
Paasje, het eendje. 
 
Op de grond ligt een ei.  
Het ligt op het stro. 
Luister eens! 
Krak! Kraaak! 
Er komt een scheur in het ei.  
En nog één. 
Dan breekt het ei in twee stukken. 
Uit het ei komt een nat, klein, plakkerig 
eendje. 
Het is Paasje. 



Paasje kijkt om zich heen.  
Ze ziet een grote schuur en buiten heel veel 
gras. 
In de schuur is niemand. 
Ze loopt voorzichtig naar buiten. 
In het gras staan allemaal verschillende 
dieren. 
Paasje wil weten waar haar mamma is. 
Ze wil weten wat voor dieren het zijn. 
Ze gaat op onderzoek uit. 
  



Daar staat een groot wit dier met zwarte 
vlekken. 
Paasje loopt er naar toe en kijkt omhoog. 
Ze vraagt: ‘Wat ben jij voor dier?’ 
‘Ik? Ik ben een koe’. 
‘Wat hangt daar onder je buik?’ 
‘Dat zijn uiers, daar komt melk uit.  
De boer drinkt dat op’. 
Paasje vraagt: ‘Ben ik een koe?’ 
De koe loeit zacht: ‘Nee hoor, jij hebt geen 
uier!’ 
 



Paasje gaat verder. 
In de wei ziet zij een roze dier.  
Het is geen koe want het is een stuk kleiner. 
Ze gaat er naar toe. 
‘Hoi, wat ben jij voor dier?’ 
‘Ik ben een varken, ik rol lekker in de 
modder’. 
‘Word ik net zo groot als jij?’ 
‘Misschien, als je net zo veel eet als ik.’ 
Paasje vraagt: ‘Ben ik een varken?’ 
Het varken knort vriendelijk: 
’Jij bent toch niet roze?’ 
 



Paasje loopt verder. 
Dan ziet zij een heel groot dier. 
Het is geen varken want het is niet roze. 
Paasje loopt er naar toe. 
‘Wat ben jij voor dier?’ 
‘Ik ben een paard.’ 
‘Wat ben jij groot zeg! 
Waarom heb jij vier benen en ik maar 
twee?’ 
‘Ik ben veel zwaarder en groter dan jij.  
Op twee benen zou ik niet kunnen blijven 
staan.’ 
‘Oh ja.’ 
Paasje vraagt: ‘Ben ik een paard?’ 
Het paard hinnikt en zegt: 
’Ik denk het niet. 
Je hebt maar twee poten.’ 
 



Paasje loopt weer verder. 
Zij ziet een wit dier dat heel zacht is. 
Het is geen paard want het hinnikt niet. 
‘Hoi, wat ben jij voor dier?’ 
‘Ik? Ik ben een schaap.’ 
‘Waarom heb jij zoveel haar?’ 
‘Dat is wol. 
De boer scheert die wol af. 
Je kan er een warme trui of een muts van 
maken.’ 
Paasje vraagt: ‘Ben ik een schaap?’ 
‘Bèèèèhh,’zegt het schaap. 
Ik denk het niet, je hebt veel te weinig wol!’ 
 



Paasje loopt weer verder 
Midden op het pad kruipt een dier. 
Het gaat niet snel. 
Het is geen schaap, want het is niet wollig 
Paasje kijkt omlaag en vraagt:  
‘Wat ben jij voor dier?’ 
‘Ik ben een slak. Ik kruip naar de overkant. 
Over een uur ben ik daar wel.’ 
Paasje vraagt: ‘Ben ik een slak?’ 
‘Ik denk het niet,’zegt de slak, ‘je loopt te 
vlug!’ 
 



Dan ziet Paasje een bruin dier rennen.  
Het heeft vier poten en zijn staart gaat heen 
en weer. 
Het is geen slak. Hij loopt heel vlug. 
Paasje loopt er naar toe. 
‘Hoi, wat ben jij voor dier?’ 
‘Waf, ik ben een hond.’ 
‘Waarom doe jij dat met je staart?’ 
‘Ik kwispel als ik vrolijk ben.’ 
Paasje wiebelt met haar staartje. ‘Dat kan ik 
ook!’ 
‘Maar jij bent geen hond.  
Jij bent een eend!’ 
‘Kijk, daar in de vijver, daar zwemmen er 
een paar.’ 
‘Ben ik een eend? Maar ze zien er heel 
anders uit dan ik!’ 
‘Dat klopt,’ zegt de hond,  
‘jonge eendjes zijn geel en wollig,  
grote eenden hebben kleuren en veren.’ 
Paasje zucht:  
’Ik ben best moe.  
Weet jij waar mijn moeder is?’ 
‘Ga maar naar de vijver. Jouw moeder zit er 
vast wel bij.’ 
‘Dank je wel!’ 
 



Paasje loopt naar de andere eenden. 
Een grote lieve eend waggelt naar haar toe. 
‘Paasje, waar was je nou?  
Ik heb je overal gezocht!’ 
‘Mamma! Ben jij mijn mamma? 
‘Natuurlijk Paasje, maar ik was even weg 
toen je uit je ei kwam. Toen ik terugkwam 
zag ik alleen twee lege stukken ei.’ 
Mamma streelt Paasje met haar grote 
snavel. 
‘Ik heb heel veel dieren gezien, mamma! 
Er is een witte koe met zwarte vlekken en 
die knort! 
En er is ook een heel groot paard en dat 
kwispelt! 
En de hond is heel klein en loopt heel 
sloom.’ 
 



‘Nou, nou. Jij hebt al met veel dieren kennis 
gemaakt.’ 
‘Ga nu maar lekker slapen.  
Het is al laat.  
Welterusten.’ 
  


