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INLE IDING  

 

Achtergrond en doel: 

 

NL-Eyes heeft in opdracht van Monuta een opinieonderzoek gehouden over de beleving van de feestdagen en het gemis 

van overleden dierbaren onder Nederlanders van 25 jaar en ouder. 

 

Opzet en veldwerkverantwoording  

 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het online panel van Panelclix. Binnen dit panel is een voor Nederland 

representatieve steekproef samengesteld van personen van 25 jaar en ouder.  

Het onderzoek is uitgevoerd middels een online onderzoek via de Open Eyes (online tool van NL-Eyes). Ze zijn voor het 

onderzoek door Panelclix uitgenodigd.  

Het veldwerk vond plaats van 2 tot en met 5 november 2017. Aan het onderzoek namen 1579 personen deel. Het onderzoek 

werd neutraal als ‘omnibusonderzoek November’ aangeboden aan de Panelclixdeelnemers om zelfselectiebias te 

voorkomen.  

   

Rapportage 

 

Dit rapport is een beknopte weergave van de resultaten van het onderzoek rondom de feestdagen. U treft in het verslag de 

rechte telling van alle vragen uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en relatievorm (alleenstaand vs. samenwonend/gehuwd) 

mits het aantal waarnemingen per te onderscheiden categorie dat toestaat. Om er zeker van te zijn dat de steekproef 

representatief is voor de populatie, is er een wegingsprocedure toegepast. De respons is gewogen naar geslacht, de regio 

waarin men woonachtig is en opleidingsniveau. 

In het rapport treft u significante verschillen aan in rood (minder dan andere groepen) of blauw (meer dan andere groepen}.  
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HOOFD STUK 2   RESU LTATEN  

De meeste ondervraagden kijken uit naar de feestdagen, zoals tabel 1 laat zien. 63% kijkt uit naar Kerst en 57% kijkt uit naar 

de viering van Oud en Nieuw. Er zijn wat opvallende verschillen. Zo kijken mannen relatief wat meer uit naar Oud en Nieuw. 

Een heel duidelijk verschil zien we bij de relatievorm. Alleenstaanden kijken significant minder uit naar de feestdagen dan 

mensen die gehuwd of samenwonend zijn. Ook lijkt men met het klimmen der jaren minder uit te zien naar de feestdagen.  

 

Tabel 1: Kijkt u uit naar de feestdagen? 

 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot 
en met 
34 jaar 

35 tot 
en met 
44 jaar 

45 tot 
en met 
54 jaar 

55 tot 
en met 
64 jaar 

65 jaar en 
ouder 

Alleen-
staand 

Gehuwd / 
Samenwo

nend 

Aantal % % % % % % % % % % 

Kerst 

Ja 981 63% 62% 63% 77% 67% 60% 59% 54% 50% 68% 

Nee, niet echt  534 34% 34% 34% 20% 31% 35% 38% 42% 43% 30% 

Nee, ik zie er tegenop 54 3% 4% 3% 3% 2% 4% 3% 4% 6% 2% 

Oud en 
Nieuw 

Ja 893 57% 54% 60% 71% 65% 55% 53% 45% 44% 62% 

Nee, niet echt  619 39% 41% 37% 27% 32% 41% 43% 51% 48% 36% 

Nee, ik zie er tegenop 57 4% 5% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 7% 2% 

 

In tabel 2 en 3 splitsen we de vraag uit naar de relatievorm en of men volwassen kinderen heeft (tabel 2) bij mensen van 55 

jaar en ouder dan wel of men ouders heeft die nog in leven zijn (tabel5) bij jongeren tot 44 jaar. Dat levert interessante 

verschillen op. Als we tabel 2 en 3 vergelijken zien we dat alleenstaanden, zowel jong als oud, minder vaak uitkijken naar de 

feestdagen dan hun leeftijdgenoten die gehuwd zijn. Maar bij oudere alleenstaanden maakt het wel uit of men volwassen 

kinderen heeft. Wie oudere alleenstaande is en geen kinderen heeft, ziet minder uit naar de Kerst, zo lijkt het. Opvallend is 

wel dat in de groep alleenstaanden met kinderen relatief ook veel ondervraagden zitten die juist tegen de feestdagen opziet. 

Bij oudere gehuwden met of zonder kinderen zien we geen verschillen. 
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Tabel 2: Kijkt u uit naar de feestdagen naar relatievorm en uitwonende kinderen (selectie 55 jaar en ouder) 

Basis: 55 jaar of ouder 

Totaal Relatievorm 

 Alleenstaand 
Gehuwd / 

Samenwonend 

Aantal % 

Volwassen kinderen? Volwassen kinderen? 

Nee Ja Nee Ja 

% % % % 

Kerst 

Ja 377 56% 33% 44% 61% 64% 

Nee, niet echt  268 40% 65% 46% 38% 34% 

Nee, ik zie er tegenop 24 4% 1% 10% 1% 3% 

Oud en Nieuw 

Ja 326 49% 34% 35% 55% 55% 

Nee, niet echt  314 47% 63% 54% 44% 43% 

Nee, ik zie er tegenop 29 4% 4% 11% 1% 3% 

 

In de jongste groep ondervraagden zien we de verschillen tussen alleenstaanden en gehuwden er ook zijn, maar minder 

sterk als bij de oudere leeftijdsgroepen. Opvallend in deze leeftijdsgroep is dat als beide ouders in leven zijn, men vaker uit 

lijkt te kijken naar de feestdagen dan als één van de ouders overleden is. De groep met een overleden is ouder klein bij de 

jongeren tot 35 jaar, hetgeen het verschil zou kunnen verklaren. Echter in beide leeftijdsgroepen (tot 35 jaar en 35 tot 45 

jaar) zien we de verschillen als geschetst in tabel 3. Dat een ouder overleden is lijkt derhalve van invloed te zijn op de wijze 

waarop men naar de feestdagen uitkijkt. Als beide ouders overleden zijn, zien we dat verschil niet. 

 
Tabel 3: Kijkt u uit naar de feestdagen naar relatievorm en uitwonende kinderen (selectie 44 jaar en jonger) 

Basis: 44 jaar of jonger  

Totaal Ouders in leven? Relatievorm 

 

Ja, beide 
ouders 

Ja, één 
van mijn 
ouders 

leeft nog  

Nee, beiden 
zijn 

overleden   
Alleen-
staand 

Gehuwd / 
Samen-
wonend 

Aantal % % % % % % 

Kerst 

Ja 399 71% 75% 56% 66% 62% 75% 

Nee, niet echt  145 26% 22% 40% 34% 33% 24% 

Nee, ik zie er tegenop 15 3% 2% 4% 0% 5% 1% 

Oud en Nieuw 

Ja 381 68% 72% 53% 76% 55% 73% 

Nee, niet echt  165 30% 26% 44% 24% 39% 26% 

Nee, ik zie er tegenop 13 2% 2% 3% 0% 5% 1% 
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Wat gaan we doen met Kerst en met wie?  

Kerst is een echt familiefeest, zo lezen we uit tabel 4. Driekwart viert het met het hele gezin of met de familie, nog eens 12% 

viert het alleen met de partner. Slechts weinigen (4%) vieren Kerst alleen of viert dit feest niet(2%).  

Oud en Nieuw is weliswaar ook een familiefeest maar minder nadrukkelijk als Kerst dat is. 9% zegt Oud en Nieuw alleen te 

vieren, 23% viert het met de partner en 16% met vrienden. Vooral in de jongste groep zien we een groot verschil in viering 

van deze feestdagen; daar waar 52% ‘met de familie’ Kerst viert en slechts 2% ‘met vrienden’, is Oud en Nieuw voor hen 

geen familie, maar veeleer een vriendenfeest (resp. 22% en 25%). In de oudste groep (65+) wordt Oud en Nieuw vooral met 

de partner of alleen gevierd (samen 53%) en viert slechts 8% het met het hele gezin en 20% het met de familie. Gezin en 

familie wordt in deze groep ouderen wel door 54% genoemd als degenen waar men Kerst mee viert. Grote verschillen zien 

we naar relatievorm. De helft van de alleenstaanden zegt Kerst met de familie te vieren (bij gehuwden is het meer een 

‘gezinsviering’), maar Oud en Nieuw wordt vaak of alleen of met vrienden gevierd (samen 45%) 

 

Tabel 4: Met wie gaat u de Kerstdagen en Oud en Nieuw (zeer waarschijnlijk) vieren? 

 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot 
en met 
34 jaar 

35 tot 
en met 
44 jaar 

45 tot 
en met 
54 jaar 

55 tot 
en met 
64 jaar 

65 jaar 
en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd/
Samen-
wonend 

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Kerst 

Met het hele gezin  33% 32% 34% 34% 34% 39% 36% 25% 19% 40% 

Met mijn partner  12% 12% 11% 6% 8% 8% 14% 19% 3% 15% 

Met de familie 42% 44% 41% 52% 46% 37% 39% 39% 51% 38% 

Alleen 4% 3% 5% 1% 3% 4% 6% 6% 11% 1% 

Met vrienden 2% 3% 2% 2% 2% 4% 0% 3% 5% 2% 

Vier deze dagen niet  2% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 1% 3% 1% 

Weet ik nog niet 5% 5% 6% 2% 6% 6% 3% 6% 9% 4% 

Oud en 
Nieuw 

Met het hele gezin  25% 23% 27% 30% 41% 31% 21% 8% 11% 32% 

Met mijn partner  23% 24% 22% 18% 12% 18% 28% 36% 8% 29% 

Met de familie 18% 18% 18% 22% 15% 13% 24% 20% 22% 17% 

Alleen 9% 9% 8% 1% 5% 8% 7% 17% 24% 2% 

Met vrienden 16% 16% 16% 25% 18% 18% 11% 11% 21% 14% 

Vier deze dagen niet  2% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 3% 3% 1% 

Weet ik nog niet 7% 8% 6% 1% 7% 11% 7% 7% 11% 5% 

            

Kerst is een feest waar een uitgebreide maaltijd en lang tafelen centraal staan. Gourmetten wordt door 26% genoemd. 

Naast tafelen is TV kijken voor 45% een geplande bezigheid, maar ook het spelen van spelletjes is met 28%, vooral bij de 

jongeren, populair. Vrouwen (en ouderen) zeggen vaker dan mannen en jongeren ook een goed boek te lezen. 15% zegt’ 

niets bijzonders’ te doen met Kerst; we treffen deze vooral aan bij alleenstaanden en ouderen (65+). Echte buitenshuis 

activiteiten worden niet gepland zo lijkt het, al scoort ‘wandelen’ met 22% nog relatief hoog in het lijstje.  

 

http://control.open-eyes.nl/question/view/40122/
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Tabel 5: Wat gaat u met de Kerstdagen (zeer waarschijnlijk) doen (meerdere antwoorden mogelijk)? 

Gesorteerd op Totaal 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot 
en met 
34 jaar 

35 tot 
en met 
44 jaar 

45 tot 
en met 
54 jaar 

55 tot 
en met 
64 jaar 

65 jaar 
en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd  
 Samen-
wonend 

% % % % % % % % % % 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Uitgebreid tafelen  58% 54% 60% 67% 57% 62% 62% 47% 41% 65% 

Tv kijken 45% 45% 45% 37% 42% 49% 44% 49% 47% 44% 

Spelletjes spelen 28% 29% 27% 43% 34% 23% 27% 21% 23% 30% 

Gourmetten (pizzarette) 26% 29% 24% 31% 30% 28% 17% 24% 26% 26% 

Wandelen 22% 22% 23% 15% 24% 22% 31% 19% 17% 25% 

Niets bijzonders 15% 17% 14% 10% 12% 12% 12% 24% 25% 10% 

Kerk 12% 14% 11% 5% 12% 10% 12% 16% 8% 14% 

Goed boek lezen  11% 17% 7% 2% 7% 6% 15% 20% 14% 10% 

Herinneringen ophalen 9% 10% 9% 10% 10% 8% 8% 11% 7% 11% 

Werken 8% 5% 9% 8% 13% 8% 9% 1% 6% 8% 

Eten afhalen/laten bezorgen 6% 5% 6% 5% 7% 6% 6% 5% 8% 4% 

Anders (zie bijlage)  5% 6% 4% 4% 6% 6% 3% 6% 5% 5% 

Bioscoop 2% 1% 3% 2% 5% 2% 2% 0% 3% 2% 

Oude fotoboeken bekijken 2% 1% 3% 4% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 

 

De favoriete Kerstmaaltijd en - film 

In de bijlage treft u de favoriete Kerstmaaltijd van de ondervraagden. Incidenteel gaat het daarbij om culinaire hoogstandjes, 

maar traditionele gerechten als rollade, kalkoen, kip, konijn en varkenshaas voeren de boventoon. Absolute koploper is 

echter ‘gourmetten’. Overigens komen we ook de Chinees en Hollandse pot als boerenkool met worst met enige regelmaat 

tegen.  

 

Van de traditionele Kerstfilms is -als men al een favoriet heeft (de helft zegt geen favoriete film te hebben, soms omdat men 

er gewoon een hekel aan heeft)- Home Alone bij de ondervraagden de Topfavoriet, op gepaste afstand gevolgd door 

Scrooge, Sissi en Santa Claus.  

 

  

http://control.open-eyes.nl/question/view/40122/
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Associatie met Kerst: feest van lichtjes 

Kerst associeert men vooral met ‘kerstboom, lichtjes en versiering’, gevolgd door ‘gezelligheid’ en ‘familie’. De geboorte van 

Jezus’ volgt op een vierde plaats (maar dit is afhankelijk van leeftijd: jongeren associëren het feest nauwelijks met de 

geboorte van Jezus). De Kerstman speelt maar een heel bescheiden rol bij Kerstmis, zo lijkt het. Een klein deel, namelijk 4%, 

associeert Kerst met het gemis van een dierbare, 3% met ’donkere dagen’ en 1% met ‘eenzaamheid’. Alleenstaanden 

noemen deze ‘zware’ associaties vaker dan gehuwden of samenwonenden, maar ook bij hen gaat het om een minderheid. 

Bijna één op de vijf zegt dat er speciale tradities of rituelen zijn in de familie met Kerst. In de bijlage treft u de toelichtingen 

van hen. Veelal gaat het om zaken als ‘kerkbezoek’, ‘spelletjes’, ‘gezellig samen zijn / samen eten’, ‘cadeaus uitpakken’, 

‘gourmetten’ e.d. 

 

Tabel 6: Waar denkt u als eerste aan bij Kerst? 

Gesorteerd op Totaal 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot 
en met 
34 jaar 

35 tot en 
met 44 

jaar 

45 tot 
en met 
54 jaar 

55 tot 
en met 
64 jaar 

65 jaar 
en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd 
Samen-
wonend 

% % % % % % % % % % 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kerstboom, lichtjes, versiering 35% 37% 32% 37% 42% 35% 30% 30% 30% 36% 

Gezelligheid 18% 17% 18% 18% 14% 16% 18% 21% 14% 19% 

Familie 16% 15% 17% 23% 17% 15% 15% 14% 16% 17% 

Geboorte van Jezus 11% 12% 10% 5% 9% 11% 14% 16% 9% 12% 

Familie verplichtingen 6% 6% 6% 3% 6% 9% 7% 3% 6% 6% 

Gemis van een dierbare 4% 4% 3% 1% 1% 4% 6% 6% 7% 2% 

Donkere dagen 3% 3% 4% 3% 3% 3% 5% 4% 6% 2% 

Vakantie 2% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 4% 2% 

Anders, namelijk (zie bijlage) 2% 2% 3% 1% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 

Eenzaamheid 1% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 4% 0% 

Kerstman/ cadeaus 1% 1% 1% 3% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 

Feest van het licht/ zonnewende  1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 

Tabel 7: Zijn er speciale tradities of rituelen in uw gezin of familie met Kerst? 

 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot 
en met 
34 jaar 

35 tot 
en met 
44 jaar 

45 tot en 
met 54 

jaar 

55 tot 
en met 
64 jaar 

65 jaar 
en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd 
/ Samen-
wonend 

% % % % % % % % % % 

 Nee 82% 79% 85% 82% 81% 81% 80% 86% 84% 81% 

Ja, namelijk: 18% 21% 15% 18% 19% 19% 20% 14% 16% 19% 
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De Kerstsfeer  

De overgrote meerderheid van de ondervraagden vindt sfeerverlichting in de straten en kerstbomen als aandachtstrekkers 

voor de Kerst ‘leuk’, slechts 1% ergert zich hier aan. Kerstmuziek op radio/tv en in de winkels/ straat vindt iets meer dan 

60% leuk, maar 12% vindt dit juist irritant. Nog het minst geporteerd is men van de Kerstfilms op de TV; een kleine 

meerderheid vindt dit leuk, maar 14% vindt dat juist irritant.  

Er zijn op deze variabelen nauwelijks verschillen naar leeftijd en/ of relatievorm. Het enige onderscheid zien we bij Kerstfilms 

op TV, die in de oudste groep wat minder vaak uitgesproken ‘leuk’ worden gevonden (maar vaker met neutraal worden 

beoordeeld).  

 
Tabel 8: Rond de Kerst is er ook op straat en in de winkels en op TV veel aandacht voor de feestdagen. Hoe beoordeelt u die 

aandacht op de volgende punten? 

 Leuk Neutraal Irritant 

 %  %  % 

Sfeerverlichting in de winkelstraten 88% 11% 1% 

Kerstbomen  79% 19% 2% 

Kerstmuziek op radio / tv 61% 27% 12% 

Kerstmuziek in de winkels en/of op straat 62% 27% 11% 

Kerstfilms op TV 53% 33% 14% 

 

Op familiebezoek?  

Ondervraagden met één of beide ouders in leven kregen de vraag voorgelegd of men (ook) de kerstdagen met de ouders 

viert en zo ja waar men dat doet. Ruim driekwart geeft aan dat men de Kerst (ook) met de ouders viert. Vooral jonge 

ondervraagden geven dat aan. Zij vieren het ook vaak door bij de ouders op bezoek te gaan. In de oudere grepen zien we 

een verschuiving naar een uitnodiging aan de ouders om bij hen te komen.  

 

Tabel 9: Viert u de kerstdagen (ook) met uw ouders? 

Basis: één of beide ouders leven nog 
N=952 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot en 
met 34 

jaar 

35 tot 
en met 
44 jaar 

45 tot 
en met 
54 jaar 

55 tot 
en met 
64 jaar 

Alleen-
staand 

Gehuwd 
Samen-
wonend 

Aantal % % % % % % % % % 

 

Ja, we gaan daar op bezoek 544 57% 57% 57% 75% 63% 46% 41% 67% 53% 

Ja, ze komen bij mij op bezoek  191 20% 20% 20% 14% 15% 26% 31% 15% 22% 

Nee 217 23% 22% 23% 12% 23% 29% 29% 18% 25% 
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Alleenstaanden gaan ook vaker op bezoek dan dat ze de ouders uit nodigen. Tabel 10 laat een ander opmerkelijk verschil 

zien (en dit blijkt onafhankelijk te zijn van de leeftijd van de invuller): als één van de ouders nog leeft, viert men minder vaak 

de Kerst (ook) met de ouder dan als beide ouders nog in leven zijn, maar als men dan Kerst viert, is het vaker door deze 

ouder uit te nodigen en niet door bij hem of haar op bezoek te gaan. 
 

Tabel 10: Vieren kerstdagen met ouders indien beide of één van de ouders nog leeft.  

 

Leven één of meer van uw ouders nog? 

Ja, beide ouders 

Ja, één van mijn 

ouders leeft nog  Totaal 

% % % 

Viert u de kerstdagen (ook) 

met uw ouders? 

Ja, we gaan daar op bezoek 67% 39% 57% 

Ja, ze komen bij mij op bezoek  15% 30% 20% 

Nee 18% 31% 23% 

 

Een soortgelijke vraag stelden we aan ouders met uitwonende kinderen. 85% van de ouders viert de Kerst ook met de 

uitwonende kinderen, meestal komen de kinderen dan bij de ouders op bezoek. Eén op de zes ouders viert de Kerst zonder 

de kinderen; een derde van hen betreurt dat. We zien hier soortgelijke verschillen; bij het klimmen der jaren gaat men 

relatief vaker bij de kinderen op bezoek. Een kwart van de alleenstaande ouders viert de Kerst helemaal zonder de kinderen, 

bijna de helft van hen vindt dat ook jammer. Als men Kerst viert met de kinderen, gaan alleenstaande ouders vaker bij de 

kinderen op bezoek dan dat bij gehuwden het geval is. 

 

Tabel 11: Viert u over het algemeen de kerstdagen (ook) met uw kinderen? 

Basis: heeft uitwonende kinderen 
N=620 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

45 tot en 
met 54 

jaar 

55 tot en 
met 64 

jaar 

65 jaar 
en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd / 
Samen-
wonend 

Aantal % % % % % % % % 

 

Ja, we gaan daar op bezoek 112 18% 20% 16% 10% 17% 23% 26% 15% 

Ja, ze komen bij mij op bezoek  413 67% 65% 68% 75% 71% 60% 49% 73% 

Nee, helaas niet 34 5% 5% 6% 6% 5% 6% 11% 4% 

Nee, maar dat vind ik wel prima zo 61 10% 10% 10% 9% 8% 12% 13% 9% 
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Kerst en overleden dierbaren  

Ruim één op de vijf ondervraagden zegt met Kerst meer bezig te zijn met overleden dierbaren dan in andere perioden van 

het jaar (geboorte- en sterfdagen van de overleden dierbare daargelaten). Vooral alleenstaanden en vrouwen zeggen in 

deze periode hier extra mee bezig te zijn (mannen geven vaker aan nooit met overleden dierbaren bezig te zijn). Er is ook 

sprake van een -zwak- verband met de leeftijd van de ondervraagde. 

 

Tabel 12: Bent u in de periode rond Kerst meer dan in andere perioden bezig met het overleden dierbaren? 

 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot 
en met 
34 jaar 

35 tot en 
met 44 

jaar 

45 tot en 
met 54 

jaar 

55 tot en 
met 64 

jaar 

65 jaar 
en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd / 
Samen-
wonend 

Aantal % % % % % % % % % % 

 

Nee, ben daar nooit 
mee bezig   

403 26% 18% 34% 34% 31% 25% 20% 21% 25% 26% 

Nee, met Kerst niet 
vaker dan anders 

817 52% 55% 49% 49% 50% 49% 51% 60% 47% 54% 

Ja 350 22% 27% 18% 17% 19% 26% 29% 20% 28% 20% 

 

 

Bijna de helft van de ondervraagden, met name vrouwen en alleenstaanden, geeft aan met de kerstdagen stil te staan bij 

overleden dierbaren.  

 
Tabel 13: Staat u met de Kerstdagen stil bij overleden dierbaren? 

 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot en 
met 34 

jaar 

35 tot 
en met 
44 jaar 

45 tot en 
met 54 

jaar 

55 tot 
en met 
64 jaar 

65 jaar 
en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd 
Samen-
wonend 

Aantal % % % % % % % % % % 

 
Nee 873 56% 48% 63% 59% 60% 56% 47% 57% 49% 58% 

Ja 697 44% 52% 37% 41% 40% 44% 53% 43% 51% 42% 
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Men gedenkt een overleden dierbare vooral door over hem of haar te praten (53%) en door het branden van een kaars 

(46%). Eén op de vijf zegt met de Kerstdagen (ook) het graf of urnen muur te bezoeken. Een enkeling herdenkt online, 

waarbij opvalt dat het daarbij vooral om alleenstaanden gaat. Mannen praten minder vaak over de overleden dierbare, 

maar geven vaker aan oude films of foto’s te bekijken.  

 

Tabel 14: Op welke wijze en met wie? 

Basis: staat met Kerst stil bij overleden 
dierbaren N= 697 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

  Vrouw Man 

25 tot 
en met 
34 jaar 

35 tot 
en met 
44 jaar 

45 tot 
en met 
54 jaar 

55 tot en 
met 64 

jaar 

65 jaar 
en 

ouder 
Alleens
taand 

Gehuwd 
Samen-
wonend 

% % % % % % % % % % 

Welke 
manier 
(en) 

Branden van een kaars (bv. bij portret 
van overledene)  

46% 47% 44% 41% 47% 48% 46% 46% 48% 44% 

Praten over de overleden dierbare 53% 56% 49% 64% 53% 51% 42% 59% 49% 55% 

Bekijken oude foto's/ films 13% 11% 16% 17% 12% 13% 12% 14% 11% 14% 

Bezoeken van graf/ urnenmuur 19% 20% 18% 15% 18% 17% 24% 19% 19% 19% 

Online herdenken 1% 2% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 

Online 'praten' over de overledene of 
troost zoeken 

1% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 1% 4% 0% 

Anders, namelijk (zie bijlage)  11% 11% 11% 8% 12% 12% 13% 7% 11% 11% 

Met 
wie? 

Alleen 31% 31% 32% 26% 32% 32% 37% 28% 51% 22% 

Samen met partner en/ of kinderen 42% 40% 45% 37% 35% 41% 46% 48% 17% 55% 

Met broer(s), zus(sen) en/ of andere 
familieleden 

25% 27% 21% 35% 30% 26% 16% 22% 29% 22% 

Anders, namelijk(zie bijlage) 2% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 3% 1% 

 

11% herdenkt ook op een andere manier (zie bijlage). In veel gevallen zegt men ‘in gedachten’, maar één persoon meldt dat 

er een extra couvert wordt neergezet en men een toost uitbrengt op de dierbaren die er niet meer bij kunnen zijn.  

Eén op drie herdenkt in zijn of haar eentje, vooral alleenstaanden geven dat aan (51% vs. 22% bij gehuwden), 42% doet dit 

samen met partner en/of kinderen, een kwart (vooral jongeren) zegt samen met broers of zussen te gedenken.  
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Extra aandacht voor zieken en eenzamen en goede doelen 

Eén op zes besteedt met Kerst extra aandacht aan zieken en eenzamen uit de familie, één op 11 besteedt (ook) extra 

aandacht aan zieken en eenzamen uit de buurt. Vooral vrouwen (en 65 plussers) zeggen zich met Kerst het lot van zieken 

en eenzamen aan te trekken. De meesten geven aan dat te doen door een bezoekje te brengen of deze persoon uit te 

nodigen (vooral bij familie), sommigen houden het bij het sturen van een kaartje (zie bijlage). 12% zegt ook meer aan goede 

doelen te geven rondom de kerstdagen, al zegt een kwart daarvan dat dit vooral is omdat alle goede doelen dan extra actief 

zijn.  

 
Tabel 15: Besteed u met Kerst extra aandacht aan zieken en eenzamen? 

 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot en 
met 34 

jaar 

35 tot 
en met 
44 jaar 

45 tot en 
met 54 

jaar 

55 tot en 
met 64 

jaar 

65 jaar 
en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd 
Samen-
wonend 

% % % % % % % % % % 

Extra aandacht aan 
familieleden die oud, 
ziek of eenzaam zijn? 

Nee 83% 81% 85% 81% 87% 84% 83% 80% 85% 82% 

Ja, namelijk door: 17% 19% 15% 19% 13% 16% 17% 20% 15% 18% 

Extra aandacht aan 
mensen in uw buurt 
of woonplaats die 
oud, ziek of eenzaam 
zijn?  

Nee 
91% 89% 94% 95% 93% 92% 91% 87% 92% 91% 

Ja, namelijk door: 
9% 11% 6% 5% 7% 8% 9% 13% 8% 9% 

 

Tabel 16: Geeft u rondom de Kerstdagen (meer) geld aan een goed doel? 

 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot 
en met 
34 jaar 

35 tot 
en met 
44 jaar 

45 tot 
en met 
54 jaar 

55 tot 
en met 
64 jaar 

65 jaar 
en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd 
Samen-
wonend 

% % % % % % % % % % 

 

Nee, niet meer of minder dan anders 88% 86% 89% 82% 91% 90% 89% 86% 89% 87% 

Ja, dat hoort voor mij echt bij Kerst 9% 10% 8% 11% 6% 8% 9% 10% 8% 9% 

Ja, maar meer omdat alle goede 
doelen dan om extra geld vragen 

3% 4% 3% 6% 3% 2% 2% 4% 3% 4% 

 



   
 

20171214 Kerst en Oud en Nieuw      Pagina 14 2017-12-18 
  

Kerstkaarten?  

Iets meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan kerstkaarten te versturen via de post, maar een belangrijk deel van 

hen (ongeveer een derde) zegt wel minder kaarten te versturen dan voorgaande jaren. Een kwart van de ondervraagden 

doet niet aan kerstkaarten, de rest stuurt een berichtje via sociale media of maakt digitaal een kerstkaart aan. Bij ouderen 

is de post nog steeds populair (al boet deze ook bij hen in qua populariteit), opvallend is dat zij relatief vaak zelf een digitale 

wens sturen, maar juist minder vaak dan jongeren dat via Facebook of Whatsapp lijken te doen.  

 
Tabel 17: Gaat u dit jaar kaarten versturen met Kerst en/ of Oud en Nieuw?  

 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot 
en met 
34 jaar 

35 tot en 
met 44 

jaar 

45 tot en 
met 54 

jaar 

55 tot en 
met 64 

jaar 
65 jaar en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd 
Samen-
wonend 

% % % % % % % % % % 

 

Ja, met de post  36% 38% 34% 27% 32% 32% 42% 44% 36% 36% 

Ja, met de post maar minder 
dan voorgaande jaren 

19% 21% 17% 16% 12% 20% 19% 25% 15% 20% 

Ja, digitaal (via computer)  11% 9% 13% 7% 7% 8% 14% 16% 7% 12% 

Nee, ik verstuur iets via 
sociale media (Facebook / 
WhatsApp) 

12% 12% 12% 15% 16% 14% 10% 5% 14% 11% 

Nee, daar doe ik niet aan  23% 20% 25% 34% 33% 25% 16% 10% 28% 21% 

 

Een kwart geeft aan dit jaar een kaartje, email of WhatsApp te sturen naar iemand omdat deze alleen is of recent iemand 

heeft verloren. Vooral ouderen en vrouwen tonen op deze wijze hun medeleven.  

 
Tabel 18: Verstuurt u dit jaar een kaartje/ mailtje of Whatsapp speciaal naar mensen omdat u weet dat ze alleen zijn of iemand 

hebben verloren? 

 

Totaal U bent: Leeftijd Relatievorm 

Totaal Vrouw Man 

25 tot en 
met 34 

jaar 

35 tot en 
met 44 

jaar 

45 tot en 
met 54 

jaar 

55 tot en 
met 64 

jaar 
65 jaar en 

ouder 
Alleen-
staand 

Gehuwd / 
Samen-
wonend 

% % % % % % % % % % 

 
Nee 

75% 71% 80% 79% 79% 78% 73% 69% 77% 75% 

Ja 25% 29% 20% 21% 21% 22% 27% 31% 23% 25% 
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Uitspraken over de feestdagen 

We hebben een 12 tal uitspraken over de Kerst en Oud en Nieuw voorgelegd. Kerst is een familiefeest en 51% vindt dat ook 

heerlijk. Gelijktijdig geeft 40% aan dat men het liefst Kerst viert zonder al die verplichte familiebezoekjes. Een kwart van de 

ondervraagden geeft aan dat men met Kerst -vaker dan anders- stilstaat bij de gedachte dat een dierbare zou kunnen komen 

te overlijden. Eén op de vijf zegt om deze reden ook iemand uit te nodigen of aan hem/ haar een bezoek te brengen met 

Kerst. Een deel van hen (29%) doet dit echter meer omdat men zich er toe verplicht voelt. Voor 38% is Kerst zelfs het mooiste 

feest van het jaar. 15% voelt zich met Kerst daarentegen eenzamer en/of verdrietiger dan anders. Oud en Nieuw lijken wat 

minder vervuld van familieverplichtingen; 50% zegt het graag zonder al die verplichte bezoekjes te vieren. 14% nodigt een 

dierbare uit voor wie het wel eens de laatste Oud en Nieuw zou kunnen zijn. Het gaat in de meeste gevallen om mensen die 

dat ook al zeggen te doen met Kerst (11% doet beide, 10% alleen met Kerst en 3% alleen met Oud en Nieuw). Ook bij die 

bezoekjes en uitnodigingen gaat het in veel gevallen (40%) omdat men zich daar toe verplicht voelt. Een derde van de 

ondervraagden zegt blij te zullen zijn dat de feestdagen weer voorbij zijn.  
 

Tabel 19: Uitspraken over de feestdagen  

 Helemaal 
mee eens Mee eens 

Niet mee 
eens, niet 

mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

 %  %  %  %  % 

Met de Kerstdagen sta ik vaker dan op andere dagen er bij stil dat een 
dierbare (ouder/ schoonouder, partner, kind, broer of zus) zou kunnen 
komen te overlijden. 

7% 17% 35% 25% 16% 

Ik ben van plan om met de Kerstdagen een bezoekje aan een dierbare te 
brengen of deze uit te nodigen omdat dit wel eens de laatste Kerst voor 
deze persoon zou kunnen zijn.  

5% 16% 34% 28% 16% 

.....maar eerlijk gezegd is dat omdat ik me daar toe verplicht voel  3% 7% 32% 33% 24% 

Met Kerst voel ik me vaak eenzamer dan in andere periodes van het jaar  4% 11% 23% 32% 30% 

Met Kerst ben ik verdrietiger dan in andere periodes van het jaar 4% 11% 22% 32% 31% 

De Kerstdagen zijn de mooiste feestdagen van het jaar voor mij  12% 26% 39% 15% 9% 

Kerst is echt een familiefeest en dat vind ik heerlijk  16% 35% 33% 11% 6% 

Kerst vier ik het liefst zonder al die verplichte familiebezoekjes  14% 26% 35% 17% 7% 

Oud en Nieuw vier ik het liefst zonder al die verplichte familiebezoekjes  19% 31% 31% 13% 6% 

Ik ben van plan een bepaalde dierbare uit te nodigen met Oud en Nieuw 
of bij een dierbare op bezoek te gaan, omdat het wel eens de laatste keer 
voor deze persoon zou kunnen zijn. 

3% 11% 32% 31% 22% 

....maar eerlijk gezegd is dat omdat ik me daar toe verplicht voel  3% 7% 31% 33% 26% 

Ik zal blij zijn als de feestdagen weer achter de rug zijn  13% 19% 31% 21% 15% 

 

 

Tabel 20 laat zien dat jongeren tot 35 meer lijken stil te staan bij de mogelijkheid dat een dierbare zou komen te overlijden, 

en dat zij ook vaker van plan om met Kerst dan wel Oud en Nieuw iemand uit te nodigen of daar op bezoek te gaan omdat 
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het voor die persoon wel eens de laatste keer zou kunnen zijn. In de oudste groep (65+) is men hier minder hier bezig, zo 

lijkt het.  

 

Tabel 20: Uitspraken over de feestdagen naar achtergrond respondenten 

 % (helemaal) eens 
Totaal Vrouw Man 

25 tot 

en met 

34 jaar 

35 tot 

en met 

44 jaar 

45 tot 

en met 

54 jaar 

55 tot 

en met 

64 jaar 

65 jaar 

en 

ouder 

Alleen-

staand 

Gehuwd/ 

Samen-

wonend 

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Met de Kerstdagen sta ik vaker dan op 

andere dagen er bij stil dat een 

dierbare (ouder/ schoonouder, partner, 

kind, broer of zus) zou kunnen komen 

te overlijden. 

24% 25% 23% 34% 18% 23% 24% 20% 25% 23% 

Ik ben van plan om met de Kerstdagen 
een bezoekje aan een dierbare te 
brengen of deze uit te nodigen omdat 
dit wel eens de laatste Kerst voor deze 
persoon zou kunnen zijn.  

21% 20% 23% 31% 18% 23% 21% 15% 19% 22% 

.....maar eerlijk gezegd is dat omdat ik 
me daar toe verplicht voel  

10% 10% 10% 18% 13% 7% 11% 5% 11% 11% 

Met Kerst voel ik me vaak eenzamer 
dan in andere periodes van het jaar  

15% 16% 15% 21% 15% 16% 14% 12% 27% 10% 

Met Kerst ben ik verdrietiger dan in 
andere periodes van het jaar 

15% 16% 13% 19% 14% 16% 13% 12% 24% 11% 

De Kerstdagen zijn de mooiste 
feestdagen van het jaar voor mij  

38% 38% 37% 51% 39% 35% 38% 30% 31% 41% 

Kerst is echt een familiefeest en dat 
vind ik heerlijk  

51% 51% 50% 59% 47% 46% 53% 48% 43% 54% 

Kerst vier ik het liefst zonder al die 
verplichte familiebezoekjes  

40% 41% 38% 34% 38% 44% 42% 39% 41% 39% 

Oud en Nieuw vier ik het liefst zonder al 
die verplichte familiebezoekjes  

50% 55% 46% 52% 46% 50% 51% 53% 52% 50% 

Ik ben van plan een bepaalde dierbare 
uit te nodigen met Oud en Nieuw of bij 
een dierbare op bezoek te gaan, omdat 
het wel eens de laatste keer voor deze 
persoon zou kunnen zijn. 

14% 13% 16% 23% 14% 14% 14% 10% 11% 16% 

....maar eerlijk gezegd is dat omdat ik 
me daar toe verplicht voel  

10% 8% 11% 17% 10% 9% 10% 3% 10% 9% 

Ik zal blij zijn als de feestdagen weer 
achter de rug zijn  

32% 34% 31% 29% 31% 33% 35% 33% 42% 28% 
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Opvallende verschillen zien we naar relatievorm. Het zijn vooral alleenstaanden voor wie Kerst minder uitgesproken de 

mooiste feestdagen zijn en voor wie Kerst vaker gevoelens van eenzaamheid en verdriet oproepen. 42% van de 

alleenstaanden geeft ook aan blij te zullen zijn als de feestdagen afgelopen zijn.  

Kerst is een gezins- en familiefeest, wie geen familie heeft om het mee te vieren wordt juist met die dagen op deze 

werkelijkheid gewezen. Tabel 21 lijkt een onderbouwing van deze stelling. Iets meer dan de helft van degenen die volwassen 

kinderen heeft maar niet met hen de Kerst viert, ondanks dat men zegt dat prima te vinden, zal blij zijn dat het weer 2 

januari is straks. Dat geldt ook omgekeerd voor kinderen die nog één of meerdere ouders hebben die in leven zijn, maar die 

niet met hen (ook) de Kerst vieren; 41% van hen zegt blij te zijn als de feestdagen weer voorbij zijn. 

 

Tabel 21: Ik zal blij zijn als de feestdagen weer achter de rug zijn  

Basis: heeft volwassen kinderen resp. 
heeft ouders die in leven zijn 

Viert u over het algemeen de kerstdagen (ook) met 
uw kinderen? 

Viert u de kerstdagen (ook) met uw 
ouders? 

Ja, we gaan 
daar op 
bezoek 

Ja, ze 
komen bij 

mij op 
bezoek  

Nee, 
helaas 

niet 

Nee, 
maar dat 

vind ik 
wel prima 

zo 
Ja, we gaan 

daar op bezoek 

Ja, ze 
komen bij 

mij op 
bezoek  Nee 

% % % % % % % 

 

Helemaal mee eens 15% 12% 34% 30% 9% 8% 22% 

Mee eens 19% 18% 16% 25% 21% 16% 19% 

Niet mee eens, niet mee oneens 34% 32% 27% 32% 31% 37% 28% 

Mee oneens 17% 25% 14% 7% 23% 22% 17% 

Helemaal mee oneens 14% 13% 9% 6% 16% 17% 14% 

 

In tabel 22 hebben we tot slot gekeken hoe de groep die blij zegt te zijn als de feestdagen afgelopen zijn op de andere items 

heeft geantwoord in vergelijking met de rest. De groep is meer bezig met het mogelijke overlijden van een dierbare, is ook 

vaker van plan iemand uit te nodigen, maar ook vaker omdat men zich daartoe verplicht voelt. Voor hen lijkt veel een 

‘moeten’ te zijn; het liefst zou men Kerst en Oud en Nieuw vieren zonder familiebezoekjes. Men voelt zich significant vaker 

eenzaam en verdrietig. De Kerstdagen zijn voor velen van hen niet de mooiste feestdagen en dat het een heerlijk familiefeest 

is wordt ook door relatief weinigen in deze groep onderschreven. Voor velen van hen lijkt Kerst een feest vol van 

verplichtingen.  
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Tabel 22: Blij dat feestdagen voorbij zijn; relatie met andere items  

% (helemaal ) eens met stelling 

Ik zal blij zijn als de feestdagen 
weer achter de rug zijn 

Niet eens of 
neutraal Eens 

 %  % 

Met de Kerstdagen sta ik vaker dan op andere dagen er bij stil dat een dierbare (ouder/ 
schoonouder, partner, kind, broer of zus) zou kunnen komen te overlijden. 

20% 32% 

Ik ben van plan om met de Kerstdagen een bezoekje aan een dierbare te brengen of 
deze uit te nodigen omdat dit wel eens de laatste Kerst voor deze persoon zou kunnen 
zijn.  20% 25% 

.....maar eerlijk gezegd is dat omdat ik me daar toe verplicht voel  6% 20% 

Met Kerst voel ik me vaak eenzamer dan in andere periodes van het jaar  7% 33% 

Met Kerst ben ik verdrietiger dan in andere periodes van het jaar 6% 33% 

De Kerstdagen zijn de mooiste feestdagen van het jaar voor mij  44% 24% 

Kerst is echt een familiefeest en dat vind ik heerlijk  59% 33% 

Kerst vier ik het liefst zonder al die verplichte familiebezoekjes  27% 67% 

Oud en Nieuw vier ik het liefst zonder al die verplichte familiebezoekjes  41% 70% 

Ik ben van plan een bepaalde dierbare uit te nodigen met Oud en Nieuw of bij een 
dierbare op bezoek te gaan, omdat het wel eens de laatste keer voor deze persoon zou 
kunnen zijn. 11% 21% 

....maar eerlijk gezegd is dat omdat ik me daar toe verplicht voel  4% 22% 
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Associatie met Kerst, anders:  

Wij vieren geen kerst. 

Werk 

was het maar weer voorbij 

vrije dagen 

vrije dagen 

vrije dagen 

vreetfestijn terwijl elders op de wereld hoger wordt geleden, dierenleed door onnodig tot slacht over te gaan 

Vervelende dagen 

verplichting 

Verplichte nummers. 

Verplicht gezellig zijn en doen 

Verjaardag van mijn man 

Sneeuw 

overbodig 

opgeklopte verplichte gezelligheid 

opgeklopt gedoe 

Onzin wat veel geld kost 

Niets. 

Lekker niet werken 

lekker eten 

Kerstman 

Is het al voorbij? 

Heidense viering verweven met aspecten waar mensen gevoelig voor zijn, waar de hele wereld aan meedoen 
zonder dat te beseffen... 

Heidens feest 

hard werken 

gezeik 

gewone dag en alle winkels dicht 

Geld uitgeven 

Fake 

Eten 

Een paar dagen rust 

drukke tijd op het werk ,waarschijnlijk overwerk en extra dagen werken 

Drukke dagen 

altijd de zelfde meuk op radio en tv 
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Anders vieren van Kerst:  
N 
genoemd 

vakantie 13x 

Uit eten 6x 

Cadeautjes uitpakkken 6x 

verjaardag vieren 5x 

hotel 2x 

werken 2x 

Auto wassen  
Ben dan aan voet geopereerd dus kan even weinig doen  
Ben in India,genieten daar van de gastvrijheid  
Ben net alleen komen te staan, geen kinderen, dus alleen  
bij familie in Engeland kerst vieren  
Bij goed weer fietsen  
Bijbel lezen, bidden, praten, muziek luisteren  
Bijkletsen kadootjes  
Brocantefair Tilburg  
concert bezoeken  
Denksport boekjes invullen.  
Dierentuin  
dierentuin of museum  
Familie bezoeken  
Feesten  
fietsen  
film op tv kijken  
fonduen  
Gamen  
gewoon lekker eten  
gezellig kletsen en pakjes uitpakken  
Gezellig maken  
Gezellig samenzijn   
in huis rommelen  
jeu de boulle toernooi  
kadootjes onder kerstboom uitpakken bij familie  
kerkbezoek  
Kerstpuzzels maken  
kinderen opbellen  
Kinderfilms kijken van kinderen  
Koken en normale dagelijkse lekkere kost eten  
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lachen, praten en gezelschap  
Lang weekend weg.  
lekker thuis  
met LEGO spelen en zelf pizza maken  
Misschien naar een Kerstmarkt  
naar Efteling  
naar familie  
Normaal tafelen  
Op vakantie  
Ouders bezoeken  
Postzegelen,   
praten en lachen met kinderen en kleinkinderen  
Puzzelen  
reizen  
Relaxen  
reunie  
Sauna  
spelletje  
terugkomen van vakantie (1e kerstdag vliegen, 2e aankomst)  
thuis, bank hangen  
Uit eten en een dagtrip  
Vakantiehuisje   
vlooienmarkt bezoeken  
weekje in een huisje  
weekje weg  
Weet het nog niet  
Winterbarbeque en lekker drinken  
wokken  
Zelf iets lekkers koken  
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Tradities met Kerst? N keer 

Samen eten 20 

Cadeautjes 18 

Kerk 16 

Gourmetten 11 

Kerstontbijt 2 

1 couvert extra voor alle familieleden en vrienden die er niet (meer) bij ons aan tafel kunnen zitten en een 
toost op hen uitbrengen. Fonduen. Christmas crackers. 

1 dag allemaal bij elkaar  
1 dag bij elkaar zijn  
1 dag eten met ouders en familie  
1 dag met hele familie bij elkaar zijn  
1dag samen eten met het gezin  
1e kerst gourmetten  
1e kerstdag naar man zijn ouders. 2e kerstdag naar mijn vader. 

1e kerstdag schoonouders en de tweede kerstdag mijn hele familie bij mij! 

1e kerstdag verjaardag  
24 december  avond naar de kerk  
24 kados uitdelen  
2e dag altijd s avonds naar bioscoop. Cadeautjes bij boom. Wild bij het diner traditie van huis uit. 

2e kerst naar de sauna  
2e kerstdag familiedag  
2e kerstdag met de familie op stap, iets leuks doen  
3e kerst en dobbelen  
Activiteiten en de hele dag samen rond brengen.  
adventkalender  
All you need is love kijken  
alle broers en zussen met aanhang bij jongste zusje  
alle gezinnen doen een gang van het kerstdiner  
Alle kerstdagen met familie samen zijn  
Altijd met familie bij een zijn  
Altijd rollade eten.  
altijd samen vieren met lekker eten en cadeaus, om de beurt bij een van ons thuis 

bietnsoep op de vrijdag voor de kerst  
bij elkaar zijn  
bijzondere gerechten  
Boerenkool met rookworst  
Boom tot aan het plafond, boom kappen in het bos  
Bordspellen  
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brunch op eerste kerstdag  
cadeautjes en veel eten  
cadeautjes onder de kerstboom en kerst met schoonfamilie  
cadeautjes onder de kerstboom en lekker eten met de hele familie 

cadeaus onder de kerstboom verstopt  
Cocktails drinken in de stad vóór het eten  
dag voor kerst geen vlees of vleeswaren  
de kerk en met elkaar eten  
De Kerstboom staat op mijn verjaardag 20 december  
De kerststal  
De kinderen kiezen allemaal een kerstbal uit  
Deense kerstplaat, Portugese salade  
Diner, waarbij ieder gezin of stel 1 gang verzorgd. Andere kerstdag met de andere familie met kadotjes 

Dobbelspel met cadeaus  
dobbelsteenspel  
Een bepaald gerecht maken wat onze moeder elk jaar deed  en waarvan het recept steeds aan de oudste 
doorgegeven wordt 

Een boek onder de boom  
een uitgebreid diner op Kerstavond  
eens in 4 jaar naar EuroDisney  
Eerst eten, dan cadeaus  
Eerst naar schoonpa en daarna naar moeder, op één dag. De andere dag vrijwel altijd samen thuis 

Eerste kerstdag samen ontbijten en daarna kado's uipakken  
elk jaar bij een ander kind kerst viering en eten, op bezoek bij oudere familieleden 

Elk jaar de buiten kerstverlichting duizenden lampjes  
eten  
eten bij familie  kerstboom zetten kerk  
Eten bij oma  
eten bij ouders  
Eten en kerk  
Eten koken met z'n allen  
eten met de hele familie  
Eten met familie  
eten met ouders  
eten met zn allen  
Familie  
Familiebezoek  
familiegerecht spek met peren  
Feestverlichting buiten en binnen  
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Geheim  
geven aan minderbedeelden  
gezamelijk eten (iedereen doet wat)  steeds bij een ander  
gezamelijk in het ouderlijk huis komen en het gezellig hebben.  
gezamenlijk eten met het hele gezin, kleinkinderen  
Gezamenlijk eten op 1e kerstdag  
Gezellig bij de openhaard zitten, spellen spelen.  
Gezellig eten  
gezellig samenzijn met kadootjes  
Gourmetten en All you need is love kijken.  
gourmetten en wandelen en film kijken  
Gourmetten met bijna 20 personen bij schoonouders  
Gourmetten of fonduen  
Gourmetten, uiteten  
hetzelfde kerstmenu  
Hulst decoraties, Christmas pudding en Christmas cake. Karsen. 

Iedereen komt eten  
ik ben jarig 1e kerstdag  
in ieder geval 1 maaltijd samen nuttigen met alle kinderen en kleinkinderen 

Ja bij elkaar komen  
Ja we gaan naar de kerk  
Ja, ik ga 1 middag bij mijn dochter en haar gezin gourmetten  
Ja, ik luister naar Gaitas en Aguinaldos muziek.  
jerstdiner  
Kaarsje branden voor geliefde  
Kabeljauw eten  
kalkoen  
Kalkoen eten  
Ke stmis kerk  cadeaus en familie bijeen  
Kerk bezoek en als familie 1 van de dagen allen bij elkaar komen 

Kerk bezoeken  
Kerk en samen zijn .  
Kerkdienst bijwonen en daarna samen brunchen.  
kerkgang en familiebezoek  
kerkgang, kerstverhalen  
Kerst boom optuigen, samen eten met de hele famile  
kerst diner  
Kerst vieren bij ouders thuis  
Kerstavond (Heiligabend) vieren met het complete gezin.  
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Kerstavond doen we cadeautjes  
Kerstavond en ontbijt samen  
Kerstavond gaan we naar de kerk, voor de kinderen naar bed gaan wordt was the night before Christmas 
voorgelezen. De volwassenen doen als de kids in bed liggen pakjes en surprise. Eerste kerstdag krijgen de 
kinderen hun cadeautje onder de 

Kerstavond met het hele gezin naar de nachtmis.  
Kerstavond naar de kerk daarna broodtafel  
kerstavond naar de kerk, daarna kerstbrood  
kerstavond nachtmis, kerstdag uitgebreid tafelen met ouders en andere familieleden 

Kerstavond vieren met borrel, hapjes en cadeaus  
Kerstavond= pakjesavond, veel verrassingen en  gezellig samen eten van een heerlijk buffet, 

Kerstboom, Christmascake bakken, samen eten  
kerstboom, kerstdiner, avondmis  
Kerstboom, kerststukjes, naar de nachtmis, kerstontbijt, met familie bijeen 

Kerstcadeau's geven aan elkaar  
Kerstcross  
Kerstdiner  
Kerstnacht  
Kerstnacht zangdienst buiten in het centum van ons dorp. Met medewerking van het jeugdorkest. 

Kerstpakketten maken  
Kerstverhalen vertellen  
kERSTVIERING MET DE KINDEREN IN DE KERK  
keststol eten met gezin en moeder  
kinderen  
Kinderkerstfeest in de kerk  
Lekker eten  
lekker eten bij elkaar elk jaar is een ander aan de beurt,dit lukt al jaren.Dus niet steeds de zelfde personen 
voor het diner. 

Lekker eten jezelf zijn gezellig kadootjes  
Lekker eten met zn allen  
lekker eten, veel televisie kijken  
lekker koken  
Lekker lang eten  
lekker muziek spelen  
Lekker samen eten  
Lootjes trekken  
lootjes trekken bij mijn familie en op 1 van beide dagen gezellig bij elkaar de kadootjes uitpakken. Borrelen en 
eten bij schoonfamilie geen kadootjes meer. 

Maakt niet uit waar, maar met elkaar  
meezingen in de mis  
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met alle kinderen gezellig op een van de kerstdagen samen zijn en eten 

Met alle zusters bij elkaar komen  
Met de hele familie eten op 2e kerstdag  
Met elkaar eten  
met gehandicapte zoon naar Amsterdam de Dominicus kerk  
Met hele familie van echtgenote en mij verjaardag jongste zoon vieren (inmiddels 38) 

met het hele gezin  
Met het kerstdorp spelen  
Mijn vrouw is jarig op 1e kerstdag  
Na de maaltijd kerstfilm kijken  
Naar de kerk en gezamenlijk eten  
Naar de kerk gaan en bij elkaar komen  
naar de kerk gaan en een kerstboom neerzetten  
naar de kerk gaan en gezamenlijk eten  
Naar de kerk gaan, en met het gezin onze dierbaren herdenken die er helaas niet meer zijn 

naar de kerk gaan, met familie uitgebreid tafelen  
naar de kerk op 1e kerstdag  
Naar de kerk op kerstavond.  
Naar de kerk. En kinderkerstfeest met de verschillende kinderclubs van de kerk 

naar de mis gaan  
Naar ouders eten  
nachtmis  
Niets doen , behalve de auto wassen  
Op Kerstavond een broodmaaltijd gebruiken  
oude natuurgodsdienst rituelen , yule  
Pakjes onder de kerstboom en sjoelen  
Pannenkoeken bakken  
Rollade eten  
samen brunchen en dineren  
samen chinees eten bij mijn ouders thuis  
Samen eten en cadeaus uitpakken  
Samen eten, naar de kerk  
Samen gourmetten met de hele famile  
samen kerstdiner met de familie  
samen koken en eten  
Samen twee jarigen verwennen en feestvieren  
Samen zijn  
Samen zijn en spelletjes doen  
samenzijn met mn zussen  
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Soms maken we een spelletje om te weten wie een cadeautje mag pakken 

spelletjes doen en lekker eten  
Stilstaan bij dierbaren die zijn overleden  
strandwandeling 1e kerstdag met het gezin  
Stro waarin je  walnoten en munten moet zoeken  
Surprise  
sushi eten  
taart bakken  
Top2000  
tweede kerstdag is bij ons Prinsjesdag waarin nieuwe plan voor komend jaar wordt besproken incl. 
vakantieplannen en zo 

Uit eten  
uit eten met broers en zussen en aanhang en moeder  
uit eten met de familie  
Uiteten bij ons standaard restaurant op tweede kerstdag  
uitgebreid dineren en kadootjes onder de boom  
uitgebreid eten en als het kan 24 december naar de nachtmis  
Uitgebreid eten en cadeau's  
Uitgebreid tafelen en iemand uitnodigen om ook een fijne kerst te bezorgen. 

veel versiering in huis en cadeautjes voor elkaar  
verjaardag  
verjaardag vieren  
verjaardag zus en schoonzus op 25 dec  
vroeger, nu niet meer  
wandeling met zijn alle  
we eten een uitgebreid maal met zijn allen en spelen dan een spel 

we vieren de geboorte van Christus, de Verlosser van de wereld die ook uw Verlosser wil zijn. 

Wij eten met z'n allen en iedereen maakt een deel van het kerst menu. daar na delen we cadeautjes uit die 
echt niet veel kosten. 

Wij lezen 't was the night before christmas iedere kerstavond voor aan de kinderen 

wij vieren de winterzonnewende, oftewel Yule  
worstenbrood bakken en eten  
Zo veel mogelijk samenzijn met het gehele gezin  
zoveel en lang mogelijk boven op elkaars lip zitten (zonder ruzie)  
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Wijze herdenken, anders:  
Aantal 
keer  

In gedachten/ er aan denken 41 

eerste kerstdag is verjaardag overleden vader  
Gewoon herinneringen ophalen bij mezelf  
denken aan herrinneringen van kerst toen ze er nog waren.  
hou het bij me zelf.dat gevoel zo diep van binnen...  
Rustig wandelen in natuur.  
in gedachten is hij bij de familie  
Praten in mijzelf tegen iedereeen die ik mis en de waardering voor hun in mijn leven  
sta iedere dag stil bij overledenen in gedachten  
aan denken en tegen praten  
Herinneringen ophalen,in gedachten of tijdens gesprekken  
ik denk aan ze en zou willen dat ze er nog bij waren, ik voel me altijd zwaarmoedig met de kerstdagen, zodra 
het voorbij is dan heb ik nergens last meer van. Ik kan het zelf niet goed plaatsen 

Zelf herdenken  
meer dan anders aan denken  
denk bijna iedere week aan mijn moeder en vader  
mijn dochter is op kerstavond 1980 overleden.  
meer in gedachte en met herinneringen  
Geef een handkus naar de lucht  
Praten met overleden dierbaren, net zoals ik het hele jaar door ook doen  
bidden  
stiefvader was op 2e kerstdag jarig, 2006 overleden.  
gewoon persoonlijk herdenken  
Gedachtens van vroeger de gezelligheid  
kerkgang  
Of zelf aan denken Herenringen en ideeën bedenken of erover praten  
Bij het kerst diner van alle overledenen een herinnering op tafel in de vorm van servies of kaars,of bestek.Zo 
zijn ze er bij 

1 couvert extra op tafel als symbool voor al degenen die er niet (meer) bij kunnen zijn en een toost op hen 
uitbrengen. 

muziek van vroeger luisteren  
in stilte gedenken  
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Met wie herdenken, anders:  

Zie boven, alleen of met mijn familie 

Vrienden 

Partner, gezin EN familie 

Of alleen of met ouders 

met moeder 

met mijn oma 

met iedereen die bij ons aanschuift 

Met familie van die gene, want al ga je alleen je komt daar altijd iemand/familie tegen 

Met een hele goede kennis 

met de kids 

Met de in het buitenland wonende naaste familie van overledene 

Met anderen maar in stilte 
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Aandacht aan zieke of eenzame familieleden N keer 

Bezoek 62 

Uitnodigen 36 

Bezoek of telefoontje 12 

Kaarten te sturen 12 

ze uit te nodigen of te bezoeken 10 

Kaarsjes branden 3 

1 kerstdag samen door te brengen. Gezelligheid bieden.  
aandacht voor de PG cliënten waar ik werkzaam voor ben  
als het kan ze op te halen. anders naar ze toe te gaan om samen te zijn  
altijd een  paar uurtjes daar zijn en iets speciaals meebrengen  
Ben zelf bed?egerig en aflopend (longemfyseem 12% longcapaciteit) kan dus niets meer.  
bezoek aan moeder op tweede kerstdag  
Bezoekje aan oma  
bidden  
bij mijn moeder langsgaan of lekker laten tafelen bij ons thuis  
bij ze op bezoek te gaan, of ze uit te nodigen  
bloemetje, kaart, contact  
Cadeautjes  
contact op te nemen bezoek enz  
contact te zoeken  
contact zoeken en/of bezoeken  
Die ophalen en weer thuisbrengen met het kerstdiner  
Doneren  
door aan hun te denken  
door naar naar ze toe te gaan,of ze op te halen bij mij thuis  
Door op bezoek te gaan en wat gezelligs mee te nemen  
door te helpen met voorbereiden en eten klaar maken  
Door ze bv uit te nodigen, zodat ze niet alleen zijn  
Door ze erbij te betrekken  
Door ze thuis te halen  
door ze uit te nodigen voor de feestdagen  
door ze uit te nodigen, kadootjes veel aandacht geven  
Een extra kaartje of telefoontje.  
een kerststukje brengen  
Een oude buurman te eten vragen  
een van de kerstdagen samen te zijn  
eenkaart te sturen en contact met ze op te nemen via de telefoon of langs te gaan  
Er te zijn  
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er voor te zorgen dat ze niet alleen zijn op die dagen  
er voor ze te zijn  
extra bezoekje met iets lekkers of zo  
Extra cadeau , bezoek  
Extra contact  
Extra contact gelegd hebben.  
Extra in de watten leggen  
Extra langsgaan met lekkers  
Familietraditie  
Ff bellen  
Ga zo nodig een bezoekje brengen  
Gaan altijd op vezoek in mijn oma' huis  
Geef geld aan de armen  
gehandicapte broer wat lueks mee te doen op die speciale dag  
Geld doneren  
Gezellig uit te nodigen  
hen te bellen of even bij hen langs te gaan  
hen uit te nodigen, of te bezoeken  
het is rond die tijd altijd her en der zelfgemaakte kerstpakketten te versturen en/of rond te brengen.  
het kan mijn laatste kerstmis zijn  
Hun verjaardagen  
Iets extra aandacht  
Ik ga wandelen met mijn moeder in de rolstoel. Dat vindt ze heerlijk.  
In ieder geval een kerstdag op visite te gaan.  
Ja , extra bezoek of telefoontje  
Ja dat zij dit misschien niet kunnen meemaken  
kaart cadeautjes  
Kaart sturen, bellen  
kaart sturen, bezoekje brengen  
Kaart/e-mail en bellen  
Kaarten versturen en daar aandacht aan besteden.  
Kaartje , bezoek, uitnodigen voor eten  
kaartje en/of bezoek  
kaartje of bezoekje in de week voor of na kerst  
kaartje te sturen of telefoontje  
kerst bij mijn ouders te vieren  
Kerst met familie te vieren  
kerstattenties rond te brengen  
kerststukje maken  
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Kleinzoon opvangen  
koffiedrinken na de mis  
Komt bij ons eten  
Langs te gaan en een kerstmaaltijd te brengen  
langs te gaan, cadeautjes of iets lekkers langsbrengen of door ze uit te nodigen  
langsgaan ff bellen  
Maak zorg dat die niet alleen zijn  
maar die heb ik niet. Dus dat is niet nodig, anders had ik het zeker gedaan.  
mantelzorg voor een oudere dame die zelf geen kinderen heeft  
mantelzorg  
Mijn moeder te bezoeken in bejaardentehuis  
mijn moeder van 90 jaar bij mij kerst door te brengen  
Mijn oma bezoeken  
Mijn oma uitnodigen voor ontbijt  
misschien door bezoek, maar niet anders dan de rest van het jaar  
moeder (91) en eenzame odueren  
N kaartje met tekst bellen n mail sturen  
om bij hen thuis met meegenomen spullen een kerstdiner in elkaar te flansen  
Om even te bellen  
oma bezoeken  
oma en oudere tantes uit te nodigen  
Oma extra in het zonnetje zetten  
oma komt normaal ook kerst bij de familie vieren, dit jaar niet met ons erbij, omdat wij in Engeland zijn. ze 
is met geen enkele kerstdag alleen  
ontbijt te brengen  
onze oudjes zijn nog mobiel en die komen bij ons. we hebben geen zieke  
Op bezoek bij de oma's  
op bezoek en een leuke kerst van maken  
Op bezoek te gaan of een kaart/brief te sturen.  
Op de koffie bij ouwe oma  
op de koffie en een praatje  
Op visite te gaan en wat extra aandacht te geven  
Opbellen/kaartje sturen, zo mogelijk langsgaan, te eten vragen.  
Ouders te bezoeken  
ouders te eten te vragen  
samen te zijn  
Samen kerst vieren  
Soms uitnodigen met een der kerstdagen  
Sowieso uitnodigen (als we het bij mij vieren) of langsgaan  



   
 

20171214 Kerst en Oud en Nieuw      Pagina 34 2017-12-18 
  

te zorgen dat ze niet alleen zijn met kerst  
telefonisch en kaartje  
Telefoontje of bezoek  
Tijd met ze doorbrengen  
uit te nodigen met eten  
uit te nodigen, 1 meer of minder maakt niet uit.  
Uitnodigen  voor diner  
Uitnodigen bij mij thuis  
uitnodigen en gezellig maken  
uitnodigen en/of extra langs gaan om te knuffelen en een extraatje te brengen.  
Uitnodigen om kerst mee te vieren  
uitnodigen om samen te zijn  
uitnodigen voor eten  
Uitnodigen voor het eten  
uitnodigen voor kerstdiner  
uitnodigen, of een bloemetje geven  
Vaker langsgaan, helpen met voorbereiding  
vaker naar ze toe te gaan  
Vaker op bezoek  
van alles  
Vragen of ze langs komt of bellen.  
Vragen te komen  
Wat dan ook....hulp, eten, boodschappen doen...  
Wat van je laten horen en / of een bezoek brengen  
we vragen ze een dag extra langs te komen  
Ze meer te zien  
Ze te bezoeken of in huis te halen  
Ze uit te nodigen en op te halen.  
Ze uit te nodigen voor het kerstdiner  
Zieke oom  
zo wie zo te bezoeken, wat lekkers mee nemen  
Zou ik wel doen maar geen oude zieke eenzame familieleden  
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Aandacht voor zieken en eenzamen in de buurt/ stad N keer 

Bezoeken 28 

kaartje 9 

Uitnodigen 8 

Bezoek of kaart 6 

bezoekje brengen of bellen 5 

bellen of kaartje 4 

Als ik er een kan vinden...dan doe ik alles wat nodig is  

Als vrijwilliger in een instelling voor dementerenden rond Kerst een gezellig kerstdiner verzorgen, samen 
met andere vrijwilligers.  

bezoeken en voor hen te koken  

bezoeken met bloemetje  

Bezoeken of in huis te halen  

bezoekje, kerststukje, kaartje, stukje chocolade  

Bieden van gezelligheid en een goede maaltijd  

Bij de buurtjes langs te gaan  

Bloemetje laten bezorgeb,aangezien ik er zelf   in het buitenkand ben  

bloemetje, kaart, contact  

boodschappen halen voor haar  

buren  

Buren bijpraten  

buurman die alleen is uit te nodigen  

contact op te nemen bezoek enz  

De dag van kerstavond brengen mijn dochters en ik kerstkoekjes rond die we zelf hebben gebakken in de 
buurt  

De oude buurman voor het kerstdiner uitnodigen  

De oude mensen die  geen familie hebben  

Door een kaartje te sturen of even bellen.  

Door ieder jaar weer iemand uit te nodigen die bijvoorbeeld eenzaam is.  

Door ze erbij te betrekken  

door ze niet alleen met Kerst maar regelmatig een bezoekje brengen  

Door ze voedsel te geven en laten zien dat ze niet alleen zijn.  

een bezoekje brengen met kerststukje  

een feestmaal voor de buurtouderen te verzorgen  

Een flesje wijn brengen bij mn oude buurman die alleen woont  

Een kaartje brengen en vragen of ik iets voor ze kan doen.  

een kerststuk brengen en koffie drinken de dag voor kerst  

een kerststukje brengen  

Een praatje  

Een presentje te geven  
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Een traktatie te brengen en op bezoek te gaan  

eten bereiden  

even bij ze langs te gaan met een attentie  

Even binnen te lopen en een praatje maken  

even een plantje of iets lekkers te brengen  

even koffie drinken samen  

gezamenlijk leuke dingen te doen  

Gift straatkrant  

Goede doelen  

Het hele jaar al vrijwilligerswerk  

het samen te vieren of ook contact te zoeken  

iemand die het minder heeft anoniem te verrassen met een door mij samengesteld, persoonlijk kerstpakket  

Iets van eten voor hun klaar te maken  

ik ga langs bij 2 bejaarde mensen in mijn buurt met een kerstwens & cadeautje  

Ik werk in de zorg  

Ik werk op een gesloten afdeling voor dementerenden ouderen  

in een clubhuis saam  

kaart sturen  

Kaartje ,bezoekje  , zorgen dat zij of bij ons eten , anders een kerstmaaltijd laten bezorgen  

Kaartje en attentie  

kaartje of bezoekje in de weken rond kerst  

kerst tractatie  

kerstattentties rond te brengen  

kerstbakje of eten brengen  

Kerstpakket brengen  

kerststukje maken  

langs te gaan, cadeautjes of iets lekkers langsbrengen of door ze uit te nodigen  

leuke dingen  

matelzorg  

mensen die het minder hebben deel ik eten mee en spullen wat ik kan missen deel ik dan uit  

misschien door bezoek, maar niet anders dan de rest van het jaar  

ontbijt te brengen  

Op 1e kerstdag nodigen wij altijd vrienden van onze kinderen uit die alleen zijn.  

op bezoek en een leuke dag van maken  

Pakket  

per gewone post kerstkaarten te versturen en/of er met een babbel kerststukjes af te geven.  

Persoonlijk kaartje of berichtje  

praatje, telefoontje en kaartje  

Samen zijn  
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Soms vrijwilligerswerk bij leger des heilstaat tijdens de kerst  

Sowieso uitnodigen (als we het bij mij vieren) of langsgaan  

sturen van een kaart  

Te bellen of langs te gaan  

Verhalen schrijven  

Via werk  

Voedselbank steunen  

Vrijwilliger Humanitas project sociaal isolement  

Vrijwilligerswerk in het wijkpunt. Een gezellige dag voor eenzame ouderen.  

wat lekkers brengen  

wat lekkers/leuks te brengen  

we spreken met 4 'ingewikkelde' vrienden af voor 2e kerstdag  

ze aandacht te geven of uit te nodigen  

ze iets te sturen of indien mogelijk zelf brengen  

Zorg dat die niet alleen zijn.  
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Kerstfilms  N  

Geen  675 

Home Alone 321 

Scrooge 94 

Sissi 51 

Santa Claus 49 

A Christmas Carol 35 

The Grinch 34 

White Christmas 31 

Muppets Christmas Carol 25 

Annie 16 

Sound of Music 15 

Love Actually 14 

Bad Santa 9 

The Polar express 9 

Disney 6 

Als je begrijpt wat ik bedoel 5 

Gremlins 5 

The Holiday 5 

Elf 4 

Kerst 4 

Alle kerstfilms 3 

Arthur Christmas 3 

It's a Wonderful Life 3 

National Lampoons christmas vacation 3 

Bambi 2 

Beethoven 2 

Christmas 2 

Christmas vacation 2 

Heel veel 2 

Jezus christ superstar 2 

kerstman 2 

Merry Christmas 2 

Oliver Twist 2 

Rudolph  de Red nose rendeer 2 

The Nightmare before Christmas 2 

Actie film  
alf  
all I want for christmas  
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alle films zijn ok  
allemaal goed  
Allen thuis  
alles is familie of die engelse versie  
Alles is liefde  
Alles zonder een kerstman  
animatie films  
babes  
Bad Santa, the Nightmare before Christmas  
Belle en het beest kerstfilm  
Boyfriend for christmad  
Bridge jones  
Christmas vacation Chevy chase  
Christmas visitor  
Christmas with Harold and Kumar  
Christmas with the Cranks  
Claus  
de herberg van het 7e geluk  
Dennis the mannich  
Die hard  
Dinner for One  
div.  
dr zhivago  
dumb and dumber  
earnest saves christmas  
Een disney folm  
engeltje blauwteen  
er zijn er meerdere  
ET  
film van Dickens  
Flodder  
For the life of Brian  
Frozen  
geen en allemaal (Santaclaus)  
Geen enkele, ik kijk dvd's die nog niet bekeken zijn ipv vreselijke kerstfilms 

Geen idee  geen geweld films  
geen idee, als hij maar goed is (geen Komische)  
Geen voorkeur. Kijk weinig films.  
Geen, ik haat kerstfilms  
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Gosh  
Grissworld  
Griswalds, National Lampoon  
Guns of navaronne  
Hachi  
Hachi ko  
Hatchi  
heb er vele  
heb ik geen zijn allemaal goed  
heb ik niet, heb daar een hekel aan  
Heb ik niet. Tijdlang home alone 1&2 maar te vaak gezien  
Heb ik niet. Vindt alle kerstfilms leuk.  
Heksen  
heleboel  
Hello wien sissie  
How the grinch stole Christmas  
i'am dreaming .............  
Ik heb niet echt een favoriete film, wat mij als eerste te binnenschiet isde film 'Polar Express' 

ik houd niet van kerstfilms en zie liever een leuke gewone film  
ik kijk geen tv  
Ik kijk nooit films, maar als ik iets moet zeggen, Santaclaus.  
ik vind heel veel kerstfilms leuk  
Independance day  
IT  
jingel bells  
Jingle all the way  
Jinglebells  
kerst met dribbel  
kerstmis  
kersttijd  
Komedie  
kruimeltje  
Legends of the guardians  
Little house on the prairie  
Lord  
Lord of the ring (voor zover deze doorgaat voor een kerstfilm)  
Lord of the rings  
Maakt niets uit , zijn allemaal leuk !  
MACB the vagabond  
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Mathilda  
Meisje met de lucifers  
Mickeymouse  
Mickey's kerstfeest  
miracal on 34th street  
mirelcaal op 24street  
niet een bijzondere film, we kijken meestal 1 van de films die er wordt uitgezonden 

Niet één in het bijzonder, als het maar lieflijk is!  
nieuw james bond film  
Nightmare before christmas  
Office Christian party  
Oli B Bommel  
olie beer bommel  
oude gezellige films  
Over die gierige man Aban....Engelstalig is het mooist  
pak van mijn hart  
Peter Pan  
Planes Trains and Automobiles  
ratatouie  
rendeer games  
Rom coms  
romantisch  
secret santa  
Serandipati  
sesamstraat kerst  
Shrek  
Starwars  
Tekenfilm van Walt Disney  
The Family Man  
Trading Places  
type o negative christmas  
Uncle sgrooge  
Vindt veel leuk  
waterships down  
While you were sleeping  
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Favoriet kerstmaal  Aantal keer  

Geen/ geen voorkeur 311 

Gourmet 241 

Kalkoen 96 

Kip 52 

Rollade 51 

Konijn 32 

Biefstuk 29 

Wild 23 

chinees  22 

Varkenshaas 21 

Niets speciaals/ niet bijzonders  17 

Boerenkool 16 

Fondue 14 

Alles 11 

Ossenhaas 8 

Stoofperen 8 

Vlees 8 

Beef Wellington 6 

Eend 6 

Patat 6 

Zalm 6 

Kiprollade 5 

Pizza 5 

Sushi 5 

Van alles 5 

Gevulde kip 4 

Gewoon eten 4 

Indisch eten 4 

Kaasfondue 4 

Pizarette 4 

Rosbief 4 

Beenham 3 

brunch 3 

grieks 3 

Haas 3 

hachee 3 

Hert 3 

Hertebiefstuk 3 
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kerststol 3 

Oliebollen 3 

Ovenschotel 3 

Pom 3 

Ragout 3 

Schnitzel 3 

soep 3 

Veel 3 

vis 3 

Aardappelgratin 2 

Bami 2 

bbq 2 

Brood 2 

Carpaccio 2 

Een wildgerecht 2 

Friet 2 

garnalen 2 

Garnalen cocktail 2 

Gevulde kalkoen 2 

Hollandse pot 2 

Iets gemakkelijks 2 

Iets met wild 2 

Ik vind alles lekker 2 

Kerst stol 2 

Kerstbrood 2 

Lekker eten 2 

Normaal eten 2 

pasta 2 

Rijsttafel 2 

Rolade 2 

Salade 2 

steengrillen 2 

tapas 2 

Tiramisu 2 

Verschillende 2 

Wildgerecht 2 

wisselend 2 

3 gangen diner  
Aardappel krokketten  
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aardappel, groente en vlees  
aardappelen met vlees  
Aardappelkroketjes  
aardbeienbavarois  
Alles behalve gourmetten.  
Alles is lekker  
alles vind ik lekker  
alles wat lekker is  
alles zolang we maar samen zijn maakt het me niet uit  
Als het maar lekker is  
Als het maar speciaal is en lekker  
Ananas bavarois  
andijviestamp  
aspergesoep  
Beenham met aardappeltjes en heel veel groente  
Beenham met honing mosterdsaus, stoofpeertjes en spruitjes 

bezorg maaltijd  
biefstuk en friet  
biefstuk met friet  
Biefstuk, Kip  
bietensoep op zijn Pools  
boeuf bourgignon  
boeuf bourguignon  
Boeuf wellington  
bourgondisch stoofvlees  
buffet  
Californian Roll  
carpaccio en biefstuk  
Cashewnoten taart  
Cevapi  
Charlotte Russ desert  
Chinese rijsttafel  
Chipolatapudding  
Chipolatapudding pudding  
Chocolade mouse  
Courgette  
cranberries  
Dat verschilt  
dessert  
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Disneyfilms  
Diverse vlees soorten  
doe ik geen speciale kerstgerecht  
doe maar gewoon  
Draadjes vlees of zo en stoof peertjes  
Draadjesvlees  
droge bonen  
duits  
Een goed stuk vlees  
een heerlijk stuk rosbief met alles er op en er aan.  
Een lekker stuk vlees  
een lekker stukje vlees  
eend of gans  
eendeborst  
eendenborst  
Eet gewoon niet bepaald een kerstgerecht  
eigengemaakte tomatensoep  
Elk (luxere) gerecht (dan normaal) is genieten.  
Elke keer bedenken we iets anders  
Elke kerst iets anders  
Erwtensoep  
Eten en drinken dat mooi verdeeld kan worden  
Eten mess  
everzwijn met cranberry saus  
fazant  
flappie (konijn dus uit eigen kweek)  
Flensjes met banaan en slagroom als toetje  
foe young hay  
Fondue of gourmet  
Friet met zuurvlees  
Frikandellen  
Frituur  
fufu met soup.  
Gamba’s  
Garnalen cocktail, Schnitzel, pommes parisiennes, haricots vert, Glas Wijn, Ijs met vruchten en slagroom, koffie 
met likeur 

garnalen coctail  
Garnalencocktail met gourmetten  
Garnalencocktail of kipcocktail, varkenshaasje met friet en sperziebonen, ijs. 
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gebak  
gebaken witlof  
gebakken aardappelen  witlof met ham en kaas uit de oven  ijs na 

Gebakken aardappelen., broccoli  met kaassaus en varkenshaas met champignonsaus 

gebakken aardappels met rollade  
Gebakken aardappels spinazie en biefstuk  
gebraden eend,  
Gebraden Haas  
Gebraden kip  
gebraden kip uit de oven  
Gebraden rosbief  
geen voorkeur..zo sober mogelijk  
Geen voorkeur; elk jaar is het menu anders  
Geen, we eten altijd Chinees maar dat gaat je ook de keel uithangen. 

geen, wij eten altijd lekker. dat hoeft niet alleen met kerst 

Gegrilde Kip  
gehaktbal  
Geroosterde lam  
Gestoofd vlees  
gewone pot  
gewoon een goede maaltijd, maar met zo weinig mogelijk bout/vlees 

Gewoon hollands  
Gewoon lekker eten  
gewoon lekker koken  
Gewoon lekkere hapjes  
gezelligheid  
gezond en kleurlijk  
gezond gewokte groente met vlees  
goulash  
Gourmet en tapas  
Gourmet of gebakken aardappels met rollade en groente 

Gourmet of lekker stukje vlees  
Gourmet, garnalen  
grand dessert  
Gratin  
Gril  
Ham met aardappelen  
Hamburger Frites  
Hapjes  
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Hartige krans met gehakt  
hartige taart  
Hazenpeper met rode kool  
Hazepeper  
Hazerug  
heb er vele  
Heb ik niet, geen kalkoen of konijn ofzo  
Heel divers  
Heerlijke rollade  
hertenbiefstuk met gevulde appel, rauwkost en ovenaardappelen 

Het na gerecht.  
het toetje  vers fruit  
hetzelfde  
hollandse kost  
hutspot  
Iets feestelijk  
Iets met vis  
Iets simpels  
Ijs  
ijstaart  
Ik heb geen favoriet kerstgerecht  
Ik heb geen favoriet kerstgerecht, ben wel gek op bijzondere nagerechten zoals de 'ijstombe', tiramisu enz. 
maar voorop staat het samenzijn. 

ik lus alles  
ik vier geen kerst  
ik vind alles lekker, bestaan er dan speciale kerstgerechten? 

ik zie welwat we eten  
Indiaas eten  
Italiaans  
Kabeljauw  
Kalakoen of kip gerechten  
Kalfsmedaillons met oesterzwammen, brie en paprikapoeder uit de oven 

Kalkoen biefstuk  
KALKOEN EN HERT  
Kalkoen gevuld  
Kalkoen uit de oven  
Kalkoen uit oven  
kalkoenbouten met zuurkool  
kalkoendijen  
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Kalkoenrollade  
Kan van alles ziijn  
kapoen  
Kerriesoep , kalkoen met trimmings en chipolata pudding 

Kerry  
Kerst  
Kerst brood  
kerst tulband  
Kerstkransjes  
kerststol en garnalencocktail van mijn moeder  
kip garnalen  
Kip gebakken aardappels en rode kool  
Kip met aardsppel  
kip met kerriesaus  
Kip met witte wijn uit de oven  
Kip of goulash  
Kip of kalkoen.  
kip rollade aardappeltjes groente  
kip uit de grill  
kip uit de oven op special manier gemaakt  
Kip uit romertopf  
Kip van het spit met patat  
Kip,gebakken aardappelen.  
kipcocktail  
kipcoctail  
kippebout  
kippenpastei  
Kippensoep  
kippensoep op  zijn frans. agnes d" sorel  
Kleine gerechtjes  
Knus met iedereen die ik lief heb  
Konijn aardappelschotel  
Konijn in het zuur  
Konijn vind ik van huis uit nog steeds lekker.  
Konijn,  
konijn, stoofperen en custart pudding  
konojn  
konujn  
koud buffet  
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koude schotel  
krentenbol  
krieltjes spruitjes peertjes rollade  
kuiken  
Kwartel  

lam  
Lam met Portwijn saus  
lams  
Lamsbout  
Lamsbout met muntpesto  
Lamsbout, stoofpeertjes  
Lasagne  
lekker eten, niets bijzonders  
lekker stukje rundvlees  
lekker stukje vlees  
Lekker voorgerechtje, Lekker vlees, groentes, frietjes/aardappeltjes. ijstaart toe 

ligt eraan waarik zin in heb  
lust alles  
Luxe hapjes  
maakt helemaal niet uit. Mag ook andijvie met een gehaktbal zijn. 

maakt me niet zoveel uit. Gaat mij meer om het samen eten ipv hetgeen we eten 

maakt niet uit als het maar gezellig is  
Maakt niet zovvel uit maak wel altijd op z'n minst 4 gangen 

maakt niets uit ( als ikzelf maar niet hoef te koken)  
Makkelijk  
meerdere  
meerdere kleine gangen  
met kerst eten we net als anders en ik lust graag pasta  
met vlees  
Mix grill  
mosselen  
nasi  
Nasi kip  
nidwalder ofetori  
niet specifiek; gewoon gezellig eten met een extra wijntje 

Normaal gezellig eten  
normale pot  
Normandische kip  
Ossehaas met pepersaus  
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ossenhaas in rode wijn saus  
Ossestaartsoep  
Pannrkoek  
parelhoenfilet  
Pastei met ragout  
Pasteitjes  
Pavlova  
Pindasoep  
Plate  
plumpudding  
pommes dauphinois  
Pompoensoep  
Poolse zuurkool  
portugese salade  
Ragout in bladerdeeg bakjes.  
Rendang  
rijst met groenten  
Rijstepap  
risotto  
Roast potatoes  
Roast turkey dinner - traditioneel Engels.  
rode kruidbroodjes,  kerststol, alle zelfgebakken , gemaakte gerechten 

rolade met gebakken aardappelen en groente  
Rolade/wildvlees  
rollade  met  gefrituurde  aardappeltjes met boontje ingeroldmet spek 

Rollade alla grieks  
rollade en stoofperen  
Rollade en veel lekkere groenten.  
rollade mer rode kool en appelmoes  
rollade met aardappelkroketjes en appelmoes  
Rollade met aardappelpuree en bloemkool met een sausje 

Rollade met friet  
Rollade met rode kool  
rollade met witlof in ham en kaas  
Roti met kippen  
Runderollade  
rundertong  
salades  
Salades, Chinees  
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sarmale  
Sate  
Saucijzenletter  
seitan rollade met champignon sju  
Serrano ham  
simple kost  
Sla  
snacks  
snert  
spareribs  
spek met peren  
sperciboontjes, saté, gebakken aardappeltjes  
spijs  
spinazie met kip  
spruiten met rollade  
Spruitjes  
Stampot  
stamppot  
steen grillen  
Stokvis  
stoofpeertjes en verschillende vleessoorten  
stoofschotel  
Stoofvlees  
suddervlees  
Surinaams  
Tapas - gourmet -  
Toetje  
tournados stroganoff  
trifle  
tuinbonen  
turkey  
uitgebreed  ontbijt  
uitgebreid met wild  
uitgerbeid eten met de familie. gourmetten  
Van alles wat eigenlijk  
van alles wat op tafel  
Vanalles  
variabel  
Varkensfilet  



   
 

20171214 Kerst en Oud en Nieuw      Pagina 52 2017-12-18 
  

Varkenshaas en groenten met gebakke krieltjes  
Varkenshaas in katenspek met gegratineerde aardappelen en verse boontjes 

Varkenshaas met abrikozensaus  
Varkenshaas met champignons  
Varkenshaas met champignons roomsaus  
varkenshaas met champignonsaus  
Varkenshaasje met alles erop en eraan  
varkenshaasje met pepersaus  
veel lekker  
Veel verschillende hapjes  
Vegan  
Vegetarich  
Vegetarisch  
vegetarisch eten  
vegetarisch gerecht  
Vegetarisch, alles lekker  
Vegetarische lasagne  
Vele gerechten  
Velen  
Verrassing  
verrassing gerecht gemaakt door partner (kok)  
Verschillende hapjes  
Verse rode kool, met gebaken aardappels en zelfgemaakte gehaktballen 

viennetta ijs  
visschotel  
vlees (varkenshaasje)  
vlees bakken op een bakplaat  
vlees maakt niet uit  
vleesgerechten  
waarmee we lang aan tafel zitten en kort in de keuken hebben gestaan; allemaal iets klaargemaakt 

Wat mijn echtgenoot maakt  
we eten altijd gourmet, maar daar ben ik niet zo'n fan van 

Wij zijn vegetariers. Gepofte aardappeltje , gepofte kastanjes , toetje 

Wild en.gevogelte  
wild vlees  
Wild zwijn  
wild zwijn bout met cranberry  
wild, hertenbiefstuk  
Wilde eend  
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Wilde otter  
wildzwijn biefstuk  
Witlof  
Witte chocolade  
zalm, varkenshaas champignonsaus pepersaus frietjes gebakkenkrieltjes salade en ijs na 

Zalmcoctail en konijn  
Zalmsalade (familierecept van mijn vrouw) en huisgemaakt Tomatensoep(familiegerecht van mijn vrouw) 

Zeebaars  
Zelfgebakken brood  
zelfgemaakte ragout  
Zolang het met liefde wordt bereid is alles prima  
Zuurkool  
Zuurvlees  
Zuurvlees met aardappels  
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B I J LAGE  2  STEE KPROE F  
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SAME NSTE LLING STEE KPROE F  

 

In tabel 1 treft u de samenstelling van de steekproef; de verdelingen naar achtergrondvariabelen zijn representatief voor 

de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder.  

 

Tabel 1: Verdeling respondenten 

 Aantal % 

Totaal Totaal 1570 100% 

U bent: 
Vrouw 785 50% 

Man 785 50% 

Leeftijd 

25 tot en met 34 jaar 263 17% 

35 tot en met 44 jaar 296 19% 

45 tot en met 54 jaar 342 22% 

55 tot en met 64 jaar 325 21% 

65 jaar en ouder 345 22% 

Gezinssituatie 

Alleenstaand zonder kinderen  282 18% 

Alleenstaand met kinderen 107 7% 

Weduwe/ weduwnaar 45 3% 

Gehuwd of samenwonend zonder kinderen 475 30% 

Gehuwd of samenwonend met kinderen 619 39% 

Anders, namelijk (meestal inwonend/ LAT) 43 3% 

Regio 

Noord 163 10% 

Oost 316 20% 

West 759 48% 

Zuid 332 21% 

Opleiding 

Laag 211 13% 

Middelbaar 880 56% 

Hoog 479 30% 

 
In het onderzoek maken we verder onderscheid naar relatievorm, het (nog) hebben van ouders die in leven zijn en het 

hebben van volwassen, niet meer thuiswonende, kinderen. Zeker de laatste twee vragen zijn logischerwijs zeer sterk leeftijd 

gerelateerd.  

Bij de uitsplitsingen in het rapport moet men erop bedacht zijn dat bij sommige uitsplitsingen de verschillen mogelijk aan 

deze achtergrondverschillen zijn toe te schrijven. Daar waar mogelijk (en op voorhand logisch) is voor de effecten hiervan 

gecontroleerd.  

 


