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De paashaas - waarom brengt een haas eieren? 

Wie stopt er met Pasen eieren in de paasnesten? 
Natuurlijk de paashaas. 
Waar komt dit gebruik vandaan? 
In 1682 noemde een arts uit Heidelberg voor het eerst de paashaas. 
Als gevolg hiervan zou het gebruik in de Elzas, de Pfalz en de Boven-Rijn 
zijn ontstaan. Waarom de haas echter een paashaas werd, weet niemand 
meer precies.

Veel verhalen vertellen over de paashaas:
Vul de volgende termen correct in: middeleeuwen, lam, voorjaar, jagen, heilig dier 

-> Een ervan zegt dat veel hazen in het   voer in de tuinen van de dorpen 
zochten. Na de lange winter konden ze nergens anders eten vinden. Eigenlijk zijn hazen zeer 
schuwe dieren en komen anders nooit in de buurt van de mens. Daarom dacht men vroeger dat 
hazen in de tuinen kwamen om paaseieren te verstoppen.

-> Het symbool voor het christelijke paasfeest is het              . Daarom is er nog steeds 
met Pasen brood, gebak en boter in de vorm van kleine lammeren. Eens zou een paaslam zich in de 
oven echter zo vervormd hebben, dat het op een haas leek.

-> Een ander verhaal vertelt van het zoeken naar de paaseieren. In Zürich, is uit oude notities de 
paashaas overgeleverd. Daarbij was het gebruikelijk, met de kinderen op de paashaas te                  , 
dat wil zeggen er werd in de tuin naar verstopte eieren gezocht. De kleurrijke eieren werden 
daarbij toegeschreven aan de paashaas, omdat hij veel vlugger is en de kippen geen kleurrijk, 
versierde eieren konden leggen.

-> De haas als een symbool van vruchtbaarheid 
is al vele duizenden jaren oud. Zowel de
Griekse liefdesgodin Aphrodite als ook de 
Germaanse vruchtbaarheidsgodin Ostera  
had een haas als        .

-> In de   was de 
Witte Donderdag de deadline voor rente 
en huur, waarbij deze belastingen voor een 
deel met eieren en/of hazen werd betaald.
Vermoedelijk is daarom de combinatie van 
hazen en eieren behouden.
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De paashaas was overigens niet de enige ei-bezorger:
Vul de volgende woorden juist in:
haan, paasvos, ooievaar, koekoek

In sommige delen van Zwitserland was de
de ei leverancier,

 in delen van Westfalen 
 was het de     ,

in de deelstaat Thüringenbracht de  

en in Bohemen de  
de eieren voor het paasfeest.

Beantwoord de vragen over bovenstaande tekst!

Heb je alles goed doorgelezen? Dan kun je zeker alle vragen beantwoorden! 

1. In welk land bracht de koekoek de eieren? 
2. Wat zochten de hazen in het voorjaar in de tuin? 
3. In de middeleeuwen werden rente en pacht met hazen en ... betaald. 
4. Welk dier bracht in Thüringen de eieren? 
5. Het gebruik van de paashaas zou in de Elzas, in de Boven-Rijn en in de ... zijn ontstaan. 
6. Het symbool van de christelijke viering van Pasen is het ...

Vul hieronder de antwoorden van bovenstaande vragen in:

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________
6. __________________________________________________

koekoek

paasvos

ooievaar

haan

in Zwitserland
de hazen zochten voer
eieren
de ooievaar
Pfalz
lam




