Het doek valt voor de Passage
‘Wij zijn door de tijd veranderd en voelen ons bewuster’
Na zeventig jaar heeft de Passage afdeling Scherpenzeel besloten met haar activiteiten te stoppen.
Tot 1999 was de christelijke vrouwenvereniging onderdeel van de landelijke NCVB. Toen werd zij
Passage, zowel landelijk als plaatselijk.

De NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond) is in 1919 opgericht. Het jaar waarin vrouwen actief
kiesrecht krijgen. De belangrijkste doelstelling is: voorlichting geven op maatschappelijk en
staatkundig terrein vanuit de grondslag dat Christus’ Koninkrijk alom moet worden erkend. Het duurt
tot 1950 voordat er in Scherpenzeel een afdeling komt. Onder leiding van mevrouw Hardeman uit
Veenendaal wordt op 10 mei dat jaar bij de gezusters Methorst thuis de plaatselijke afdeling van de
NCVB opgericht. Presidente is mevrouw Schimmel. Er zijn vijftien leden, maar dat aantal is een jaar
later al verdrievoudigd. De vereniging groeit snel. Een aantal jaren later zijn bij de plaatselijke NCVB
maar liefst 200 dames aangesloten. De eerste kerstviering vindt plaats in Bethel. De vrouwen komen
in het winterseizoen elke maand bij elkaar. Er zijn allerlei cursussen op het gebied van politiek en
cultuur. Ook organiseert de afdeling ontspanningsactiviteiten.
Voor elk wat wils.
De maandelijkse bijeenkomsten in Philalethes beginnen met een meditatie waarna sprekers over
geloof, gezin en opvoeding, maatschappij, politiek en cultuur komen vertellen. Naast serieuze
onderwerpen is er ook ruimte voor humor. Dames die het leuk vinden om met elkaar een blijspel op
te voeren zijn wekelijks bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering die vaak in februari tijdens
de jaarvergadering wordt gehouden. Mevrouw Huizing is door de jaren heen één van de bekwame
regisseuses van de toneelgroep, terwijl mevrouw Geurts jarenlang de rol van souffleuse heeft. De
belangstelling en tijd ontbreekt de leden later, zodat deze activiteit helaas is vervallen. In de

zomermaanden trekt een groep vrouwen er regelmatig op de fiets op uit, maar ook daar komt door
gebrek aan animo een eind aan. De handwerkclub borduurt, breit en naait op maandagmiddag bij
een van de dames thuis voor het goede doel. Tijdens fancy fairs worden de handwerkproducten
verkocht. Een deel van de leden leest samen een boek en bespreekt dat met elkaar. Jaarlijks
organiseert de ontspanningscommissie een gezellig uitje. Voor goede doelen worden o.a. verlotingen
en bingo’s georganiseerd. Tijdens optochten in het kader van feestelijke gebeurtenissen is de
vereniging regelmatig met een wagen vertegenwoordigd. Behalve de kerstviering en de maandelijkse
bijeenkomst behoren al deze activiteiten jammer genoeg tot het verleden.
Jubilea.
In 1990 viert de afdeling het 40-jarig jubileum met een gezellige bijeenkomst, presentjes voor de
leden en een maaltijd. Tien jaar later is het gouden jubileum dat wordt gevierd met o.a. een buffet
bereid door de Jubileumcommissie. Er is een optreden van shantykoor ‘Voor Anker’. Hoewel het
aantal leden is teruggelopen tot ongeveer negentig is er dan nog altijd sprake van een gezonde
afdeling. ’Wij zijn door de tijd veranderd, voelen ons bewuster en denken en spreken meer met
elkaar over geloofsbeleving, gezin en maatschappij’, zo memoreert presidente mevrouw Van de
Brake de ontwikkeling van de NCVB-dames. Het NCVB-vaandel hangt voor de laatste keer aan de
wand, want in 1999 is de NCVB met de CPB (Christelijke Plattelandsvrouwen Bond) samengegaan. Ze
gaan verder onder de naam Passage. Het jubileum wordt afgesloten met het zingen van het
Bondslied. In oktober 2019 wordt het 100-jarig bestaan van de NCVB/Passage gevierd met een
terugblik en interviews over de geschiedenis van de vrouwenvereniging. Het vaandel wordt voor de
gelegenheid uit de mottenballen gehaald en in Philalethes opgehangen om daarna definitief in de
collectie van Oud-Scherpenzeel te worden opgenomen.
Bestuur en propagandistes
Het bestuur van de NCVB staat onder leiding van een presidente, later een voorzitter. Bekende
Scherpenzeelse vrouwen hebben de christelijke vrouwenbond voorgezeten. Achtereenvolgens zijn
dat de dames Van der Linden, Valkenburg, Van de Pol, Langeveld, Osnabrugge, Meijering, Splinter,
Boelhouwer, Van de Brake, Heikamp, Mastebroek en Veldhuizen. Sinds 2011 is mevrouw Rauw
voorzitter geweest. De propagandistes dragen zorg voor de leden bij voor- en tegenspoed. De
vrouwenbond heeft lange tijd een vertegenwoordiger in de Vrouwenraad die destijds in
Scherpenzeel was.
Vergrijzing
De gemiddelde leeftijd van de leden in Scherpenzeel is toegenomen. De aanwas van nieuwe, jonge
leden is gering waardoor de Passage vergrijst. Begin 2020 telt de vereniging nog vijfenvijftig leden
waarvan het grootste deel geen actieve rol meer heeft of kan spelen. Vacatures binnen het bestuur
kunnen niet meer worden ingevuld. Samen met de coronacrisis en de onzekere toekomst zijn dat de
redenen voor het opheffen van de Passage in Scherpenzeel. Het is een hart gelag voor iedereen en
zeker voor diegenen die al tientallen jaren lid zijn.
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