
Pasen vroeger 
In mijn kindertijd was de tijd vóór Pasen de tijd van grote schoonmaak. 
“Een nieuwe lente, een nieuw geluid.” 
In ons tuintje in Zuidlaren (Drenthe) stond e.e.a. weer in volle bloei, narcissen vooral. 
En de kersenboom, die midden op het bleekveld stond, liep weer uit. 
Je liep je moeder vaak voor de voeten als klein kind en kreeg dan te horen…. Neem 
dit maar mee en breng het naar de Paasbult (die werd op 2e paasdag aangestoken 
en daar woonden we toen vlakbij). Op die bult vond ik ooit een out-tinnen kannetje. 
Mama hoefde die ‘oude meuk’ niet en ik gaf het aan oma Afie, die er wel blij mee 
was. 
En altijd met en rondom de Paasdagen staan er bij mij, net als bij oma vroeger, 
narcisjes of blauwe druifjes in dat kannetje. 
 
Pasen was ook de tijd van nieuwe kleren herinner ik me. Opoe, de moeder van 
mama, breide en mama zelf naaide. Dus naast die grote schoonmaak had ze het 
superdruk!! 
 
Pasen nu 
We beleven de kerkelijke feestdagen nu veel bewuster. Als kind ging ik wel naar de 
zondagsschool van de vrijzinnig hervormde kerk in Zuidlaren. Daar hadden we 
dezelfde strenge juf als op de openbare basisschool. 
 
En verder: we dachten dat we ons huis altijd behoorlijk schoon hielden, maar daar 
blijkt toch ook wel achterstallig onderhoud aan te zitten…Dus nu we in deze bizarre 
tijd aan huis gebonden zijn, krijgt dat ook extra aandacht. 
Verder probeer ik de cantorij een beetje bij te houden, maar vind dat niet 
gemakkelijk, zo zonder de steun van mede-cantorijleden. Toch fijn dat er digitaal 
zoveel mogelijk is…. 
Zo maar wat herinneringen en gedachten over Pasen. 
 
Aaf Berghuis-Oostland. 
 
Mijn dank gaat uit naar iedereen die zich zo inzet om van Pasen toch een feest te 
maken!! 
Maar wat zal ik het eieren zoeken in de tuin van ons of dochters missen en de 
Paasbrunch van 2e paasdag. 
Afijn, als we met elkaar deze lastige periode, als gemeente, als gezinnen, zo goed 
mogelijk doorkomen….. We hebben het nog zo goed hier!! 
 
 
  



Pasen en de bevrijding van 1945 
 

 

Door Reina Blok 

 

In 1945 vierde ik Pasen in het dorpje Piershil op de Hoeksche Waard, een van de Zuid-

Hollandse eilanden ten zuiden van Rotterdam. Het gebied om het dorp was onder 

water gelegd zodat de Engelse vliegtuigen niet konden landen. Ik was toendertijd 10 

jaar en woonde in het centrum van het dorp wat door een dijk droog bleef. Wij konden 

hier wonen omdat onze familie een noodzakelijke functie had. Ondanks de oorlog 

waren wij voor Pasen teruggekomen met het risico dat wij weer weg moesten. Toch 

probeerde we het omdat we bij mijn zus in Nieuw-Beijerland ook niet konden blijven. 

We woonden daar met 17 mensen in een woning die tevens ook een meubelzaak was. 

We sliepen daar in twee slaapkamers en twee kleine hokjes wat eigenlijk kasten waren. 

De onderduiker verstopte zich achter de gordijnen. Het gezin van mijn zus en zwager, 

bestaande uit vijf personen, sliep beneden in een slaapkamer. Zo wachtten wij op de 

bevrijding van 5 mei.  

 

De dorpskerk stond onder water maar de gereformeerde kerk op de dijk was wel 

bereikbaar. Hervormd en gereformeerd moesten tijdens de verdrukking de kerk samen 

delen. Er kwam wel een predikant maar de meesten waren ondergedoken. Een 

ouderling van de hervormden leidde de diensten. Hij mocht hier wel wonen omdat hij 

voor de gemeente werkte. Er stond ook een harmonium en er werd volop gezongen uit 

het liedboek dat in 38’ was uitgekomen in Piershil.  

 

Na het paasontbijt gingen we met z’n allen naar de kerk, de onderduiker bleef thuis 

met een van mijn zussen die moest passen op mijn andere zus met het Syndroom van 

Down. Ik weet niet meer wat de ouderling heeft gezegd maar het was een vrolijke 

dienst. Toen we thuis kwamen had mijn moeder paasbrood gebakken.  

’s Avonds bij de warme maaltijd aten we vaak kip of stoof- en varkensvlees met 

groenten uit de tuin. Tweede Paasdag zijn mijn zus en ik naar Nieuw-Beijerland 

gefietst om voor de middagklok bij de groenteboer nog groente te halen. Toen wij 

thuis kwamen hadden mijn ouders de aardappels geschild en het spek gebakken. 

Ondertussen was mijn broer met zijn zelfgemaakte roeibootje op zoek naar meerkoet- 

en eendeneieren voor als we te kort kwamen. Het was een feestmaal want je mocht 

onbeperkt eieren eten.  

 

Hongersnood hadden wij niet echt. Mijn vader had een grote moestuin, 50 kippen, 

geiten voor de melk en twee varkens voor het vlees. Dit was wel nodig want we 

moesten de monden vullen van ons gezin en die van de ondergedoken predikanten. 

Voor een kleine prijs en een karweitje regelde mijn vader brood en aardappelen bij de 

molen van Piershil. Mijn vader was namelijk de dorpstimmerman en liet zich in natura 

betalen.  

  



Na Pasen was het een spannende tijd. Terwijl ik naar de school ging die onder aan de 

dijk stond, beschoten de Engelse vliegtuigen alles en iedereen. We moesten binnen 

blijven tot dat het klonk alsof het veilig was om weer naar buiten te gaan. Ondanks 

alles vermaakte ik me prima. Ik ving stekelbaarzen met een stok en als er 

voedseldroppings waren, klommen wij de daken op om te zwaaien naar de bemanning. 

De pakketten die soms ook in het water terecht kwamen en opgehaald moesten worden 

met een bootje, werden gebracht naar een centraal punt en verdeeld onder de mensen. 

Hier zat van alles in. Van groente en vlees tot aan geblikt voer. En met een beetje 

geluk ook het lekkere Zweedse brood.  

 

Op de avond van 4 mei rond 6 uur fietste de heer Boone over de dijk en schreeuwde 

hard ‘Het is vrede!’. Hij was onderweg naar Goudswaard om zijn familie het nieuws te 

brengen. Mijn moeder zocht de vlaggenstok en vlag op en onze kleren die voor deze 

dag gemaakt waren. De geborduurde jurken waren gemaakt van oude lakens met een 

oranje sjerp. Mijn vader ging het water op met een radio naar het huis van de slager in 

het watergebied om naar de radio te luisteren. Het was waar. Vrede.  

 

De ochtend van 5 mei zijn mijn zus en ik naar Nieuw-Beijerland gefietst om mijn 

nieuwe fiets op te halen die mijn vader op 10 mei 1940 had gekocht. Terug fietsend 

naar Piershil was ik trots. Ik kon eindelijk op mijn nieuwe fiets fietsen. Mijn broer had 

’s ochtends de sluis, het Spui, opengezet zodat het water uit de polder weg kon lopen. 

Alle vissen verzamelde zich in de sloten, wat heel erg stonk. Maar we konden ze zo 

oprapen. Ik en de andere kinderen brachten de vissen rond in het dorp zodat we hier 

nog weken van konden eten. In de loop van de tijd kwamen de geëvacueerde mensen 

terug want hun huizen moesten nog drogen en gerepareerd worden. Tot slot was de 

kerk weer droog komen te staan en konden alle normale diensten weer voortgezet 

worden. 


