Rapportage TipHeerlen
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
30 januari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 65% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".
Op vraag "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 32% van de respondenten: "Weet niet / maakt me niet uit".
Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 6%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 54% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Heerlen, waarbij 293 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vastelaovend
Op 11 november is het carnavalsseizoen weer van start gegaan, Limburg maakt zich op voor
weer een nieuwe editie van de vastelaovend.

1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?
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Nee, maar ik vier wel carnaval
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Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 65% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Nee, maar ik vier
wel carnaval




Al vanaf 1963 onafgebroken in Heerlense optocht
Optocht kijken en helpen bij het

Nee, ik vier geen
carnaval



De optochten duren te lang, het drankgebruik wordt niet gecontroleerd. En
de muziek staat vaak zo hard dat je niet eens kunt genieten en samen iets
tegen elkaar zeggen.
Ik ben wel een liefhebber van carnaval en heb het graag en vaak gevierd.
Ik werk de Carnavalsdagen, er valt dus niet veel te vieren.
Maar carnaval is wel leuk.
Maar ik zie graag dat anderen er wel plezier van hebben. Als er maar geen
rotzooi geschopt wordt; ook niet in de optocht.
Te riskant geworden wegens de vele ruzies elk jaar
Tijdens de dagen hulp verlening EHBO
Vier geen carnaval , maar dat heet , kijk de optocht
Vier geen carnaval meer. (te oud)
Vroeger vierden we wel carnaval maar tegenwoordig niet meer.
Vroeger wel gedaan maar vanwege leeftijd is dit weg gevallen.
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Vastelaovend valt dit jaar laat, toch zijn de eerste prinsen al bekend. Graag horen we of de
tijd rijp is voor een prinses carnaval.

2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins
ook een prinses carnaval is’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op vraag "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 32% van de respondenten: "Weet niet / maakt me niet uit".

Toelichting
Zeer mee
eens




Een shemale prins is ook welkom
En die prinses carnaval hoeft niet naast de carnavalsprins te staan. Kan zeker ook
alleen een prinses carnaval zijn. Kom op carnavalisten, moderniseer eindelijk eens
jullie discriminerende traditie. We leven in 2019! Ander puntje voor Heerlen: De
winkbülle stadsprins komt altijd uit Heerlen zuid (uit omgeving stadscentrum,
Bekkerveld, Welten). Vriendjeskliek onder elkaar? Kunnen ze nu niet eens een
prins uit een ander deel van Heerlen vinden? Kom op zeg, vergroot je gezichtsveld
eens.

Mee eens



T is een mannenbolwerk gezien de tijd waarin we leven mag dat wel eens
veranderen!

Neutraal
Mee oneens




Ik zie de meerwaarde hiervan niet. Er is namelijk altijd al een prinses.
Carnaval is een aan tradities gebonden feest. Dit moet domweg zo blijven: niet
aan prutsen of zg. moderniseren!
Naar mijn mening is de bestaande rolverdeling historisch en kan prima zo blijven.
Verenigingen moeten zich houden aan de traditie van het carnaval die zijn
vastgelegd in de oprichting statuten van de Vereniging.
Bij een wijziging van deze statuten moet een meerderheid van de leden akkoord
gaan om ook een prinses uit te roepen. Daarna kan de vereniging deze tot
uitvoering brengen. CARNAVAL IS EEN TRADITIONEEL FEEST en roep maar niet
zoiets als "DOE MAAR WAT"




Zeer mee
oneens



Een prins of een prinses
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Weet niet /
maakt me
niet uit




Laat ‘t maar bij de traditie van Prins. Een eventuele rozenkoningin is prima, maar
laten we niet óók nog eens gaan discussiëren over Carnaval: Sinterklaasfeest
wordt al verknalt en da’s erg genoeg..
TRADITIE! Ook hier weer veranderingen uitsluitend om het veranderen?
Als de paljassen van de raad van elf en hun prins de lokaliteit waar ik vier bezoekt
is dit een domper op de feestvreugde van dat moment
Dit gaat wat mij betreft nergens over. Het is aan de carnavalsverenigingen lijkt
me.

5

Ook de voorbereidingen op de vastelaovendsoptochten zijn in volle gang.

3 Wat wordt, volgens u, hét thema van de vastelaovendsoptocht in uw dorp
of stad? (n=283)
Thema:









































???
100 jaar heerlerbaan
Bedriegen en betutteling bevolking door o.a. de VVD
Brexis
Brexit (4x)
Brexit en Trump
Brexit/trump
Carnaval dat vieren veer samen.
De gemeentelijke afgang rondom het Schinkelkwartier.
De muur van trump
Doe bis ee mülke weëd
Gebrook bleujt
Gebrook bloeijt
Geen idee (is ook een thema)🙃
Geen thema, mmaar gewoon carnaval vieren
Heële doe bis ee mülke weëd
Heele du bis a mulke weert
Heele du bist ee mulke weeed
Heële, doe bis ee mülke weëd
Heerlen is een muulke waard
Heerlen zou meer aandacht voor hoensbroek moeten hebben
Het project Maankwartier, veel te duur en onnodig bij zoveel leegstand in Heerlen. Een nieuw
station okay, maar de rest niet. Er is notabene geen huurder voor het hotelcomplex
Het slopen van diverse panden in de binnenstad?
Iets met een muulke
Iets met wied
Iets met wind.
Iets onozels ongetwijfeldm
Ik ben geen voorstander van thema; eigen creativiteit
In Heerlen is het motto 'Heële, doe bis e mülke weëd'. Een algemeen motto, altijd goed. Helaas is
er bij carnaval nog nauwelijks sprake van het op de hal nemen van gebeurtenissen in de regio,
plaatselijke politiek etc. Eigenlijk is carnaval niet veel meer als weer een vermaak evenement die
er continu overal door het jaar zijn.
Jos van de mortel vertrekt maar niet heus:))
KLIMAAT
Leegstand centrum!
Maankwartier en zijn overvolle zaken.
Maankwartier?
Mit gebrook alaaf
Nepnieuws
Trump’s stompzinnigheid
Un heerlisj mulke
Verkiezingen, Rutte moet weg, wietteelt legaal, centrumplan mislukking van de eeuw
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Vertrek Jos vd Mortel
Weet niet.
Zuipen en Hoeren.

Weet ik niet / maakt me niet uit (85%)
Toelichting
Weet ik niet / maakt me
niet uit





Geen enkele interesse
Ik vier zelf geen carnaval en ben dan altijd enkele dagen op
vakantie.
Ik zou het niet weten.
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Vanuit vroeger vasten katholieken de 46 dagen na de vastelaovend, met uitzondering van de
6 zondagen. Tijdens het vasten eten en drinken ze bepaalde spijzen en dranken niet. Tevens
kunnen ze zich onthouden van luxe dingen.

4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te
vasten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
40%

(n=239)
36%

35%
30%

24%

25%

18%

20%

16%

15%
10%
5%

4%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet /
maakt me niet
uit

Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 6%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 54% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Mee eens





Neutraal










Ik stop met het nuttigen van iets dat ik heel graag eet/drink voor 40 dagen. Ook ik
wil dan een "offertje", brengen:))
Ik vind dat het geen kwaad kan, om de vastentijd te gebruiken om eens wat
minder te consumeren. Mijn vader gebruikte die tijd, om niet te roken, maar
jammer genoeg rookte hij na de vasten gewoon weer verder!
Voor mij 40 dagen geen alcohol
Dan moet ieder voor zichzelf bepalen
Dat mag iedereen zelf weten
Het is niet zozeer dat dan dingen ontzegd worden. giet het in een realistischer
jasje ieder op eigen wijze invullen. Daarnaast er eens bij stilstaan dat ook
overdaad schaad is ook iets wat onderdeel van de samenleving is.
Iedereen moet doen wat hij graag wil doen. Maar je moet wel consequent zijn. Als
je carnaval viert moet je daarna vlgs mij ook vasten. Het punt is dat ze van elkaar
"losgezongen' zijn. Wie weet nog wat de oorspronkelijke bedoeling is van
carnaval?
Ik heb het vasten wel meegekregen van thuis, maar ik vast zelf niet meer. Toch is
er wel degelijk iets voor te zeggen. In meerdere religies of levenswijzen is er plek
voor vasten. Bijvoorbeeld bij de Islam en ook in het hindoeïsme en boedhisme is
er ruimte voor vasten.
Normaal niet, maar toevallig dit jaar wel. En niet om religieuze overweging maar
wel gezondheidsredenen. Geen alcohol, suiker en ongezond eten komt niet vaak
voor.
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Mee
oneens







Zeer mee
oneens











Weet niet /
maakt me
niet uit





Probeer er wel iets aan te doen. Aangezien dit collectief niet meer bestaat is het
als individu moeilijk hier vorm aan te geven. Je ziet wel nieuwe vormen onder
invloed van de Ramadan, waar autochtonen (als ik dat woord nog mag gebruiken)
meer vanaf weten dan van hun eigen Christelijke cultuur. (Onderwijs laat hier
steken vallen). Een nieuwe vorm is collectieve afspraken om na Carnaval met een
groep af te spreken een bepaalde periode geen alcohol te gebruiken. Vasten zie je
ook steeds meer als gezondheidsrage.
We zijn er zo trots op om zo tolerant te zijn, laten we dat dan ook doen naar de
Nederlandse tradities..
Als kind heb ik dit wel gedaan. Alle snoepjes in een snoeppot. Maar tegenwoordig
niet meer.
Ben gehandicapt en chronisch ziek. Heb mijn dagelijkse voeding hard nodig.
Carnaval bestond al voordat het net als andere seizoensfeesten werd "gekaapt"
door de katholieke kerk. Voor mij geen vasten vanuit kerkelijk oogpunt. Vanuit
bewustwording sta ik wel achter minderen en bewuster leven.
Geloof zegt mij helemaal niets meer na alles wat er binnen de RK gebeurt
Ik ga maximaal 2 dagen op stap, hetgeen niet in verhouding staat met 40 dagen
vasten. Waarom? Omdat ik 2 dagen plezier en gezelligheid heb gehad? Onzin!
Een zekere mate van soberheid en beperking van consumptie is het hele jaar een
goede zaak voor de gezondheid van de mens én van de aarde. De manier van
leven die nu gemiddeld genomen gebruikelijk is in de westerse wereld, is niet
meer vol te houden. Linksom of rechtsom zal er een kentering komen, vrijwillig of
gedwongen door regelgeving of omstandigheden.
Het hele jaar door vast ik al genoeg.
Het Katholieke geloof is gebaseerd op fabels en herschreven geschiedenis, zoals
veel religies gaat het alleen om macht. Dus waarom zou ik de rariteiten van een
geloof naleven.
Ik ben protestants en opgevoed met eenvoud. eenvoud siert de mens.
Ik drink niet ! Maar wil wel gezond leven ! Dan kan een lekker iets eens teveel zijn
in die 40 dagen. Ik ben 82 jaar, heb lang en hard gewerkt, doe nog veel
vrijwilligerswerk; ik denk dat ik niet "fout" bezig ben.
Ik vast wanneer ik denk dat ik moet vasten.. ik laat dat door géén religieuze
achtergrond bepalen...
Is dat niet hopeloos ouderwets en leeft alleen nog bij katholieken die nog echt
gelovig zijn? Of is dit net als Dryjanuari (geen alcohol) nu een nieuwe hype?
Niet katholiek.
Niet meer van deze tijd.
Doe ik niet aan mee
Ik vier geen carnaval en ben ook niet met religie bezig, dus gaat dit allemaal aan
mij voorbij
Onzin
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Heerlen
Vastelaovend
17 januari 2019 tot 29 januari 2019
293
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
30 januari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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