
P

W

E

Pasen  

EN DE HAAs?
1.   Een haas slaapt nooit; zijn ogen staan altijd 

open (symbool voor de opstanding). 
2.  Als je naar de volle maan kijkt, zie je  

figuren die op hazen lijken. 
3.  In protestantse streken vond men de paashaas 

uit, als vervanging voor de luidende klokken. 
De kerkklokken 
worden voorafgaand 
aan Pasen -tussen 
Witte Donderdag en 
Paaszondag- namelijk 
door de paus in Rome 
gezegend, als een 
teken van vruchtbaar-
heid. De haas staat 
voor voortplanting; 
een vruchtbaarheids-
symbool (lente).

PAsEN Is 
enerzijds terug te leiden naar de naam van de 
heidense godin Ostara, de godin van de lente en 
de groei, en anderzijds naar het ‘oosten’, de wind-
streek waar de (lente)zon opkomt. Pasen valt op 
de zondag na de eerste volle maan van de lente. 
De datum hangt samen met de Joodse kalender 
waarin de maanden beginnen met nieuwe maan. 
Pasen viel daardoor niet altijd op een zondag. 
Omdat Jezus op een zondag is herrezen is tijdens 
het concilie van Nicea in 325 N.C. besloten Pasen 
altijd op een zondag te vieren.

Voorafgaand aan de Paaszondag, de dag van  
de herrijzenis, wordt op (Goede) vrijdag herdacht 
dat Jezus begraven is in een in een rots uitgehou-
wen graf, afgesloten met een grote ronde steen. 
Op de zaterdag is er vervolgens ter voorbereiding 
een paaswake. Karakteristiek bij de paaswake is 
het ontsteken van de paaskaars als symbool voor 
de verrijzenis. Van oudsher worden vervolgens  
op Paasmaandag allerlei spelen rondom het 
paasei gedaan.

WAAROM Is EEN EI HéT syMBOOL 
VOOR PAsEN?
Een ei is het symbool voor vruchtbaarheid en 
nieuw leven. Ook staat het ei voor het graf van 
Jezus; het opende zich toen Jezus   
herrees, zoals ook een ei zich opent om het 
nieuwe leven naar buiten te laten.

MEER INFORMATIE

Het Stadsarchief Heerlen, sinds 1924  
gemeentearchief van Heerlen, is met ingang  
van april 2006 Rijckheyt geworden.  
Zij is het gemeentearchief voor Brunssum,  
Heerlen, Nuth, Simpelveld, Voerendaal  
en Gulpen-Wittem. 
De studiezaal van Rijckheyt is geopend van  
dinsdag tot en met vrijdag van  
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag  
van 12.00 tot 16.00 uur. 
In de maanden juli en augustus zijn wij op  
zaterdag gesloten. Kijkt u eens op  
www.rijckheyt.nl voor meer informatie.
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