Gebruiken met Pasen,
eieren en onze kleindierhobby
Voorjaarskleuren geel, wit en groen plus eieren, kuikens en jonge konijntjes. Voor de kleindierliefhebber is ‘t het hele voorjaar Pasen.

Waar komen toch die gebruiken van eieren kleuren en
zoeken met Pasen en de Paashaas vandaan? Er zijn al heel
veel verklaringen voor bedacht. Na jaren lang alles over
eieren te hebben opgezocht, wil ik daar graag mijn ﬁlosoﬁe,
aan toevoegen. Volgens mij is die de enige juiste.
Tekst en foto’s: Dirk de Jong

Even een weetje:
Pasen valt altijd tussen 22 maart en 25 april op de zondag
na de eerste volle maan, nadat de lente begint. De lente
begint wanneer de dag en de nacht in het voorjaar even
lang zijn.

Eieren zoeken
In vroegere jaren legden kippen in de donkere wintermaanden nauwelijks eieren. Bijlichten met een olielampje
was natuurlijk levensgevaarlijk. Men was hoofdzakelijk
aangewezen op bewaarde eieren. In het late najaar gelegde
eieren werden maandenlang bewaard in hooikisten, kalkwater of waterglas. De smaak van lang bewaarde eieren
was dan aardig teruggelopen. Toen is ook de uitdrukking
‘een lekker vers eitje’ ontstaan. Die smaakten vele malen
lekkerder dan eieren die maandenlang werden bewaard.
Toch klopt die uitdrukking niet helemaal. Een vers ei is
namelijk helemaal niet op zijn lekkerst. Als een ei een
week oud is zijn alle smaken pas optimaal aanwezig. Er
is ook nog een tweede voordeel dat meer mensen zullen
herkennen. Een vers ei is bijna niet fatsoenlijk te pellen.
Heeft u voldoende eieren, wacht een week met verse eieren
om ze te consumeren.

Terug naar het paasgebruik van eieren zoeken.
Kuikens zijn onlosmakelijk verbonden met het Paasfeest.

Rijke boeren zorgden altijd voor een ruime hoeveelheid
bewaarde eieren. Als in het voorjaar de dagen weer goed
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Chocolade paashaasjes, of zijn het konijntjes, hier tussen een
echte wilde voorjaarsbloeier, het speenkruid.

Voor een kleindierliefhebber met meerdere rassen is het elke dag eieren zoeken.

begonnen te lengen, gingen de hennen weer aan de leg. De
oude eieren werden niet meer gebruikt en in de verkoop
brachten ze weinig op. Verkopen als verse eieren leverde
een forse boete op. Wie oude eieren verkocht als verse
-die natuurlijk veel meer geld opbrachten-, riskeerde een
gevangenisstraf of tientallen guldens boeten. Eieren zijn al
eeuwenlang bekend als vruchtbaarheidsoffer. Boeren die
oude eieren over hadden, begroeven ze in hun akkers in de
hoop op een goede oogst. Arme mensen die vaak al maanden geen eitje meer gegeten hadden en voor wie verse
eieren nog veel te duur waren, gingen dan stiekem, als de
boer weg was, naar die akkers om de eieren te zoeken. Zo is
het gebruik van eieren verstoppen en zoeken ontstaan. Het
offeren van eieren is van oorsprong een heidens gebruik,

het hoort bij het voorjaar en is als zoveel gebruiken door de
kerk tot een Paasgebruik gemaakt. Net als de haan die van
oudsher al een vruchtbaarheid symbool was, vinden we
hem terug op de Palmpasentak als broodhaantje. Wat zou
Pasen zijn zonder onze hobby?

Nog zo’n mysterie, de paashaas, waar komt die nu
weer vandaan?
Hierover zijn geen historische feiten bekent, die een verklaring geven. Het blijft gissen, laten we eens een poging
wagen. Misschien is er een link met het gezegde ‘mijn
naam is haas,’ wat betekent dat men van niets weet. Werd
een eierenzoeker betrapt, dan wist hij/zij zogenaamd niet
waar de gevonden eieren vandaan kwamen en was zijn
naam haas. Ook is het mogelijk dat de boer op de vraag
waar de eieren begraven waren, altijd zei dat hij dat niet
wist. Boeren werden vaak ‘baas’ genoemd. Van Paas Baas
naar Paas Haas. Een slecht schrijvende of aan indopen
toe zijnde ganzenveer en er staat Haas in plaats van Baas.
Heel veel mensen weten het verschil niet tussen een haas
en een konijn en zeker niet hoe die leven en zich voortplanten. Zeg nu eerlijk, wat klinkt er beter Paaskonijn of
Paashaas? Het is goed mogelijk dat mensen eieren hebben
gevonden in een konijnenhol. De Bergeend legt haar eieren
vaak in oude konijnenholen en niet iedereen is en was
natuurkenner.
Verhalen worden doorverteld, aangedikt en op het laatst is
het een legende, die in oorsprong allemaal een waarheid
bevatten. Al eeuwenlang worden in het voorjaar feesten
gehouden om te vieren dat het jaarlijkse nieuwe leven
weer begint. Daarin hebben eieren en hanen als symbolen
van vruchtbaarheid altijd een grote rol vervuld. Konijnen
als symbool van een snelle en grote voortplanting passen

Een konijn is in onze cultuur een symb

ool van voortplanting.
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Er zijn kunstenaars, maar ook gewoon liefhebbers die het hele jaar
door de prachtigste eieren beschilderen.

De haan, hier een zilverpel Bressehaan, is door de eeuwen heen het symbool van vruchtbaarheid, nieuw leven en daarom verbonden met ons Paasfeest.

perfect in dit plaatje. De kerk heeft veel van deze oorspronkelijke heidense gebruiken overgenomen en overgoten met
Bijbelse sausjes en zo is het huidige Paasfeest ontstaan.

Eieren beschilderen met Pasen
Ook het gebruik van het eieren beschilderen is al heel oud,
alleen had het vroeger een bijzondere betekenis. In ons
land en in verschillende Oost-Europese
landen was het de gewoonte dat
jonge mannen eieren beschilderden om ze op een feest cadeau te
geven aan hun favoriete meisje.
Als zij het ei mooi vond en
aanpakte dan had je verkering. Zag ze de jongen niet
zitten, dan vond ze het ei niet
zo mooi. Dan kon hij het bij het
volgende meisje proberen of een
mooier ei proberen te schilderen, als
ze dan nog vrij was. Er zal wel veel
geoefend zijn gedurende de dagen
voor Pasen en eieren weggooien
deed je niet. Zo was er voor iedereen
wel een gekleurd eitje om te eten.
In het begin van het Christelijke
Pasen verfde men wel eieren rood.
Deze rode kleur stond voor het bloed
van Christus, maar was voor kinderen
niet bepaalt uitnodigend om een eitje
te eten. Het gebruik om eieren alleen rood
te schilderen wordt nu niet meer gedaan.
Tegenwoordig kan en mag alles, hoe vrolijker
hoe leuker. Daarnaast zijn er kunstenaars maar
ook gewoon liefhebbers die het hele jaar door de

In het begin van het Christelijk Pasen verfde men eieren rood, niet
echt mooi.

prachtigste eieren beschilderen of bewerken. Ben je in
de gelegenheid om zo’n expositie te bezoeken, moet
je dat zeker doen. Je kijkt je ogen uit wat er allemaal
aan variatie te zien is. Zo zie je maar dat onze
prachtige hobby, het houden van kleinvee, nauw
verbonden is met het Paasfeest. Dit gegeven
zouden we moeten gebruiken om onze hobby
bij een groter publiek in de belangstelling te
brengen.

•

Broodhaantje, volgens de kerk
symboliseert dit het breken van
het brood door Christus bij het
laatste avondmaal.
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