Rapportage TipWeert
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
30 januari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 51% 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 29% van de respondenten: "Neutraal".
Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 7%
van de respondenten: "mee eens". 59% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Zeer mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Weert, waarbij 289 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?

(n=263)
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Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 51% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Ja



De Rogstaekers Senaat.

Nee, ik vier
geen carnaval




Ben van oorsprong Drents
Vanwege beperkte fysieke gesteldheid wordt carnaval vieren beperkt tot
bijwonen van de Bonte Avond en de optocht en het lezen van de
vastelaovusgezét.
Vanwege mijn leeftijd is dat er niet meer bij, helaas!!
Wegens onze leeftijd vieren wij geen carnaval meer ,vroeger toen we nog jong
waren hebben we wel altijd vastenaovund gevierd.
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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?)

(n=262)
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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 29% van de respondenten: "Neutraal".

Toelichting
Dit is al het
geval bij ons



In Weert zijn er al prinsessen carnaval si dus ik me kan heugen.. het nu bewust
benoemen van meisjes zou discriminerend zijn . Juist omdat er dan een keuze
word gemaakt vanwege de sekse. Word de keuze gemaakt zonder aanziens des
persoons da is het uiteraard een andere zaak

Zeer mee
eens



*niet naast elkaar, maar een prins OF een prinses (wisselend)
*belachelijk dat in deze tijd dit niet bespreekbaar is, vooral bij VV De Rogstaekers.
Een grote vereniging uit de stad zou het goede voorbeeld moeten geven. Ik heb
nog nooit een goed argument gehoord waarom dit niet zou moet kunnen ("dat is
altijd zo geweest"??!)
Carnaval is een mannenbolwerk. Elk initiatief wat de gelijkwaardigheid tussen
sekse bevorderd is ok.dus ook van transseksueel en homoseksualiteit.
Compleet belachelijk dat er nog steeds clubjes mogen bestaan en zelfs formeel
worden ondersteund die deze vorm van discriminatie van vrouwen nog
überhaupt toelaat
Deze prinses is niet NAAST de prins aanwezig. Zij is er in plaats van de prins.
Ongelooflijk en beschamend dat dit nog niet overal zo is
We leven al een paar duizend jaar in een mannenwereld het is tijd om de balans
te herstellen
We zitten in 2019 en het word eens tijd dat we geen verschil maken in gender.
Daarnaast ben ik van mening dat iedereen dit moet kunnen worden niet alleen
Limburgs sprekend maar ook Nederlands sprekend








Mee eens



Er zijn al jaren prinsessen in de omgeving, zover ik weet. Maar de grootste club
van Weert is nog altijd enkel mannelijk.
4

Neutraal




In deze tijd van gelijke rechten zou dat moeten kunnen.
Verandering van spijs doet eten, maar er zijn grenzen. Vasteloavundj draait op
traditie.




Dat is op de meeste plaatsen al zo.
Deze keus is aan de verenigingen en de politiek moet zich hier niet mee
bemoeien.
Zie dit ook niet als discriminatie.
Er wordt toch ook een stevig potje bier gedronken tijdens de activiteiten, de Prins
met zijn gevolg gaan veel op bezoek bij andere verenigingen, Ik vind het echt een
mannen ding. Ik als vrouw zoet er niet aan denken om zo vaak achter elkaar
verplicht te moeten gaan "stappen". Maar misschien zijn er vrouwen die dat wel
leuk vinden, wie weet.
Heb geen probleem met een prinses, maar een prins(naar mij mening) komt
"beter" over.
Laat die keuzevrijheid bij de verenigingen.
Niet 'naast' een prins maar i.p.v. een prins
Zou ik in ieder geval wel bij de jeugd doen.







Mee oneens





Zeer mee
oneens











Weet niet /
maakt me
niet uit



Dan wordt er nog meer gepraat op bijeenkomsten
De prins bij de Rogstaekers is een traditie, die moet je in stand houden.
Prinsessen kunnen er bij de wijken zijn maar niet in de stad. De vrouw van de
prins mag wel wat meer op de voorgrond komen bij de Rogstaekers maar dat ligt
vaak ook aan de vrouw.
Niet ernaast maar gewoon een prins of een prinses
Indien vrouwen graag prinses willen zijn richten ze zelf een vereniging op en
roepen een prinses uit, is toch niet zo moeilijk?
Popie jopie gedrag doen we niet aan.
Tradities hoor je in stand te houden. En dus de tradities van onze stadpreens
(Rogstaekerspreens) in ere houden. Absoluut niet veranderen omdat er een
malloot zo nodig in de media iets moet roepen. Als er een stadsprinses komt in
Weert ga ik echt verhuizen !
Vanuit de historie en tradities kan dat niet.
De Prins is qua naam en aankleding een persiflage op de vele Pruisische Prinsen
en andere zogenaamde Adellijke personen. Zie de Narrenkap als prinsenmuts. Dit
is vanuit deze optiek niet van toepassing op een vrouw hoe leuk dat dan ook zou
zijn.
Maar, tijden veranderen, je weet maar nooit.
Vastelaovendj preens is een mannen zaak. Dit is traditie.
Waarom moeten trdities verbroken worden. je gaat toch ook geen ronde miss
met een ronde mister maken
Wat een belachelijke vraag. Enkel ontstaan uit een misplaatst gevoel van
emancipatie en discriminatie van een ongelooflijk voor zich zelf profilerende PvdA
raadslid.
Ik vier geen carnaval maar mij lijkt het niet belangrijk of het een man is of een
vrouw. Als zij/ hij maar een goede carnavalist is.
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Ik vind het echt verschrikkelijk dat jan en alleman, zelfs de gemeenteraad zich
hiermee wil bemoeien. Laat dat aan de verenigingen over! En zint het je niet hoe
het bij een bepaalde vereniging eraan toe gaat, richt dan je eigen clubje op!
Prins of prinses, niet beiden. we hebben maar een stadsprins(es)
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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? (84% = Weet ik niet / maakt me niet uit, n=262)
Thema:








































(Br)exit?
(Philips) Van Horne ( jaar) en burgemeester
# me too
ACZ
AOW-leeftijd, AZC, Aanslag in Weert? Onze tv 'geile' Burgermeester,
Boer zukt vrouw
Burgemeester als Rasta man
Burgemeester undercover
Burgemeester underkover
Café zaal De Paol
China hotel
China hotel / burgemeester op TV
Chinees hotel aan stadsbrug
Chinees hotel misschien?
De grote Weerter Optocht heeft nooit een eigen motto.
De manier waarop onze burgemeester de media opzoekt.
Energie , burgemeester under cover,
Er is geen vast thema in een plaats, de thema’s maken de deelnemende groepen, duo,
einzelgängers enz. zelf
Familie optocht geen vast thema
Fanida Kadra als keukenprinses misschien. Ik hoop dat ze nog spijt krijgt van haar
stemmingmakerij
Gele hesjes (2x)
Heij
Het standbeeld van Frènske alias boer Krelis
In Wieërt wurdtj oppe Vastelaovundj getieërdj
Klimaat
Knouwel
Max verstappen?
Nooit een vast thema
Onze burgemeester met zijn gedrag van altij in de aandacht te willen staan en alle financiële
debacles van de gemeente. Beloftes die niet uitkomen (Ali baba, chinezenhotel etc.)
Rasta burgemeester
Slopen van de micro / buurthuis
Trump (2x)
Trump/ratelband/chinezen die niet komen
Undercover
Undercoveractie burgemeester Heijmans
Vastelaovendj veerse net alllein!hieël Rooj oppe bein!
Vasteloavundj saame!
Vele thema's maar vooral ook de jeugd blijven betrekken
Vergaete
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Winkelleegstand

Toelichting
Thema:





Carnaval is bij uitstek het medium in grensvervaging. Sekse, inkomen etc.
Na jaren van plannen is nu bekend gemaakt dat het plan niet door gaat!
Vul knouwel dat bevalt me wel!

Weet ik niet / maakt
me niet uit



Allerlei droge humor door elkaar dat vind ik het leukste. Woordspelingen
waar je erg om moet lachen daar hou ik van
Geen specifieke voorkeur, zolang het maar aansluit bij hetgeen lokaal
leeft of hetgeen iedereen aanspreekt
Het thema is niet belangrijk, als deelnemers en publiek er maar plezier
aan beleven.
Weet ik niet
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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?)
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Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 7%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 59% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens




Ik vast op mijn manier, geen alcohol, minder gebruik internet.
Katholieke kerk heeft helemaal afgedaan wat carnaval betreft, tegenwoordig
komt uit dat meeste dingen verzinsels zijn om de bevolking er onder te krijgen en
wil op leggen.samen met de rijkere in de gemeentes ! Net als het celibaat bij
priesters omdat dit in n bepaalde periode door n paus is opgelegd!!! verder
betekent het niets!!!!!

Mee eens



Therapeutisch vasten is zowiezo een goed idee, met of zonder carnaval

Neutraal




Dat moet iedereen zelf uitmaken
Dat was ooit zo maar is zelfs binnen de kerk afgeschaft. De Islam heeft dat wel
maar op een ander tijdstip. Gasten is ingevoerd om het lichaam rust te geven en
inwendig te reinigen.
Echt vasten doe ik niet, uitgezonderd Aswoensdag en goede vrijdag.
Ik kijk wat ik kan doen. Ik sta er wel bij stil. Maar heel actief vasten, nee.
Aandacht aan anderen die het minder hebben en meer delen is wel prioriteit.
Ook net als vroeger café op slot en sober leven ha ha zie je het al gebeuren
volksopstand.
Vasten door minder te eten lukt soms niet vw baan, ziekte, overbelasting, stress,
enz. Bij de Moslims helpen ze arme mensen in allerlei vormen door voedsel te
geven maar ook op andere manier te helpen. Goed zijn voor anderen hoort ook
bij onderdeel vasten. En dit doe ik al.mijn leven lang.
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Mee oneens




Vasten om te vasten heeft voor mij weinig zin . Tijd voor bezinning wel
Zou wel gezond zijn voor lijf en leden.....



Die tijd is niet meer! De meeste mensen kunnen helemaal niet meer vasten. Kijk
maar naar alle mensen met obesitas!
Doe normaal al niets buitensporigs dus extra vasten is overbodig. Ook al omdat ik
niet gelovig ben
Ik ben in de onaangename positie dat ik altijd moet vasten (vanwege overgewicht
e.d.)!!!
Ik denk dat ik wel moet. De vastelaovendj is voor mij een dure periode. Lol! Onzin
natuurlijk. Vastelaovendj zie ikzelf niet meer als een katholiek feest. Het is een
feest van iedereen geworden. Ben ik eigenlijk wel blij om. Ik zou mezelf niet
willen zien als een gelovige, maar zonder kerst en carnaval? Nee, dat zou zonde
zijn!
Niet meer van deze tijd, maar wel even je lever reinigen!






Zeer mee
oneens






Dat bepaald iedereen voor zich zelf.
Geloof niet maar vind het wel leuk om carnaval te vieren.
Ik vier geen carnaval, waarom zou ik dit dan wel doen?
Wij hebben de luxe dat er altijd en overal eten te verkrijgen is. men eet teveel ,
dus 40 dagen vasten is te weinig om af te vallen en gezond te worden.

Weet niet /
maakt me
niet uit



Ik vier geen carnaval, maar ik vind het een terecht idee dat alle carnavalsvierders
netjes gaan vasten.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Weert
Vastelaovend
18 januari 2019 tot 28 januari 2019
289
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
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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