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Van de voorzitter 

Beste leden 

De lente is begonnen. Buiten bloeien de narcissen en de forsythia 

uitbundig, en de knoppen van de appelbomen zijn zichtbaar aan 

het uitbotten, het kabinet wil alle Corona maatregelen afschaffen, 

niets staat een onbezorgde zomer in de weg lijkt het! 

Maar helaas is de realiteit vandaag anders. De Oekraïense 

bevolking is verzeild geraakt in een desastreuze oorlog. Vele 

onschuldige mensen zijn op de vlucht. In onze gemeente West 

Betuwe worden opvanglocaties ingericht in Buurmalsen, Meteren 

en Herwijnen. 

Naast deze praktische hulp, bidden wij voor de inwoners van de 

Oekraïne en voor iedereen die getroffen is door dit vreselijke 

geweld.  

God van liefde en trouw, Wij bidden U voor de inwoners van 

Oekraïne voor iedereen die getroffen is door het vreselijke 

geweld. In  verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heer, 

ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en 

wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen. 

Wat valt hier nog aan toe te voegen In dit voorwoord! Misschien 

dankbaarheid. Dankbaar voor onze vrijheid. Om te kunnen gaan 

en staan waar wij willen.                                                                  

Ik hoop u allen weer te ontmoeten op onze volgende PCOB 

bijeenkomst op woensdag 20 april. 

 

Vriendelijke groet, Jacky Bertens 
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Van het Bestuur 

Het bestuur heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met: 

1. Dit jaar zal er aandacht zijn voor leden die langer dan 25 

jaar lid zijn van de PCOB. De bedoeling is dat we jaarlijks 

tijdens de Algemene Ledenvergadering leden in het zonnetje 

zetten die 25 jaar lid zijn.  

2. Het jaarprogramma 2022 is rond en zal gepresenteerd 

worden. Ook zijn er al onderwerpen aangedragen voor 

2023. Weet u ook nog een interessant onderwerp geef het 

dan door aan het bestuur. 

3. Twee leden van het bestuur hebben op 1 maart een promotie 

dag meegemaakt waarbij diverse leuke attracties werden 

gepresenteerd. Wij hopen hiermee ons voordeel te kunnen 

doen en binnenkort besluiten we waar we in het najaar naar 

toe gaan.  

4. In deze “Even Bijpraten” vindt u nog een beknopt overzicht 

van de financiën van het afgelopen jaar. 

5. In de e.v. bijeenkomst in Maart zal afscheid genomen 

worden van Adrie Keij, zij heeft vele jaren het 

bestuurslidmaatschap met verve vervuld en gezien haar 

respectabele leeftijd, mag zij hier wel mee stoppen. 

6. Op 28 april is er een regio overleg, dit maal in de Pluk in 

Geldermalsen en wij zullen optreden als gastheer / 

gastvrouw. 
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           Woensdag 20 april 2022 

Let op dag en datum! 

     

“Middag van de Nostalgie” 

 

 
 

 

 

 

 

De heer Gert van den Born bezorgt ons een middag die bol staat 

van herkenning. We mogen de jaren’ 60 en’ 70 opnieuw beleven  

en de nodige herinneringen ophalen. 

 

De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum 

“De Ontmoeting”, 

Achter ’t Veer 20 te Geldermalsen. 

U bent van harte welkom om 14.30 uur 

Let op !: Achter ’t Veer is betaald parkeren. 

. 

                                     Vooraankondiging 

Bijeenkomst  Donderdag 19 mei 2022 

Lezing over: 

“Wandelen in het spoor van de Jodenvervolging” 

Verzorgd door de heer Loe Baan 
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Om naar uit te zien: 

23 juni 2022  

Een gezellige middag   bij  “De Hoenderik” in 

Tricht 

 

18 augustus 2022  

Bustocht naar ………? 

 

Beide datums zijn onder voorbehoud. 

De voorbereidingen voor beide activiteiten zijn in volle gang. 

U wordt hierover tijdig geïnformeerd. 

 

In gesprek met …….. Erik en Hetty Murman – van der 

Schaaf 

Schatgraven 

U kent het vast wel. Een zolder opruimen en iets tegenkomen, 

waarvan je geen idee had, dat dit er nog was. Dit overkwam mij 

onlangs. Uit de erfenis van mijn tante Antje een schilderijtje van 

de heer Reijer Murman. Mijn 

tante heeft namelijk bij de 

familie Murman in de 

huishouding gewerkt. Mijn 

eerste gedachte was dat dit 

terug moet naar de familie 

Murman.  Het schilderijtje is 

Deze foto van Onbekende 

https://www.pngall.com/tourist-bus-png/download/45859
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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een gezicht op Deventer en bestemd voor moeder met vermelding 

van de naam van de kunstschilder en gedateerd 12 juli 1936. 

Erik en Hetty zijn sinds enkele maanden lid van de PCOB, 

afdeling Geldermalsen. Met hen is contact opgenomen en een 

spontane uitnodiging  volgde.  

Erik bewaart net als zijn zussen warme herinneringen aan mijn 

tante. Erik is geboren en getogen in Geldermalsen. Hetty geboren 

in Haarlem, maar opgegroeid in Rhenen, Daar hebben zij elkaar 

leren kennen en  na hun huwelijk gaan wonen op een schip, welke 

op een prachtige plek onderaan de Grebbeberg op de Rijn lag. Wel 

moest men eerst door een weiland met koeien om op het schip te 

komen. Bezoek kwam dan ook alleen bij mooi weer.  Dit schip is 

door Reijer Murman  op een schilderij vastgelegd. Deze 

rivierklipper bracht hen ook met vakantie naar Friesland.  

Speciaal voor Hetty heeft de kunstschilder Murman het prachtige 

gezicht op Rhenen met zijn toren van de Cunerakerk geschilderd. 

Omdat Erik graag een eigen bedrijf wilde beginnen, is Hetty 

gestopt met haar werkzaamheden als directiesecretaresse en zijn 

ze samen het bedrijf gestart. Een verhuizing naar Geldermalsen 

was het gevolg. Er moest immers ruimte komen voor het bedrijf.  

Ze kregen twee kinderen. Een dochter en een zoon. Trots zijn ze 

op de twee kleinkinderen. Twee meisjes, waarvan de oudste het 

tekentalent van de familie Murman geërfd heeft. Zo kwam het 

gesprek weer op de familie Murman. Hoe bijzonder het was dat 

Reijer in begin vorige eeuw in de jaren ’20 al naar de 

kunstacademie mocht. Eerst in ’s-Hertogenbosch en later voor 

portrettekenen naar Antwerpen.  Ik heb enkele mooie schilderen 

mogen bewonderen. Onder de indruk was ik van zijn 

examenwerkstuk. Een opvliegende vogel zo verfijnd geschilderd, 

dat men er stil van wordt. 
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Reijer Murman, na zijn huwelijk 

woonachtig aan de Van Dam van 

Isseltweg, had daar een 

vitrinekast waarin regelmatig een 

schilderij van hem tentoon werd 

gesteld. Mijn echtgenoot als 

jongetje lopend op weg naar de 

lagere school heeft daar regelmatig naar deze werken staan kijken. 

Reijer werd gestimuleerd door zijn vader Goosen Murman, die 

zelf een fervent hobby kunstschilder was. Zo kwam het gesprek 

op Villa “Bottesteyn”, het vroegere gemeentehuis van 

Geldermalsen, gebouwd in 1903 door Goosen Murman, de opa 

van Erik.  Op dit gemeentehuis heb ik voor mijn huwelijk mogen 

werken op de afdeling burgerzaken en burgerlijke stand. Zo heb 

ik mijn echtgenoot leren kennen, die daar zijn rijbewijs kwam 

afhalen. In dit mooie pand heeft ook ons huwelijk plaats 

gevonden. Interessant om een stukje geschiedenis te horen van dit 

prachtige pand. Voor deze bouw was zand nodig,  wat uitgegraven 

werd uit een stuk grond achter deze villa. Deze uitgraving leverde 

niet alleen het nodige zand op, maar een schat aan oudheden uit 

de Romeinse tijd. Deze vondsten uit 1905, 1906 en 1910 zijn als 

“De Collectie Murman” te bezichtigen in het museum van 

Oudheden te Leiden. De Romeinse schalen, bekers en kannen, 

zowel brons als glas brachten aan het licht, dat er in Geldermalsen 

( de naam bestond toen nog niet) een Romeinse nederzetting met 

urnenveld geweest moet zijn. 

Met mijn rug had ik naar schilderijen met  prachtige 

landschapsgezichten gezeten. Die moesten ook nog even bekeken 

worden. Hetty maakte mij  op het volgende attent. Mocht je 

meerdere schilderijen naast elkaar hangen, zorg dan altijd dat de 

horizon op dezelfde hoogte is. Zo belandde het gesprek bij de 

kunstroute  van de Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe die 
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aankomende zomer op meerdere plekken in de gemeente een 

exposite organiseert  met schilderijen van de heer Reijer 

Catharinus Murman. Ik ben vast van plan deze exposities te 

bezoeken. Heeft u soms ook een Murman in huis? Wie weet de 

moeite waard om dit ook op de expositie te tonen. Ik ben daar echt 

benieuwd naar.  

Erik en Hetty; het was leuk om jullie te ontmoeten en zo samen 

uit verschillende invalshoeken herinneringen op te halen. 

Hartelijk dank daarvoor.   

Jenny Verbeek- van Lienden 

 

Financieel Jaarverslag 2021                                                        

Het jaar 2021 is financieel goed afgesloten met een positief 

resultaat van € 1.779,45. Hiermee is het tekort van 2020 van € 

1.705,97 weer gecompenseerd. Door de (extra) inkomsten van de 

landelijke PCOB, de Burgerlijke Gemeente West Betuwe, de actie 

Club support van de Rabo bank en de donaties van de diaconieën 

van de Hervormde en Gereformeerde kerk is er ruim € 3.200 aan 

extra inkomsten gegenereerd. Het vermogen van onze vereniging 

is weer op peil gebracht en op het niveau van 31 december 2019, 

ruim € 9.400. De kascontrolecommissie, waar mevr. Joke Hokken 

en Mevr. Rieneke van Gelderen zitting in hadden, hebben de 

boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Op de jaarvergadering 

van donderdag 17 februari zijn de financiële cijfers verder 

toegelicht en door de leden zijn er geen aanvullende opmerkingen 

gemaakt. Indien er onder de leden nog behoefte is om de 

financiële stukken in te zien dan kan dat op aanvraag bij 

ondergetekende. 

André Wahl, penningmeester 
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Lief en Leed 
 

Overlijdens: 

Op 23 februari 2022 is overleden mevrouw 

 M.C. de Ruiter- Gijsen in de leeftijd van 90 jaar. 

 

Op 6 maart 2022 is overleden de heer P. Loenen 

in de leeftijd van 78 jaar 

 

Wij wensen de families veel kracht en sterkte toe om dit verlies 

te verwerken. 

 

Nieuw lid: 

Mevrouw G. Loenen- Manten,  Krugerstaat 9, 4158 CB Deil. 

 

Van harte welkom en dat u zich spoedig thuis voelt bij onze 

afdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


