Rapportage TipKerkrade
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
30 januari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 49% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".
Op stelling "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt in totaal 22% van de respondenten: "mee eens". In totaal 30% van de respondenten
antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Neutraal".
Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal
12% van de respondenten: "mee eens". In totaal 60% van de respondenten antwoordt: "mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Zeer mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Kerkrade, waarbij 327 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Carnaval
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?

(n=309)
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Nee, maar ik vier wel carnaval

Nee, ik vier geen carnaval

Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 49% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Nee, maar
ik vier wel
carnaval



Alleen neem ik deel aan karnaval avonden in het theater.

Nee, ik vier
geen
carnaval




Geniet van carnaval zonder er aan deel te nemen.
Ik ben 40 jaar lid geweest van een carnavalsvereniging maar onder andere door de
invoering van het rookverbod ben ik er mee gestopt. Ik stond vaker buiten dan
binnen! Daarnaast was er ook sprake van routinematig het programma afdraaien.
Ik ga wel naar optochten kijken en maak de woning” carnavalsproof” voor
polonaise met logees ( kleinzoons en kleindochters)
Ik heb jarenlang carnaval gevierd en elk jaar 2 optochten meegelopen. De laatste
jaren, ik denk vanaf 2010, is het echter zo dat het enorme kabaal zo de overhand
heeft gekregen dat het geen plezier meer maakt om met een muziekvereniging
zich nog in het feestgedruis te storten. Grote vrachtwagens met enorme
"luid"sprekers aan boord bederven het plezier van het musiceren, daarbij komt
nog eens dat de organisatie geen rekening houdt met de plaatsing in de
opstelling. Verder verbaasd het mij dat er op de dag van vandaag overal wetten
en regels voor zijn maar voor dit soort "vervuiling" schijnbaar niet. Misschien toch
eens de moeite waard om eens een geluidsmeting te doen.
Ik kijk er wel van tijd tot tijd naar, doch heb geen zin er aan mee te doen






3










Ik vind het een verschrikking. De optocht is alleen maar alcohol gebruiken en
muziek van 150 db en meer. Bovendien heb ik geen zin om 4 uur naar een optocht
te kijken en menzen vanuit de optocht te ontmoeten die mij het hel jaar geen
gadag zeggen en als ze "gezopen" hebben willen ze zoenen.
Is een feestje voor de elite, voor de gewone man niet meer betaalbaar.
Is lang niet meer wat het geweest is, zowel qua muziek (soms lijkt het wel 3 dagen
lang Top 40, en ook wat betreft uitdossing. 90% koopt kant en klare kleding van
glitter en glamour opgesmukt met flikkerende ledlampjes.
Vier geen carnaval meer ivm ouderdom. Voorheen wel
Vroeger, toen er nog fanfares en andere muziekcorpsen meeliepen in de optocht,
was carnaval nog leuk en gezellig. Nu wordt alles overstemd door kabaalmachines,
die zelfs maken dat je liever ergens anders bent dan in het gebied waar de
optocht trekt. Ook het vroeger zo gezellige Kerkraadse klonetreffe/klonetrekke is
verworden tot een modeshow op de markt, waar de radiobonzen en de
plaatselijke middenstad de scepter zwaaien. En dan het domme commentaar van
zo'n L1-dame (die geen Kerkraads spreekt en verstaat) bij de tv-uitzending van de
optocht!
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik een grondige hekel aan het hele festijn heb
gekregen.
Wij hebben heen sociale contacten en geen geld om hieraan .mee te doen.
Meer dan de.optocht kijken zit er niet in.
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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 stelling "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt in totaal 22% van de respondenten: "mee eens". In totaal 30% van de respondenten
antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens









Neutraal








Dat is nog altijd niet?
Jullie zijn vast en zeker in de oertijd blijven hangen . Misschien toch die cannabis
gebruiken om uw blik te verruimen?
Nee ff serieus , waarom niet?
Hoeft niet naast te zijn. Mag ook in plaats van! Emancipatie mag ook doordringen
tot in de carnavalskringen. Raad van Elf mag ook gemengd zijn.
Ik vind dat het hanen-bal een ver achterhaalde traditie is. Ik ben niet voor een
prinses naast een prins, belachelijk dat het perse een man moet zijn (of bij de roze
koningen een vrouw)
In het kader van emancipatie en gelijkwaardigheid is daar veel voor te zeggen!
Lekker die oude meuk met ouderwetse tradities opschudden. Exclusief voor een
prins liezen, is niet meer van deze tijd.
Tradities groeien mee met de samenleving of zijn gedoemd te verdwijnen
Zou het "elitaire" bolwerk vd carnavals vereniging doorbreken
Domme vraag, iedere prins heeft zijn prinses.
Ik heb er geen mening over
Interesseerd mij niet
Is in principe natuurlijk niets op tegen, alleen krijgen we te maken met steeds
meer gedelegeerden.
Prins Prinses het maakt mij eigenlijk niet uit. Het is maar een symbolish figuur dat
het gezicht van de stad is voor een seizoen.
Vraag waarom een prinses carnaval ?
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Mee
oneens










Zeer mee
oneens








Als er naast de prins een prinses is, lijkt t me dat de prins de grote jongen is en de
prinses minder belangrijk.
Als beide even belangrijk zijn vind ik het een goed initiatief.
Een prinses hoeft er niet naast te staan. Ik vind dat elke vereniging het moet doen
zoals ze willen, maar mijn voorkeur gaat uit naar een prinses in plaats van een
prins
Het is nu eenmaal een traditie dat dit een prins is. Er wordt al genoeg aan onze
tradities gerommeld.
Ik denk dat er een goede kandidaat moet zijn ongeacht het geslacht.
In Kerkrade hebben we een lange traditie gebaseerd op oude gebruiken, die moet
je in ere houden en niet veranderen.
Indien er geen andere mogelijkheid is voor een Prins mag het van mij uit ook een
Prinses zijn, maar niet een Prins en een Prinses.
Prins of prinses
Zoals Kirchröatsjer Vasteloavends Verain 1936 het doet vind ik voor Kerkrade
prima.
De Kerkraadse traditie is prins die niet getrouwd is. Houden zo!!
Een nieuwe en krampachtige manier om de bestaande tradities onderuit te halen
door een kleine groep "gutmenshen"
Een prins is nu eenmaal traditie en traditie moet in ere worden gehouden.
GEEN traditie door breken.
Het is of het een of het ander!
Vasthouden aan tradities graag. Zwarte Piet zit al op de schopstoel, laten we dit
lekker houden zoals het bedoeld is.
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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=309)
Thema:










































Afscheid Jos Som
Afscheid Jos Som / Brexit
Afscheid van de Heer Som
Belasting.
Beslotenheid van al die verwaande clubjes openbreken.
Boeit mij echt niet die carnaval
Brexit (4x)
Burgemeester Som
Centrumplan, vertrekkende burgemeester
De onstilbare geldhonger van Roda
De regering, Roda en de Campus, en het vertrek van burgemeester Som.
Escapades v trump
Frisse adem !! Schoon milieu..!
Geen zwerf vuil
Gele hesjes - nieuwe burgemeester- Roda JC
Gezelligheid
Have fun
Het liefst de abrakadabra migratie golf,maar uit angst wordt dit niet getolereerd.
Het mooie beeld van ripoles
Hoe verminder je overlast (geluid en rommel) tijdens de optocht, zonder dat de optocht er
onder lijdt.
Kerkrade op zwart zaad
Klimaat
Leegstand centrums
Leegstand winkels in centrum
Migrantenvraagstuk
Mit carnaval hat jinne e ai miee in vot/ Noa carnaval kan dat werm angesj ziee
Mogelijk de huur voor het stadion dat Roda JC niet betaald.
Nieuwe burgemeester (5x)
Nieuwe burgemeester cq afscheid Som
Opvolging Jos Som
Parkeerbeleid
Plezier hebben in het leven
Samen
Sjiek & Sjtram
Sjiek en shtram
Sjiek en sjtram (6x)
Sjiek en Sjtram
Sjiek en Stram (dacht ik)
Som ging weg (gelukkig!) maar is er nog steeds (shit!).
Spaschj. ...........
Trump
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TRUMP
Trump, Brexit, Rutte, Voedselbank, BTW verhoging, politiek.
Verdraag uch
Vertrek burgemeester
Vertrek en komst burgemeester. En legaliseren wiet.
Vertrek van Som
Vuur viere tsesame
Wel lol, geen last
Went sjiek en sjram de jarde kunt.
Zie thema prins Rob 1 van kerkrade

Weet ik niet / maakt me niet uit (79%)
Toelichting
Thema:
Weet ik niet /
maakt me niet
uit






Op de korrel ermee...
Aangezien we niet in Kerkrade zijn, maakt het mij niets uit.
Het zou me echt niks interesseren
Thema worden vaak geboren kort Voorde optocht. Toen ik nog jaarlijks
Meeging was het vaak een week vooraf, om de actualiteit te dienen.
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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 vasteloavend is het voor mij tijd om 40 dagen te
vasten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "4 ‘Na de vasteloavend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal
12% van de respondenten: "mee eens". In totaal 60% van de respondenten antwoordt: "mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Mee eens




Neutraal










Mee
oneens






Ik zie het vasten niet zo zeer als een tijd van minder eten en drinken maar veelmeer
als een tijd van inkeer en bezinning. Wat het minderen van... mag iedereen dat
invullen hoe hij dat gepast vindt.
Vasten = bewustwording
De tegenwoordige vastentijd kan een ideale periode zijn om aanmatigend te gaan
leven.: Minder eten, gepast drinken en evt. van sigaret af !!
Een periode vasten is een prima gebruik, maar ik heb helemaal niets met carnaval,
dus het hoeft van mij niet persé nu.
Het geeft geen zin om 40 dagen te vasten en erna weer ongezond te leven.Als je
het hele jaar beetje normaal leeft mag je best tussendoor eens even zondigen.
Ik hou mij niet op aan die flauwe kul.
Moet iedereen zelf weten.
Op z'n tijd vasten is nooit slecht (minder of geen vlees, alcohol, snoep, etc.)
Probeer het elk jaar maar lukt niet goed.
Puur katholiek gedreven, niks mis mee echter carnaval moet los gezien worden.
Niemand beleefd het (bijna) niet meer christelijk.
Vasten komt vanuit praktiserend katholiek geloof, en daar doe ik niet aan.
Voel me niet verbonden en heb geen intensie om hier iets mee te doen.
Voor mij geen christelijke ramadan.
Zelf ben ik atheist.
9

Zeer mee
oneens






Alleen een must voor gelovigen.
Als je geen carnaval viert, hoef je ook niet te vasten. Trouwens een kerkgaande
katholiek ben ik niet.....
Carnaval heeft voor slechts een heel heel heel klein groepje nog met het geloof te
maken. Dus koppel dii feest los van de kerk, a.u.b.!!!!
Dat idee stamt ook uit die tijd dat er geen prinses gekozen werd voor carnaval. Erg
achterhaald naar mijn mening
Deze onthoudingen zijn m.i. uit de tijd
Een gebruik van vroeger, volgens mij doet dit bijna niemand meer!
Het vasten na carnaval is van oorsprong een gebruik om in het voorjaar te
ontslakken na de winterperiode. Om dit perse aan de carnaval vast te koppelen
vind ik onzin. Het geloof en commercie spelen hier natuurlijk graag op in. Het
voorjaar m.n. de lente is hier ook geschikt voor.
Kwatsch van vroeger!
Mijn vrouw werkt in een klooster ,de nonnen die daar nog zijn , die hebben totaal
niks met vasten .waarom moet de gewone man dat dan nog doen.
Vroeger moesten we vasten. Ik praat hier over de jaren 1960 en daarna maar dat is
niet meer van deze tijd. Als ik als katholiek wil vasten doe ik dat op mijn manier
voor een bepaalt doel.
Waarom?



Wij vasten altijd mede door de bemoeienis van de overheid











Weet niet
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Kerkrade
Carnaval
17 januari 2019 tot 30 januari 2019
327
5,4% (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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