
hij hierin echter zijn creativiteit niet meer kwijt en
begon spelenderwijs tassen
te maken. Hij doet alles zelf:
het ontwerp, de materiaalkeuze en de afwerking is
van zijn hand. Daardoor is
Martijn de Rijke bijzonder

Martijn de Rijke met zijn
handelsmerk de Granny Smith
en één van de vele tasjes die
hij zelf heeft ontworpen en
Foto: Piet de Meer
gemaakt.

John Herrewijn en Martijn de Rijke vormen nu een koppel. Hier tijdens een vakantie in Zwitserland
op een Rhônegletscher.

in ons land. In de afgelopen
jaren heeft hij al een slordige honderd tassen gemaakt.
Hij is er trots op, omdat ze
allemaal het exclusiviteits
stempel hebben gekregen.
Hij doet op de vreemdste
plekken inspiratie op. En als
hij op een kunstbeurs staat,
herkennen de bezoekers
hem aan de groene appel. De
Granny Smith is er altijd als
decoratie.
Daarnaast werkt Martijn
de Rijke namens het Servicecentrum Drechtsteden
als
communicatie-adviseur voor de gemeente Dordrecht. Hij is actief voor de
afdeling maatschappelijke
ontwikkeling en de publiekdiensten. Dus onder meer
de Stadswinkel en hij is be-

trokken bij het organiseren
van de verkiezingen voor
de gemeenteraad in maart.
“Ik werk voor een uitgebreid
gebied in onze stad: van
het onderwijs tot het vrijwilligersbeleid. Ik vind het
heerlijk om te doen, omdat
je altijd met mensen in je
eigen stad te maken hebt.
Je kunt jezelf verplaatsen in
de denkwereld van de inwoners en samen met hen
resultaat boeken. Uitgangspunt van dit stadsbestuur
is onder andere inspraak en
participatie. Wij willen de
burgers graag bij het beleid
betrekken.”
Martijn de Rijke was getrouwd met Jens van der
Vorm, een zeer bekende
Dordtenaar. Hij was oprich-

ter van Dordt in Stoom en
Dordt Open Stad. En geestelijk vader van het Stadsberaad. Hij was net gekozen
als raadslid voor Beter voor
Dordt toen hij drie jaar geleden veel te vroeg overleed.
Martijn heeft sinds twee jaar
een relatie met John Herrewijn en ze zijn beiden supergelukkig. Martijn de Rijke is
een bezige bij. Want hij is
in Dordrecht ook buurtbe-

middelaar geweest. Heeft
acht jaar toneel gespeeld bij
Theater Stichting Tribune
en is nog altijd stoker op de
stoomsleepboot De Volharding I. En hij zit nog steeds
boordevol nieuwe ideeën.
“Ik barst nog steeds van de
inspiratie en heb een tomeloze energie. De creativiteit
is bij mij eindeloos”, zegt hij
dan ook. “Ik ben altijd met
mijn handen bezig. Als ik
even niet iets doe, dan word
ik onrustig”, zegt hij.
Het wachten is op een landelijke doorbraak voor deze
creatieve duizendpoot met
zijn exclusieve tassen die er
zo bijzonder uitzien. “Ik zou
het hartstikke leuk vinden
als ik ontdekt word. Dat is
toch prachtig”, aldus Martijn de Rijke.

Martijn heeft zijn eigen tassenlijn en website
De Dordtse creatieve kunstenaar Martijn de Rijke heeft
zijn eigen tassenlijn Mart!jn since 1970. Hij is bekend
om zijn handelsmerk de groene Dordtse appel. Zijn werk
is te zien op de website: www.martijnsince1970.nl Er
zijn regelmatig nieuwe aanwinsten te bewonderen voor
dames en heren

