
Woordje van de voorzitter 

 

Overal waar wij kijken in de winkels en reclamebladen zien we paaseieren opduiken, vol 

knalgele versieringen, chocolade en speelgoed. Maar vergeten we eigenlijk niet de ware 

betekenis van Pasen en wat hebben paaseieren eigenlijk te maken met het christelijke 

paasfeest? Een vlugge blik op Wikipedia leert ons dat men in de Germaanse heidense 

traditie eieren op de akkers begroef als symbool van vruchtbaarheid. De katholieke kerk 

heeft dan het paasfeest (verrijzenis van Jezus) geplakt op de datum van deze Germaanse 

traditie in een poging daar een christelijk feest van te maken. Een ander verhaal vertelt dat 

de steen waarmee het graf van Jezus afgesloten werd de vorm van een ei had en dat ze 

daarom manden met eieren naar de kerk brachten om te laten zegenen.   

Soit, om maar te zeggen dat ze altijd een uitleg of een verhaal kunnen geven aan 

gebeurtenissen uit het verleden waarmee ze kunnen verklaren wat er vandaag gebeurt. En 

waar komt dan de paashaas vandaan? Blijkbaar een uitvinding van de protestanten om te 

vermijden dat ze moesten vertellen dat de klokken uit Rome op die dag de paaseieren 

kwamen brengen? Erg creatief gevonden van die protestanten, dat moet ik wel toegeven. 

Wie gelooft trouwens nog dat die klokken op Paaszondag gaan overvliegen om onze tuinen 

en weilanden te “bombarderen” met mooi gekleurde paaseieren? 

Zeker niet de kinderen in het geteisterde Syrië waar er andere dingen uit de lucht komen 

vallen en ze zich absoluut niet vrolijk kunnen maken met het Paasfeest. Dat stemt me eigenlijk 

wel triest, dat we elkaar Vrolijk Pasen kunnen wensen terwijl amper 4000 kilometer verder 

kinderen wenen bij de restanten van hun huis of school of speelterrein. Laten we dan op die 

dag toch even stil zijn en dankbaar zijn voor het feit dat we hier nog redelijk veilig zijn, dat 

onze kinderen vrolijk en onbezorgd in de weilanden kunnen rondzoeken naar verstopte 

eieren en dat wij, als dove mensen, in het mooie Vlaanderen mogen leven, werken en 

genieten van het Paasfeest.  

Voor de Joden is Pesach trouwens een feest van dankbaarheid waarbij ze de uittocht uit 

Egypte herdenken. Dan ben ik toch wat minder triest, dankbaar ook dat ik dit stukje mag 

schrijven en misschien straks kan genieten van een lekkere chocolade paasei (tenminste als 

ze niet te goed verstopt is). Anders gaan we op 1 april in Gebarenhuis Nowedo wel eentje 

mogen smullen. Doen jullie mee? 

 

Dré 

 


