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‘Mijn Passage-tijd is van
onschatbare waarde geweest’
Passage-leden aan het woord

Flitsen uit de geschiedenis
‘Ik verlang naar een wereld waar
mensen elkaar de ruimte gunnen’
Interview met Anne Westerduin
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Vrede
van God

Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt
en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Fillipenzen 4: 6,7 – NBV
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Jubileumnummer van Passage Magazine
Passage Magazine ziet er anders uit dan u gewend
bent: veel dikker uitgevoerd. Het is een echte glossy
waarin vrouwen aan het woord komen over wat hen in
beweging heeft gezet en nog steeds zet.
Het thema van dit speciale jubileumnummer is
‘Verlangen naar …’. Dat is ook het thema van het
jubileumjaar van Passage. Dit jaar staan we namelijk stil
bij twee grote mijlpalen: het 100-jarig bestaan van de
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en het
20-jarig jubileum van Passage zelf. We vieren dit door
middel van regionale jubileumvieringen, een speciale
schrijfwedstrijd (de uitslag van de wedstrijd vindt u ook
in dit nummer) en door het landelijke Eeuwfeest op 1
oktober. In deze glossy krijgt u alvast een voorproefje
van het feestelijke programma van het Eeuwfeest.
Verlangen naar meer kansen, verlangen naar kiesrecht,
scholing, en gelijkwaardigheid heeft gemaakt dat
vrouwen zo’n honderd jaar geleden in actie kwamen.
‘Verlangen naar ….’ is veelal de drijfveer om je ergens voor
in te zetten. In de geschiedenis van onze organisatie is
dat gericht op de eigen kring, maar ook op het delen van
kansen met vrouwen wereldwijd. Genieten van kunst en
cultuur en van al het moois dat er om ons heen te zien is.
Hierover leest u meer in dit nummer.

Naast terugkijken willen we ook vooruitkijken. Is alles
waar we naar verlangen vervuld of is er nog genoeg
om ons voor in te zetten? We leven net als honderd
jaar geleden in een woelige tijd. Was de wereld toen
vooral groot, nu lijkt het op een dorp en horen we van
minuut tot minuut de láátste ‘dorpsnieuwtjes’: nieuws
over aanslagen en over onverdraagzaamheid, over de
ontdekkingen van het heelal en de opwarming van onze
aarde, over bereikte resultaten, maar ook over honger
en misbruik.
Vieren dat vrouwen honderd jaar geleden in beweging
kwamen, nodigt uit om vooruit te kijken en na te denken
over het hoe en waarom toen, maar ook anno 2019.
Viert u met ons mee?
Hartelijke groet,
De jubileumcommissie

Van links naar rechts: (staand) Inge van der MastVeenendaal, Martha Amelo, Ada Houtman, Egbertje
Koekoek, Janita Groeneveld, Fija Klunder, (zittend)
Hanny Somers, Gerda Plender en Ineke Voskamp.
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24 36
INTERVIEW MET IRA STAM
EN COBY MEYBOOM

INTERVIEW MET

JOKE VERWEERD

4

5

Truus Veenstra-Goudzwaard (lid sinds 1980)

Passage-leden aan het woord

‘Ik heb geleerd om me kwetsbaar
op te stellen binnen een groep’

Passage heeft haar bestaan te danken aan de inzet en betrokkenheid van heel veel Passagevrouwen. In dit jubileumnummer blikken we met een aantal leden terug. Welke mooie
herinneringen hebben zij aan hun Passage-tijd?

“Ik ben jaren secretaresse
geweest van de NCVB. Een
boeiende tijd, waarin ik veel
mensen heb leren kennen en veel
kennis en vaardigheden opdeed.
Het vergrootte mijn zelfvertrouwen en mijn netwerk.
Vooral binnen de gespreksgroepen heb ik erg genoten

Tekst: Lisa Petersen

Dieuwke Schukken-Palma (lid sinds 1959)

‘Dankzij Passage kan ik beter
voor mezelf opkomen’
“In september 1959 ben ik (toen
21 jaar jong) lid geworden van de
NCVB, afdeling Scharnegoutum.
Ik ben altijd met veel plezier naar
de bijeenkomsten gegaan. Mooie onderwerpen
zijn de revue gepasseerd en we zijn een hechte
club gebleven. Er is aandacht voor elkaars lief en
leed en de sfeer is goed. Dit is mede te danken
aan ons actieve bestuur. Dit vind ik echt een
compliment waard.

Lies Runia van de Veen (lid sinds 1957)

‘Aandacht en omzien naar
elkaar is heel belangrijk’
“In 1957 kwamen mijn man,
dochter van 2 jaar, en ik in
Emmeloord wonen. We hebben
de eerste paar jaar in Leeuwarden
gewoond. Een buurvrouw vroeg of
ik meeging naar de NCVB. Die naam klonk mij
bekend in de oren, want mijn moeder was lid van
de NCVB.
Het was een jonge groep, dus dat leek mij wel
wat. Als niet-werkende moeder wilde je namelijk
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Het karakter van de vereniging is veranderd in de
loop der jaren. Het is minder christelijk geworden
en meer maatschappelijk georiënteerd. Ik heb
hier geen problemen mee, volgens mij moet
je met je tijd meegaan en bovendien krijgen
we daardoor andere leden en dus een andere
inbreng. Dat ervaar ik als positief.
Het lidmaatschap heeft mij geleerd om beter voor
mezelf op te komen en mijn mening te zeggen.
Op school en ook van huis uit kregen wij dat niet
mee. Ik vind het mooi dat ik al zolang lid ben
Passage altijd in beweging is gebleven en dat het
me nog steeds wat nieuws brengt. Ik hoop er nog
jaren aan deel te kunnen nemen.”

ergens bij horen en was het wel belangrijk om je
kennis te vermeerderen. Bovendien kreeg je zo
nieuwe contacten.
Eén van de herinneringen die ik heb aan mijn
Passage-tijd, is dat ik tijdens een vergadering
naast een mevrouw ging zitten die alleen was. Ik
kende haar niet. We maakten kennis en spraken
een poosje met elkaar. Later hoorde ik - via via
- dat die mevrouw het zo fijn gevonden had dat
ik haar aangesproken had, want zij voelde zich
altijd zo alleen op de vergaderingen. Zelf maakte
zij niet zo makkelijk contact. Aandacht en omzien
naar elkaar is heel belangrijk. Vooral op oudere
leeftijd.”

Minke Vrieswijk (lid sinds 1960)

‘Mijn Passage-tijd is van on
schatbare waarde geweest’
“In de beginjaren dat ik lid was,
werd de jaarvergadering feestelijk
afgesloten. Dat werd verzorgd door
leden met zang en toneel. Bij het
instuderen was het dolle pret. Je voelde
je weer jong en vrij. Ik vond het leuk om daaraan
mee te doen. En manlief zorgde voor de kinderen. Dat
was voor mij een avondje van ontspanning.
In de jaren 90 mocht ik 6 jaar ‘rayon-contactvrouw’
van rayon de Waddenkust zijn. Dat was een nieuwe

Waultraud Heinicke (lid sinds 1978)

‘Passage-avonden waren
vroeger echt een uitje voor nietwerkende vrouwen’
“Lief en leed worden gedeeld, je
hoort erbij en je bent welkom. Zo
heb ik het altijd ervaren. Om echter
ten volle kennis met elkaar te maken,
is de deelname aan activiteiten de basis. Eén keer
per maand de bijeenkomsten te bezoeken, biedt
niet de ruimte om elkaar voldoende te leren kennen.
Het waren onder andere de cursussen (bijvoorbeeld
‘Vrouw praat er eens over’) die de kennismaking
bevorderden. Zo heb ik het ervaren.

van de openheid onder elkaar, de diepgang van
de gesprekken. Ik heb geleerd me kwetsbaar op te
stellen binnen een groep en heb ervaren dat ik daar
vertrouwen voor terugkreeg.
Ik heb geleerd met grote groepen vrouwen om te
gaan. Als secretaresse begon ik al in januari met het
programma op te stellen voor het volgende seizoen.
Ik mocht sprekers uitnodigen, zoals commissaris van
de koningin Wiegel en de gebroeders Anker. Prachtig
om zulke mensen te leren kennen. Zij kwamen veelal
pas spreken in mei, als hun eigen vergaderseizoen
afgelopen was.”

uitdaging, maar heel waardevol. Je nam dan ook deel
aan de vergaderingen van het provinciaal bestuur
en kon je meedoen aan cursussen (bijvoorbeeld
het leiden van vergaderingen). Je kennis werd daar
verbreed maar het was ook gezellig. Vooral ’s avonds
- onder het genot van een hapje en een drankje.
De avonden zijn nu nog steeds verrijkend en de
ontmoeting met elkaar is heel belangrijk, maar de
toekomst ziet er niet rooskleurig uit. De leden van
onze afdeling zijn allemaal op leeftijd, nieuwe leden
komen er niet bij en nieuwe bestuursleden zijn niet
beschikbaar. Dat is erg jammer en doorgaan wordt
daarom erg moeilijk. De tijd zal het leren. Voor mij zijn
deze lange jaren van mijn lidmaatschap in ieder geval
van onschatbare waarde geweest.”

Wat deze cursus betreft, viel mij op dat de vrouwen
heel erg gesloten waren (ik spreek van 40 jaar
geleden!) en hun gevoelens en ervaringen moeilijk
konden uiten. Alles was geweldig; iedere dag mooi
weer. Doch gestaag kwamen gedurende de cursus
emoties los en kwamen dogmatische herinneringen
uit de jeugd en relaties ter sprake. Wel een opluchting
om je hart eens te kunnen luchten.
De afdeling van Passage te Purmerend is altijd een
actieve afdeling geweest. Vele vriendschappen zijn
ontstaan. 40 jaar geleden betekende het bijwonen
van de avonden echt een ‘uitje’ voor sommige, niet
buitenshuis werkende vrouwen. Vrij en los van alle
‘traditionele’ verplichtingen: contacten met gelijkgezinden
- zonder aanwezigheid van man en kinderen.”
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Hoe en óf ze eruit kwam, kon niemand zeggen. Ze
beseft heel goed dat alles zo maar kan stoppen.
Tegenslag
Wilma: “Wat een heel groot verlangen van mij is, is
dat ik graag zoveel mogelijk mensen in mijn leven
mag inspireren. We hebben allemaal veel vragen in
het leven. Er gaat geen dag voorbij waarop we niet
met situaties of omstandigheden te maken krijgen
waarvan je denkt: ja, wat moet ik hier nou weer
mee? Of: heb ik hierom gevraagd? Of: hoe moet
dit? Hoe gaaf is het als ik door mijn schilderijen of
door mijn spreken mensen een stukje moed kan
geven om het leven ten volle te leven.”

Wilma Veen:

‘Ik vind het zo gaaf als ik kan
verbeelden wat iemands hart raakt’
Naast kunstenaar is Wilma Veen schrijfster, illustratrice, presentatrice én dagvoorzitter op het
Eeuwfeest van Passage in het Beatrixtheater. Een mooie aanleiding om haar beter te leren kennen.
“Ik vind het zo leuk om al die powervrouwen te ontmoeten.”
Tekst Sandra Wolswijk, foto’s: Precious People Fotografie en You Are Beloved Fotografie.
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“Ik vind het geweldig”, zegt Wilma, “om met zoveel
vrouwen in Utrecht te kunnen vieren dat we er
zijn en dat we onze plek mogen innemen in de
maatschappij. Ik houd ervan andere mensen een
mooi podium te geven en een stukje enthousiasme
bij een groep te brengen.”

verlangen.” Na een korte stilte voegt ze daaraan
toe: “Ik verlang het meeste naar de dagen die
ik leef zó te leven dat ik geniet van wat ik mag
beleven. Dat het niet aan me voorbijglijdt, maar dat
ik erbij ben met mijn hele zijn. En dat ik in staat ben
het echt te beleven.”

Verlangen naar
Het thema van het Eeuwfeest is ‘Verlangen naar
…’. Wilma denkt even na over de vraag waar zij het
meeste naar verlangt. “Ik zit op zoveel vlakken vol

Dat dit niet vanzelfsprekend is, heeft Wilma zelf
ervaren. Zes jaar geleden kreeg ze tijdens het
hardlopen een hartstilstand. Ze werd gereanimeerd
en belandde buiten bewustzijn op de intensive care.

De bron
Haar energie, kracht en inspiratie haalt Wilma uit
haar geloof: uit de Bijbel, uit gebed en meditatie. “Ik
denk”, zegt ze, “dat je als christen boft. Alles wat
op dit moment een trend is – van pak je rust, weet
wat je prioriteiten zijn – vind je terug in de Bijbel:
de verstilling, de overdenking van een inspirerend
woord, mindfulness, maar ook voluit leven en eruit
halen wat erin zit. Ik vind het geloof in God in deze
tijd een ongelooflijke hippe stroming. Voor mij is het
ook meer dan een stroming alleen. Het is de bron
van mijn leven, mijn houvast, mijn geloof in God.
En op zondag is het fantastisch dat je met andere
mensen kunt zingen, om je ogen te sluiten en je te
richten op iets anders dan je eigen werk. En dat we
dan ook nog iemand hebben waarvan wij geloven
dat Hij naar ons luistert. Dan ben je gewoon een
bofkont.”
Kunstenaar
Speciaal voor het Eeuwfeest maakt Wilma
schilderijen over de thema’s van de sprekers.
“Ik neem met hen door wat voor hen belangrijk is
als het gaat om verlangen en probeer de kern te
verbeelden waar zij het over gaan hebben. Als ik de
sprekers ga aankondigen, zal dat aan de hand van
het schilderij zijn.”
Aan de wanden van haar atelier hangen diverse
schilderijen van Wilma. De stijl waarin ze schildert
heet figuratieve abstractie. “Je kunt zien wat het is,
maar het heeft ook een abstractie in zich en het is
kleurrijk. Al mijn schilderijen dragen een verhaal in
zich. Ik schilder niet om het plaatje, maar ik schilder
om dat te verbeelden wat je hart raakt. Dus als
ik ergens door ben geraakt, vind ik het mooi daar

beeld aan te geven. We kennen de uitdrukking: ‘een
beeld zegt meer dan duizend woorden’. Hoe mooi is
het dat ik het omgekeerde doe? Ik maak het beeld,
daar kun je voor gaan staan en er zelf duizend
woorden aan geven. Het mogen je eigen woorden
zijn, maar het mag ook zijn wat ik erin heb gelegd.”
Voor haar schilderijen gebruikt ze ook andere
materialen, zoals textiel en foto’s. Deze techniek
heet: ‘mixed media’. Dat geeft een heel andere
dimensie: op afstand zie je een mooi schilderij,
maar ga je dichterbij kijken, ga je steeds meer
ontdekken. “Ik maak mijn lijnen ook niet af, zodat je
ogen automatisch die lijn gaat afmaken. Daardoor
is de interactie met mijn werk hoog. Als je een doek
van mij in huis hebt hangen, kun je na jaren nog
steeds nieuwe lijnen en lagen ontdekken. Daardoor
verveelt het niet.”
Succes
Op Wilma’s website staat: ‘Succes is: als dat
waarvan je droomt, op een dag werkelijkheid is’. Op
de vraag welke droom al werkelijkheid is geworden,
reageert ze meteen: “Mijn allereerste droom was
moeder worden en ik heb drie zonen! Als heel jong
meisje speelde ik met poppen, dan zette ik ze op
een rijtje en ging ik ze van alles vertellen. Wat ik
nu doe, komt wel echt overeen met wat ik als jong
meisje altijd al wilde. Ook met creativiteit. Ik heb
altijd al getekend en geschilderd.”

Kom een dag culinair
genieten en schilderen in
het atelier van Wilma.
Kijk eens op:
wilmaveen.com
En: ikwonderjou.nl
Schrijf je in en ontvang
gratis een bemoedigende
mail met een beeld
van Wilma.
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Flitsen uit de
geschiedenis

1919

1930
NCVB richt Magdalenafonds
op voor hulp bij ziekte van de
moeder.

Oprichting Nederlandse
Christen Vrouwenbond

De eerste landelijke
bijeenkomst voor
boerendochters. Het
begin van de organisatie
voor protestantse
vrouwen op het
platteland.

moet alom worden erkend en de
oplossing van maatschappelijke
vraagstukken moet worden gezocht
bij het licht van de Heilige Schrift.

Doel: voorlichting aan de vrouw
betreffende maatschappelijke
en staatkundige vraagstukken in
overeenstemming met
de grondslag.

In de oorlogsjaren
werden geen Algemene
Ledenvergaderingen
gehouden. Onder andere
omdat er geen vervoer
mogelijk was.

Openingsrede door Mej. Mr. C.
Frida Katz over verbetering van
het huwelijksrecht.

1921

Commissie voor het
ontwikkelingswerk onder vrouwen
en meisjes op het platteland van de
Christelijke Boeren en Tuindersbond
(CBTB). Doel: verbeteren van de
positie van de vrouw door scholing
op christelijke grondslag. In de
jaren 50 en 60 werd ook gestreefd
naar verbetering van de positie van
agrarische en plattelandsvrouwen
elders in de wereld.

‘De Christenvrouw’ eigen
orgaan NCVB. Doel: contact
tussen de bond en haar leden.

1938
Oprichting Bond van Christen
Boerinnen, Boerendochters,
Plattelandsvrouwen en -meisjes in
Nederland (later CPB genoemd).

1947

CPB start met een
eigen ledenblad: Ons
Plattelandsleven.

Contributieverhoging van 2,50 - 3,00
gulden. De NCVB kiest een nieuw
bondslied: ‘Komt laat ons blijde zingen’.

1959

Afscheid van mevr.
Dr. Albronda- Van der
Nagel als voorzitter van het
landelijk bestuur. Het in 1953
opgerichte rampenfonds krijgt
haar naam en is tot op de dag
van vandaag actief.

1967
1961
In de jaren 60 was
Hannie van Leeuwen
presidente van de CPB.

NCVB - Mevrouw
Knoppens Valkenier
treedt af. Mevrouw
Albronda-Van der
Nagel volgt haar op.

1950

1958

Het aantal leden groeit in 10 jaar
tijd van 44.000 naar 85.000. In 1951
wordt het 50.000ste lid gehuldigd.
Er zijn 450 afdelingen.

Op 5 juni Bondsdag in
Leeuwarden met 10.000
van de 78.000 leden met
toespraak van mevr. Dr.
Albronda- Van der Nagel.
Massale samenzang op het
Zaailand.

De emigratie komt op
gang. Alle afdelingen
wezen op verzoek van de
Christelijke Emigratie Centrale
contactpersonen aan voor
aspirant-emigranten. Er zijn
circa 400 leden naar het
buitenland vertrokken.

1949

Passage

35 jaar NCVB wordt gevierd
in Rotterdam Ahoy.

1940
1945

1933

1919
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C.W.J. Wittewaall van
Stoetwegen (‘de freule’) was
secretaresse van het landelijk
bestuur.

1932

Grondslag: Christus Koningschap

1949

1936
1946

1954

1959
1953
N.a.v. de watersnoodramp wordt een
grote inzamelingsactie gestart o.l.v. mevr.
Dr. Albronda-Van der Nagel. Alle leden
wordt gevraagd 1 gulden te storten voor
het rampenfonds. De getroffen leden in het
rampgebied kregen niet alleen de nodige
financiële steun, maar ook een theeservies.

Oprichting Christelijke
Plattelandsvrouwen en
-meisjesbond (CPB)
Al in de vijftiger jaren maakt
de CPB excursies naar Ierland
maar ook naar Libanon, Syrië,
Jordanië en Israel.

Opening van ‘Het Dorp’ in
Arnhem. De NCVB werkt
vanaf het eerste uur mee aan
het tot stand komen van dit
invalidendorp.

1967
Brief van de NCVB met
verzoek aan de CPB tot
oriënterende bespreking
over een fusie of federatie.
Resultaat: op dat moment te
weinig draagvlak.

1963
25-jarig jubileum van de CPB.
Viering in het Musis Sacrum
Arnhem.

1965
Mevrouw Sinnema,
gedelegeerde, van de
Nederlandse Huishoud Raad
stelt: “Woningnood is een
maatschappelijk kwaad
geworden.”.

1969
NCVB 50 jaar.
Koningin Juliana was
eregast. In aanloop
naar het jubileum
brengen de leden
380.000 gulden bij
elkaar. Het bedrag
wordt overhandigd
aan Bartimeus
in Doorn voor de
bouw van een kapel
ten behoeve van
meervoudig visueel
gehandicapten.
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1971

1998

De NCVB wordt lid van de
Nationale Vrouwen Raad
(later de Nederlandse
Vrouwenraad).

1978

Mevrouw Sienie Strikwerda wordt landelijk voorzitter van
de NCVB. Zij stelde taboedoorbrekende onderwerpen
aan de orde zoals: geboorteregeling, abortuswetgeving,
gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt, kinderopvang,
homoseksualiteit en ongehuwd samenwonen. Vanuit
orthodoxe hoek kwam hierop stevige kritiek waardoor
ze in 1976 het voorzitterschap heeft neergelegd. Daarna
was zij actief bij het Komitee Kruisraketten Nee.

1975
De VN roept 1975 uit tot het
internationale jaar van de
vrouw. Kort daarna wordt
besloten 8 maart uit te roepen
tot een jaarlijks terugkerende
internationale vrouwendag.

1975
Succesvolle start leeskringproject:
”Rondom het boek” Vanaf 1982
maakt ook de NCVB gebruik van
dit materiaal. Rond de fusie krijgt
het project een nieuwe naam:
Boekentaal Mondiaal.

12

1967
1977

40 jaar CPB. Thema: ‘Het leven
begint bij 40’. Spreker is o.a. Hannie
van Leeuwen. Ze wijst erop dat er
vaak ten onrechte denigrerend over
de plattelandsvrouwenbond wordt
gesproken, terwijl er veel goeds is
bereikt door de bond.

1986

Het ledental daalt in snel
tempo. Van ruim 91.000
naar 78.000.

CPB wordt lid van de
ACWW (Association
Country Women
of the World).

1982
NCVB organiseert een stille
tocht uit solidariteit met de
Dwaze Moeders in Argentinie.

CPB viert in mei haar 60-jarig
bestaan in De Bonte Wever in
Slagharen. Gerda Verburg is
dagvoorzitter.

1988

2004

Lina van Zanten-Hagelvlag
is voorzitter van Passage.
Tijdens haar voorzitterschap
vindt een statutenwijziging
plaats. De Ledenraad wordt
vervangen door een Raad van
Toezicht waarin elk gewest
een vertegenwoordiger heeft.

O.l.v. Joke Stam-Lazonder
neemt de NCVB voor het eerst
politiek stelling en vraagt
premier Lubbers namens haar
leden om herverdeling en
herwaardering van betaald en
onbetaald werk.

2013
Ineke Ludikhuize (eerst directeur
van de CPB en na de fusie van
Passage) neemt afscheid.

2016

2011

Inge van der Mast- Veenendaal
wordt voorzitter van Passage.
Tijdens haar voorzitterschap vindt
er een grote reorganisatie plaats.

Het kantoor in Amersfoort wordt
gesloten. Er is afscheid genomen
van het personeel en het
secretariaat is ondergebracht
bij het Servicepunt in Nijkerk.

2010
1995
Proef met een intercultureel
leeskringproject: ‘Kleurrijk Lezen’.

Onderzoek naar mogelijke fusie
tussen de NCVB en CPB met
als thema: ‘Waarden Wegen’.
Nadenken over het belang
en de waarde van christelijkmaatschappelijke organisaties.

1998
Tijdens de Algemene
Ledenvergadering is door beide
organisaties besloten akkoord te
gaan met de fusie.
Per 1 januari 1999 is de fusie tussen
NCVB en CPB een feit. Beiden
gaan samen verder onder de
naam ‘Passage’. Ineke Ludikhuize is
directeur van de nieuwe organisatie,
In 2013 neemt zij afscheid.
Na de fusie draagt Ineke
Westerhuis de voorzittershamer
over aan Janine Verbaan-Bal.

2001
Passage biedt haar leden
internetcursussen aan.

Leny van de Vate vervult
gedurende 1 jaar het
voorzitterschap.

2019
De christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging bestaat 100
jaar en gaat dit in oktober vieren
met het Eeuwfeest.

Passage
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‘Vrouwen moeten
elkaar kunnen
vinden’

Wat ik toen nog niet wist, is hoe belangrijk goede
voeding ook is voor het ontwikkelen en functioneren
van je hersenen. De boodschap die wij hanteren
in de 60 landen waar de Scaling Up Nutrition
Movement werkt, is het belang van goede voeding
in de eerste 1000 dagen van ons leven, vanaf
dag één van de zwangerschap. In die eerste jaren
wordt als het ware de infrastructuur gevormd: de
hardware voor de hersenen. Als dat niet goed gaat
voor je tweede verjaardag, herstel je dat niet meer.

Gerda Verburg:

‘Vrouwen met stevige maatschappelijke posities
zouden allemaal ambassadeur moeten zijn’
Voor dit jubileumnummer sprak Inge van der Mast-Veenendaal met Gerda Verburg, assistentsecretaris-generaal van de Verenigde Naties en coördinator Scaling Up Nutrition (SUN) Movement.
Een portret van een gepassioneerde vrouw, naast wie iedereen graag in het vliegtuig wil zitten.
Gerda Verburg is één van de sprekers van het Eeuwfeest.
Tekst Inge van der Mast-Veenendaal, foto’s: Sun Movement
Zelf ben je betrokken geweest bij de CPB. Kan je
wat vertellen over je band met het gedachtegoed
van de vrouwenbeweging?
“Ik heb altijd iets met vrouwen binnen besturen
gehad. Belangrijk voor vrouwen(organisaties)
is: ontmoeting (waaronder ook gezelligheid),
ontwikkeling en training om bestuurlijke en andere
vaardigheden en ervaring op te doen. Destijds was
ik betrokken bij de CPJ, de Christelijke Plattelands
Jongeren, in Zuid-Holland en Noord-Brabant.
Naast ontmoeting en vorming was dat ook een
kweekvijver van bestuurlijk en politiek talent.”
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In hoeverre is er nog bestaansrecht voor
vrouwenbewegingen, denk je?
“Vrouwen moeten elkaar kunnen vinden, in
verbinding zijn en kunnen netwerken. Onderschat
het belang daarvan - maar ook dat van de
oefenplaats en kweekvijverfunctie - niet. Vrouwen

het belang van goed eten. Als ik niet goed at, had ik
daar geen energie voor en zat ik niet lekker in mijn
vel. Mijn ouders letten daar op. In de kelder stond
altijd een kist appels en sinaasappels, waarvan je
mocht eten zoveel je wilde.

die stevige maatschappelijke posities bekleden
zouden allemaal ambassadeur moeten zijn voor
meer vrouwen op sleutelposities.”
De rode draad in jouw leven is je verwevenheid
met voedsel en de hele voedselketen: van de
grond waar het gezaaid wordt tot en met de
verdeling van het geproduceerde voedsel en alles
wat daar tussenin zit. Waar is jouw passie voor
voedsel vandaan gekomen en hoe heb je dat zo
vastgehouden?
“Dat was niet altijd gepland; dingen komen op je
pad. Ik ben op een boerderij geboren, in een gezin
met 10 kinderen. We waren niet rijk en ook niet
arm. Goed eten was belangrijk om je energie en
gezondheid op peil te houden. We hadden koeien
en maakten kaas.
Wij moesten meewerken en naar school fietsen vaak tegen de wind in. We ervoeren aan den lijve

Wat betreft mijn werk: ik heb het geluk gehad
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
te zijn geworden. Ik was onder de indruk van het
Nederlandse vakmanschap op deze terreinen.
We hebben sterk ingezet op het zoveel mogelijk
behouden van vitaminen en mineralen in voedsel,
het terugdringen van vetten, zout en suiker. Ook
hebben Nederlanders geleerd om samen te werken.
Al eeuwenlang hebben zij met elkaar het water
moeten beheersen en beheren - zowel in tijden
van overvloed als bij waterschaarste. Zo hebben
Nederlanders geleerd samen te werken, om de
tafel te zitten en oplossingsgericht te zijn.”
Je reist veel, je ontmoet veel verschillende mensen,
je bent bezig met voedsel; universeler kan het niet.
Ik denk dat je een droombaan hebt …
“Ja, ik heb een baan die mij op het lijf geschreven is.
Ik was Nederlands ambassadeur bij de voedsel- en
landbouworganisaties van de VN in Rome: de FAO,
WFP en IFAD (Food and Agriculture Organization,
World Food Program and the International
Fund for Agricultural Development). In ‘hun’
Committee on World Food Security (CFS) waren
niet alleen overheden vertegenwoordigd, maar
ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en
multi-stakeholders. Als voorzitter heb ik gezien hoe
bevoorrecht Nederlanders zijn, door te beseffen dat
je het beste resultaat krijgt als je bereid bent samen
te werken.

Toen mijn termijn als ambassadeur erop zat, werd
ik van drie kanten gewezen op deze VN-baan,
waarbij de secretaris-generaal van de Verenigde
Naties mijn directe baas is. Ik ben in augustus 2016
aangetreden in deze baan. Het is hard werken,
maar ook geweldig inspirerend.
Het thema van ons jubileumjaar is ‘Verlangen
naar…’. Waar verlang jij zelf naar? Heb je nog een
droom, een missie die je hoopt te verwezenlijken?
“Ja, er zijn drie belangrijke punten die ik (mede)
hoop te verwezenlijken:
1. Het besef dat de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van een land ligt bij het land, bij de
mensen, zelf. Ontwikkelingssamenwerking vraagt
meer focus op samenwerken en de capaciteit van
mensen ‘daar’ versterken.
2. Kinderen de best mogelijke start geven (de eerste
1000 dagen goede voeding).
3. Het erkennen van de gelijkwaardigheid van
vrouwen en meisjes aan mannen en jongens. Het
krijgen van dezelfde kansen op scholing, banen,
beloning, waardering enzovoort.”
Hoe vind je het om een belangrijke spreekster
te zijn op dit Eeuwfeest?
“Het is een eer om op het 100-jarig jubileum
van Passage te spreken. Ik wil graag delen wat
ik in de loop van mijn eigen leven heb gezien en
geleerd over de positie van vrouwen - over (on)
gelijkwaardigheid. Bovendien houd ik ook graag
verbinding met ons eigen land.“

‘Goede voeding is
belangrijk voor
het ontwikkelen
en functioneren
van je hersenen’

15

Regionale jubileumviering Goes:

verlangen naar verbinding
In het hele land werd het honderdjarig bestaan van Passage gevierd. Passage-vrouwen uit Zeeland
en omgeving kwamen samen in de Vredeskerk in Goes.
Tekst: Anne Marie Kouwenhoven, foto’s: Ineke Voskamp
Corrie Roelse, regiocoördinator van Zeeland, las
tijdens de opening voor uit Romeinen 16:1-6 waarin
Paulus respect vraagt voor een aantal vrouwen
die veel voor de christelijke gemeente betekenen.
Daarbij verwees zij naar het belang van Passage
als christelijke vrouwenorganisatie.
Landelijk voorzitter Ada Houtman blikte terug op
de ontwikkeling die de NCVB, CPB en Passage de
afgelopen eeuw doormaakte en toonde daarbij
oude foto’s en krantenartikelen uit het archief in
Amsterdam. Prachtige projecten zijn tot stand
gekomen, zoals de oprichting van het Dr. Albrondavan der Nagelfonds, dat naar aanleiding van
de watersnoodramp in 1953 door de toenmalig
voorzitter van de NCVB is opgericht voor financiële
ondersteuning aan vrouwen. En nog steeds
bestaat.
Verlangen er voor elkaar te zijn
Het programma werd afgewisseld met muziek
van Mark Brandwijk (piano) en Lianne Laurens
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(fluitist). Schrijfster Joke Verweerd sloot de ochtend
af met een prachtig verhaal over ‘verlangen naar
verbinding’, waarin angst om uit je comfortzone
te stappen mensen weerhoudt van het natuurlijk
verlangen om er voor elkaar te zijn.
Na een voortreffelijke lunch gaf Ira Stam,
vicevoorzitter landelijk bestuur, een presentatie over
de speerpunten die Passage heeft gekozen uit de
duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties. gelijke rechten voor mannen en vrouwen
en duurzame hulp aan vrouwen in armere landen.
Via het internationale samenwerkingsproject
Gelijke Kansen Wereldwijd bezocht zij onder
meer initiatieven in Tanzania en India, waarbij
aan plattelandsvrouwen scholing en praktische
hulp wordt geboden om in eigen onderhoud te
kunnen voorzien. De dag werd afgesloten met
een wervelend optreden van het vocaal ensemble
Intermezzo uit Friesland.

Regionale jubileumviering Purmerend:

geloof in de toekomst

In het hele land werd het honderdjarig bestaan van Passage gevierd. Passagevrouwen uit de regio
Noord-Holland kwamen op samen in Purmerend.
Tekst: Martha Amelo, foto’s: Elly Schornagel en Janita Groeneveld
Regiocoördinator Elly Schornagel heette iedereen
hartelijk welkom, in het bijzonder Jenny Gierveld,
Anja van der Ploeg en Rieneke Weber voor
het muzikaal intermezzo. Naast vele Passagevrouwen uit de regio, was ook een afvaardiging
van het landelijk bestuur aanwezig, net als van de
jubileumcommissie en de landelijke werkgroep.
Menny Boorsma stak de Passagekaars aan. Elly
opende met de woorden: “Wij geloven in een
toekomst, die op vrede is gericht.” Dagvoorzitter
was Hanny Somers, lid van de afdeling Purmerend
en lid van de landelijke jubileumcommissie. We
bekeken eerst portretten van vrouwen die in hun tijd
bij name gekend waren en van belang zijn geweest.
Door de eeuwen heen zijn er steeds vrouwen
geweest die op hun eigen plek een bijdrage hebben
geleverd aan de opbouw van onze samenleving.
We zongen het lied over de ketting van vrouwen en
we hielden elkaar door de rijen heen vast.
Ada Houtman, landelijk voorzitter, stond stil bij
het ontstaan van de vrouwenbeweging. In 1919
op het 2e Christelijk Sociaal Congres was de
aparte vrouwenvergadering de opmaat naar

de oprichting van de NCVB. De CPB werd in de
jaren 30 opgericht. Op 11 april 1995 hielden de
NCVB en de CPB een gezamenlijke studiedag. Dit
was de opmaat naar de fusie in 1999. Passage
was geboren en de eerste voorzitter was Janine
Verbaan.
Konvooi
“Koester uw konvooi”, was op deze jubileumviering
de boodschap van prof. dr. Jenny Gierveld. “Laat
je relaties, vooral de oude, niet verwateren. Zolang
je nog geen 80 bent, kun je zelf veel eenzaamheid
voorkomen. Blijf actief in je konvooi want een goed
konvooi vaart met je mee door het leven.”
Hilary Selles en Minke Harkema praatten ons bij
over de internationale projecten. Binnen het kader
van duurzame ontwikkeling richt Passage zich op
versterking van vrouwenorganisaties teneinde
de economische zelfstandigheid van vrouwen te
bevorderen.
Ekaterina Levental, harpiste, zong en danste haar
aangrijpende levensverhaal. De familie Levental
gaat op zoek naar een beter bestaan en belandt na
veel omzwervingen in Nederland. Deze feestelijke
dag sloten we af met een drankje en een hapje.
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Column

Passage

Droomland

Mevrouw
Beckeringh
van Rhijn
Vorig jaar ontving Passage een brief van een notaris
waarin stond dat onze organisatie is opgenomen in
het testament van de heer en mevrouw Beckeringh
van Rhijn. Het is natuurlijk een heel leuke verrassing
dat een lid van Passage geld aan ons nalaat, maar
de verrassing was nog groter toen bleek dat het
om een groot bedrag ging, waarvan een eerste
voorschot in 2018 is binnengekomen. Het landelijke
bestuur heeft een deel van dit geld aangewend om
de kosten van de regionale jubileumvieringen te
betalen. Maar wie was mevrouw Beckeringh van
Rhijn-van Schelven eigenlijk?
We hebben een oproepje geplaatst in het Passage
Magazine en daar is een leuke reactie op gekomen
van mevrouw Elsa Liefferink. De ouders van Elsa
waren al vanaf hun studententijd bevriend met het
echtpaar Beckeringh van Rhijn en zodoende heeft zij
een mooi beeld kunnen geven van deze mevrouw.
Maatschappelijk werkster
Louise Stephanie van Schelven werd geboren op
4 mei 1921. Na de middelbare school volgde zij
een opleiding aan de school voor maatschappelijk
werk en heeft zij ook enige tijd een baan gehad als
maatschappelijk werkster. In 1951 trouwde zij met
Auke Beckeringh van Rhijn. Hij was burgemeester
van achtereenvolgens Zwartewaal-Vierpolders,
Rolde, Beilen en tenslotte Stadskanaal.
Elsa vertelt dat ‘tante Loukie’ een heel gelovige
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vrouw was uit een gereformeerde familie. Ook
was ze heel vrolijk en had ze gevoel voor humor.
Daarnaast was ze een sterke vrouw, een markante
verschijning en hield ze van stijl.
Vrouw van de burgemeester
Het huwelijk bleef tot hun verdriet kinderloos en zij
wijdde zich met overgave aan de dienende rol die zij
als vrouw van de burgemeester voor zich zag. In die
rol maakte zij alsnog werk van haar opleiding en zo
was ze ook sterk betrokken bij de vrouwenbeweging.
Hoewel het woord ‘emancipatie’ niet over haar
lippen kwam, stond zij pal voor de belangen van
de vrouwen in de gemeente waar zij werkten. Ze
had ook veel waardering voor het werk dat door
vrouwenorganisaties als de NCVB en de CPB werd
gedaan. In de gemeente Beilen was ze een periode
ambtenaar van de burgerlijke stand en volgens
ingewijden heeft zij met verve vele huwelijken
mogen sluiten.
Haar grootste hobby’s waren handwerken en
tuinieren. Elsa herinnert zich vooral de grote tuin in
Beilen waar zij in die tijd ook ging logeren.
Na de pensionering van haar man verhuisde het
echtpaar onder andere naar Amersfoort, omdat
daar ook de ouders van Elsa woonden - met wie zij
een sterke band hadden. Tante Loukie overleed op
12 april 2001. Haar man op 20 juni 2017.

Als fleurige bloemen, gehuld in onze
lentetooi, zitten we in de grote zaal van
De Lawei in Drachten. Op het podium staan
100 vaasjes met een bloem die de 100 jaar
van Passage symboliseren. Passage is jarig
en wij zijn uitgenodigd op het feest.
Al snel raak ik in gesprek met mijn buurvrouw.
Waar ze vandaan komt, hoelang ze al lid is
van Passage enzovoort. “Ook in het onderwijs
gezeten? Leuk! Waar de opleiding tot juf
genoten?” We wisselen ervaringen uit. Hoelang
ik al lid ben van Passage, vraagt mijn buurvrouw.
In een flits zie ik beelden voor me van de kelder,
onder de kerk in het Brabantse Best. Daar kwam
een groep vrouwen bijeen. Nee, het was geen
‘oude vrouwenclub’, want ieder was jong van
geest. Ik kon daar dus prima bij als 26-jarige.
Zodoende maakte ik kennis met de NCVB en
ik bleef ...
Ik kijk naar de vaasjes op het podium. Welke
horen bij de jaren van deze herinneringen?
Hoe verweven zijn herinneringen soms met een
gevoel van verlangen naar die tijd van toen.
Terwijl het feestprogramma voortduurt, denk ik
aan mijn verhuizing van Best naar het Groningse
Leek. Ik kende daar niemand en verlangde
naar contact. Tot mijn verrassing stond er
opeens een mevrouw op mijn stoep. Ze kwam
namens de NCVB en vroeg of ik mee ging naar
de afdelingsavond. En nee, het was geen oude
‘vrouwenclub’, want ieder was jong van geest. Ik
kon daar dus prima bij als 30-jarige.

Het middagprogramma is aangebroken; een
feestelijk muziekpalet wordt over ons allen
uitgestrooid. En opeens is daar het liedje
‘Droomland’. Dat is het land waarin ieder naar
eigen verbeelding alles kan inkleuren. Groot kan
je verlangen zijn naar het land van je dromen,
omdat daar alles overgoten is met zonneschijn.
Waar niets is van alle huiveringwekkende
misstanden op deze aarde. Waar alleen maar
vrede en gerechtigheid heerst en iedereen een
goede gezondheid geniet en gelukkig is …
‘Droomland, droomland, ik heb zo’n verlangen
naar droomland’, klinkt het verder op het podium.
Ik kijk naar de rij vrouwen, waar ik sinds mijn
verhuizing naar Assen het Passage- gevoel
mee deel. En naar al die honderden vrouwen
om me heen. Onbekend, maar zo vertrouwd.
Het droomland is niet ver; het verlangen
ernaar ook niet. Ik zit er middenin. Zingen met
zoveel gelijkgestemde vrouwen van zo’n mooie
vrouwenbeweging! Nee, het droomland is soms
gewoon om je heen …

Anke Falkena-Buwalda
Anke Falkena (1950) geeft in Passage Magazine een
inkijkje in haar leven als betrokken Passage-vrouw.
Ze houdt van (voor-)lezen, films kijken (Moving
Movies), truien breien, kunst en cultuur. Anke is
getrouwd en werkte 35 jaar in het basisonderwijs.
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In gesprek met de oudvoorzitters van Passage

Hoe kijken de oud-voorzitters van Passage terug op de periode dat zij voorzitter waren? En hoe
zien zij de toekomst van Passage voor zich? Passage Magazine sprak met 5 (oud-)voorzitters van
Passage: Janine Verbaan-Bal, Lina van Zanten-Hagelvlag, Inge van der Mast-Veenendaal, Leny van
de Vate-Stouten en Ada Houtman-van Beek.
Tekst: Lisa Petersen

Janine Verbaan-Bal (voorzitter van 1999 – 2004)

‘Ik pluk nu nog de vruchten
van mijn Passage-tijd’
Verleden
“Ik begon in een turbulente tijd: in 1999 werd ik de
eerste voorzitter van de nieuwe organisatie Passage.
Aan mij de taak om de fusie tussen CPB en NCVB tot
Passage gestalte te geven. Het was best een pittige
opdracht om via interne verkenning een beeld te
krijgen van elkaars organisatie, imago en identiteit (je
kunt ook lezen: vooroordelen) om de overeenkomsten
in de gaten te houden zonder de verschillen te
verdoezelen, want hadden ‘stadsmensen’ wel
iets met ‘het platteland’?
Met dankbaarheid kijk ik terug op mijn rol als voorzitter.
De jaarlijkse Algemene Vergadering in de Jaarbeurs
te Utrecht - met meer dan duizend vrouwen - waren
voor mij hoogtepunten en blijven mooie herinneringen.
Ook de netwerkbijeenkomsten en de deelname
aan het Christelijk Sociaal Congres met inspirerende
voortrekkers hebben mijn leven verrijkt. De fijne
samenwerking met directeur Ineke Ludikhuize en de
vriendschappen die er nog in het hele land zijn maken
dat ik nu nog de vruchten pluk van mijn Passage-tijd.
Heden
Bij de Passage-vrouwen van nu ligt doorgaans de
leeftijd hoger. We zijn een oudere generatie geworden.
Men wil ook niet meer in een bestuur, wat een
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moeilijke situatie geeft voor de afdelingen. Daarbij is de
valkuil dat de invulling van Passage verzuilde vormen
aanneemt die jonge leden niet aanspreken. Toch blijft
voor vrouwen een beweging als Passage belangrijk
als herkenning, vanwege een gemeenschappelijke
achtergrond en het zoeken naar verbindingen zoals
gezelligheid, omzien naar elkaar en het delen van
informatie.
Toekomst
De samenleving en het politieke landschap zijn
ingrijpend veranderd. Deze veranderingen dwingen
ons om steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan,
nieuwe vragen te stellen en opvattingen opnieuw te
toetsen. Daar zou een nieuwe doelgroep van jonge
leden voor nodig zijn om die uitdaging aan te gaan en
nieuw elan te brengen. Mocht dat niet lukken dan zou
Passage de moed moeten hebben om met een mooi
afscheid haar bestaan te beëindigen.
Mijn lijfspreuk die mij bij mijn taak inspiratie en houvast
gaf, is deze: ‘Geloven is het vertrouwen dat de taak die
voor ons ligt nooit zo groot is als de Kracht die achter
ons staat’. Die wetenschap wens ik alle Passagevrouwen - in welke context dan ook – van harte toe.”

Lina van Zanten-Hagelvlag (voorzitter van 2004-2010)

‘Als vrouwen kan je samen heel
veel ondernemen, delen en leren’
Verleden
“Voorafgaand en tijdens mijn bestuursperiode heb ik veel
gehad aan de vele deskundige trainingen die we kregen
aangeboden. Besturen kon je leren en het geleerde werd
dan ook door veel vrouwen in praktijk gebracht door
zitting te nemen in een bestuur van verenigingen, kerken,
scholen, verpleeg- en ziekenhuizen. Door de politieke
scholingen raakten ook vele vrouwen betrokken bij de
politiek in hun woonplaats of provincie.
Ik kijk met dankbaarheid terug op alle kansen die
ik binnen Passage heb gekregen, om van heel veel
verschillende vrouwen en hun verhalen te kunnen leren
en op de vriendschap die ik heb ervaren door het samen
optrekken met veel bestuursvrouwen in alle delen van het
land en met de vrouwen van het landelijk bureau die altijd
klaar stonden met hulp en ondersteuning, want juist het
woord ‘samen’ is voor mij altijd belangrijk geweest.

Toekomst
Wat ik nog steeds als heel waardevol ervaar, is dat je
als vrouwen samen veel kunt ondernemen, ervaringen
en gevoelens kunt uitwisselen en kunt leren van elkaar
op het gebied van zingeving, cultuur en in het omzien
naar mensen dichtbij en veraf. Naast je relatie, gezin en
betaald werk ook tijd nemen voor bezinning, verdieping
en maatschappelijke betrokkenheid heeft mij veel
gebracht. Ik denk dan ook dat er voor een Passage met een eigentijds en professioneel uitgevoerd aanbod
vanuit de landelijke organisatie - nog steeds toekomst is.
Laten we onderzoeken waar de behoefte van vrouwen
van deze tijd naar uitgaat om zo vorm te geven aan
een vrouwenbeweging waar we vanuit onze christelijke
inspiratie elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.”

Leny van de Vate-Stouten (voorzitter van 2010-2011)

‘Passage zou een belangen
vereniging kunnen worden’
Verleden
“In deze periode (2010-2011) haakten er steeds
meer afdelingen af. Vooral omdat er geen nieuwe
bestuursleden te vinden waren. De gemiddelde leeftijd
van de leden was vrij hoog.
In die tijd waren de meeste leden nog wel enthousiast
om met iets nieuws te starten en creatieve manieren
van besturen te proberen. Maar mede door ouderdom
werd het lastiger om vrouwen te vinden die taken op
zich wilden nemen. Uiteraard ging het gemis van leden
door overlijden een rol spelen. Verder was er geen
aanwas van jongeren.
Passage heeft enorm veel betekend in de ontwikkeling
van vrouwen voor meerdere generaties. Vooral de
maatschappelijke insteek was altijd groot en er is veel

bereikt voor vrouwen in kansarme gebieden. Daaraan
kan Passage nog steeds een bijdrage leveren. Ook de
leeskringen zijn nog steeds belangrijk.
Ik vond mijn tijd als voorzitter heel fijn: de contacten
met alle vrouwen, het gevoel van saamhorigheid en
dat we iets konden betekenen voor elkaar en voor onze
samenleving.
Toekomst
Passage zou kunnen veranderen in een
belangenvereniging. Zeker nu de oudere generatie
langer zelfstandig moet blijven. Eventueel hulp voor
nabestaanden, hulp bij belastingaangiften enzovoort
(en bedenk dat de jongere generatie ook ooit ‘ouder’
wordt). Een christelijke organisatie blijft heel belangrijk
in het omzien naar elkaar.”
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Inge van der Mast-Veenendaal (voorzitter van 2011-2017)

‘Alle grote maatschappelijke veranderingen
beginnen aan de overlegtafel’
Verleden
“De periode van mijn voorzitterschap begon rustig.
Directeur Ineke Ludikhuize zorgde voor de uitvoering
van het beleid en de dagelijkse gang van zaken,
ondersteund door de medewerkers op kantoor.

te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de mars tegen
de kruisraketten. De samenleving is sindsdien sterk
veranderd, informatie wordt veel sneller en anders
gedeeld, via social media. We moeten keuzes maken.
Waar willen we invloed hebben?

Wel was er zorg om het snel slinkende ledenaantal.
Vele afdelingen zegden hun lidmaatschap op,
voornamelijk wegens gebrek aan bestuurders en
door de vergrijzing. Mede met hulp van deskundigen
herijkten wij onze visie en missie.

Mijn persoonlijke bijdrage aan de christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging zie ik, mede door
de ontmoeting met vele gepassioneerde vrouwen, als
een groot voorrecht, en als een geweldige leerervaring.

De NCVB was in de jaren na de Tweede Wereldoorlog
tot en met de 80’er jaren een koploper om
maatschappelijke relevante zaken te signaleren,
vrouwen daarover te informeren, uit te nodigen het
gesprek aan te gaan, en waar mogelijk de samenleving

Toekomst
Alle grote maatschappelijke veranderingen en ethische
vragen beginnen aan de overlegtafel. Daar liggen nog
altijd onze kansen. Vrouwen: zoek je netwerk waarin
je zelf mee kunt denken, en besluiten. En … draag het
belang hiervan over op je nageslacht.”

Ada Houtman-van Beek (sinds 2017 voorzitter)

‘Binnen Passage leer ik steeds een stapje
verder te gaan dan ik eigenlijk durf’
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Heden
“Ik zie heel betrokken vrouwen die veel energie
steken in het werk binnen de afdeling of breder in de
regio. Daarnaast zijn er ook leden die hun sporen in
het verleden hebben verdiend en die nu vooral de
ontmoeting met elkaar zoeken.

Toekomst
In de toekomst kijken is moeilijk. Er zijn nog voldoende
actieve afdelingen die het werk als Passage de moeite
waard maken. Ik denk dat er voor toekomstige
generaties hele andere vormen nodig zijn en de vraag
is of Passage daarop in kan en wil spelen.

Waarom het zo belangrijk is om in deze tijd een
beweging als Passage te hebben? Vrouwen hebben
een eigen kijk op ontwikkelingen in de maatschappij
en kunnen zich samen sterk maken om een doel te
bereiken. Een beweging als Passage kan (samen met
andere vrouwenorganisaties) werken aan de belangen
van vrouwen dichtbij en ver weg.

Persoonlijk heb ik heel veel geleerd binnen Passage (en
daarvoor de NCVB). Door steeds een stapje verder te
gaan dan ik eigenlijk durf, heb ik ontdekt dat je meer
kunt bereiken dan je denkt. Ik hoop dat onze leden,
elk op hun eigen plek, ook op die manier hun grenzen
durven te verleggen.”

Passage
in cijfers
Passage voor de fusie
Ledenverloop

NCVB
CPB

1920
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‘64

‘70

‘74

‘83

‘93

‘99

Passage Nijkerk

Passage Monster
74 jaar is de gemiddelde leeftijd
10 keer vergaderingen per jaar
43 leden
85 jaar bestaat de vereniging dit jaar
35 deelnemers met de busreis
12 deelnemers met de fietstocht
6 sprekers in één seizoen

Passage Heemskerk
9 bijeenkomsten per jaar
450 meditaties in 50 jaar
450 liederen in 50 jaar
450 keer collectes in 50 jaar
5 gulden was het bedrag voor
een kerstmaaltijd in 1991
7.50 gulden was het bedrag
voor een kerstmaaltijd in
1995 (door de inflatie)

95 leden
Activiteiten: 2 fietstochten, 2 leeskringen,
11 boekbesprekingen
61 jaar bestaat vereniging CPB/Passage
afdeling Nijkerk
15 vrijwilligers bij de Passage-kraam
tijdens Boerenmaandag
Boerenmaandag: 675 pannenkoeken gebakken en
280 broodjes belegd met 40 rookworsten en
120 gebakken eieren.
49 jaar is het jongste lid
95 jaar is het oudste lid
65 kopjes koffie en thee op een afdelingsavond
39 deelnemers voor de busreis
21 + 18 deelnemers aan 2 fietstochten
31 deelnemers aan de avond-buiten-de-deur

Passage Beetsterzwaag
4 keer is politicus Bearn Bilker op een
afdelingsavond geweest om te vertellen
over de vier koninginnen van het vorstenhuis

1 nieuwjaarskaart per jaar naar het college van B&W
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- Doel 5: gelijke rechten voor mannen en vrouwen;
- Doel 8: economische groei, werkgelegenheid en
fatsoenlijk werk voor iedereen.

Associations in Andhra Pradesh’. De Women’s Wing
is in tien jaar tijd van 0 naar 13.000 getrainde leden
gegroeid.

Uit onderzoek van de VN blijkt dat andere doelen, zoals
het terugdringen van de kindersterfte, ook makkelijker
gerealiseerd worden als de positie van vrouwen
verbeterd is. Passages klankbordgroep Maatschappij
denkt na over nieuwe projecten en kijkt waar Passage
– vanuit de drie Duurzame Ontwikkelingsdoelen –
concreet aan kan bijdragen.

Dat Coby en Ira op bezoek waren in de dorpen van
India, was niet onopgemerkt gebleven. “Ik zie ons
nog zitten”, vertelt Coby. “In het lokaal zaten allemaal
vrouwen, maar het zag zwart van de mannen die voor
de ramen keken wat er allemaal binnen gebeurde.
Eerst was er veel wantrouwen bij de mannen,
maar toen ze zagen welke verbeteringen – ook aan
inkomsten – er waren, was het zelfs zo dat er mannen
waren die hun vrouwen zelf met scooters naar onze
bijeenkomst brachten.”

Ira Stam en Coby Meyboom:

‘Gelijke Kansen Wereldwijd
zit in het DNA van Passage’
Onder de naam ‘Gelijke Kansen Wereldwijd’ helpt Passage vrouwen in het buitenland. Met behulp
van internationale projecten kunnen deze vrouwen hun eigen armoedecirkel doorbreken en aan een
menswaardig bestaan bouwen. Projectleiders Ira Stam en Coby Meyboom blikken terug op een aantal
projecten waaruit blijkt dat Passage écht verschil kan maken.
Tekst: Lisa Petersen, beeld: Coby Meyboom en Ira Stam
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Plattelandsvrouwen in landen als India, Jordanië,
Tanzania en Costa Rica hebben het vaak zwaar te
verduren. Veel moeten in hun eentje voor een inkomen
en voor het gezin zorgen, omdat ze zijn verlaten door
hun man - die elders op zoek is gegaan naar een
andere baan of vrouw.

mannen en vrouwen gelijk behandeld worden. In
Tanzania kwam daarnaast nog mooi naar voren dat de
vrouwen ervan dromen dat hun organisatie ‘Tegemeo’
(wat in het Swahili ‘bevrijding’ betekent) een rolmodel
wordt voor andere vrouwen. Dat getuigt van visie en
potentie.”

Rolmodel
Juist deze vrouwen willen projectleiders Coby
Meyboom en Ira Stam een hart onder de riem steken.
“Ons verlangen gaat uit naar een menswaardige en
duurzame wereld waar vrouwen niet langer uitgesloten
worden”, zegt Coby. Ira vult aan: “Dat geven de
vrouwen zelf ook aan: ze willen graag een beter leven
op het platteland voor alle vrouwen en ze willen dat

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De internationale projecten worden uitgevoerd onder
de paraplu van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties (2015- 2030), voorheen de
Millenniumdoelen (2000 – 2015). Wereldwijd hebben
regeringen toegezegd zich in te zetten voor het
terugdringen van armoede en onderontwikkeling.
Passage heeft gekozen voor de doelen 2, 5 en 8.
- Doel 2: einde aan honger, zorgen voor
voedselzekerheid en duurzame landbouw;

Internationale partnerorganisaties
Passage voert haar internationale projecten uit met
een partnerorganisatie. Voorheen was dat Agriterra,
een organisatie die boerenorganisaties en coöperaties
in ontwikkelingslanden ondersteunt.
Ira: “Agriterra heeft een forse reorganisatie ondergaan
en heeft haar beleid gewijzigd. Vrouwenprojecten
zoals die van Passage vallen daar niet meer onder.”
De nieuwe partner waar Passage mee samenwerkt,
is Women for Water Partnership. Dit is een
samenwerkingsverband van lokale, nationale en
internationale vrouwenorganisaties op het gebied
van duurzame ontwikkeling, water en sanitaire
voorzieningen, armoede en gender.
Women’s Wing
Eén van de landen waar Coby en Ira tussen 2008 en
2012 hebben gewerkt is India. Het is een ‘successtory’,
zoals ze het zelf noemen. Ira licht toe: “Het was een
vijfjarig project, in samenwerking met Agriterra. Een
boerenfederatie in India gaf aan dat er binnen hun
organisatie veel boerinnen en plattelandsvrouwen
waren. Ze vroegen of wij ze konden helpen met het
oprichten van een aparte vrouwenvleugel binnen deze
organisatie – inclusief een eigen vrouwenbestuur.
Ook het ontwikkelen van economische activiteiten
was van groot belang.” Zo ontstond ‘Women’s Wing’,
de vrouwenvleugel van de ‘Federation of Farmers

Nu voelen de vrouwen in India zich meer ‘mans’. Zo
durven ze zich uit te spreken in het openbaar. Ook het
alcoholgebruik door de mannen is gedaald. “Toen de
vrouwen ontdekten dat hun mannen het zuurverdiende
geld uitgaven aan alcohol, hebben ze geprobeerd
daar een stokje voor te steken en hun mannen ter
verantwoording geroepen. Er is zelfs een dorp waar
vrouwen het voor elkaar hebben gekregen dat er geen
alcohol meer verkocht werd”, aldus Coby.
Reinigingsmiddelen
Tijdens hun werkbezoeken in India gaven Ira en
Coby workshops aan vrouwen. Ook adviseerden
ze de vrouwen bij het opzetten van trainingen voor
het runnen van een groepsbedrijf. Coby: “Voor
sommigen begon het dicht bij huis. Ze maakten
reinigingsmiddelen of shampoo. Die spulletjes werden
eerst in kleine hoeveelheden naar de dorpen gebracht,
maar dat heeft zich geleidelijk aan verder ontwikkeld.
Inmiddels hebben ze een eigen merk. Ze hebben een
contract afgesloten en maken reinigingsmiddelen voor
ziekenhuizen die elke dag schoongemaakt moeten
worden.”
Tegemeo Women Group
Het huidige vrouwenproject, dat sinds 2017 loopt,
is een project in Afrika. Vanaf 2016 is onderzocht
of daar een nieuw internationaal vrouwenproject
kon worden gestart: de samenwerking met
plattelandsvrouwenorganisatie Tegemeo Women
Group in Tanzania.

25

Deze vrouwen slaagden erin om hun dorpen, onder
andere Mweteni (wat hooggelegen in de bergen
ligt) te voorzien van (schoon) water en sanitair. Veilig
drinkwater is van belang voor een goede gezondheid.
Ook kan er meer voedsel worden verbouwd. Na
deze ‘mijlpaal’ wilden de vrouwen zich nog verder
ontwikkelen. Passage werd gevraagd om hierbij te
adviseren.
Begin 2017 waren Coby en Ira voor het eerst op
werkbezoek in Tanzania om met het bestuur en leden
te praten en om workshops over organisatieversterking
en economische bedrijvigheid te geven. Begin dit jaar
zijn ze weer op werkbezoek in Tanzania geweest. Ira
en Coby hebben daar een verbindende rol gehad. Zelf
noemen ze het ook wel ‘bruggen bouwen’. Zo hebben
Coby en Ira tijdens hun missie gezorgd dat de vrouwen
een lening konden krijgen door de juiste vragen aan de
kredietverstrekker te stellen.
Lening
De vrouwen van Tegemeo wilden een
maïsmeelcoöperatie opzetten, maar hadden hier wel
een lening voor nodig. Die hadden ze aangevraagd

bij de lokale overheid en bij de bank. De aanvragen
werden afgewezen. Bij de lokale overheid kregen
ze een ‘nee’ te horen, omdat het project niet onder
‘industrie’ valt. Ook bij de bank kregen ze geen lening,
omdat ze geen onderpand en eigendommen hebben.
Ira: “We lazen dat de federale overheid van Tanzania
alleen investeert in industriële projecten, terwijl maar
liefst tweederde van de bevolking agrariër is.
Onze tweede ingang was de bank. Zij gaven de
vrouwen geen lening, omdat ze dus geen onderpand
en eigendommen hebben. Onzinnige voorwaarden,
want de armen hebben dit ook niet”
Toch kwamen ze iets op het spoor. Tijdens het gesprek
met de lokale overheid vroegen Ira en Coby: “Jullie
investeren alleen in industriële projecten, maar wat valt
er dan onder ‘industrie’? Deze vrouwen hebben een
machine nodig die de maïskorrel maalt en ze hebben
een verpakkingsmachine nodig. Die apparaten vallen
toch onder ‘industrie’?”
Dat waren de juiste vragen, want de vrouwen kregen
hun lening voor de machines. Ook hebben ze nu recht

Workshop Organisatieontwikkeling

op een lening van de bank, omdat ze de machines als
onderpand hebben.
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Ira: “De vrouwen in Tanzania zijn best mondig, maar
als het om dit soort dingen gaat niet. Er moet een
bepaalde cultuur doorbroken worden.” Inmiddels is
die cultuur langzaam maar zeker aan het afbrokkelen.
Ira: “Eén van de bestuurders van Tegemeo vertelde
ons nog dat zij laatst een training had gevolgd over
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze vertelde
dat ze dat ook thuis in de praktijk heeft gebracht.
Ze had tegen haar man gezegd: ‘Als er in het gezin
beslissingen genomen moeten worden over belangrijke
thema’s zoals de financiën, dan doen we dat in het
vervolg samen. We zitten aan tafel en bespreken dit
als gelijkwaardige partners’.” Coby vult aan: “Dat ging
met een gemak, echt ongelooflijk. Ook als het gaat
om budgetteren zijn de vrouwen zijn veel kritischer
geworden. Dat werkt door in zo’n hele gemeenschap.”
Steun Passage-achterban
Hoewel Coby en Ira veel werk hebben verricht, willen ze
ook de Passage-achterban bedanken voor hun steun.
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De gemeenschappelijke
groententuin van Tegemeo

Ira: “De leden en de afdelingen zijn al die jaren trouw
geweest. Met elke euro die zij geven, zijn Passage en
onze vrouwen ver weg heel blij. Ook denken we aan de
acties die zijn gehouden, zoals de kaartenacties.”

‘De vrouwen
zijn veel
kritischer
geworden’
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DNA
Zowel Coby als Ira ervaren dat er veel draagvlak is
voor de internationale projecten van Passage. “Het
internationale werk zit eigenlijk in het DNA van de
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Dat
was vanaf de jaren 70 en 80 al zo, maar na de fusie
heeft Passage dat doorgezet. Er is binnen de christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging altijd al aandacht
voor geweest. Gelijke Kansen Wereldwijd is binnen
Passage gewoon een merk. We zien dat het heel
erg leeft.”
Hoe zien Ira en Coby de toekomst van Gelijke Kansen
Wereldwijd voor zich?
Ira: “De klankbordgroep Maatschappij heeft
nagedacht over de toekomst. Met die input is een
visiedocument geschreven. De wens is om na 2020 het
internationale werk meer te koppelen aan de ACWW
(Associated Country Women of the World, één van de
grootste plattelandsvrouwenorganisaties ter wereld),
waar Passage ook lid van is. We hebben nu heel
veel werk aan de projectadministratie, terwijl ACWW
een eigen kantoor heeft waar dat werk gedaan kan
worden. ACWW werkt ook onder de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Dat past prima bij Passage.”

Tegemeo-vrouw met eigen winkel

Gelijke Kansen
Wereldwijd ‘is
binnen Passage
gewoon een merk’

Projecten Gelijke
Kansen Wereldwijd
1. Vrouwenproject Costa Rica (van 1999 tot 2009)
2. Vrouwenproject India (van 2008 tot 2012)
3. Vrouwenproject Jordanië (van 2012 tot 2015)
4. Vrouwenproject Tanzania (2017 – heden)

Het verhaal van
Esther Aaron uit Tanzania
Een vrouw met een bijzonder verhaal is Esther Aaron, één van de
oprichters van Tegemeo. Ira en Coby spraken met haar tijdens hun
missie. “Ze is gewoon een visionair en een baanbreekster”, aldus Ira.
Haar verhaal hebben ze hieronder opgetekend.

Esther is 50 jaar oud, gehuwd en moeder van vijf kinderen. Samen met haar man heeft ze een
stukje land, waar ze maïs en zoete aardappelen verbouwen. Ook houden ze bijen en hebben ze
een koe en een paar geiten. Esther heeft een winkeltje voor de verkoop van wat levensmiddelen,
zoals rijst en suiker.
In 2004 richtte zij samen met drie andere vrouwen de Tegemeo Women Group op. ‘Wij
wilden wat doen aan de vernedering en het geweld waar wij vrouwen mee te maken hebben.
We kozen daarom de naam Tegemeo.’ De vertaling van Tegemeo uit het Swahili is bevrijding.
‘Vrouwen hebben het erg zwaar. Onze dorpen liggen erg afgelegen, er is veel armoede en geweld
binnenshuis. Het komt regelmatig voor dat een man zijn vrouw en kinderen verlaat om aan
het armoedige bestaan in de dorpen te ontsnappen. Hij hoopt dan elders een beter bestaan te
vinden en trouwt vaak opnieuw.’
‘We hebben in de dertien jaar veel bereikt en wij vrouwen tellen nu mee. Mede dankzij de
steun van Women for Water Partnership, hebben we het voor elkaar gekregen dat er water
en sanitaire voorzieningen zijn in ons dorp Mweteni Village. We hebben laten zien dat we als
vrouwen kunnen samenwerken. Dat heeft ons zelfvertrouwen vergroot en we worden nu met
respect behandeld’.
Zij heeft er ook voor gezorgd dat Tegemeo een eigen fonds heeft waar de leden van
Tegemeo uit kunnen lenen.
Hoe ziet Esther de toekomst van Tegemeo? Enthousiast antwoordt ze dat er een nieuwe fase is
aangebroken voor haar organisatie. Nu er water is in haar dorp biedt dat nieuwe mogelijkheden
om haar dorp verder te ontwikkelen. Ze is erg blij met het bezoek van Passage. Wat Tegemeo
nodig heeft zijn trainingen, zoals voor de verbetering van de landbouw en voor het opzetten van
kleine bedrijven. Probleem is wel het transport voor de afzet de producten. Mweteni Village ligt
hoog in de bergen en is alleen bereikbaar via een slechte weg, waardoor de afzetmogelijkheden
erg beperkt zijn. Misschien een eigen winkeltje in Same, de stad die aan de voet van de berg ligt?
Haar droom is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zullen zijn en zich samen inzetten voor een
betere toekomst van hun gemeenschap. Esther hoopt dat haar organisatie een rolmodel wordt
voor vrouwen uit de omliggende dorpen.
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Regionale jubileumviering Drachten:

900 vrouwen in één theater

In het hele land werd het honderdjarig bestaan van Passage gevierd. Passage-vrouwen uit de
noordelijke provincies kwamen samen in Drachten.
Tekst en foto’s: Sieta Houthuijse
Een bomvol theater met maar liefst 900
vrouwen, met bussen aangevoerd uit de drie
noordelijke provincies: het zorgde meteen
al voor een feestelijke sfeer. Op het podium,
symbolisch voor het honderdjarig bestaan van de
vrouwenbeweging, een rij van honderd vaasjes, elk
met één bloem.
Dagvoorzitter Hetty Cohen-Stuart, emeritus
predikant te Oosterhesselen, beschreef in haar
openingsspeech de vrouwen van het eerste
emancipatie-uur in de negentiende eeuw en
degenen van de verschillende emancipatiegolven
daarna. Ze noemde Sienie Strikwerda, die
presidente werd van de NCVB en actief was in
de vredesbeweging van de jaren 80. Een Bijbelse
vrouw ontbrak ook niet: Tirza, die in de Joodse
mannengemeenschap opkwam voor het erfrecht
van vrouwen (Numeri 27).
Mode, muziek en literatuur
Kleren maken de vrouw: dames van de
jubileumcommissie showden verschillende
modestijlen vanaf de jaren 20 van de vorige
eeuw. Zwierige, nostalgische kleding. Van de
mode naar de literatuur. Het duo Akke Visser
en Marije Wilmink van de ‘Culturele Apotheek’,
zoals ze zichzelf noemen, verzorgde een luchtig
optreden met een serieuze ondertoon. Er was
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interactie met het publiek (wie kent een sterk
vrouwelijk romanpersonage), een quiz en er werd
gestrooid met citaten uit boeken van vrouwelijke
schrijvers. Waar vrouwen last van kunnen hebben?
Het duo noemde allerlei ‘vrouwenkwalen’,
zoals zelftwijfel, lichaamshaat, overmatig
verantwoordelijkheidsgevoel. Dan kan een boek
een medicijn zijn, therapeutisch werken. Herkenning
oproepen, bemoediging geven.
Het middagprogramma was eveneens bijzonder.
Operazangeres Angelique Wardenier zong de
sterren van de hemel, daarbij begeleid door pianist
Kees van Zantwijk en violist Ernö Olah. Met soepele
overgangen ging het werkelijk alle kanten op, van
oudhollandse liedjes tot het Ave Maria en terug
naar de operette en populaire meezingers.
Megagroepsfoto
Al met al was deze dag gevuld met een
fantastisch programma en heerlijke hapjes en
drankjes. De vrouwen hebben het zonder meer
naar de zin gehad, dat kon je aan alles merken.
Alle 900 vrouwen waren tussen de middag
samengestroomd op het voorplein van De Lawei
voor een megagroepsfoto. Geen drone die erboven
cirkelde, maar een fotograaf die op een hoge
positie aan de overkant stond en de schare overzag
en fotografeerde. Zie de foto op de cover.

Regionale jubileumviering Zwolle:

verbinding en leren van anderen
In het hele land werd het honderdjarig bestaan van Passage gevierd. Passage-vrouwen uit de
oostkant van het land kwamen samen in de Buitensociëteit in Zwolle.
Tekst: Inge van der Mast, foto’s: Inge van der Mast
De vrouwen werden welkom geheten door
dagvoorzitter Hanny Somers die begon met het
verzoek om te gaan staan als je de naam van je
afdeling hoorde. Leuk om te zien wie waar vandaan
kwam. Ze stak de Passagekaars aan. Vervolgens
liet Dineke Mastenbroek een aantal vrouwen zien
op het scherm, die we niet allen kenden maar die
wel belangrijk zijn of zijn geweest in de tijd. Ook de
vrouwen uit de tijd van de Bijbel zijn heel belangrijk
geweest, hoewel ze niet altijd bij naam genoemd
werden. Jouw eigen naam is je eigen identiteit, is
dicht bij je hart. Als aansluiting daarop zongen we
‘Het lied van de ketting’: “Als een stevig koord van
kralen, zo zijn wij deel van Gods verhalen.”
Ada Houtman (voorzitter landelijk bestuur)
blikte terug op 100 jaar vrouwenbeweging. Een
uitgebreid en interessant kijkje in de geschiedenis
en de totstandkoming van Passage. Zeker is
dat vrouwenorganisaties belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van de vrouw! Daarna konden we
genieten van de prachtige muziek van Carina
Bossenbroek op de panfluit en Wilbert Margré op
de piano.

Spreekster Annemarie van Heijningen-Steenbergen
sprak over ‘Verbinding’: met het leven, met God,
met elkaar en met de kerk. Ook vertelde ze over
haar ervaringen met vervolgde christenen in
Pakistan, wat heel indrukwekkend was. Werp eens
een blik in de spiegel en leer van de vervolgde
christenen.
Positieve veranderingen
Het middagprogramma begon met een terugblik
op internationale projecten van Passage door de
klankbordgroep Maatschappij, dat werd gedaan
door Geeske Houkes en Anna Hunze. Mooi om te
zien hoe Passage die vrouwen in het buitenland
helpt om positieve veranderingen te brengen in hun
leven, gezinnen en omgeving.
De klapper van de middag was het optreden
van het vocaal ensemble Intermezzo met hun
programma ‘Wandelschoenen’. Ze namen ons mee
op een tocht door Amsterdam. Dat was genieten
van geweldige zang, lachen om hun grappen
en meezingen met (musical)hits van ABBA. Als
afsluiting zongen we het Passage-lied: “Samen
vormen wij, werken we in, dragen wij Passage en
kunnen wij de toekomst aan met Gods zegen.”
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De juryleden

Voor deze schrijfwedstrijd hebben we een speciale jury aangesteld. Deze jury bestaat uit: (v.l.n.r.)
Joke Verweerd, Margreet Hogeterp en Jacandra van den Broek. Zij hebben de winnaars uitgekozen en
een top 3 samengesteld voor de gedichten en voor de verhalen.
Uitslag verhalen
1. Een levensverhaal – Fien van der Zwan
2. Verlangen - Dicky van Ooijen
3. Verlangen - Martje Grondsma-Wiersma
Uitslag gedichten
1. Mijn wens - Grytsje Kingma
2. Verlangen naar het kind in mij Riekje Pietersma-Ligterink
3. Verlangen - Minke Harkema

Verhalen
Eerste prijs
De opdracht was te schrijven over ‘verlangen’. Deze
schrijfster schetst in dit autobiografische verhaal het
verlangen als een weg waarover zij haar levensreis
maakt. Zij verstaat de kunst om in eenvoudige
woorden en praktische voorbeelden haar levensmotto
uit te dragen op een aanstekelijke manier. Het
gedichtje, ‘Zeil op de wind van vandaag’ dat zij daarbij
gebruikt als hart onder de riem, is geen statement,
maar een geloofwaardig houvast. Zij verstaat de
levenskunst die dankbaarheid heet, de veerkracht die
spreekt uit haar verteltrant is bewonderenswaardig.
De rampzaligste dingen kan ze beschrijven met een
milde humor en als ze blij wordt, komen er tranen.
Dit verhaal is geen literair hoogstandje, maar de
schrijfster ontroert ons en het dwingt bewondering af
hoe zij hoop en moed als bagage koestert op haar weg
van verlangen.
*Dit verhaal had geen titel, maar de jury heeft er de
titel ‘Een levensverhaal’ boven geplaatst.
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Tweede prijs
De schrijfster van dit verhaal heeft zich goed gehouden
aan het thema. Zij is erin geslaagd het begrip
verlangen op diverse manieren te tonen. Kinderlijk
simpel, bij de naar vrijheid verlangende geitjes die zij
ten tonele voert, pijnlijk diep, bij de moeder van Henk,
een jongen met het syndroom van Down.
Bij dit verhaal is het sterke punt dat het toont hoe de
wereld op allerlei momenten breekt of stukloopt en
de wereldbewoners toch aldoor op zoek zijn naar iets
nieuws, of naar vrijheid. Je voelt hier het verlangen
naar heelheid. Het verspringende perspectief van de
dierenwereld naar de mensenwereld is origineel, maar
maakt het ook wel lastig om een doelgroep vast te
stellen voor dit verhaal. De schrijfster heeft er geen
rozengeur en maneschijn van gemaakt, het verhaal
is realistisch en beeldend geschreven. Het moeten
leren leven met verlies en beperkingen wordt als een
bewustwording in de vertelling meegedragen.
Derde prijs
Dit verhaal beschrijft de vriendschap tussen
drie hartsvriendinnen. De schrijfster heeft de
spanningsopbouw knap neergezet, door een situatie te
schetsen waarin zowel gevaar als verantwoordelijkheid
speelt. Hoe verhoudt zich de vriendschap ten opzichte
van de zware depressie waarin een van de vriendinnen
is belandt? Kun je nog helpen en op welk moment
moet je ingrijpen? De situatie wordt sterk beschreven,
met veel inleving, zodat je als lezer betrokken raakt
bij de gevoelens van radeloosheid en onmacht.
Verrassend wordt in het begin van het verhaal
gebruikgemaakt van een gespreksonderwerp bij
Passage, waarover de dames hebben nagepraat. Zo
wordt de rol die een vrouwenbijeenkomst kan spelen

bij het verwoorden van een mening en het spiegelen
aan elkaar een mooie introductie van het verhaal.
Het gedicht over de zee binnen het verhaal is een
emotionele ontlading van boosheid en verzet, de
hachelijkheid van het bestaan bezorgt je een huivering.
Maar of zo’n gedicht in zo’n precair tijdsgewricht
geschreven zou kunnen worden roept enige twijfel op.
Het slot van het verhaal brengt opluchting, geeft hoop
op herstel en bestendigt de vriendschap.

Gedichten
Eerste prijs
Dit is een prachtig en ontroerend gedicht.
Technisch: Het metrum klopt, het omarmend rijm (van
staand – slepend om en om) is keurig volgehouden,
er is nergens rijmdwang. Deze dichter heeft woorden
volop en weet ze verrassend te combineren.
Het lijkt geschreven zonder de pen van het papier te
halen, je vermoedt nergens gepuzzel. Het stroomt en
vloeit. Dat is het kenmerk van het ware dichten, maar
dat wil niet zeggen dat er niet gezwoegd is.
Het is een bijzonder toegankelijk en herkenbaar
geheel. Er zit een prachtig opbouw in de beginregels
van de strofen: vragen-verlangen-zoeken- speuren.
De herhalingen zijn functioneel, doen mee aan
overtuigend effect.
En het tedere slot is hartverwarmend: puur verlangen!
Tweede prijs
Dit is een gedicht met veel diepgang. De triestheid om
de verloren onbevangenheid is mooi verwoord. De

dichter heeft goed de diepte kunnen schetsten van het
verlangen naar wat teloor is gegaan. Het verlorene
wordt voelbaar gemaakt als een gemis.
Er is, ondanks het feit dat er geen rijm wordt
gehanteerd en het metrum wisselt, toch in elke strofe
een cadans die ertoe doet en iets meegeeft.
Een tegenstrijdigheid zou je kunnen ervaren in de
vierde strofe waar lawaai en fluisteren met elkaar
worden verbonden, maar desondanks begrijp je
precies wat er wordt bedoeld.
Het zoeken naar de juiste woorden zal niet gemakkelijk
geweest zijn, maar heeft hier mooi resultaat
opgeleverd.
Derde prijs
In dit gedicht maak je een wereldreis, dat toont van
de dichter veel vitaliteit en veel enthousiasme. Zij
blijkt te dromen, de droom lijkt niet haalbaar, maar
het verlangen is legaal en meeslepend. Verlangen
kan werken als een motor die je in beweging houdt.
Verlangen wekt hoop, hoop geeft zicht op een
toekomst.
Hier komen verlangen en realiteitsbesef bijeen, dat
is zowel een frisse eyeopener als de bewustwording
van ‘niet alles is mogelijk’. Dat is in dit gedicht knap
samengebracht.
De technische kant zou beter kunnen. Er is zo nu en
dan sprake van rijmdwang, wanneer er een minder
mooi woord is gekozen vanwege de rijm. Wat mooi
en helder is: Voor deze dichter moet het mooiste nog
komen …
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Winnaar schrijfwedstrijd Passage – verhaal

Een levensreis - Fien van der Zwan
In het maandblad van Ons Plattelandsleven, van de
christelijke plattelandsvrouwenbond, van maart 1986
-36ste jaargang-no6 staat een verhaal van mij.
We zijn nu 33 jaar verder. Ik wil vertellen hoe het nu
met dat stel gaat, dat na 8 jaar weer hand in hand
kon lopen.

“U bent eigenwijs”, aldus de maatschappelijk werkster.
“Ja, dat kan zijn, maar met die eigenwijsheid ben ik
ver gekomen”.
“U zit in een rolstoel”.
“Ja, maar in mijn bovenkamer mankeer ik niets.
En mijn man loopt op zijn eigen benen”.

Ik verlang ernaar nog heel lang voor elkaar
te kunnen zorgen.

Ik verlangde ernaar dat we weer samen zouden
kunnen fietsen. Daar werkte het revalidatiecentrum
niet aan mee, dus heeft mijn dochter dat op zich
genomen. Nu fietsen we iedere dag een uur, soms
langer, soms korter. Mijn man op de fiets, ik met de
scootmobiel. Wat hij overgehouden heeft van de
hersenbloeding is dat hij geen korte termijn geheugen
meer heeft. Zijn besef van tijd is weg: jaar, maand,
dag, uur, seizoen, enz. We hebben eigenhandig
een kalender ontworpen, die hem helpt. Onze zoon
helpt met de boekhouding, aangezien mijn man dat
voorheen allemaal deed.
We maken de hele dag door foto’s. De revalidatiearts
zei, dat het weggegooide energie was. Ik zei, dat
we aan het eind van de dag, de dag doornemen
middels de foto’s. Op die manier heeft Jan dan weer
herinneringen aan wat we beleefd hebben. Vooral het
benoemen van details helpt.
Als mijn man naast mij fietste en er kwamen
tegenliggers, dan ging mijn man voor mij rijden. Maar
dan vergat hij dat wij met z’n tweeën onderweg
waren en moest ik hem terugroepen. “Weet je”,
zei hij, “dat ik helemaal vergat, dat we samen weg
waren”. Tegenwoordig gaat hij bij tegenliggers achter
mij rijden.

Ik ben Fien, getrouwd met Jan en dit al bijna 49 jaar.
In 1977 toen onze kinderen pas vijf en zes waren,
kreeg ik kanker en moest ik mijn linkerbeen plus
bekkenhelft missen. Voorafgaand aan de operatie
vroeg ik om uitleg over de beenamputatie en hoe zo’n
prothese er uit kwam te zien. Ik kreeg een folder over
een borstamputatie. “Dat was het zelfde”, zei men. Ik
zei: “Loopt die mevrouw niet gewoon het ziekenhuis
uit?”. De gevolgen voor ons jonge gezinnetje waren
groot, we moesten verhuizen naar een gelijkvloerse
woning. In die tijd ben ik gevraagd door een CPB
afdeling om een lezing te geven. Het onderwerp was
“Vrouw, handicap, maatschappij”. Er volgden meer
van deze avonden.
Inmiddels ben ik 71 jaar. We zijn opa en oma van
zes kleinkinderen en we zijn in 2008 verhuisd naar
een woning tegenover onze dochter, schoonzoon en
drie kleinkinderen. Hoofdzakelijk door mijn man en
met hulp van familie en vrienden is de bouwvallige
woning uit 1920 een paleisje geworden. Anderhalf
jaar later werd bij Jan prostaatkanker geconstateerd.
Drie maanden later kreeg hij een hersenbloeding.
Hij is door het oog van de naald gekropen en is vijf
maanden van huis geweest. In het revalidatiecentrum
had ik op het white board geschreven:
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Zeil op de wind van vandaag
De wind van gisteren brengt je niet vooruit
De wind van morgen blijft misschien wel uit
Zeil op de wind van vandaag.

Ik denk veel aan mijn oude beroep,
bezigheidstherapeute, in dienst van het Rode Kruis.
Een cliënt van mij, met spierdystrofie, had een
boek geschreven en signeerde mijn boek met: “Een
handicap verdwijnt wanneer de ander hem begrijpt”.
En dat is zo. De meeste cliënten konden niet lopen,
spreken en of zien. Aan hen denkend tel ik op wat ik
wel kan en kom ik aan beiden handen tekort.

Jan moest na het revalidatiecentrum naar een
verpleeghuis. Ik zei, dat dat niet ging gebeuren.

Ik vertelde wel eens van mooie momenten, wat ik de
Gouden Randjes van de dag noem. Spontaan kreeg ik

van onze kleindochter een mooi doosje, dat was
om de Gouden Randjes in te bewaren: zo lief.
Precies drie jaar geleden kreeg ik borstkanker en
verbleef ik wat langer in het ziekenhuis door mijn
diabeet zijn. Dit vond ik moeilijk: bij Jan weg. Dan
belde ik hem om hem te wekken en zei dat hij moest
ontbijten. Op het white board moest hij kijken voor
de indeling van de dag. Om 10:00 uur belde ik weer:
“Heb je je medicijn genomen en koffie gedronken?”.
Tussen de middag belde ik opnieuw: “Heb je al
gegeten?”. Fijn dat hij bij mijn dochter kon warm
eten. ’s Avonds het laatste belletje: “Welterusten Jan,
tot morgen” (op mijn hoofdkussen thuis een briefje:
“Fien in het ziekenhuis”). Na drie dagen mocht ik
naar huis. Wat een superbroeder had ik aan Jan,
geweldig. Hij hielp ook met de rolstoel in de auto
doen, alle dagen dat ik voor bestralingen naar het
ziekenhuis moest. Hij ging altijd mee.
We zijn er nog en genieten van heel kleine dingen.
De roodbonte specht bijvoorbeeld, die iedere dag
komt, de sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en
het uitlopen van de bomen en struiken, een wonder
telkens weer. Verbeteringen ontdekken bij mijn man
is ook zo mooi. Het programma “2 voor 12” vindt hij
leuk. Van vroeger weet hij zoveel, dat er tranen over
mijn wangen biggelen bij al die goede antwoorden.
In onze nieuwe woonplaats heb ik mij al snel
opgegeven als lid van Passage. Het voelde als
een warme deken, alsof je al jaren een van hen
was. Het geeft verbinding om met leden die je
tegenkomt in het winkelcentrum na te praten over
de Passageavond. Ik kijk iedere maand uit naar de
verenigingsavond. Sinds kort zit ik in het bestuur,
waar ik veel van leer. Jan brengt mij weg en haalt mij
weer op. In het begin wist hij niet hoe hij thuis moest
komen. Dan belde ik ter controle of hij thuis was
gekomen.
Tel uw zegeningen een voor een, tel ze allen en
vergeet er geen.
Ik ben o zo dankbaar dat we elkaar tot steun kunnen
zijn en verlang ernaar nog meer te kunnen vertellen
in een boek: “Drie benen samen sterk.”
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Woorden geven aan emoties
Joke Verweerd (65) schrijft al jaren christelijke romans, verhalen en gedichten. Daarover geeft ze
regelmatig lezingen en workshops bij allerlei vrouwenverenigingen en dus leek het eigenlijk niet
meer dan logisch om Joke te vragen als jurylid van onze Passage-schrijfwedstrijd. Ze kijkt vooral
naar hoe er woorden worden gegeven aan emoties, want daar draait het volgens haar om.
Tekst: Astrid van den Hoek, foto’s: Rianne den Bok
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Op haar eigen site verklapt ze al een beetje hoe
dat bij haarzelf gaat, een verhaal schrijven: “Het
begint altijd met een emotie, die hoeft trouwens
niet van mezelf te zijn.” Een vrouw met verdrietige
ogen tegenover haar in de bus, een moeder met
een onwillige kleuter in de supermarkt: alles kan
volgens Joke al aanleiding zijn voor een verhaal.
“Nieuwsgierigheid is creativiteit. Het gaat om
vragen stellen aan jezelf en die invullen. Ga nooit
met een ‘leeg hoofd’ aan een verhaal zitten. Ga
naar buiten, kijk wat er gebeurt, wat mensen doen,
welke emoties er zijn. Vervolgens ga ik invullen voor
mensen wat ze denken, wat er achter de emotie
zit die ik waarneem. Dat is in het dagelijks leven
natuurlijk niet zo handig, invullen voor een ander,
maar hierbij wel.”

‘ik schrijf maar een kaartje met een heel simpele
standaardtekst’, terwijl ze zo’n grote emotie
voelen. Als ze woorden geven aan die emoties,
kunnen ze er zelf beter mee leven. En die oprechte
bewogenheid wordt naar die ander toe herkend.”

Betrokken hart
De gebeurtenissen in haar boeken zijn dan
wel verzonnen, maar de emoties zijn echt en
herkenbaar. “Je schrijft over waar je zelf wakker
van ligt”, zegt ze. “Soms kom je dingen tegen waar
je niets aan kunt verhelpen. Vrouwen hebben zo’n
betrokken hart, die gaan soms bijna kapot aan
andermans leed omdat ze zich dingen zo goed voor
kunnen stellen. Dan helpt het echt als je woorden
vindt voor wat je voelt aan verdriet of bewogenheid.
Schrijf dus wat je voelt! Vrouwen denken dan vaak

Binnenkant
Bij het jureren in de schrijfwedstrijd kijkt ze eigenlijk
naar dezelfde dingen. “Het gaat niet om literaire
volzinnen, maar ik kijk naar de boodschap. ‘Welke
mens zit hierachter?’, vraag ik me dan af. ‘En wat
wil ze vertellen?’ Ik ben in andermans verhalen
op zoek naar wat er aan de binnenkant gebeurt.
Dat komt weer terug bij het woorden geven aan
emoties. Dat is mijn oproep aan de Passagevrouwen en eigenlijk aan alle vrouwen: ga de
uitdaging aan!”

Dat zijn twee dingen die Joke essentieel
vindt in haar boeken: bemoediging en een
bewustwordingsproces. “Ik leef zelf in een wereld
met hoop en wil dat doorgeven, dat mensen
opknappen van wat ik schrijf. Mijn hoofdpersonage
maakt altijd een proces van bewustwording mee,
een ontwikkeling. Dat is het mooie van leeskringen:
door momenten in het boek te bespreken waardoor
je werd geraakt, deel je je eigen belevingsproces met
elkaar. Zo vindt daar ook een bewustwording plaats.”
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Streep de woorden uit de lijst in het diagram weg. De woorden zijn horizontaal, verticaal en diagonaal (ook
achterstevoren) verborgen. De letters in het diagram mogen meerdere keren gebruikt worden. De overgebleven letters
vormen een de oplossing. Stuur deze oplossing vóór 10 augustus naar Passage Servicepunt, Postbus 1058, 3860 BB
Nijkerk of stuur een e-mail naar info@passagevrouwen.nl. De winnaar ontvangt een speciaal Passage-pakket.
De winnaar van de puzzel in Passage Magazine voorjaar is mevrouw H.J. Nijkamp-Koenderink uit Enter. Zij ontvangt
het boek De acht bergen van Paolo Cognetti. De oplossing van de paaspuzzel was Matthäus-Passion.
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gezin tot werk, politiek en maatschappij) in te
nemen!”
Hoe vond je het dat je werd gevraagd als spreker
van het Eeuwfeest?
“Een eer! Het is een bijzondere mijlpaal wanneer
een organisatie haar 100-jarig bestaan mag vieren.
Dan heb je iets goeds gedaan: dwars door de tijd
heen is Passage in staat gebleken om verbinding
te houden met de vrouw van vandaag. Wanneer ik
op een belangrijk moment in de tijd (een Eeuwfeest
vier je tenslotte niet elk jaar) daar onderdeel van
mag zijn, vind ik dat een voorrecht.”
Wat hoop je Passage-vrouwen mee te geven?
“Dat elke vrouw zich realiseert dat ze een keuze
heeft: dat je geroepen wordt om op te staan. En
dat het daarbij belangrijk is dat wij niet voor elkaar
gaan bepalen hoe die roepstem in jouw leven klinkt.
Voor de één zal dat vrijwilligerswerk zijn, voor een
ander kan dat ook de keuze voor zichzelf zijn, om
zich nu eens eindelijk te storten op die studie die
er vroeger niet inzat. Vergeet niet hoe inspirerend
vrouwen kunnen zijn die hun leven ten volle leven!
Daar spiegelen we ons allemaal graag aan.”

Anne Westerduin:

‘Ik verlang naar een wereld waar
mensen elkaar de ruimte gunnen’
Eén van de sprekers van het Eeuwfeest van Passage is Anne Westerduin de Jong (47). Zij is
bestuurder van Stichting Sprank, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke
beperking. Anne studeerde theologie in Utrecht en later Bedrijfskunde aan Nyenrode. Zij heeft,
samen met Maarten Westerduin, drie volwassen kinderen. In haar vrije tijd maakt Anne graag
lange (afstands)wandelingen met een vriendin, waarbij het hele leven de revue passeert. Een
gesprek over bewustwording en vernieuwing.
Tekst: Anne Marie Kouwenhoven, foto: Carla Manten Fotografie

38

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van
een vereniging als Passage?
“Passage is down to earth: ze laat zien dat vrouwen
niet alleen praten maar daadkracht hebben. Door
de jaren heen zijn er zoveel mooie dingen tot stand
gekomen doordat vrouwen vanuit Passage zich in
hebben gezet voor het welzijn van de omgeving.
Ik hoop dat we daar op het Eeuwfeest ook mooie
voorbeelden van te zien en te horen krijgen, ter
inspiratie voor de toekomst.”

Hoe belangrijk is het in deze tijd om als christelijke
vrouwen elkaar op te zoeken en kennis/ervaringen
uit te wisselen?
“In deze tijd, waarin de meeste vrouwen geschoold
zijn, ligt dat wel een beetje anders dan vroeger
vind ik. We bezoeken de vereniging niet meer
om kennis op te doen van onderwerpen. Een
vrouwenbeweging heeft vooral bestaansrecht
als ze in staat is vrouwen te inspireren, aan te
moedigen om hun plek in deze maatschappij (van

Het hoofdthema van het Eeuwfeest van
Passage is ‘Verlangen naar …’. Waar verlang
je zelf het meeste naar?
“Ik verlang naar een wereld waar mensen elkaar
ruimte gunnen, met respect voor het anders-zijn
van de ander toch de verbinding vast weten te
houden. Ik zie dat het in het leven van vrouwen
zoveel oplevert als je niet meteen oordeelt, maar in
staat bent om vanuit meerdere perspectieven naar
zaken te kijken. Juist ook tussen generaties is dat
zo belangrijk: dat je elkaar over en weer begrijpen
wil, maar niet de maat neemt. Ik werk in een
zorgorganisatie voor mensen met een beperking.
Opvallend vaak geven cliënten aan dat ze niet
tegen ruzie kunnen, dat ze harmonie op prijs stellen.
Ik denk dat zij scherper zijn afgesteld op wat ‘goed’
voor een mens is dan wij. Eerlijkheid is belangrijk,
elkaar vasthouden nog veel meer.”
Je spreekt over het thema ‘Vernieuwing’.
Waarom is vernieuwing zo belangrijk?
“Vernieuwing is belangrijk in de zin van: je
niet neerleggen bij wat je somber stemt. Bij
de ontwikkelingen die je zorgen geven: op

wereldschaal, in ons land en in je familie en gezin.
Wij mensen zijn geboren met de mogelijkheid tot
verandering vanuit de hoop dat het anders kan. Bij
het ouder worden, word je dikwijls realistischer over
je mogelijkheden en die van anderen. We leren ons
verzoenen met het feit dat we minder voor elkaar
kunnen krijgen dan we misschien dachten toen we
een jaar of twintig waren. Maar ik zie vaak vrouwen
daarin doorslaan: wie ben ik nou helemaal?
Anderen (lees: de jongere generatie of de vrouwen
die het goed kunnen) zeggen: ‘Die moeten het
maar doen. Ik heb mijn handen vol aan mijn eigen
spulletje’. Jammer is dat! Je bent tot zoveel in staat
als je ogen daarvoor opengaan: liefde die je te
geven hebt, barmhartigheid die je kunt betonen.”
Zelfspiegeling of reflectie is belangrijk bij
vernieuwing. Heb je daar zelf tijd voor?
“Daar maak ik tijd voor. In mijn werk is het van
groot belang dat ik in mijn hoofd de ruimte heb
om zaken af te wegen. Dat kan alleen als ik
elke keer reflecteer op de keuzes die ik voorsta:
heb ik alle perspectieven waarop je ernaar kan
kijken, de revue laten passeren? Heb ik ook de
minderheidsstandpunten meegenomen enzovoort.
Ik merk het wanneer ik door de hectiek van to-dolijstjes afwerken hier onvoldoende aan toekom.
Dan moet ik mezelf echt even toespreken en weer
dagelijks mijn boswandeling in Doorn oppakken.
In de natuur kom ik tot mezelf en tot waar het op
aankomt: het christelijke geloof concreet maken
in het hier en nu: handen en voeten geven in mijn
alledaagse bestaan.”

‘Het levert zoveel
op als je niet
meteen oordeelt’
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Eropuit!

Rondje tuinen

Een verborgen tuin, een kasteel met een
bijzonder thema, opnieuw op tienertoer of
naar een onbewoond eiland. Passage Magazine
selecteerde diverse uitjes met de gedachte
‘Verlangen naar …’.
Tekst: Anne Marie Kouwenhoven

Wat staat er op
uw bucketlist?
Eens dat borduurwerk maken of misschien toch talent
voor tekenen? In de Zeeuwse plaats Kapelle, waar
Annie M.G. Schmidt geboren werd, vinden in het
fruitteeltmuseum maandelijks creatieve workshops
plaats, zoals een handwerkcafé en een tekencafé. Vooral
bedoeld als ontmoetingsplaats voor vrouwen. Alles komt
voorbij in het handwerkcafé: van borduren, kantklossen,
patchwork, quilten tot aan hardanger. Het tekencafé
staat open voor beginners en gevorderden. Meer info:
www.fruitteeltmuseum.nl. Zo organiseert Museum
de Kantfabriek in Horst een cursus ‘Hoeden maken’:
www.museumdekantfabriek.nl. De data zijn voor deze
cursussen zijn: donderdagmiddag 26 september, 10 en
24 oktober 2019 van 13.30- 16.00 uur.

Op www.bezoekmijntuin.nl vindt u een overzicht
van de meest bezienswaardige, particuliere
tuinen per provincie en tuinroutes langs
bijzondere tuinen.

Deftige dieren

Rondvaart Maasvlakte Z8

Op Kasteel Amerongen is tot en met november
de tentoonstelling ‘Deftige dieren’. Het kasteel zet
de adellijke omgangsvormen met het dierenrijk
centraal. Welke dieren leefden er op het kasteel
en hoe gingen de bewoners ermee om? Kasteel
Amerongen neemt u mee in het verhaal van het
standsverschil tussen de deftige dieren upstairs
en de dieren downstairs. Er is veel aandacht voor
de honden, paarden en poezen van de graven en
gravinnen. Adellijke voorrechten zoals de jacht en
duiven houden komen aan bod, en ook de invloed
van de adel op de ontwikkeling van natuurbeheer
en dierenbescherming. Zo trekt Deftige dieren
een lijn van het verleden naar het heden, waar
de discussie over dierenrechten actueler is dan
ooit. Vergeet niet een bezoek te brengen aan
de prachtige kasteeltuin. U vindt er bijzondere
soorten (lei)peren, appels en bloemen.

Hoe ontspannen kan een rondvaart zijn. Met een
‘minicruise’ van 8,5 uur naar de 2e Maasvlakte,
Europa’s grootste havengebied waar grote
zeeschepen laden en lossen. Met een luxe vessel
vaar je langs Hoek van Holland, de Nieuwe
Waterweg en de stormvloedkering. Een afwisselend
dagje uit, zeker als u niet meer zo mobiel bent.
Opstapplaats Lage Zwaluwe.

Meer informatie: www.kasteelamerongen.nl

Naar een (bijna) onbewoond eiland
Het natuureiland Tiengemeten van Natuurmonumenten telt nog vijf woningen.
Het eiland ligt midden in het Haringvliet en is te bereiken vanuit Zuid-Beierland.
Het is bij uitstek geschikt voor een wandeltocht, op eigen gelegenheid
of met een gids. Vogels als de blauwborst, kleine karekiet en rietzanger
leven hier. Schotse hooglanders lopen er het hele jaar rond. In de herberg,
sluiswachterswoning of boerderij kunt u overnachten.
Meer info: www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-tiengemeten
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Meer informatie: www.zilvermeeuw.nl

Tienertoer - jeugdherinneringen
Het Spoorwegmuseum in Utrecht blikt - vijftig jaar
later - terug op de introductie van de Tienertoer
in 1969 en verzamelde tientallen bijzondere,
ontroerende en grappige verhalen van tieners die,
vaak voor het eerst, op reis gingen zonder hun
ouders. Dat zijn toch een aantal dames van Passage.
Deze tentoonstelling is t/m 1 september te zien. Het
Spoorwegmuseum met de historische treinwagons
staat sowieso garant voor een geslaagd dagje uit.

Vlinders
Dat vlinders en libellen het moeilijk hebben in ons
land, meldde ook het journaal.
Hoe kunnen we ze helpen? De Vlinderstichting
wil mensen stimuleren om de tuin of balkon
vlindervriendelijk in te richten. Hoe u vlinders kunt
herkennen en welke planten vlinders aantrekken
vindt u op: www.vlindermee.nl. Een tropische
vlindertuin bezoeken is op verschillende plaatsen
in ons land mogelijk. In de Wildlands Adventure
Zoo in Emmen vindt u bijvoorbeeld zo’n tuin.
Binnentuin over God
Een bijzondere plek verdient de ‘Binnentuin over
God’ op landgoed Pauwenhof in Voorthuizen.
Rotspartijen ademen de sfeer van het oude
Israël. Het graf van Jezus is een exacte kopie
van de graftuin in Jeruzalem. Een wandeling
langs indrukwekkende rotspartijen en grotten
beelden het Evangelie uit. Op aanvraag zijn er
rondleidingen voor groepen van maximaal 15
personen.
Meer informatie: www.binnentuinovergod.nl

Meer informatie: www.spoorwegmuseum.nl

Tentoonstelling ‘Strijd!
100 jaar vrouwenkiesrecht’
In 2019 viert Nederland het 100-jarig bestaan van het algemeen kiesrecht. Het Groninger Museum markeert dit historische
feit met de tentoonstelling ‘Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht’. Het museum geeft een uitgebreid overzicht van de turbulente
geschiedenis rondom de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Nederland (waarin de Groninger arts Aletta Jacobs een belangrijke
rol speelde), maar laat ook zien dat de strijd voor ongelijkheid van vrouwen en mannen nog steeds voortduurt
.
Meer informatie: www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/strijd-100-jaar-vrouwenkiesrecht.
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Lekker lezen

Passage
Daarnaast moet er ook balans zijn als het gaat om
de gespreksonderwerpen, waar het verhaal zich
afspeelt en de diversiteit wat betreft culturen of
talen.”

Jacandra van den Broek:

‘Een dag niet gelezen is
een dag niet geleefd’

Een belangrijk onderdeel in de honderdjarige geschiedenis van Passage is de ongeveer veertigjarige
geschiedenis van de leesclubs. Met haar redactie van vier vrijwilligers stelt Jacandra van den Broek
deze leesclubmappen samen en sinds twaalf jaar is er ook hetzelfde concept voor films.
Tekst: Astrid van den Hoek, foto: André Roodhuizen

‘Rondom het boek’, zoals het bij voorloper CPB
heette, werd eind jaren 70 opgezet om vrouwen
te helpen de boeken te begrijpen die hun kinderen
lazen. ‘Boekentaal Mondiaal’, zoals het inmiddels
al heel wat jaren onder de Passage-vlag heet, staat
al zo’n twintig jaar onder de bezielende leiding van
Jacandra van den Broek. Ze begon als stagiair en
freelancer en kwam in 1999 in dienst bij Passage.
“Boekentaal Mondiaal en Moving Movies, voor de
filmclubs, zijn echt een beetje mijn ‘kindjes’. Ik ben
heel blij dat het Passage-bestuur dat begreep en
dat ik na de reorganisatie in 2016 het vertrouwen
kreeg om dit te blijven doen voor Passage. Dit doe
ik nu vanuit mijn eigen bedrijf BoekBeeldTekst.”
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Waar letten jullie op bij de selectie van films en boeken?
“We kiezen ze met name als het over onderwerpen
gaat waar de vrouwen van de film- of leesclubs zelf
niet zo snel mee in aanraking komen. Zo selecteren
we niet per se christelijke boeken, want die zijn
voor veel vrouwen denk ik al vertrouwd en daar zijn
we het vaak wel over eens wat we ervan vinden.
Die geven minder voer voor discussie. We hebben
als redactie soms lange gesprekken over welke
boeken of films uiteindelijk bij de laatste vijf film- of
twaalf boektitels mogen worden opgenomen. We
willen een goed evenwicht in de mappen krijgen
tussen de verschillende titels in maatschappelijke
thema’s en persoonlijke verhalen die raken.

In hoeverre zijn leeskringen en filmkringen echt iets
voor de ‘klassieke’ vrouwenverenigingen?
“De ‘klassieke’ vrouwenvereniging, met name de
voorloper van Passage, is heel belangrijk geweest
voor het fenomeen leesclub. Maar leesclubs
zijn tegenwoordig niet meer alleen iets voor de
vrouwenvereniging, er zijn ook veel andere soorten
leesclubs in Nederland. Vrouwen vormen nog wel
steeds de meerderheid van de deelnemers. Voor
filmgroepen is dat ook zo, maar zover ik weet zijn
er zijn niet zoveel filmgroepen op dezelfde wijze
georganiseerd als die van ons. Vrouwen komen
graag bij elkaar rondom een boek of film en zoeken
naast de ontmoeting denk ik ook naar zingeving en
betekenisvolle contacten met elkaar. Er worden in
de filmgroepen en leesclubs vaak hele persoonlijke
dingen met elkaar gedeeld en zo’n groep biedt ook
de mogelijkheid om je horizon te verbreden.”
Je zegt op je site dat lezen mensen toleranter maakt en
minder oordelend naar elkaar. Hoe zie je dat in relatie
tot christen-zijn en tot de huidige maatschappij?
“Ik denk dat door je in te leven in personages die
anders zijn dan jezelf, je meer respect krijgt voor
mensen die anders zijn dan jezelf. Je kunt je via
een boek bijvoorbeeld in een situatie bevinden
waar je zelf normaal gesproken misschien niet zo
snel in terecht zou komen. Denk bijvoorbeeld aan
een personage dat haar of zijn land ontvlucht,
of dat chronisch ziek is. Door je in zo iemand
te verplaatsen via een verhaal leer je iemands
problemen en beweegredenen kennen en dat kan
je begrip vergroten. Door je lees- of kijkervaring
met anderen te delen, word je bovendien ook
deelgenoot van de wereld van je medelezers en
-kijkers die het al dan niet met je eens kunnen zijn.
Zo snijdt het mes aan twee kanten.”
Hoeveel lees en kijk je zelf in je dagelijks leven? En
bekijk je alles met een leesclub- of filmgroepbril?
“Veel! Ik lees elke dag. Een dag niet gelezen is
een dag niet geleefd, wat mij betreft. Films kijk

ik wekelijks, bij voorkeur in de bioscoop, maar
ook via Netflix of Pathé Thuis en soms via een
dvd. Het hangt af van het genre of ik wel of niet
de leesclub- of filmgroepbril op heb. Ik lees of
kijk naar de ‘lichtere’ genres – zoals thrillers of
romantiek – juist voor mijn ontspanning. De bril
blijft dan af. Ook dikke boeken en lange films
kijk ik voor mijn ontspanning, omdat die meestal
toch niet in aanmerking komen voor de selectie.
Alles daarbuiten bekijk ik altijd met de bril voor
Boekentaal Mondiaal of Moving Movies. Het is een
soort van beroepsdeformatie geworden, maar mij
hoor je niet klagen. Voor je werk onbeperkt films
mogen kijken en boeken mogen lezen: ik ben een
geluksvogel.”

Zo werkt het
Het materiaal voor Moving Movies en
Boekentaal Mondiaal wordt samengesteld
door BoekBeeldTekst, het bedrijf van Jacandra
van den Broek. In de zomer komen er twee
leesmappen uit met elk zes titels. Elke
leesclub kan kiezen welke map ze willen gaan
gebruiken dat jaar. In februari verschijnt de lijst
met films voor Moving Movies met de map
voor de gespreksvoering daarover. Aanvragen
van een leesclubmap of filmmap kan via
info@boekentaalmondiaal.nl. Voor leden van
Passage is er een korting van €5,- per persoon.
Ook is het mogelijk om een proefbespreking
van een boek of film gratis aan te vragen,
zodat een afdeling of groep vrouwen kan
kijken of het iets voor hen is.
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Dr. Albronda-van der Nagelfonds. Gerda: “Ruim
1 miljoen mensen leven in armoede. Dat zijn niet
alleen mensen in de bijstand, maar ook mensen
die slecht betaald werk doen.” Ze vervolgt: “En
laten we eerlijk zijn: arme vrouwen hebben vaak
meer problemen om uit de armoede te komen dan
mannen. Dat blijkt ook uit onderzoek. Het aantal
vrouwen dat in armoede leeft, is twee keer zo groot.
Vrouwen hebben namelijk vaak de kinderen, dat
speelt ook een rol.”

Interview bestuur Dr. Albronda-van der Nagelfonds:
‘Vrouwen kunnen bij ons terecht als ze in de problemen zitten’
‘Oog voor de naaste dichtbij’ is één van de speerpunten van Passage. Met het Dr. Albronda-van
der Nagelfonds geeft Passage hier handen en voeten aan. Dankzij dit sociale fonds kunnen
vrouwen worden geholpen door een financiële bijdrage te verlenen.
Tekst en foto’s: Lisa Petersen
Dat er veel financiële nood in Nederland is, weten
de bestuursleden van het Dr. Albronda-van der
Nagelfonds als geen ander. Jaarlijks krijgen ze zo’n
dertig aanvragen binnen voor vrouwen die grote
financiële problemen hebben. “Soms zitten er
hele schrijnende verhalen tussen”, zegt Gerda van
Leeuwen (juridisch adviseur en penningmeester).
“Neem bijvoorbeeld het verhaal over een mevrouw
die in het ziekenhuis lag. Haar neef had gezegd dat
hij wel voor haar huis zou zorgen en de financiële
zaken zou regelen. Toen ze uit het ziekenhuis
kwam, was haar rekening leeggeroofd en waren de
rekeningen niet betaald.”
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Janita Groeneveld-Geerink (directeur van het Dr.
Albronda-van der Nagelfonds) vult aan: “Vervolgens
kwam de deurwaarder langs, maar mevrouw
had alleen nog maar een tafel en een bed. Meer
was er niet. De maatschappelijk werker had dat
ook al honderd keer gezegd, maar daar had de
deurwaarder niks mee te maken. We hebben er toen
een spoedaanvraag van gemaakt en konden nog
nét voorkomen dat ze het huis werd uitgezet.”

Drempel
Hoewel het Dr. Albronda-van der Nagelfonds al
vanaf de jaren ’60 bestaat, maken veel vrouwen
(nog) geen gebruik van het fonds. Janita: “We zijn er
in eerste instantie voor de leden van Passage, maar
velen kunnen ons nog niet vinden of vinden dat de
drempel te hoog is. Ik krijg weleens telefoontjes
van mensen die hun contributie voor een deel terug
willen hebben. Soms probeer ik door te vragen, want
als jij moeite hebt om je contributie te betalen, moet
er meer aan de hand zijn. Vaak klappen ze dan dicht
en zeggen ze dat het niet zo erg is.”
Gerda merkt op dat er onder de huidige groep
Passage-vrouwen ook veel vrouwen moeten
rondkomen van een AOW of een klein pensioen.
“Dat is dus sappelen om rond te komen. Zeker als ze
gescheiden of weduwe zijn. Onder die groep moet
gewoon armoede zijn.”
Armoede
De laatste jaren is de nood steeds groter geworden
en zijn de wettelijke regelingen steeds minder
geworden, constateren de bestuursleden van het

Huurtoeslag
Volgens Janita zou de overheid meer moeten doen
om deze vrouwen tegemoet te komen. Ze licht toe:
“Zo was er laatst een mevrouw die haar verslaafde
zoon in huis had gehaald. Voordat haar zoon in huis
kwam, kreeg ze altijd huurtoeslag,
maar daar had ze toen ineens geen recht meer
op. Haar zoon was op een gegeven moment weer
verdwenen, maar daarna zat zij met een hele hoge
rekening vanwege de huurtoeslag die ze nog moest
terugbetalen. Wij hebben haar toen ook geholpen.”
Wie mogen er allemaal een aanvraag indienen bij
het Albrondafonds? Gerda: “Alle vrouwen (Passagelid of niet, red.) in Nederland die weinig financiële
middelen hebben en een concrete hulpvraag
hebben, kunnen een beroep op ons doen.” Roeli
Kok-Ardesch (sociaal adviseur) voegt toe: “Als de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de
bijstand hier verder niet in voorziet.”
Bankafschriften
Voordat een aanvraag wordt goedgekeurd, vraagt
het bestuur eerst bewijsmateriaal of bankafschriften
op. Janita: “Als niet-leden een aanvraag doen, moet
dat altijd via een maatschappelijke dienstorganisatie
gaan. We willen dat iemand van hen hierbij
betrokken is en ons inzicht kan geven in de hulp
en de problematiek. Omdat wij alles via papier
moeten doen, kunnen wij niet iemand alleen op zijn
handschrift geloven. In geval van te weinig relevante
informatie moeten we helaas ook wel eens nee
zeggen op een verzoek”.
Gerda: “Als iemand wel lid is, vragen we nog wel om
een vertrouwenspersoon maar alleen als we echt
vraagtekens hebben bij het verhaal, bellen we zo’n
vertrouwenspersoon op. Dat komt zelden voor.”

Roelie voegt toe dat ze ook nooit rechtstreeks
een bedrag aan de persoon uitbetalen. “We
betalen de nota rechtstreeks aan b.v. een
woningbouwvereniging of winkel. Dan weten we
zeker dat het geld aan het gevraagde doel wordt
besteed.”
Het maximum uit te keren bedrag voor leden is
€ 1.500,- en voor niet-leden leden € 750,-. Janita:
“We kunnen dus niet aan elke hulpvraag voldoen.
Als mensen 50.000 euro schuld hebben, doet ons
bedrag er niet zoveel toe. Wij willen dat mensen er
ook écht wat aan hebben als wij iets geven en dat
het effect heeft. Als iemand in een heel bedompt
huis woont en een droger nodig heeft, omdat de
was niet buiten kan hangen in de flat, dan weet je
dat ze daar wat aan hebben.”
Het komt ook weleens voor dat er meerdere fondsen
tegelijkertijd aan iets bijdragen, omdat het bedrag
voor één fonds alleen te hoog is.
Diaconie
Waarom een speciaal hulpfonds van Passage als
er al zoveel andere hulporganisaties zijn? Gerda:
“Passage heeft ook altijd aandacht voor vrouwen ver
weg in ontwikkelingslanden. Met dit fonds kijken we
ook om naar vrouwen in Nederland. Janita vervolgt:
“We willen oog hebben voor onze naasten. Dat is
wat wij uit willen dragen. Ik heb weleens het gevoel
dat wij de diaconie van Passage zijn. Als mensen in
de problemen zitten, kunnen ze bij ons terecht.”
Mensen kunnen ook terecht bij de diaconie van hun
eigen kerk, maar Roeli merkt op dat de diaconie van
een kerk vaak een stuk minder anoniem is. “Mensen
vinden dat vaak lastiger, omdat het bekenden zijn.”
Lina van Zanten-Hagelvlag (voorzitter) merkt op:
“Passage-vrouwen kunnen in alle anonimiteit een
aanvraag bij ons doen. Dat gaat niet eerst via een
afdeling, maar kan gewoon rechtstreeks via het Dr.
Albronda-van der Nagelfonds.”

Meer informatie over het Dr. Albronda-van der
Nagelfonds? Neem dan contact op met Janita
Groeneveld-Geerink (directeur) via 0343-592228
of stichting.dr.albronda.fonds@hotmail.com en
www.passagevrouwen.nl/albronda
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Een bijzondere kapel

De bewoners van Bartiméus in Doorn zijn blind of slechtziend en hebben daarnaast een
verstandelijke beperking. Op het ruime, door bossen omgeven terrein staat een kapel die voor
de bewoners heel waardevol is. Hier kunnen zij deelnemen aan vieringen die aansluiten bij
hun belevingswereld. De kapel uit 1972 is geschonken door de NCVB (Nederlandse Christen
Vrouwenbond). Onlangs is deze gerenoveerd. Ook daar heeft Passage financieel een steentje aan
bijgedragen. Pastor/geestelijk verzorger Annemieke Dekker en bewoner Albert Blok vertellen hoe
zij de kapeldiensten ervaren.
Tekst: Anne Marie Kouwenhoven
Beeld: Archief Passage, Bartiméus via Annemieke Dekker en Anne Marie Kouwenhoven

De NCVB schonk bij haar 50-jarig jubileum in 1969
een bedrag van ruim 350.000 gulden aan het
blindeninstituut Bartiméus voor de bouw van een
kapel. De NCVB had een groot aantal leden en
had dat bedrag in een jaar bij elkaar gespaard. De
bouw van de kapel kostte 275.000 gulden, zodat er
voldoende geld over was om ook de inrichting ervan
te bekostigen.
Het jubileumcomité van Passage dook in de archieven
en vond verschillende krantenartikelen die dit feit
vermeldden. De Rotterdammer van 16 oktober 1969
schreef onder andere dat ‘koningin Juliana heel het
NCVB-feest met kennelijk veel genoegen meevierde
en gekleed was in een zachtgroen complet.’
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Geliefde vieringen
Annemieke Dekker is één van de voorgangers die de
diensten in de kapel leidt. Niet alleen de bewoners
komen naar de kapel, ook familie en mensen uit de
omgeving wonen graag deze bijzondere kerkdiensten
bij. Voordat de dienst begint speelt het carillon. De
vrijwilligers begeleiden de bewoners naar de kapel.
Er is veel persoonlijke aandacht en er wordt vaak
gezongen en muziek gemaakt.“Er zijn kapeldiensten
en belevingsdiensten. De kapeldiensten hebben
meer het karakter van een gewone kerkdienst, de
belevingsdiensten zijn meer gericht op bewoners met
een lager niveau waar geur, gevoel en aanraking
centraal staan”, legt Annemieke uit. Zelf maakt ze
veel gebruik van een hapidrum, een soort klankschaal
waarmee je sfeer en rust brengt.

Een aantal bewoners is zeer muzikaal en spelen
op het drumstel of begeleiden de dienst op orgel of
piano. Annemieke: “Na het welkom en gebed voor
de noden in de wereld leest een van de bewoners
in braille een gedeelte uit de Bijbel. Tijdens de
overdenking proberen wij in beleefbare elementen
het Evangelie te brengen. Bij het scheppingsverhaal
over de scheiding tussen water en land nemen we
bijvoorbeeld bakken met water mee, bloembollen
en geurende bloemen die de bewoners kunnen
aanraken en ruiken. Met Pinksteren worden kistjes
met duiven aangevoerd die de bewoners buiten in de
hand mogen nemen en loslaten.”
Een ontroerend onderdeel van de dienst zijn de
gebeden, waarbij de pastor met de microfoon naar de
bewoners loopt en zij zelf een voorbede kunnen doen.
Zo bidden zij voor een zieke broer of zus, voor een
moeder die overleden is, maar ook voor zaken waar
zij naar uitzien, zoals bijvoorbeeld een vakantie. “Wat
mij opvalt is dat deze mensen zo puur en spontaan
zijn. Ze denken hardop mee tijdens de overdenking,
komen naar je toe en raken je aan. Ik houd van dit
werk: vaak ben je zelf met zoveel dingen bezig. Hun
overgave brengt me dicht bij mijzelf. Zij stralen zoveel
vreugde uit dat ik er door word opgetild.”
Veelzijdig talent
Albert Blok woont sinds 1984 op Bartiméus. Albert
is een groot muzikaal talent en een goed spreker.
Hij werkt op de houtzagerij waar hij hout klooft met
speciaal beveiligde machines. In zijn appartement
staat een orgel waar hij elke dag op speelt. Albert
begeleidt niet alleen bij toerbeurt de diensten op orgel
of piano in de kapel, maar bespeelt ook het carillon.

Gift van Passage
Na ruim 45 jaar was de kapel dringend aan
renovatie toe. Het valt mooi samen: het 100-jarig
bestaan van de christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging en de heropening dit jaar van de
kapel. Als ‘taststrook’ heeft kunstenares Hannelieke
van Beek een wandkleed met liturgische elementen
ontworpen. Ook heeft zij de kleurrijke, oude
Antependia en stola’s vermaakt, waarin verschillende
tastbare materialen zijn verwerkt. Voor de bewoners
is voelen een belangrijk zintuig. Er staat een prachtig
doopvont, gemaakt door bewoners in het atelier van
Bartiméus. De liturgische kleden en het doopvont zijn
een gift van Passage.

Daarnaast wordt hij gevraagd voor de begeleiding in
andere kerken en zingt in een cantorij. Voorafgaand
aan ons gesprek speelt Albert op zijn verzoek gezang
730, ‘Heer, herinner U de namen’, ter nagedachtenis
aan de aanslag de dag ervoor
(18 maart) op de tram in Utrecht. Hoe beleeft hij
de kapeldiensten en waarom moeten deze blijven
bestaan? Albert vertelt: “De bewoners kunnen niet
naar andere kerken, omdat de diensten daar voor
hen moeilijk te begrijpen zijn. In de kapel hebben we
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een eenvoudige, maar goede liturgie. We hebben
ook te maken met doof-blinden waar geur, sfeer
en aanraking meer centraal staan dan het woord.
Zelf vind ik de kapeldiensten het mooiste, maar het
gaat er om dat alle bewoners op hun niveau worden
aangesproken.”
De nieuwe kapel
Albert: “Ik ben blij met de renovering. Het is heel
waardevol dat we in de nieuwe kapel God alle lof
kunnen toezingen, samen bij Hem alle noden kunnen
neerleggen en Hem kunnen danken en prijzen. Ik ben
blind geboren, maar met mijn linkeroog kon ik licht
waarnemen tot aan mijn operatie 4 jaar geleden. Bij
de paasdienst en het Heilige Avondmaal speelt licht
een centrale rol in de kapel. Dat heb ik altijd zo mooi
gevonden, dat kon ik zien. Dat ik dat nu mis, doet mijn
hart pijn. Toch wil ik zeggen dat de Eeuwige het Licht
is en dat kan teruggevonden worden in de liederen.
Tot slot speel ik graag nog een lied wat met het licht
heeft te maken, want dat is en blijft voor mij altijd erg
belangrijk: ‘Gij die alle sterren houdt’ (Gezang 919
Liedboek).

Theeschenkerij
Achter de kapel is een stilteplek (De Hagehof) die een
belangrijke rol speelt in de rouwverwerking, omdat de
bewoners vanwege de afstand vaak niet het graf van
hun dierbaren kunnen bezoeken. Er is een strooiveld
en een regenboog als kunstwerk, ontworpen door
Linda Verkaaik. Belangrijk is dat bewoners tot hun
overlijden bij Bartiméus kunnen blijven wonen, ook
als ze ouder worden en meer zorg nodig hebben. Er
zijn winkels, een fitness- en gezondheidscentrum. In
de historische theetuin is een moestuin waar je de
verbouwde producten kunt kopen, er is een rosarium
en een theeschenkerij.
Ook een dienst meemaken?
Kijk op: www.bartimeus.nl/wonen-en-dagbesteding/
meer-informatie-en-contact/geestelijke-verzorging
(link naar ‘Kapeldienstenrooster 2019’).
Voor openingstijden van de theeschenkerij zie:
www.bartimeus.nl/in-de-etalage/historische-theetuin

Goes

5 nov. 2019
Vredeskerk
Van der Vegtplein 1
Goes

Landelijk
nieuws

Anna Enquist: Want de avond
Interviewer: Ariene van Westen
Ierse band ‘Windbroke’

I.v.m. de regiobijeenkomsten en het Eeuwfeest dit
jaar geen aparte K.C.L.-dag.

Schiedam
Dieren
Raalte
Utrecht

14 november 2019
De Schakel
Oranjelaan 10
Nijkerk

Martin Driessen
Dhr. Kees Posthumus

Purmerend

6 nov. 2019
De Schuilplaats
Rivierenlaan 283
Purmerend

John-Alexander Janssen: Een verhaal uit de Zonnestad
Anne-Marie van der Wilt
Predikant/beeldend kunstenaar
Zin in Kleur

Leeuwarden

21 november 2019
Kurioskerk
Julianalaan 38
Leeuwarden

Schrijver: Rosita Steenbeek, haar verhaal en lezing
over het boek Wie is mijn naaste.
Inez Timmer, zangeres en cabaretier.

Groningen

14 november 2019
Ontmoetingskerk
Sterremuurweg 4
Haren

Joke Verweerd
Mevr. Reenders over De Amsterdamse School
Henk Jan de Groot

Uitnodigingen
volgen nog. De meeste
dagen zijn van half 11
tot half vier.

Werkgroep Religie

Kloosterbezoek van 1-3 november in De Spil in Maarssen. Uitnodiging volgt nog.

De jubilarissen (50 jaar) van Passage OldemarktPaasloo worden in het zonnetje gezet.

De leden van de afdeling Westkapelle
gehuld in klederkracht (in 2011). Deze
kleding dragen de vier leden nog dagelijks.
Deze klederdracht is nu zo goed als
verdwenen in Westkapelle.
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Feest bij de afdeling Nieuw-Lekkerland, want ze
hebben dit jaar 7 jubilarissen.
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Wat wil je graag willen meegeven tijdens
het Eeuwfeest?
“Ik wil graag dat ze mij herinneren als een
omhelzing, een omhelzing van mijn hart. Ik sta daar
bloot, kwetsbaar, en dus heel sterk. En dat is wat ik
wil zeggen: zoek dat op, kom in beweging en laat
je zien.”
Inmiddels is er voor mij een prachtige rode draad
in dit gesprek ontstaan: Suzan brengt niet alleen
muziek ten gehore, ze is zelf muziek. Eén met
haar boodschap. Haar wortels liggen in Limburg,
waar ze gedoopt is in de rooms-katholieke traditie.
Zij ziet het geloof als iets wat in jezelf en in de
ander zit, waarbij alles draait om de liefde. Waar
dit uit voortkomt, hoeft voor haar niet benoemd
te worden. Het is er en we kunnen ons eraan
vasthouden.
Suzans passie voor muziek begon als klein meisje.
Haar wieg stond in een muzikaal dorp, Melick. Ze
zong in het kinderkoor de Wielewaal, en al snel solo
- samen met de Harmonie.

Suzan Seegers:

‘Ik laat bewust mijn kwetsbare kant zien’
Veel van ons herinneren zich waarschijnlijk het tv-programma Op zoek naar Evita in 2007 wel, waar
Suzan Seegers in de finale stond. De hoofdrol ging uiteindelijk naar Brigitte Heitzer, maar vanaf die
periode is zangeres en actrice Suzan Seegers wel doorgebroken. Tijdens het Eeuwfeest van Passage
zal Suzan een mooie bijdrage verzorgen. Inge van der Mast-Veenendaal sprak met haar.
Tekst: Inge van der Mast-Veenendaal, foto: Hanke Arkenbout Photography.
Hoe vind je het om een bijdrage te leveren aan ons
Eeuwfeest met het thema ‘Verlangen naar …’?
“Een eeuw betekent veel vrouwen. Ik vind het leuk
dat ik daarom als vrouw mee mag doen. ‘Verlangen
naar …’ houdt mensen op de been. Als we niet
meer verlangen wordt de wereld wat somberder.”
Als vanzelfsprekend noemt Suzan het verlangen
naar liefde. Ze voegt toe: “We hebben elkaar om
lief te hebben. De wereld blijft helaas hetzelfde. Er
worden veel machtsspelletjes gespeeld. Wat zou
het mooi zijn als we met elkaar gaan werken in
meer eenheid. Minder hiërarchie, mannen die ook
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‘Nu ben ik me veel
meer bewust van
wie ik ben’

hun vrouwelijke kant laten zien en meer kwetsbaar
durven te zijn. Dan zou er meer harmonie komen.
Vrouwen kunnen dan dichterbij komen en krijgen
meer kansen.”
Speelt dit thema ook binnen je werk?
“Kwetsbaarheid maakt dat je dichterbij de ander
en dichterbij jezelf komt. Ik laat ook bewust mijn
kwetsbare kant zien. Dat houdt mij op de been,
ik kan niet anders. Op het podium leer ik en groei
ik (ook in mijn emoties), juist voor het leven van
alledag. Mijn toehoorders laden op en krijgen
nieuwe energie. Ik krijg dat ook.”

Ze leerde van Toon Hermans de schoonheid van
de eenvoud en ze leerde van Annies veelzijdigheid
en van haar kracht. De schoonheid van een sterke
vrouw. Vanwege Toons wortels in het Limburgse
ligt er ook veel herkenning in zijn liedjes voor Suzan.
Ook Gé Reinders, een Limburgse musicus, heeft
veel invloed gehad op Suzan, met name wat betreft
taal, en het Limburgs dialect. Op mijn vraag hoe ze
haar eigen repertoire zou omschrijven antwoordt
ze: “Biografisch en eerlijk.” Terugkijkend op haar
eigen loopbaan merkt ze op:
“Op mijn 22e was ik als een stuiterbal op het
toneel, nu ben ik me veel meer bewust van wie ik
ben.”
Waar droom je nog van?
“Ik hoop ooit een boek te schrijven, ik hoop de
film aan te raken en ik hoop ooit een toneelrol te
krijgen. Het liefst een vrouwenrol, een heel diepe.
Een vrouw die diep door het stof gaat. Ik hoop altijd
te blijven zingen, omdat het mij oplaadt. Ik hoop
geworteld te blijven in mijn eigen grond en daarin
de rust te bewaren om alles te laten gebeuren. Niet
passief, maar in vertrouwen. En ik hoop altijd te
weten wie ik ben.”
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Passage

Regionale jubileumviering Schiedam:

koppeling met kunst, cultuur en literatuur
In het hele land werd het honderdjarig bestaan van Passage gevierd. Passage-vrouwen uit de regio
Zuid-Holland en West-Brabant kwamen samen in Schiedam.
Tekst: Martha Amelo, foto’s: Riet de Gids en Miranda van Oorschot Fotografie
Annie de Kuiper, regiocoördinator, heette iedereen
hartelijk welkom. Riet de Gids toonde ons 500 jaar
vrouwenportretten uit de westerse kunst. Op veel
plaatsen, wereldwijd, zijn er vrouwen geweest die zijn
opgestaan, hebben hun rug gerecht en zijn aan het
werk gegaan. Met het zingen van het lied over de
ketting van vrouwen onderstreepten we het feit dat
alle schakels in de keten van belang zijn.
De Kunst, Cultuur en Literatuurdag was aan deze
dag gekoppeld. Tommy Wieringa besprak het boek
De heilige Rita, maar begon met zijn boek Dit is mijn
moeder. De aanleiding voor het schrijven van dit boek
was het overlijden van zijn moeder drie jaar geleden.
Na de scheiding van zijn ouders had Wieringa de
keus tussen de dwingelandij van zijn moeder en de
verwaarlozing/ afwezigheid van zijn vader.
Het boek De heilige Rita schreef Wieringa uit
fascinatie voor jongens die bij hun ouders blijven
wonen. ‘De heilige Rita’ is de beschermheilige,
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patrones van de hopeloze gevallen. Het boek gaat
over Paul Krüzen die bijna vijftig jaar met zijn vader
in een Saksische spookboerderij woont buiten
Mariënveen, een vergeten dorp aan de grens. Lang
geleden stortte een Russische piloot neer in het
maisveld achter hun huis. Na de Rus kwamen de
Chinezen, die het café en de snackbar in het dorp
overnamen, daarna volgde de rest van de wereld.
Met hen kwam ook de onzekerheid. Het verzet
bestaat uit het beschimpen van de Chinezen en de
aanschaf van meer bewakingscamera’s. Het dorp
raakt langzaam uitgestorven, alleen de Chinees, de
Happytaria en de ouderwetse kruidenierszaak van
Pauls beste vriend Hedwiges zijn over.
Wervelende show
Na een gezellige lunch stond Ira Stam in
vogelvlucht met ons stil bij de geschiedenis van de
vrouwenbeweging. Vocaal ensemble Intermezzo uit
Friesland sloot de bijeenkomst af met wervelende
show.
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Uitnodiging voor
Passage Eeuwfeest
Op dinsdag 1 oktober 2019 vieren we feest!
Deze dag staan we stil bij twee grote mijlpalen:
het 100-jarig bestaan van de christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging én het
20-jarig jubileum van Passage zelf. Dit willen we
graag samen met u vieren. Speciaal voor deze
dag hebben we het Beatrix Theater in Utrecht
afgehuurd (deze zaal beschikt over
1450 zitplaatsen).

jaar

We hebben een feestelijk en gevarieerd
programma voor u samengesteld. Op deze dag is
ruimte voor dankbaarheid tijdens een korte viering,
kijken we terug op de geschiedenis van 100 jaar
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
en luisteren we naar verschillende sprekers en
muzikale bijdrages. Uiteraard verzorgen wij ook de
hapjes, drankjes en lunch deze dag. Kortom, deze
dag kunt u niet missen!

Algemene
informatie
Tijden
Inloop en ontvangst is vanaf 09.30. Het officiële
programma begint om 10.30 uur en duurt tot
15.30 uur ongeveer. Daarna is er nog tot 16.30
uur gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Voor een lunch ’s middags wordt gezorgd.

Aanmelden
Meer informatie over het programma en het
aanmelden? Ga dan naar: www.eventbrite.
nl/e/tickets-passsage-eeuwfeest-verlangennaar-58983239457

Foto’s: Stage Entertainment Nederland
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Passage

Het Beatrix Theater is uitstekend bereikbaar
met het openbaar vervoer.

Contact
Speciale verzoeken of vragen (met betrekking
tot rolstoeltoegankelijkheid,
dieetwensen of een parkeerplaats voor de
bus vanuit de regio bijvoorbeeld)
kunt u tot 1 september doorgeven
via info@mosevents.nl.

of via de website van Passage (in de menubalk
op ‘Jubileum’ en dan naar ‘Eeuwfeest’ gaan).

Wilma Veen is dagvoorzitter op 1

oktober. Wilma is kunstenaar, schrijfster en presentator.

Anne Westerduin spreekt

over het thema ‘Verlangen naar … vernieuwing’.
Anne is bestuurder bij stichting Sprank.

Kosten: 15,- euro per persoon
Opmerking: Graag het uitgeprinte e-ticket
meenemen op 1 oktober. Dit is uw
toegangsbewijs.

Locatie

Gerda Verburg spreekt over

het thema ‘Verlangen naar … voedselproblemen
de wereld uit’.
Gerda werkt voor de Verenigde Naties aan
plannen om ondervoeding tegen te gaan.
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Suzan Seegers verzorgt de

muzikale intermezzo’s. Suzan is zangeres en
musicalartiest. Zij vertolkt prachtige liedjes van
Toon Hermans, Annie M.G. Smidt, maar heeft ook
een breed eigen repertoire.

Adres: Beatrix Theater, Jaarbeursplein 6a in Utrecht.
Routebeschrijving: Voor informatie over
bereikbaarheid en parkeren verwijzen
wij u naar de website van het Beatrix Theater:
www.stage-entertainment.nl/theaters/beatrixtheater-utrecht/bereikbaarheid/auto-en-parkeren/
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Advertentie

Traplift sneller
leverbaar én
goedkoper
Mensen die steeds meer moeite hebben
met traplopen, stellen de aankoop van een
traplift vaak uit tot het écht niet meer anders kan. Veel trapliften moeten dan ook
met spoed worden geplaatst. Omdat een
traplift doorgaans geheel op maat wordt
gemaakt, is er meestal sprake van een levertijd van enkele weken. Elke dag zonder
traplift is er dan één te veel.
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Binnen 48 uur geleverd

Geen compromis

De zekerheden van Otolift

De vraag naar een steeds kortere levertijd heeft Otolift ertoe gezet om
een nieuwe traplift te ontwikkelen, die
nóg beter op de huidige marktsituatie
is afgestemd. Door de modulaire opbouw is er geen maatwerk in de fabriek benodigd, de monteurs maken
de rail voortaan op locatie op maat.
De levertijd wordt hierdoor verkort
van enkele weken tot slechts 48 uur.
De nieuwe Otolift is ook goedkoper,
omdat duur maatwerk wordt overgeslagen. Wel zo prettig in een tijdperk
waarin steeds minder WMO-vergoedingen worden toegekend en steeds
meer mensen de traplift met eigen
middelen moeten bekostigen.

Ondanks die modulaire opbouw is de
Otolift Modul-Air allesbehalve een
compromis. De traplift heeft namelijk
de dunste enkele rail ter wereld. Deze
slanke rail neemt zeer weinig ruimte
in beslag en valt nauwelijks op in het
interieur. Hij kan gemakkelijk langs de
binnenbocht worden geplaatst, de
brede kant van de trap blijft beloopbaar en de trapleuning kan gewoon
blijven zitten. De overige gebruikers
van de trap hebben dan geen last
van de aanwezigheid van de rail van
de traplift. Brede-, smalle- of wenteltrappen, de Otolift Modul-Air voegt
zich met gemak naar de meest veeleisende trappen en volgt onopvallend alle bochten.

De gebruikszekerheid is van essentieel belang. Otolift biedt daarom een
levenslange garantie. Uniek is ook
de ‘niet goed, geld terug’ garantie.
Koninklijke Otolift B.V. maakt al sinds
1968 trapliften en is marktleider in
Nederland. Er zijn al ruim 200.000
Otolift trapliften geleverd. Met
de Modul-Air zet Otolift weer een
nieuwe maatstaf in de branche.

Meer weten?

Bel kosteloos 0800 - 444 770 7 voor
een gratis thuisadvies of om onze
gratis brochure te bestellen.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.otolift.nl

Veilig douchen
binnen 1 dag
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LEEFTIJDSKORTING*

Extra ondersteuning

Gisteren
Van 925-sterling-zilver

+

Eigen productie
en montageteam

+

Lage instap

Levenslange garantie
op wandpanelen

Ruim 10.000
douches geplaatst

Geplaatst binnen
1 dag

Goedkoopste van
de Benelux

GRATIS BROCHURE ONTVANGEN?

WWW.VEILIGDOUCHEN.NL
BEL GRATIS 0800 0200 962

NIEUW

Naam
Straat + nr
Postcode

* Bekijk de algemene actievoorwaarde
op onze website.
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Plaats
PASSAGE 19-06-19

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Zwaluw comfortsanitair
Antwoordnummer 3035 - 3860VZ Zeewolde, Nederland

08-05-19 10:48

Telefoon: 010 / 80 80 97 8

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC
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Tijdelijk beperkte aanbieding: Antwoord uiterlijk voor 5 augustus 2019

Ja, ik reserveer de hanger

“Twee harten, een liefde”

Graveer de volgende namen in:
Ik kies de volgende Naam/voornaam
geboortestenen:
(max. 10 tekens per naam, inclusief
spaties en koppeltekens)
(maand aangeven a.u.b.: 3 letters)
Straat/huisnummer
1.
2.
* Dit product wordt vervaardigd volgens uw klantenspeciﬁcatie en
is van omruilen uitgesloten

A.u.b. in blokletters invullen

Postcode/woonplaats

A.u.b. de gewenste betalingsmethode aankruisen (✘):

Geboortedatum

Levertijd: 4–6 weken naar ingang van uw bestelling

E-mail (alleen voor afwikkeling bestelling)

Ik betaal het totaalbedrag na ontvangst van de rekening
Ik betaal in 3 gemakkelijke maandtermijnen

Gegevensbescherming: Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden op www.bradfordexchange.nl/gegevensbescherming.
Wij sturen u geen aanbiedingen van The Bradford Exchange per e-mail,
telefoon of sms. U kunt uw contactvoorkeuren te allen tijde wijzigen, door
via nevenstaand adres of telefoonnummer contact met ons op te nemen.
Deel het ons a.u.b. via telefoon, e-mail of schriftelijk mee, als u geen aanbiedingen per brief wenst te ontvangen.

✂

Telefoon

S.v.p. opsturen naar:
The Bradford Exchange Ltd.
Antwoordnummer 282
8200 VB Lelystad
klantenservice@bradfordexchange.nl

FEB

PERSOONLIJK REFERENTIE-NUMMER: 19985

Productnummer: 01-28725-001P
Productprijs: € 129,90
(ook betaalbaar in 3 maandtermijnen à
€ 43,30), plus € 8,95 verzendkosten

Voor online-bestelling
referentie-no: 19985

Kies jullie geboortesteentjes
JAN

www.bradfordexchange.nl

Ja, ik ontvang graag het gratis
informatiemagazine

Je bent totaal verliefd. Vier dit gevoel met een handmatig vervaardigde hanger van
925-sterling-zilver in een dynamisch 2-in-1-design. Een zijde is versierd met een
robijnrood hart in kristalslijping, omlijst door een zilveren hart met de inscriptie
“LOVE”. Als je het hart omdraait, wordt de tweede zijde zichtbaar: twee massieve
harten, gepersonaliseerd met jullie namen en geboortesteentjes. Een schitterend
symbool van jullie liefde – exclusief bij The Bradford Exchange!

en vertelt over jullie liefde
Grootte van de hanger: 3,5 cm
Lengte van de ketting: 45,7 cm
Afbeelding vergroot

Nature Line

Pure instapbad

GRATIS personalisering met
jullie namen en geboortesteentjes

Het hart draait

Anti-slip profiel

Robijnrood hart

Telefoon (alleen voor nadere informatie)

✗

Handtekening

OOTMARSUM

Een kunstenclave middenin het Twentse land!
Otolift, dé meest
gekochte traplift
van Nederland

k e le ra il
D u n st e we ne re ld!
ter
�
�
�
�
�

Uw trapleuning blijft zitten
Brede kant van de trap blijft vrij
Niet goed = geld terug
Huren, nieuw en tweedehands
Slechts 48 uur levertijd

Het pittoreske stadje Ootmarsum wordt ook wel
geafficheerd als hét kunststadje van het oosten. In
de afgelopen twintig jaar is Ootmarsum uitgegroeid
tot dé ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers en
kunstenaars.
De middeleeuwse straatjes herbergen naast
galerieën en musea veel leuke winkeltjes, cafeetjes en
restaurants. Fietsers en wandelaars genieten van het
uitnodigende Twentse coulisselandschap en na een
fietstocht of wandeling is het heerlijk uitrusten op een
van de vele terrasjes.

Vanaf de Kuiperberg heb je bij helder weer een prachtig
uitzicht richting Duitsland. Op deze plek schilderde
Jacob van Ruisdael in 1675 het schilderij ‘Gezicht op
Ootmarsum’. Ook dichter Willem Wilmink had een
speciale band met de Kuiperberg, omdat hij gedurende
de oorlog lange tijd in deze omgeving verbleef.
Met Pasen trekt het ‘vlöggeln’ elk jaar op 1e en 2e
paasdag vele toeristen naar het stadje.
In het centrum (elke zondag gezellige koopzondag)
vindt u diverse trendy- en kwaliteitswinkeltjes met
mode, interieur- en design.

Vo lledig a r
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Stuur mij een gratis brochure

Bel gratis 0800 444 777 2

Naam

voor een gratis thuisadvies of om
onze gratis brochure te bestellen.

Adres
Telefoon

Passage19

Postcode/plaats

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Otolift Trapliften, Antwoordnummer 17014, 2810 VK Bergambacht

ootmarsum-dinkelland.nl
www.otolift.nl
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vanaf

€ 115,-

chting
• 2x overna
• 2x ontbijt
ij het hotel
• 1x diner b
lijft
waar u verb llega
ij een co
• 1x diner b
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hotel-resta

Verrassend
hotel arrangement

Twents Gastenhoes

cityhotelsootmarsum.nl
Van der Maas

Stadshotel Ootmarsum

3 dage
2 nach n /
ten

Vanaf

De Landmarke

115,-

Parkhotel de Wiemsel

Keuze uit
7 hotels

Het Wapen van Ootmarsum

De Rozenstruik

cityhotelsootmarsum.nl
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