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Woord van de voorzitter
Waarde Vrienden,

En dan, dan wensen wij u een schitterend toeristisch
seizoen:

‘… echt ontdekkingsreizen is niet altijd opzoeken van
nieuwe horizonten,
maar te kijken met nieuwe ogen…’ Proust.

-

wij wensen u dat u de winterse bijstudie over uw
reisleidersregio’s succesvol mag omzetten
tot een vernieuwd en door de actualiteit
gekleurd verhaal

Wij naderen een nieuw en hopelijk druk toeristisch
seizoen.

-

Vooraf, en voor diegenen die het uit het oog verloren,
vul nog snel de infofiche in voor de aanvraag van de
Reisleiderskaart. Stuur de fiche dringend door naar
onze toegewijde Riet Espeel die ze op haar beurt zal
overmaken aan Toerisme Vlaanderen.

wij wensen dat de aan u toevertrouwde reizigers
uw verhaal mogen beleven, adequaat en
pittig, warmhartig en meeslepend

-

wij wensen dat uw autocarchauffeur geboeid wordt
door uw kunnen en de
autocarondernemer overtuigd van uw
meerwaarde

Uw Lidmaatschap is de noodzakelijke basis voor een
gezagsvolle werking van de vzw Reisleiders
Vlaanderen. Het lidgeld 2007 werd gesteld op 38 euro
en biedt verder een voordeeltarief bij zowel de BApolis als bij Car & Bus Magazine. Stort vandaag
nog indien je het nog niet deed.

Maar vooral: Ontdek door te kijken met nieuwe ogen…
Wees fier een ‘gediplomeerd’ reisleider te zijn,
Wees waardig in uw reisleiderschap!

Vriendelijke groeten
Jozef Denolf, voorzitter.

Vrolijk Pasen
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Bij deze wenst de redactie aan iedereen een Vrolijk Pasen toe, en een zalig, en zonnig, verlengd weekend.
Verder in deze Nieuwsbrief, ook wat achtergrond bij dit Hoogfeest van de katholieke Kerk. En als opwarmertje
enkele spreekwoorden die met Pasen te maken hebben:
0
0
0
0
0
0
0
0

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. (Nooit dus…)
Van Aken tot Pasen. (Nooit dus…)
Als Pasen op een vrijdag valt. (Nooit dus…)
Bij hem is het Pasen en Pinksteren. (Het gaat hem financieel goed)
Dat zijn vijgen na Pasen. (Te laat)
Hij heeft het zo druk als de kippen met Pasen. (Hij heeft het erg druk)
Men moet geen halleluja zingen voordat het Pasen is. (Je mag niet te haastig zijn met een oordeel
over iets. Niet te vroeg juichen. Je moet niet juichen, voordat de problemen overwonnen zijn)
Men spreekt zolang van Pasen tot het komt. (Als je maar lang genoeg over iets praat, komt er
misschien ooit nog iets van)

Pasen in enkele andere talen: Grieks en Latijn: Pascha; Aramees: Pascha; Deens: Paaske; Noors: Paskir;
Italiaans: Pasqua; Spaans en Portugees: Pascua; Frans: Pâques; Duits: Ostern; Engels: Easter (wat
uitleg bij deze 2 afwijkende benamingen: zie verder…)

Enkele weetjes
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*: De Ronde van Vlaanderen moet toeristen lokken.
Komend weekend heeft weer Vlaanderens grootste wielerklassieker plaats en Toerisme Vlaanderen wil
de Ronde gebruiken om het toerisme in de regio te stimuleren. Minister van Toerisme Geert Bourgeois
(NV-A) steunt het initiatief. Zijn kabinet stelt een actieplan op om het toeristisch aanbod rond de
fietsroutes in de streek te verbeteren. Hierbij wordt o.a. gedacht aan fietsvriendelijke logies, verdere
uitbouw van fietsnetwerken, arrangementen en evenementen, fietsverhuur- en herstelzaken, typische
eet- en drankgelegenheden. Begin 2008 volgt een binnen- en buitenlandse promotiecampagne. "We
moeten de meer dan 40 miljoen tv-kijkers van dit grootste eendagswielerevenement ter wereld
overhalen om het hele jaar door het prachtige decor en strijdtoneel van de Ronde te komen ontdekken",
dixit Bourgeois.
BRON HLN 1-03-07

: Wereldwijde uitgaven toerisme stijgen met 3,9% in 2007.
De uitgaven voor toerisme en reizen zullen dit jaar wereldwijd met 3,9% toenemen tot bijna 5.400
miljard euro! Dat blijkt uit een onderzoek van WTTC (de World Travel & Tourism Council) en
Accenture, naar aanleiding van het internationaal toeristisch congres ITB in Berlijn. Tot in 2017 zullen
de toeristische uitgaven gemiddeld met 4,3% per jaar blijven stijgen tot 9.900 miljard euro. De
Verenigde Staten zullen in 2007 het meest uit aan toerisme uitgeven, gevolgd door Japan, Duitsland en
China dat in 2017 op plaats twee zal staan; ook Rusland zal zich tegen dan in de top tien nestelen.
BRON:

PERSBERICHT WTTC

8-03-07

: Themaparken
Sedert enkele dagen zijn de themaparken weer geopend. De Efteling pakt uit met De Vliegende
Hollander, een unieke combinatie van een walkthrough, darkride, achtbaan, watercoaster en een
splash. Het is zijn grootste en duurste attractie ooit, ruim 20 miljoen euro.
Ook Disneyland Resort Paris stelt 3 spectaculaire nieuwe attracties voor, plus een gloednieuwe
parade, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. Mickey Mouse en zijn vriendjes spelen de hoofdrol in
de nieuwe Disney’s Once Upon a Dream Parade. Er wordt nu zelfs met geuren gewerkt: voor iedere
wagen is een aparte geur ontwikkeld, die past bij de verschillende thema’s.
De Amerikaanse private-equitygroep Blackstone koopt overigens Madame Tussaud voor 1,46 miljard
euro. The Tussauds Group wordt samengevoegd met Merlin Entertainments, de themaparkendochter
van Blackstone. De fusiegroep wordt zo de tweede themaparkenuitbater ter wereld na Walt Disney. De
groep beheert in België o.a. Sea Life in Blankenberge en Earth Explorer in Oostende, en is ook de
naam achter Legoland met vestigingen in Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en de VS. Onlangs
heeft Dirk Frimout in Earth Explorer overigens de Apollo 3000 ingehuldigd, waarin een ruimtereis
nagebootst wordt. Tien mensen ineens kunnen deze unieke ervaring meemaken.
BRON: I-MAIL NR 11 JG 9

: De stad Londen is van plan om een satelliet te financieren om de stroom van gsm-oproepen in de stad te
beheren, en tevens het verkeer in het oog te houden in het kader van het tolsysteem dat Londen heeft
ingevoerd. Het gaat om een project van het bedrijf Inmarsat. De satelliet zou in 2011 gelanceerd
worden vanop de basis van Kourou in Frans Guyana; de kost wordt geraamd op 12 miljoen pond (17,7
miljoen euro). De satelliet zou ook gebruikt kunnen worden voor het nationale tolsysteem dat voorzien
is tegen 2012 op de vijftien belangrijkste autowegen in Groot-Brittannië.
BRON: BELGA/DM 27-03-07

: Brugge in goed gezelschap
In een onderzoek van National Geographic naar natuur en duurzaam toerisme, prijkt Brugge als enige
Vlaamse bestemming in mooi gezelschap op de 13de plaats. Brugge wordt daarin geloofd als ‘levende
stad met een combinatie van historische site en bewoning’. Op de eerste plaats staan de Noorse
fjorden Geirangerfjord, Nærøyfjord en Alesund omwille van hun ‘authentieke en ongerepte karakter dat
niet onmiddellijk wordt bedreigd door het toerisme’. De scores van enkele andere Europese sites: op
twee staat Vézelay, op drie Alhambra en het middeleeuwse Granada, op zes het historische Cordoba
en zijn moskee, plaats 7 is voor Bath, op 8 komt Evora in Portugal, het historisch centrum van Salzburg
staat 9 en Versailles plus omgeving is tiende.
BRON: I-MAIL NR 14 JG 9

: Nieuwe voorzitter bij Busworld
Na twaalf jaar als ondervoorzitter te hebben gezeteld,
wordt de heer Marc Van den Bossche, zaakvoerder van
Sylvae Tours, de nieuwe voorzitter van Busworld. Hij volgt de heer Guido Vlieghe op. Busworld is al
lang een niet-alleen Kortrijks gebeuren meer, en maakt zijn naam volledig waar, met vakbeurzen over
de hele wereld, nl. in Shanghai, Mumbai, Lagos en Istanbul. De Kortrijkse editie van 19 t/m 24-10-2007
wordt dus de eerste organisatie onder zijn voorzitterschap.
Ook uw vereniging plant opnieuw een studiedag voor reisleiders, gekoppeld aan een bezoek van het
salon op 24 oktober. Meer nieuws volgt uiteraard via deze Nieuwsbrief.

Vervolgverhaal: bouwkundige (en aanverwante) termen in andere talen
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Nederlands

Engels

Frans

Duits

Gedenkteken
Gegroefd
Gehoorzaal
Gelijkvloers
Gemaal
Gerechtshof
Getijmolen
Gevangenis
Gevelsteen

Monument
Channeled
Auditory
Groundfloor
Pumping engine
Court house
Tide mill
Prison
Stone tablet, facing brick

Gewelf
Gewelfschildering
Gewicht
Gietijzer
Gildekamer
Gips
Glas
Glas-in-lood
Glasraam
Godshuis
Goot
Gootsteen
Gotische bouwkunst
Godshuis
Gracht
Graf
Grafkapel
Grafkerk
Grafkelder
Grafmonument
Grafsteen
Graftombe
Graniet
Grenspaal
Griekse bouwkunst
Griffie (oude)

Vault
Vaultal painting
Weight
Cast iron
Guildhall
Gypsum
Glass
Leaded glass
Glass window
Almshouse
Roofgutter
Sink, gutter stone
Gothic style
Almshouse
Ditch
Grave, tomb
Tombhouse
Tombhouse
Burial vault
Sepulchral monument
Tombstone, grave-stone
Tomb, sepulchre
Granite
Boundary-post
Greek architecture
Recorders' house (old)

Monument
Cannelé
Auditoire
Rez-de-chaussée
Machine d’épuisement
Palais de justice
Moulin à marées
Prison
Enseigne
Brique de façade
Voûte
Peinture voûtale
Poid
Fonte
Hôtel de corporation
Gypse
Verre
Verre sous plomb
Vitrail
Hôtel-dieu, hospice
Gouttière, chênau
Évier
Style gothique
Maison-dieu
Fossé
Tombeau, sépulcre
Chapelle funéraire
Église funéraire
Hypogée, caveau funéraire
Monument funéraire
Pierre tombale
Tombeau
Granite
Borne frontière
Architecture grec
Greffe (ancien)

Denkmal
Kanneliert
Hörsaal
Erdgeschoss
Pumpwerk
Gerichtsamt
Gezeitenmühle
Gefängnis
Giebelstein
Fassadenziegel
Gewëlbe
Gewëlbemalerei
Gewicht
Gusseisen
Zunfthaus
Gips
Glas
Bleiverglasung
Glasfenster
Spital
Dachrinne
Gossenstein, Spülstein
Gotischer Stil
Hospizhaus
Graben
Grab
Grabkapelle
Grabkirche
Gruft, Grabkeller
Grabmal, Grabdenkmal
Grabstein
Grabmal
Granit
Grenzpfahl
Griechische Baukunst
Kanzlei (alte)

Haard
Hal
Hallenkerk
Hamer
Hardsteen
Heilig graf
Heilig geesthuis
Heilige grafkapel
Hek
Herberg
Herenhuis

Hearth
Hall
Hall-church
Hammer
Blue stone
Caster-sepulcre
Almshouse
Saint sepulcre
Railings
Inn, tavern
Gentleman’s house
Manor
Duke (duchess)
of Burgundy
Corner, angle
Turret
Homestead
Crocket
Main guard
Hospital
Wood, timber
Timber frame

Foyer
Halle
Église-halle, Église à trois
Marteau
Pierre bleue, petit granit
Saint Sépulcre
Hôpital
Chapelle du Saint-Sépulcre
Grille
Auberge
Hôtel (particulier)
Maison seigneurale
Duc (duchesse)
de Bourgogne
Angle
Tour d'angle
Résidence
Crochet
Garde principale
Hôpital
Bois
Ossature de bois

Herd
Halle
Hallenkirche
Hammer
Blaustein
Heiliges Grab
Spital
Heilig Grabkapelle
Gitter
Wirtshaus, Gasthof
Herrenhaus
Herrensitz
Herzog, -zöge (-zogin)
von Burgund
Ecke, Winkel
Scharwachtturm
Bauerngut, Erbhof
Giebelblume, Krappe
Hauptwache
Hospital, Spital
Holz
Holzskelett

Hertog(in)
van Bourgondië
Hoek
Hoektoren
Hofstede
Hogel
Hoofdwacht
Hospitaal
Hout
Houtskelet

MET DANK AAN THEO STERCK

vervolgt in volgende Nieuwsbrief…

Enkele paasweetjes
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*NAAM
Ons woord ‘Pasen’ komt, via het Aramese Pascha, van het Hebreeuwse Pesach. Pascha en Pesach duiden
het Joodse paasfeest aan, een lentefeest waarmee de Joden de bevrijding van de slavernij in Egypte vieren.
Beide termen worden ook gebruikt voor het Paaslam dat tijdens dit feest werd geslacht.
WANNEER VALT PASEN?
In 2007 op 8 april. Een datum die dit jaar zowat halverwege tussen ‘vroeg’ en ‘laat’ ligt, want
Pasen kan vallen tussen 22 maart en 25 april. Die variatie in de paasdatum heeft alles te maken met de maanstand: de zondag na de eerste Volle Maan, die zich voordoet op of na het begin van de lente, is het Pasen.
Waarom wordt Pasen nu eens in maart, dan weer laat in april gevierd? "Nec sequitor Marcum,
nec praecedit Benedictum," werd op het concilie van Nicea (325) besloten: nooit later dan op St.-Marcus (25
april) en nooit vroeger dan op St.-Benedictus (22 maart). Op deze kerkvergadering werd vastgelegd dat
Pasen gevierd moest worden op de eerste zondag na Volle Maan, die plaatsvindt óp of direct ná 21 maart
(kerkelijk begin van de lente). Het vroegst valt Pasen daardoor op 22 maart (als Volle Maan plaatsvindt op
zaterdag 21 maart), en het laatst op 25 april (als Volle Maan plaatsvindt op zondag 18 april). Voor
Paaszondag zijn er dus 35 verschillende data mogelijk. Nicea maakte ook een einde aan de zogenoemde
Paasstrijd. Die strijd ging om de vraag, of het christelijke Pasen gevierd moest blijven worden op dezelfde dag
als het Joodse Pesach. Dat viel samen met volle maan en kon dus op iedere dag van de week vallen. Joodse
christenen pleitten ervoor om Pesach en Pasen op dezelfde dag te vieren. Het Concilie besloot van niet:
Pasen moest, zo oordeelden de concilievaders, altijd op een Zondag vallen, de dag van de verrijzenis van
Christus. Vooral niet-Joodse christenen hadden hiervoor gepleit.
Eén van de merkwaardigste gevolgen van de kerkelijke berekeningsmethode voor Pasen is, dat er een cyclus
van 5,7 miljoen jaar bestaat waarna de paasdata zich weer in precies dezelfde volgorde herhalen. In zo'n
cyclus van 5,7 miljoen jaar blijkt Paaszondag het vaakst voor te komen op 19 april (220.400 maal), het minst
vaak op 22 maart (27.550 maal). Sinds 1818 is Pasen dan ook niet meer op 22 maart gevallen en de
eerstvolgende keer dat dit weer gebeurt, zal zijn in 2285. Iets dergelijks geldt voor de uiterste datum 25 april:
laatste keer in 1943, eerstvolgende keer in 2038.
Hieronder de datums voor de volgende jaren tot 2048. Volgend jaar wordt het dus een heel vroege Pasen.
2007
2008
2009
2010
2011
2012

8 april
23 maart
12 april
4 april
24 april
8 april

2013
2014
2015
2016
2017
2018

31 maart
20 april
5 april
27 maart
16 april
1 april

2019
2020
2021
2022
2023
2024

21 april
12 april
4 april
17 april
9 april
31 maart

2025
2026
2027
2028
2029
2030

20 april
5 april
28 maart
16 april
1 april
21 april

2031
2032
2033
2034
2035
2036

13 april
28 maart
17 april
9 april
25 maart
13 april

2037
2038
2039
2040
2041
2042

5 april
25 april
10 april
1 april
21 april
6 april

2043
2044
2045
2046
2047
2048

29 maart
17 april
9 april
25 maart
14 april
5 april

‘De groote bron des lichts,’ meldt de Overijsselse Almanak uit 1840, ‘beantwoordde aan 't feestgejuich der
menschen, want naar het oud geloof sprong de zon bij haar verrijzen driemaal op van vreugd.’ Het moet een
mooi gezicht geweest zijn, al die turende mensen aan de rand van hun dorpen en steden. Voor dag en dauw
al waren zij de zaterdag voor Pasen opgestaan, in de hoop een glimp van het springen van de zon te zien.
Wie het zag - en als het bewolkt was, mocht iedereen zich inbeelden dat het was gebeurd - had het recht
zichzelf een goed jaar te voorspellen.
Het ‘springen van de zon’ was voor onze voorouders natuurlijk niet de enige reden om zo vroeg op te staan.
Later op de dag werd op de paaswei ook uitgebreid kermis gevierd. Er werd met eieren getikt, waarbij het de
kunst was de eieren zo lang mogelijk heel te houden, en het traditionele paasbrood werd gegeten. Maar het
mooiste moment kwam 's avonds, als het paasvuur werd ontstoken. Dan werd er gezongen en gedanst.
Tegen de tijd dat het vuur was uitgebrand, vermaakte men zich met er overheen te springen. Ook liet men wel
een rad of wiel, opgevuld met stro en rijshout, na het in brand gestoken te hebben, van een heuvel afrollen.
De akkers waarover het rad zijn loop vervolgde, zouden het komend jaar bijzonder vruchtbaar zijn.
Het ‘springen van de zon’, het eten van paasbrood en het ontsteken van paasvuren zijn overblijfselen uit de tijd
dat een groot lentefeest werd gevierd. Uit blijdschap dat de lange, donkere winter voorbij was, werd dit feest
gehouden ter ere van Ostara of Eostra, de godin van het licht. In het Duits wordt het paasfeest daarom nog
altijd Ostern genoemd, terwijl de Engelstaligen het Easter noemen. Bij de invoering van het christendom is
geprobeerd de heidense gebruiken te kerstenen. De paaseieren werden bijvoorbeeld het zinnebeeld van de
verrijzenis van Christus. Ook uit het schijnbaar dode ei kon immers het leven uitbreken.
WAT IS PASEN BIJ DE JODEN?
De Joden herdenken met hun paasfeest (Pesach) de bevrijding van het joodse volk uit de handen van de
Egyptische farao, onder leiding van Mozes. Zij trokken uit Egypte weg nadat ze jarenlang in dit vreemde land
als slaven hadden gewerkt. Mozes wilde zijn volk bevrijden en pestte de Egyptische farao met verschillende
plagen! Uiteindelijk liet de farao de slaven vrij, maar hij had gelogen en stuurde zijn soldaten erop af! Daarop
volgde de doortocht door de Rode Zee, het verblijf in de Sinaïwoestijn en de uiteindelijke intocht in het
Beloofde Land. De laatste plaag was eigenlijk de ergste voor de farao en het volk in Egypte: alle
eerstgeborenen uit Egypte zouden in die nacht sterven. De Israëlieten moesten die nacht een speciale
maaltijd houden waarbij een lam op rituele wijze werd geslacht. Het bloed van dat lam moest op de
deurposten en de bovenbalk van de muur gestreken worden. In dat huis zouden dan geen eerstgeborenen
sterven omdat Jahwe door het bloed wist dat daar Israëlieten woonden. Op het Joodse paasfeest wordt dit
herdacht.

WAT IS PASEN BIJ DE CHRISTENEN?
Jezus en zijn apostelen vierden ook het Pesach-feest. Voor dat feest was Jezus speciaal naar Jeruzalem
gegaan. Maar toen hij daar was, werd hij gearresteerd (waarschijnlijk in de nacht van dinsdag op woensdag),
gegeseld en ter dood veroordeeld. Op de woensdag voor het Paasfeest, juist terwijl bij de tempel de
lammeren werden geslacht (de Joodse ‘dag van de voorbereiding’), werd Jezus gekruisigd op een heuvel even
buiten Jeruzalem. Deze dag wordt door de Christenen herdacht op Goede Vrijdag, geschiedkundig dus niet
helemaal juist (zie verder). Drie dagen na zijn dood verrees Christus uit de dood. En dat is wat de Christenen
nu vieren op Pasen.
WAAROM SPREKEN WE VAN GOEDE VRIJDAG?
Volgens sommigen slaat dat ‘goede’ op het feit dat Jezus voor het goede, het heil van de mensheid is
gestorven. Volgens anderen is ‘goed’ een verbastering van God en zou men eerst van ‘Gods Vrijdag’ hebben
gesproken. Nog een derde theorie zegt dat ‘goed’ ooit een ander woord voor ‘heilig’ is geweest. Dat verklaart
trouwens waarom men in Frankrijk, Italië en Spanje spreekt van Heilige Vrijdag.
Met de viering van Goede Vrijdag is nog wel iets anders aan de hand: Jezus heeft immers zelf gezegd dat hij 3
dagen in het graf zou zijn. Er wordt in de bijbel gesproken over 3 dagen en 3 nachten: Mattheus 12:40: Jona
zat immers drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster. Zo zal Ik drie dagen en drie nachten in
het hart van de aarde zijn. Iedereen is het er over eens, dat op de eerste dag van de week, het graf leeg werd
gevonden. Bij de Joden duurt een dag van zonsondergang tot zonsondergang. De Sabbat was de laatste dag
van de week, dat is dus van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang. De eerste dag
van de week is dus wat wij nu zondag noemen, gerekend vanaf zaterdagavond rond 18.00 tot zondagavond
rond 18.00. In Johannes 20 staat het volgende: Op zondagmorgen, de morgen na de sabbat, ging Maria van
Magdala al heel vroeg naar het graf. Toen zij daar aankwam, zag zij dat de steen voor de ingang was
weggerold. Zo vlug ze kon, holde zij naar Simon Petrus en Johannes. "De Here is uit het graf gehaald!"
hijgde ze, "Wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd." Maria ging dus niet zaterdagavond naar het graf
(de eerste dag van de week was begonnen, maar het was donker), maar zondagochtend vroeg, ‘terwijl het
NOG donker was’.
Op zondagochtend werd het graf dus LEEG aangetroffen. Er zijn nog 2 andere dingen bekend: 1. Jezus werd
begraven in de middag tussen 15.00 en 18.00 u. 2. Jezus zou 3 dagen en 3 nachten in het graf zijn. Als we
een tijdschema opmaken, uitgaande van de dag van sterven en begraven, komen we tot volgende oplossing:
zondagochtend - niet meer in het graf! Zaterdagmiddag - 3 dagen en 3 nachten; vrijdagmiddag - 2 dagen en 2
nachten; donderdagmiddag - 1 dag en 1 nacht; woensdagmiddag - begrafenis, woensdagochtend - kruisiging.
(dus ook dinsdagavond - verraad, verhoor, marteling en: dinsdagavond - Laatste Avondmaal). Hieruit blijkt
dus, dat Jezus niet op Goede Vrijdag is gestorven, maar wel op woensdag en bijgevolg is Witte Donderdag
ook niet de dag van het Laatste Avondmaal…
WAAR KOMEN DE PAASEIEREN VANDAAN?
In de middeleeuwen had de kerk tijdens de vasten het gebruik van eieren verboden. Zo was er een overschot
aan eieren, die men dan maar kookte om ze langer te kunnen bewaren. Ze werden ook beschilderd en als
geschenk gegeven. Vroeger kleurde men eieren in de kleuren van het altaar en liet men ze in de kerk wijden.
Het ei werd beschouwd als het symbool voor de wederopstanding van Christus. Vanuit niet-christelijk oogpunt
waren de heldere kleuren waarmee eieren werden beschilderd een weerspiegeling van het zonlicht in de lente.
EN WAT MET DE PAASHAAS?
Net als het ei, is de haas - vanwege zijn voortplantingsdrang - te zien als vruchtbaarheidssymbool. Het was
niet voor niets een van de symbolen van de vruchtbaarheidsgodin Isjtar. Misschien lag het konijn voor ons
meer voor de hand, maar dit diertje werd echter pas in de Middeleeuwen in onze streken gesignaleerd. Eén
van de verhalen is dat de Paashaas eigenlijk een vogel was die zich zo slecht had gedragen dat hij als straf in
een haas werd veranderd en nog maar 1 keer per jaar eieren mocht leggen. Uiteraard verstopte hij die eieren
zo goed mogelijk. Het zijn deze eitjes die de kinderen elk jaar in de tuin mogen zoeken. De meest logische
verklaring lijkt wel te zijn dat eieren die door vogels in verlaten hazenlegers werden gelegd, per ongeluk
werden aangezien voor 'hazeneieren'.
Het eerste eetbare paashaasje werd begin 1800 in Duitsland gemaakt van deeg en suiker. De Paashaas werd
door Duitse immigranten in de achttiende eeuw meegenomen naar Amerika. In die tijd bouwden kinderen een
nest waarin de Paashaas zijn eitjes kon achterlaten.
De volgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten rond 5 mei. Heb je ook
iets om te publiceren: mail het naar de redactiecoördinator op onderstaand mailadres,
tegen de 25ste van de maand vóór de maand waarin het moet verschijnen. Afhankelijk van de
beschikbare plaats of andere dringende berichten, wordt je bijdrage opgenomen of
verplaatst naar een volgende editie. Verschijnt niet in juli en augustus.
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