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Meneer de haas is een heel 
mooie haas. Hij stamt uit een 
voorname hazenfamilie, Lepron 
genaamd. Hij heeft een glanzende 
vacht en lange oren.
Meneer de haas woont in het bos. 
In de lente huppelt hij er onder 
het licht van de maan. In de winter 
is hij wit. In de zomer heeft hij 
de kleur van de aarde, en in de 
herfst… dat weet niemand precies 
omdat hij dan niet opvalt tussen 
het afgevallen blad.
Meneer de haas heeft een knus hol, 
veel kinderen, veel kleinkinderen 
en heel veel achterkleinkinderen. 
En hij is dol op groenten.



Elke ochtend gaat hij even kijken in de moestuin van de herenboeren.
Er staat kool: rode en groene. Er groeien wortels in alle maten.
Er zijn witte en gele uien. Vrolijke stronken groene bleekselderij, sla, 
spruitjes, spinazie, radijsjes, raapsteeltjes, bietjes, bonen en peultjes.



Er groeien geurige, bloeiende kruiden. Toefjes knofl ook netjes op een 
rij. Aardappels onder de grond. Een paar courgetteplanten met goudgele 
bloemen. En in een hoekje, op de donkere composthoop, staan de 
allermooiste pompoenen.



Meneer de haas maakt de lekkerste soep ter wereld.
Die maakt hij met de groenten uit de moestuin van de herenboeren.
Hij doet dat één keer per jaar,  op de eerste dag van de herfst,
en al zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen helpen mee.



De een brengt een boon mee, de ander een peultje.
De een brengt een bietje mee, de ander een bosje salie.
De een snijdt de uien en de ander de wortels,
de een weet alles van snijbiet en de ander van bleekselderij.
Sommigen zweren bij groen: spinazie en spruitjes.
Anderen lusten alles wel, zelfs een grote pompoen.



Meneer de haas heeft een hele mooie soepketel. Hij heeft hem gekocht via 
de post in een land dat beroemd is om zijn pannen. Het is een heel grote 
soepketel, want als het feest is, zijn alle haasjes van de partij. En die willen 
allemaal graag een kommetje soep. De grote pan wil niet dat er iemand in de 
buurt is als er gekookt wordt, en daar is meneer de haas het mee eens. 


