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Maarten van Vliet (*26 april 1956 - † 8 oktober 2001), soms ook wel "de kei van Maarn" genoemd, is
absoluut veel te vroeg overleden. Niet alleen is dit een gemis voor zijn familie - de dood scheidde
hem van Monique Berkouwer en hun twee kinderen Pascalle en Christian - of voor zijn collega's op
het werk bij Fortis, maar zeker voor de zwerfsteen gemeenschap in Nederland.
Maarten's passie voor zwerfstenen, in het bijzonder
die uit de Zanderij bij Maarn culmineerde de laatste
jaren in enkele grootse resultaten. Zo schreef hij het
boek 'De Stenen van Maarn, duizend-en-één schatten
uit de zandafgraving', organiseerde mede een reizende tentoonstelling over de stenen uit Maarn en was
één van de initiatiefnemers van de oprichting van het
derde aardkundige monument in de provincie Utrecht.
Op dit zwerfsteneneiland in de Zanderij gidste
Maarten vele groepen met zeer veel enthousiasme.

Een hartinfarct op maandag 8 oktober jl. brak bruut
een jong leven vol mooie daden en nieuwe plannen.
De vrijdag erop werd Maarten op een stralend zonnige
dag in Maarn begraven. Zou er een Maarnse zwerfsteen op zijn graf komen?

Maarten was nog veel van plan. Voor zijn boek over
de zwerfstenen van Maarn had hij een eigen uitgeverij
opgericht: Pebble. Hij bereidde een aantal nieuwe boeken voor. Eén ervan zou over zijn eerstgevonden steen
moeten gaan, die hij liefkozend "pebble" noemde. Een
ander zou over de stenen in de stad Utrecht gaan.
Daarnaast had hij plannen voor een informatiecentrum, bij voorkeur bij de Zanderij.

Afb. 1. Maarten van Vliet (links), zijn dochter Pascalle en Charles Afb.
Arps2. 14 oktober 1999: Wim Tamboer en Charles Arps (Naturalis),
op de berg Maarnse zwerfstenen die toen (19 juli 1999) nog in keken samen met Maarten van Vliet (rechts) toe hoe de keien uit
Maarn in de museumtuin van Naturalis werden gelegd.
Maarten's tuin lagen. Nu liggen ze als ambassadeur voor het
Maarnse zwerfsteenmonument in de museumtuin van Naturalis,
Leiden.
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