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“De paas-haas ver-geet Pa-sen.” 
geschreven en geïllustreerd 

door PetraLouise Muris. 
                         (Petronella Louise Muris) 

               Voor de kleintjes.  
LET-TER-GRE-PEN. 

Waarom ergens lid worden of betalen? 
Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande auteur zijn  
zonder reclame of gebedel voor goede doelen of stichtingen  
gratis voor eigen gebruik te lezen, te downloaden of te printen 
via: kinderboek-online.nl 
Let op de voorwaarden op bovenstaande site. 
Deze kindvriendelijke site is voorzien van kindveilige keurmerken. 
Wereldwijd geregistreerd. 
 
 
 

De paas-haas heeft 
het op 1 A-pril zo 
druk  
met grap-jes ma-ken  

dat hij Pa-sen ver-geet. 
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De paas-haas ligt lui in de wei. 
Hij kijkt naar de wol-ken. 
Hij valt bij-na  in-slaap.  
Plots vliegt er een vlieg voor-bij. 

Die roept, wat is er met jou aan 
de hand!  
Jouw oor is rood Haas! 
 
Haas schrikt zich een hoed-je.  
Hij voelt geen pijn. 
Is mijn he-le oor rood vlieg? 
O, o ik ben vast ziek! 
 
Ha, ha! Het is 1 A-pril Haas! 
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Vlieg lacht, het is 
grap-jes-dag!  
Ha, ha, jij hebt 
geen rood oor!  

Jij bent ge-fopt.  
Het was een mop! 
Vlieg vliegt weer weg. 
 
Grap-jes-dag? denkt Haas. 
Dat is leuk!  
Ik moet ook grap-jes ver-zin-nen. 
 
Er komt een lam  aan-lo-pen. 
Haas denkt diep na. 
Ik weet een grap, denkt hij op-ge-
won-den. 
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Er zit een spin op jouw oor Lam. 
Straks kruipt die er-in! 
 
Lam schrikt zich een hoed-je. 

Een spin op mijn 
oor?  
O help, haal 
hem er-af. 
Gauw! 
 
Ha, ha, ha, het 
is 1 A-pril Lam.  
Het was een 
grap-je.  

Ha, ha, hi, hi! 
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Lam krijgt gro-te schrik o-gen.  
Hij snikt, echt niet?  
Zit er echt geen spin op mijn oor? 
Ik ben zo vre-se-lijk bang voor 

spin-nen. 
 
Nee, hi, hi, ha, ha!  
Het was een  
1 A-pril grap.  
Ik fop-te jou. 

Doe niet zo mal Haas, moppert 
Lam.  
Jij moest toch iets voor de Pa-sen 
doen?  
Jij hebt ze-ker geen zin in Pa-sen. 
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Ha, wat een gek-ke 1 A-pril grap! 
Jij kunt niet eens een leu-ke grap 

ver-zin-nen Lam! 
 
Het is geen 1 A-pril 
grap. 
O ik snap het al.  

Jij bent Pa-sen ver-ge-ten.  
Jij denkt al-leen maar aan grap-
jes. 
Haas zegt boos, het is geen  
Pa-sen! Het is 1 A-pril!  
1 A-pril is al-tijd een fop-dag. 
 
Dan ge-loof jij mij maar niet. 
Lam hup-pelt weg. 
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Haas twij-felt.  
1 A-pril is toch een fop-dag?  
Of is het toch Pa-sen? 

Ver-der-op  in de wei staat een 
koe. Haas rent op haar af.  
Hij wil haar ook fop-pen. 
 
Hal-lo koe, er zit een vlieg in jouw 
staart.  
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Ik heb al-tijd last van vlie-gen. 
Voor een koe is dat ge-woon. 
 
Vond jij mijn grap niet leuk Koe?  
Er zit geen vlieg op jouw staart. 
Het is van-daag grap-jes-dag.  
Jij bent ge-fopt. 
 

Haas?  
Heb jij niets be-ters 
te doen? 
Moet jij niet aan het 
werk? vraagt de koe. 
 

Ha-zen hoe-ven niet te wer-ken. 
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Zie ik soms uit als een mens? 
Ik ben toch geen mens?  
Men-sen wer-ken.  
Ha-zen mo-gen lui zijn. Ha, ha! 
Dat was een leu-ke grap Koe!  

Het was geen grap Haas.  
Het was geen 1 A-pril grap. 
Van-daag is het Pa-sen. 
De kip-pen heb-ben veel ei-tjes  
ge-legd. 
Zij lig-gen in de mand in het kip-
pen-hok.  
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Wat een grap, ha, ha!  
Leuk hoor Koe!  
Koe-tje boe, poe wat ben ik moe! 

De paas-haas gaat weer lui in het 
gras lig-gen. 
Hij lacht om de koe en sab-belt 
aan een gras-spriet. 
Plots valt hij in slaap. 
Snurk, snurk! 
 
Me-rel fluit,  
nog een vro-lijk Pa-sen Paas-haas!  
En? Von-den de kin-de-ren  
de ei-tjes mooi? 
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De paas-haas schrikt wak-ker. 
 
Wat zei jij Me-rel? 

Nog een vro-lijk Pa-sen! 
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De paas-haas kijkt naar de maan. 
Het is al a-vond. 
 
Is grap-jes-dag voor-bij Me-rel? 
 
Ja, fluit de me-rel, grap-jes–dag 
is voor-bij en Pa-sen ook. 
Vol-gend jaar mag jij weer ei-tjes 
uit-de-len. 

Ik heb niets uit-ge-deeld. 
Was het dan toch Pa-sen Me-rel? 
O nee, ik wist niet dat het Pa-sen 
was.  
Ik moet snel naar het  
kip-pen-hok.  



 14

De kip-pen zul-len wel den-ken, 
waar blijft de paas-haas toch! 
 

In het kip-pen-hok is 
het don-ker. Al-le 
kip-pen sla-pen. 
Wak-ker wor-den! 

schreeuwt Haas. Waar zijn de ei-
tjes? 
 
Tok, tok, zij lig-gen nog in de 
mand.  
Jij kwam niet! 
Wij heb-ben nog lang niet al-le  
ei-tjes ge-verfd.  
Ach, het geeft niet.  
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De kin-de-ren verf-den zelf hun 
ei.  
Zij wil-den niet op jou wach-ten. 
Kom vol-gend jaar op tijd.  
Tok, tok, ga maar weer lek-ker 
sla-pen! 

Haas loopt te-rug naar de wei. 
O wat schaamt hij zich.  
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Lie-ve kin-de-ren, het spijt mij! 
Jul-lie zul-len 
wel boos op mij 
zijn.  
Ik wist niet 
dat het Pa-sen 
was. 
Vol-gend jaar 
zal ik jul-lie 
niet ver-ge-
ten. 
 
 

En dit is geen 1 A-pril grap-je. 
 

EINDE. 


