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opgang van een nieuw seizoen (lente). Uiteinde-
lijk is deze benaming toegepast op de christelijke 
viering van de wederopstanding van Jezus Chris-
tus, Hij luidde het nieuwe tijdperk in. Het Neder-
landse woord Pasen komt echter van het Latijnse 
woord ‘pascua’, dat weide betekent en op die 
manier zou verwijzen naar de lente.

Maar hoe past de Paashaas in dit verhaal en 
waar komen paaseieren eigenlijk vandaan? 

Het symbool voor de godin Eastre was het 
konijn, die daarnaast ook symbool staat voor 
vruchtbaarheid tijdens de lente. Dit doordat de 
geslachtscyclus van konijnen en hazen beïnvloed 
wordt door de temperatuur en de lengte van de 
dagen en dus in het vroege voorjaar op gang 
komt. Het konijn is over de jaren geëvolueerd naar 
een Paashaas met een mandje chocoladepaas-
eieren op zijn rug. Van de eieren wordt echter wel 
gedacht dat deze iets met het christelijk geloof te 
maken hebben. 

Tijdens de vastentijd, een periode van soberheid 
en onthouding dat lijkt op de Islamitische Rama-
dan, werden maaltijden op vrijdagen en enkele 
andere dagen (bijvoorbeeld Aswoensdag) be-
perkt tot één per dag en werd er geen vlees ge-
geten. Zo werden er ook geen eieren gegeten, 
denkt men. Wanneer de vastentijd eindigde, met 

Pasen, mochten deze weer gegeten worden. De oude 
eieren werden echter niet gegeten, maar versierd. Een 
traditie die wij vandaag de dag nog toepassen met 
Pasen.

Het verstoppen van paaseieren komt wéér ergens an-
ders vandaan. Men scheen in het verleden eieren in 
de grond te stoppen van hun akkers, omdat dit de 
vruchtbaarheid van de grond zou verbeteren en dus 
goede gewassen zou opleveren.

Ontlading van emoties
Hoewel de week voorafgaand aan Pasen in Valen-
cia een sombere gebeurtenis is, is het een intense en 
indrukwekkende ‘viering’ met een heftige emotionele 
lading die vervolgens losbarst in een viering van het 
christendom dat uiteindelijk overwint, wanneer Jezus 
herrijst uit de dood en de band tussen God en mens 
hersteld is.

Wist je dat de datum waarop Pasen gevierd wordt 
met de maan te maken heeft? Pasen vindt namelijk al-
tijd plaats op de eerste zondag na de eerste volle 
maan, na (of zelfs op) het begin van de lente. Met 
volle maan wordt echter niet de volle maan bedoeld 
zoals wij die ‘vol’ in de hemel zien staan, maar wanneer 
deze een bepaalde standaard heeft (de Paschal 
PMF). Deze standaard geldt wereldwijd, waardoor 
Pasen dan ook in elk christelijk land op dezelfde data 
gevierd wordt. Pasen zal nooit eerder gevierd worden 
dan 22 maart en nooit later dan 25 april.
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Ook leuk in de wijk
Naast Semana Santa is er nog veel meer leuks te beleven in de wijk 

rondom het strand en de haven. Van bijzondere gebouwen, tot 
versmarkten. Je leest het in deze Semana Santa Gids.

Oude vissershuisjes
De activiteiten tijdens Semana Santa vinden 
plaats in de wijken naast het strand. Wanneer 
je even iets anders wilt zien dan de processies, 
dan kun je een kijkje nemen bij de oude vissers-
huisjes. Deze authentieke vissershuisjes van 
Cabanyal zijn sinds 1993 Cultureel Erfgoed. Ga 
hiervoor o.a. naar Carrer del Mediterrani. 

De Moren brachten in vroegere tijden hun liefde 
voor keramiek naar Valencia. De gevels van vis-
sershuisjes zijn vaak bedekt met keramische 
tegeltjes in allerlei felle kleuren en soorten. De 
stijlen variëren van art nouveau tot baroque. 
Zoals de Valencianen verklaren: onze voorou-
ders gaven niet zoveel om het precieze design 
en werkten met de materialen die ze hadden. Je 
vindt er ook vele verschillende patroontjes zoals 
schaakborden en zigzag en boven een aantal 
deuren hangen de afbeeldingen van onder an-
dere zeegoden en vissersrituelen.

Niet alle vissershuisjes staan tegenwoordig nog 
overeind. In de 17e eeuw woedde er een grote 
brand in de wijk waardoor een aantal van deze 
huisjes vervangen moest worden. In de jaren 
2000 ontwikkelde de gemeente van Valencia 
daarnaast verschillende plannen voor het ge-
bied bij het strand, waarbij verschillende huisjes 
gesloopt moesten worden. Ook nu is het authen-
tieke Cabanyal nog vaak de oorzaak van poli-
tieke onrust.



35

Jueves Santo – Witte Donderdag
Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal herdacht. In Valencia 

wordt dan Jueves Santo gevierd, een van de drukste dagen tijdens 
Semana Santa. Op deze dag zullen er acht processies plaatsvinden, 

voornamelijk ’s avonds en ‘s nachts.

DONDERDAG 18 
APRIL

START EIND

Señora de Los Ángeles 16:30 Onbekend
Acto de la Profecía 20:00 22:00

Cristo Redentor- San 
Rafeal Arcángel

21:45 22:45

Señora del Rosario 22:00 23:00

Jesús Obrero – San 
Mauro

23:00 00:30

Señora del Rosario 23:50 01:20

Santa Maria del Mar 23:15 01:00 

Cristo Redentor- San 
Rafeal Arcángel

00:00 01:00

8

Uitleg processies 

16:30 | De oudere broeders van de broederschap-
pen en corporaties van de parochie verrichten de 
daad van gebed en bezoek. Duur: Onbekend  

20:00 | Act van profetie in de parochie van
Santa Maria del Mar. Vervolgens gaan alle broeder-
schappen de heilige beelden bezoeken.
Duur: 2 uur

21:45 | Verplaatsing van de replica van de heilige 
kelk van het Laatste Avondmaal in de buurt van de 
‘Cristo Redentor- San Rafeal Arcángel’ kerk. Deze 
loopt onder andere door Vicente Brull en Reina. Duur: 
1 uur

22:00 | Processie in de buurt van ‘Señora del Rosario’ 
kerk, deze loopt onder andere door José Benlliure en 
Mediterráneo.’ Duur: 1 uur

Santa Maria del Mar kerk

23:00 | Processie van de Stilte in de buurt van de 
‘Jesús Obrero – San Mauro’ kerk. Deze loopt onder an-
dere door Noguera en Islas Canarias. Een beeld van 
Jezus Christus met uitgestrekte armen wordt meegedra-
gen. Duur: 1,5 uur

23:50 | Processie van de Toorts en verplaatsing van 
het beeld van Jezus van Nazaret in de buurt van 
‘Señora del Rosario’ kerk. Deze loopt onder andere 
door José Belliure en Rosario. Duur: 1,5 uur

23:15 | Processie van de Stilte in de buurt van de 
‘Santa Maria del Mar ’ kerk. Deze loopt onder an-
dere door José Aguirre en Avenida del Puerto. Al-
leen het geluid van de pauken en de geur van 
wierook zullen waar te nemen zijn. Een beeltenis van 
de tweede val van Jezus wordt meegedragen. Duur: 
1 en 45 minuten

00:00 | Een opmaat naar de Kruisweg die morgen 
plaatsvindt. De jongeren van de broederschappen 
organiseren dit. De route loopt onder andere langs 
Reina en Barraca. Duur: 1 uur



Deze gids is met veel plezier en de grootste zorg 
samengesteld door:

Calle Conde de Salvatierra 21, puerta 10
46004 Valencia

info@verrassendvalencia.nl
www.verrassendvalencia.nl

© Verrassend Valencia
1e uitgave maart 2015
2e uitgave maart 2016
3e uitgave april 2017

4e uitgave maart 2018
5e uitgave maart 2019

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van 

druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke 
andere wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

volg ons op de volgende social media

https://twitter.com/VerrassendVLC
https://instagram.com/verrassendvalencia/
https://www.pinterest.com/verrassendvlc/
https://www.facebook.com/Verrassendvalencia
https://www.youtube.com/channel/UCazFaUDzCwN8FEJadSF-w5g
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