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Betekenis Pasen onbekend.
BARNEVELD – De betekenis van Pasen is voor een ruime meerderheid van de Nederlandse
bevolking onbekend.
Dat concludeert onderzoeksbureau NAWplus uit een onderzoek onder bijna 12.000
geënquêteerden.
Ruim 45 procent van de bevolking weet niet dat Pasen een christelijke feestdag is. Dat Jezus
is opgestaan uit de dood, is bij twee derde van de bevolking onbekend; 15 procent denkt bij
Pasen aan de kruisiging en dood van Jezus, terwijl dat op Goede Vrijdag wordt herdacht.

Men ziet het vooral als een extra vrije dag waarbij familiebezoek hoog scoort, als het begin
van de lente of men denkt aan tradities als de paashaas, paaseieren en een paasvuur.
Desondanks wil 72 procent van de respondenten tweede paasdag niet inruilen voor een andere
vrije dag in bijvoorbeeld de islamitische vastentijd ramadan, die over het algemeen in het
najaar plaatsvindt.
In het onderzoek werd de respondenten ook gevraagd of ze geloven in de schepping en in een
leven na de dood.
Ruim een kwart van de respondenten gelooft dat de aarde in zes dagen geschapen is. Een even
groot percentage gelooft dat niet; 21 procent is het met EO-presentator Andries Knevel eens
dat de aarde geschapen is, maar niet in zes dagen.
Een kleine meerderheid van de respondenten gelooft in een leven na de dood, 20 procent niet
en 27 procent weet het niet.
Van de 11.879 respondenten noemt ongeveer de helft zich een christen, 14 procent gelooft dat
God niet bestaat en een even groot percentage heeft desondanks wel interesse in religies.
Dat de helft van de respondenten christelijk is, wil niet zeggen dat het geloof gepraktiseerd
wordt. Bijna de helft omschrijft zichzelf als niet-praktiserend, 55 procent bezoekt nooit een
bedehuis. Van de respondenten is 34 procent geen lid van een kerkgenootschap.

One Way:

Meerderheid Nederlanders weet niet meer de betekenis van Pasen
Ruim 45 % van bijna 12.000 geënquêteerden denkt bij Pasen niet
als eerste aan een christelijke feestdag. Men geniet dan van een
extra vrij dag, denkt aan het begin van de lente of aan tradities zoals
de paashaas, eieren of een paasvuur (13,4 %). Ook familiebezoek
wordt veel genoemd.
34,4 % denkt bij Pasen het eerst aan dat Jezus is opgestaan uit de
dood. 15,4 % denkt aan de kruisiging en dood van Jezus terwijl dat
met Goede Vrijdag wordt herdacht. Ondanks dat bijna tweederde (65,6 %) van de
respondenten bij Pasen niet als eerste aan de opstanding van Jezus denkt wil het overgrote
deel (72%) toch niet de 2e paasdag inruilen voor een vrije dag i.v.m. de Ramadan. Dit blijkt
uit een onderzoek op de website www.watgelooftu.nl. 11.879 mensen gaven de afgelopen
weken hun mening over Pasen en verwante religieuze onderwerpen.

Andere onderwerpen die ook onderzocht werden is het geloof in een leven na de dood. Een
kleine meerderheid (54%) gelooft in een leven na de dood, 20 % gelooft van niet en 27 %
weet het niet. Actuele onderwerpen werden ook niet geschuwd; 21 % is het met Andries
Knevel eens dat de aarde wel is geschapen maar niet in 6 dagen. 27 % denkt dat de aarde in 6
dagen is geschapen terwijl een even groot percentage vindt dat deze niet is geschapen.
Deelnemers aan de enquête op de site www.watgelooftu.nl ontvangen op verzoek een
samenvatting van de resultaten van het onderzoek.
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BARNEVELD - 45 procent van de Nederlanders denkt bij Pasen niet als eerste aan een
christelijke feestdag. Dat blijkt uit onderzoek van Watgelooftu.nl onder bijna 12.000
mensen.

De Nederlanders associëren eerder andere termen met Pasen. Men geniet dan van een extra
vrij dag, denkt aan het begin van de lente of aan tradities zoals de paashaas, eieren of een
paasvuur (13,4 procent). Ook familiebezoek wordt veel genoemd. 34,4 procent denkt bij
Pasen het eerst aan dat Jezus is opgestaan uit de dood. 15,4 procent denkt aan de kruisiging en
dood van Jezus terwijl dat met Goede Vrijdag wordt herdacht.

Ondanks dat bijna tweederde (65,6 procent) van de respondenten bij Pasen niet als eerste aan
de opstanding van Jezus denkt wil het overgrote deel (72 procent) toch niet de tweede paasdag
inruilen voor een vrije dag i.v.m. de Ramadan. Dit blijkt uit een onderzoek op de website
www.watgelooftu.nl. 11.879 mensen gaven de afgelopen weken hun mening over Pasen en
verwante religieuze onderwerpen.

Christelijk Informatie Platform:

Betekenis Paasfeest ontgaat Nederlanders
Het team van 'Wat gelooft u' heeft onderzoek gedaan naar de beleving van Pasen. Uit het
onderzoek blijkt dat de Bijbelse betekenis van Pasen nauwelijks wordt beleefd.
Ruim 45 % van bijna 12.000 geënquêteerden denkt bij Pasen niet als eerste aan een
christelijke feestdag. Men geniet eerder van een extra vrij dag, denkt aan het begin van de
lente of aan tradities zoals de paashaas, eieren of een paasvuur (13,4 %). Veel mensen zijn
met Pasen bezig met familiebezoek. Ongeveer 34% denkt bij Pasen het eerst aan de
opstanding van Jezus Christus. Opmerkelijk is dat Pasen en Goede Vrijdag nauwelijks met
elkaar vergeleken worden. Ongeveer 15,4 % denkt met Pasen aan de kruisiging en dood van
Jezus terwijl dat specifiek met Goede Vrijdag wordt herdacht.
Ondanks dat bijna tweederde (65,6 %) van de respondenten bij Pasen niet als eerste aan de
opstanding van Jezus denkt wil het overgrote deel (72%) van de ondervraagden toch niet de 2e
paasdag inruilen voor een vrije dag i.v.m. de Ramadan. Dit blijkt uit een onderzoek op de
website www.watgelooftu.nl. 11.879 mensen gaven de afgelopen weken hun mening over
Pasen en verwante religieuze onderwerpen.
Van de ondervraagden beschouwt 47,3 % zich als christen, 14,2 % gelooft niet in een God,
terwijl 5,9 % een andere religie aanhangt, 8,9 % agnost is en maar liefst 23,7 % niet gelovig
is maar wel geïnteresseerd is in levensbeschouwing, zingeving of spiritualiteit.
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De betekenis van Pasen is voor een ruime meerderheid van
de Nederlandse bevolking onbekend. Dat concludeert
onderzoeksbureau NAWplus uit een onderzoek onder bijna
12.000 geënquêteerden.
Ruim 45 procent van de bevolking weet niet dat Pasen een
christelijke feestdag is. Dat Jezus is opgestaan uit de dood, is bij twee derde van de bevolking
onbekend; 15 procent denkt bij Pasen aan de kruisiging en dood van Jezus, terwijl dat op
Goede Vrijdag wordt herdacht.
Men ziet het vooral als een extra vrije dag waarbij familiebezoek hoog scoort, als het begin
van de lente of men denkt aan tradities als de paashaas, paaseieren en een paasvuur.
Desondanks wil 72 procent van de respondenten tweede paasdag niet inruilen voor een andere
vrije dag in bijvoorbeeld de islamitische vastentijd ramadan, die over het algemeen in het
najaar plaatsvindt.
Lees verder in het Reformatorisch Dagblad
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Meerderheid Nederlandse bevolking weet niet meer betekenis
van Pasen
donderdag 09 april 2009 16:04
Ruim 45 % van bijna 12.000 geënquêteerden denkt bij Pasen
niet als eerste aan een christelijke feestdag. Men geniet dan van
een extra vrije dag, denkt aan het begin van de lente of aan
tradities zoals de paashaas, eieren of een paasvuur (13,4 %).
Ook familiebezoek wordt veel genoemd. 34,4 % denkt bij Pasen
het eerst aan dat Jezus is opgestaan uit de dood. 15,4 % denkt aan de kruisiging en dood
van Jezus terwijl dat met Goede Vrijdag wordt herdacht. Ondanks dat bijna tweederde
(65,6 %) van de respondenten bij Pasen niet als eerste aan de opstanding van Jezus
denkt wil het overgrote deel (72%) toch niet de 2e paasdag inruilen voor een vrije dag in
verband met de Ramadan.
Dit blijkt uit een onderzoek op de website www.watgelooftu.nl. 11.879 mensen gaven de
afgelopen weken hun mening over Pasen en verwante religieuze onderwerpen.
Andere onderwerpen die ook onderzocht werden is het geloof in een leven na de dood. Een
kleine meerderheid (54%) gelooft in een leven na de dood, 20 % gelooft van niet en 27 %
weet het niet. Actuele onderwerpen werden ook niet geschuwd; 21 % is het met Andries
Knevel eens dat de aarde wel is geschapen maar niet in 6 dagen. 27 % denkt dat de aarde in 6
dagen is geschapen terwijl een even groot percentage vindt dat deze niet is geschapen.
Deelnemers aan de enquête op de site www.watgelooftu.nl ontvangen op verzoek een
samenvatting van de resultaten van het onderzoek.
Bron: Team Wat gelooft u? - www.watgelooftu.nl

Pasen, iedereen zou toch moeten weten wat het is
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De paashaas is een uit Duitsland overgewaaide traditie. foto ANP
Nederlanders hebben geen flauw benul van Pasen. Dat Pasen iets met het christendom te
maken heeft, weet maar liefst 45 procent van de bevolking niet. Wel denkt ruim dertien
procent van de ondervraagden bij Pasen aan de paashaas en chocolade-eieren. Dat blijkt uit
een enquête van onderzoeksbureau NAWplus.
- Wat is Pasen dan?
Het is de belangrijkste christelijke feestdag, Op Pasen vieren christenen dat Jezus Christus
drie dagen na zijn kruisdood is herrezen, weer levend is geworden om de mensheid te
verlossen.
- Waarom heet dat Pasen? Wat betekent het woord?
Het woord komt, via het Latijn, uit het Aramees (pasha). En dat betekent overslaan. Toen de
joden in Egypte waren, in de oudtestamentische tijd, werden de Egyptenaren getroffen door
zeven plagen.
De zevende plaag, de Engel des Doods die alle eerstgeborenen kwam halen, heeft de joden
overgeslagen. Hij herkende hun huizen, omdat de joden een lam hadden geslacht en het bloed
op de deurpost gesmeerd. Sindsdien vieren de joden Pasen (Pesach). Net als Jezus trouwens,
bij het Laatste Avondmaal.
- En die eieren en chocolade paashazen dan?
Christenen vastten vroeger veertig dagen voor Pasen. Op de feestdag zelf konden ze hun
krachten weer aanvullen. Met luxe brood (paasstol), eieren en ander voedzaam eten, zoals
chocola. Overigens heeft Pasen, net als Kerstmis trouwens, ook een voorchristelijke
geschiedenis: als lentefeest. Daaraan kwamen eieren te pas, als symbool van beginnend leven.
- Hoe kan een paashaas eieren leggen?
De paashaas is een overgewaaide Duitse traditie. Het beest was eerst een paasvogel uit Rome.
Hij had iets gedaan wat niet mocht en veranderde in een haas, die geen eieren meer kon
leggen. Alleen met Pasen kon hij dat wel. En hij doet dat ook wel, aan de winkels te zien. De
paashaas is dus een van soort veranderd dier, dat soms levenssymbolen kan leggen.
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UTRECHT - Dat Pasen een christelijk feest is, weet 45 procent van de Nederlanders niet.
Voor twee derde van de Nederlanders is onbekend dat de opstanding van Jezus wordt
herdacht.
Onder jongeren ligt dat percentage nog hoger: 75 procent. Vijftien procent is bekend met de
betekenis van Goede Vrijdag.
Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureaus NAWplus (twaalfduizend geënquêteerden) en
Labyrinth (gesprekken met 789 jongeren). Meer dan zeventig procent van de Nederlanders
wil tweede paasdag niet ruilen tegen een vrije dag tijdens de islamitische vastenmaand
ramadan.

http://www.earthtimes.org/articles/show/263833,survey-few-dutch-nationals-know-themeaning-of-easter.html
Amsterdam - Just 15 per cent of Dutch nationals know that Good Friday commemorates the
crucifixion of Jesus Christ, according to a survey by research agency NAW-plus published on
Thursday. The study, which surveyed 12,000 Dutch nationals about the Easter holiday, said
45 per cent of Dutch nationals do not know Easter is a Christian holiday.
Nevertheless, 72 per cent of Dutch nationals do not want to exchange the second day of
Eastern for a holiday during the Muslim month of Ramadan.
Easter, Pentecost and Christmas traditionally count two days in the Netherlands.
A recent study by the Social and Cultural Planning Bureau SCP on secularization in the
Netherlands said that by 2010 67 per cent of Dutch nationals would not be a member of a
church or another religious establishment.
The study also found 76 per cent of Dutch nationals think it is only up to humans to give life
meaning.
The SCP study said 17 per cent of Dutch nationals are atheists and 12 per cent agnostics.
By contrast, more than half of Dutch nationals believe in the existence of undefined "higher
powers", the afterlife, and supernatural phenomena.

Pasen: de on-Nederlandse paashaas en het ei
•
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groningen/assen Nederlanders hebben geen flauw benul van Pasen. Dat Pasen christelijke feestdagen zijn,
weten veel Nederlanders niet (45 procent). Ook weet maar 15 procent dat het lijden en sterven
van Jezus op Goede Vrijdag wordt herdacht. Meer dan 72 procent wil tweede paasdag niet
ruilen tegen een vrije dag tijdens het islamitische Ramadan. Dat blijkt uit onderzoek onder
12.000 geënquêteerden van onderzoeksbureau NAWplus.
Wel denkt ruim 13 procent van de ondervraagden bij Pasen aan de paashaas en chocoladeeieren. Hoe het paasei verstrikt raakte in het lijdensverhaal van Jezus Christus, legt directeur
van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur Ineke Strouken uit. "Het ei staat symbool
voor de vruchtbaarheid, zowel in religieuze betekenis als in culturele zin”, aldus Strouken.
"Het ei wordt al genoemd in het eerste oecumenische Concilie van Nicea in 325 waarin de
datum van Pasen werd vastgelegd. Daarin werd het ei waarschijnlijk symbool voor de
verrijzenis van Jezus.” Volgens Strouken staat het ei ook in culturele zin symbool voor de
vruchtbaarheid maar was het ook bedoeld om aan te sterken. "Na de lange winter en de
vastenperiode was men verzwakt.”
Ook het traditiegetrouwe paasontbijt komt voort uit de vastentijd. "Je leefde er helemaal naar
toe na het vasten. Vandaar de boterlammetjes, de eieren en het luxe paasbrood. Het heeft dan
ook overeenkomsten met het islamitische Suikerfeest en het Hindoeïstische Holy.” Volgens
Strouken is de paashaas weer een ander verhaal.
De paashaas blijkt on-Nederlands. "In de negentiende eeuw waaide de paashaas over uit
Duitsland. Veel Nederlanders hadden moeite met het beest. Hoe leg je kinderen uit dat een
haas geen eieren legt?” In de migrantentraditie waaruit het verhaal van de paashaas vandaan
komt, was de haas echter helemaal geen haas, zegt Strouken. "Het was eigenlijk een
paasvogel uit Rome. Die vogel zou iets hebben gedaan wat niet mocht en werd als straf
omgetoverd tot een haas. Hij mocht toen nog maar een keer per jaar eieren leggen.”

