Rapportage TipMaastricht
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
30 januari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 48% van de respondenten: "Nee,
maar ik vier wel carnaval".Eenzelfde percentage antwoordt "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 26% van de respondenten: "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 52% van de respondenten antwoordt: "mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Zeer mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Maastricht, waarbij 426 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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Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 48% van de respondenten: "Nee,
maar ik vier wel carnaval".Eenzelfde percentage antwoordt "Nee, ik vier geen carnaval".

Toelichting
Ja



Mijn echtgenoot.

Nee, maar ik
vier wel
carnaval



Zou wel eens leuk zijn

Nee, ik vier
geen carnaval



Consumpties te duur half lege glazen, veel schuim, slechte service, (stampen,
stampen, omzet maken zonder service). Zo jagen ze de carnavalvierders de stad
uit.
Leve de kleine kernen en dorpscafé's.
De carnavalsvierder mag gerust feesten. Als het fatsoenlijk blijft is er niets aan
de hand. Een propere carnaval eens ik een ieder.
Heb zeer intensief karnaval gevierd vanaf mijn prille jeugd tot een aantal jaren
geleden toen het door fysieke omstandigheden niet meer lukte. Volg op TV ieder
carnavalsgebeuren op de Limburgse en Duitse TV.
Het is nooit een leuk feest geweest. Er om heen zijn er wel aktiviteiten die me
aantrekken, zoals bals, concert, zittingen optochten. Die enorme vervuiling stoot
werkelijk af.
Vroeger met die afgrijselijke maskers en die vleesknoken dat was echt vies en
vettig in de oorspronkelijke betekenis van het woord zelf.
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Ik heb het in het verleden wel gedaan. Het zit helaas niet in mijn Hollandse
bloed. Het was de keren dat ik ging wel erg leuk, als ik samen met vrienden ging.
Wat heeft deze vraag met Klimaatneutraal Maastricht van doen!!
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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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Dit is al het
geval bij ons

Zeer mee
eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet /
maakt me
niet uit

Op vraag "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 26% van de respondenten: "Neutraal". 22% van de respondenten geeft aan het (zeer)
eens te zijn met de stelling. 16% geeft aan het (zeer) oneens te zijn met de stelling.

Toelichting
Dit is al het
geval bij ons
Zeer mee
eens








De vrouw van de prins is zowiezo prinses maar het mogen van mij ook gewoon
koppels zijn. 2 mannen of 2 vrouwen mag ook
Artikel 1 van de grondwet, maar dat geldt niet voor de Tempeleers, een
exclusieve mannenclub die denkt Carnaval in Maastricht te kunnen regelen. Ook,
juist, zonder Tempeleers wordt ook Carnaval gevierd.
Beschouw je Carnaval als het voorhouden van een spiegel, dan zou je juist een
prinses Carnaval moeten hebben, maar dat snappen die mannen niet, daar zijn ze
te beperkt voor of daardoor wordt hun exclusieve mannenpositie door aangetast.
Ga je voor in de Vastelaovend dan zou je juist een gemeleerd gezelschap moeten
hebben. Helaas valt dat niet te vatten door die simpele zielen. Een stelletje
zielepieten die denkt de Vastelaovend voor Maastricht te kunnen vieren en dat
voor het Vastelaovend vierend vollek vaan Mestreech. Bestaat dat vollek dan
enkel uit mannen of wat daarvoor moet doorgaan? Ik voel mij als vrouw niet
vertegenwoordigd door dat groepje. Helaas ontvangen ze van de gemeente
subsidie, ik zou dat bedrag graag in mindering willen brengen op mijn bijdrage
aan de gemeentelijke belastingen e.d.
Carnaval wordt in grote mate nog steeds gedomineerd door patriarchle,
traditionele waarden, die discriminerend en achterhaald voor velen, dus
uiteindelijk voor iedereen zijn.
Evident dat er eindelijk eens een prinses komt
Gelijkheid he.
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Gelijkheid man-vrouw-maatschappij. Tradities kunnen en moeten worden
aangepast. Een begin zou kunnen worden gemaakt via vrouwelijke leden in de
Raad van Elf.
Het is niet meer van deze tijd om het alleen aan mannen over te laten
Niet een prinses náást een prins, maar de prinses als hoofdpersoon, zou al jaren
mogelijk MOETEN zijn!!!
Oude mannen aan de macht in Maastricht

Mee eens




Beetje achterhaald dat het alleen een prins mag zijn.
Niet enkel een prinses of prins, maar prinsenpaar

Neutraal



Als er maar een figuur gekozen wordt, die symbool kan staan voor de
vastelaovend . Of het nou een menneke is of een wijfke Voor de buitenwereld
moet er iemand zijn
die de vastelaoveskar trekt, kasjet geeft, die bezoeken aflegt en mensen weet op
te beuren. Vier weken present zijn op veel adressen en medailles op spelt.
De traditie is een Prins Carnaval. Carnaval is nog altijd een echte traditie, die al
honderden jaren meegaat. In tegenstelling tot het jaarlijkse vuurwerk. Of we ook
een Prinses Carnaval moeten accepteren, hangt af van de carnavalvierders. Als
neutrale persoon zou ik hiertegen geen bezwaar hebben.
Er hoeft niet OOK een prinses carnaval te komen. De uitverkiezing moet gewoon
ook open staan voor vrouwen. Als er ern vrouw gekozen wordt dan is zij prinses
carnaval en haar (gelegenheids) partner prins of (ook) princes carnaval. En op
deze manier kunnen er natuurlijk ook twee (gelegenheids) prinsen zijn.
(Voor het gemak heb ik het nu niet over mensen die een andere identiteit hebben
dan man of vrouw. Maar de regels moeten natuurlijkook inclusief voor hun zijn!)
Helaas kan ik mijn mening niet kwijt in de antwoordcategorieen van deze vraag.
Is aan de club zelf, hoedt de gemeente zich niet mee te bemoeien
Trek mij niet veel van de Prins aan met de vastelaovend, gaat ook heel goed
zonder.











Mee oneens





Zeer mee
oneens







Begint hier ook al de gekte toe te slaan. OK dan ook het leger in door de modder.
Carnaval is doorspekt met tradities. Laat men dat in ere houden. De laatste jaren
zijn er al genoeg discussies over tradities. Pasen, zwarte piet etc.
Laat de traditie maar voortbestaan dat zijn we zo gewend,aan carnaval moet je
niet te veel veranderen,
Behoud van tradities erg belangrijk en een vrouw straalt als prinses toch niet
datgene uit wat de man als prins uitstraalt, dat zeg ik als vrouw.
Daar gaan we weer. Altijd wel weer een homo, een vrouw, een buitenlander, een
wat-dan-ook die begint te janken over gelijke rechten etcetera. Een prins is nu
eenmaal traditie.
Laat tradities nou eens in ere.
Stel deze vraag niet, komt weer een of andere op get idee om dit ook maar weer
eens te gaan veranderen onder het motto gekijkheid voor de vrouw.
Laten we tradities respecteren! Deze vraagstelling is gewoon politiek gezeur
Probeer tradities eens te handhaven in plaats van ze te degraderen tot gewoontes
die je te pas en te onpas aanpast.
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Weet niet /
maakt me
niet uit




Moet zeker getint zijn
Of in plaats van een prins een prinses
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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=405)
Thema:









































"Weg met Rutte en consorten"
Anne marie penn , opgesodemietert
Bier weer in glas
Boonte störrem mèt looker ( wie eeder jaor)
Brexit (2x)
Brexit ;)
Brexit, Trump, NL politiek, Limburgse politiek
Brexit.
BTW moet omlaag op groente en fruit
De alle richtingen draaiende Rutte
De ambtenaar, politie en ambulance personeel en Brandweer etc.
De boonte storm
De gele hesjes
De govies
De Govies
De hulpdiensten, politie, brandweer, ambulance en handhavers
De hulpdiensten. Heel goede zet!!!
De tram
Dienst verleners
Dienstverlening
Doe normaal
Doorlaope.
Dorpspolitiek
Een frisse stad
Geen idee
Geen idee en als het er is zie je het toch niet
Gele hesjes
Goofies
Govies
Govys
Het milieu
Hölpdeenste - Govies (politie)
Hulpdiensten / Brexit. Als er al een thema is, dan zal lang niet iedereen zich daar mee bezig
houden.
Hulpverleners (4x)
Hulpverlening
In Gulpen de Berlijn die bij de bouw van het nieuwe brouwhuis over de straat gaat lopen naar
de afvul hal
Is al bekend. Begrip voor de goovy's en hulpverleners
Is reeds bekend. (Goovies)
Jubileum van de carnavalsvereniging
Kabinet Brexit
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Klimaatgekte
Klimaatverandering
Leefbare stad
Liefde, respect
Maastricht heeft geen groot thema in de optocht....
Maastricht in of uit het zicht?
Maastricht milieuzone
May, klimaat
Milieu (2x)
Milieuzone Maastricht
Niet bekend
Niet dronken drinken
Opkomen voor de dienstverleners, zoals agenten brandweer, ambulance
Plastic!
Plezeer.
Politie
Politie,brandweer en ambulance
Politiek (2x)
Respect
Stop met te veel decibellen, oorverdovend!
Trump, #metoo, Brexit
Veiligheid
Voor het uitroepen van de prins is het thema verzorging" maar verder geen thema voor de
optocht.
Vrede! Iedereen gelijk en welkom!
Zal ongetwijfeld het milieu en zijn absurditeiten zijn.

Weet ik niet / maakt me niet uit (82%)
Toelichting
Thema:







Weet ik niet /
maakt me niet
uit





Da's duidelijk. Order,order!
Dat daar eens aan gedacht wordt is lovenswaardig. De rest heeft in de krant
gestaan en dat ga ik niet herhalen.
Lachebekje Rutte met consorten moeten zo snel mogelijk oprotten.
Uitstekende gelegenheid om duizenden mensen tegelijkertijd bezig te laten zijn
met het milieu en hun aandeel.
Wat mij betreft mag er veel aandacht zijn voor een schoon feest met zo weinig
mogelijk (plastic) restafval!
Dat wordt zeker door die stumpeleers bepaald.
Het thema zou moeten zijn het verbieden van muziek op carnavalskarren en
het terugbrengen van het aantal toegestane dB dat café's over de pleinen
mogen uitstrooien.
Ook dit zullen de carnavalsvierders bepalen. Ik leg mij neer bi het besluit dt zij
zullen nemen.
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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
12% van de respondenten: "mee eens". 52% van de respondenten antwoordt: "mee oneens". Het
meest gekozen antwoord (29%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens








Carnaval in zijn context zien, dus ook vasten hoort erbij! Onlosmakelijk
verbonden!
Wij doen niet aan carnaval maar de tijd van bezinning, naar binnen kijken in je
zelf, even stilstaan bij jou eigen leven. In relatie tot de ander.
Vergeven
Aandacht
Stilte
Toewijding
Eenvoud
Naastenliefde... vormen het woord vasten,
Een al jaren achterhaalde stelling. Zoveel Katholieken zijn er niet meer en die er
zijn huldigen nauwelijks deze stelling. Het is goed om bij tijd en wijle zelf te
bekijken of men wellicht op bepaalde zaken kan matigen. Dit is echter niet aan
een ingestelde Katholieken dag te relateren.
En als alles doorgaat wat de klimaat goeroe's willen en onze marketing regering
dan wordt het waarschijnlijk langer vasten dan ons geloof 46 dagen gebied
Het vasten kan ieder naar inzicht invullen. Het is voor zwaarlijvige mensen een
gezonde vermageringskuur, maar het kan ook doopr zich te beperken in genot en
genotsmiddelen. Minder of niet T.V.kijken, appen, internetten. Onaangename
zaken aan te pakken, opruimen, poetsen, Buren begroeten/bezoeken enzovoorts
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Mee eens






Neutraal






Dat deel vd traditie is in vergetelheid geraakt. Zou goed zijn daar weer wat mee te
doen.
Dat zou voor velen een zelfdisciplinerende mogelijkheid zijn. Carneval was
ingebed in het verleden in een christelijk religieus kader, wat door de tijd heen los
gelaten is. Maar daarmee is ook het “scholende” “zelfbewustzijn bevorderend
effect los gelaten. Het is goed dat deze context weer meer onder de aandacht
gebracht zou kunnen worden, omdat deze tijd vraagt naar nieuwe
bewustwording, niet met in een opgelegd. Kader vanuit autoritaire kerkleer, maar
vanuit een zelf gekozen kader vanuit spiritueel bewustzijn. Waarbij de mensen
kunnen gaan zien dat de zinnelijke verleidingen, lekker eten drinken etc. Een
beperkte waarde hebben, en dat mensen kunnen toegroeien naar het
ontwikkelen van hogere waarden, zoals goede wil, gemeenschapszin het besef
onderdeel van iets groters te zijn. Terughouden van bevrediging van impulsen
zoals bedoeld is bij een vasten tijd kan daarin stimulerend en vormend werken.
Zelf heb ik daar geen vast gelegde vasten tijd voor nodig maar probeer ik dat het
hele jaar door in het oog Te houden .
Een beetje consuminderen is altijd wel goed voor een paar weken,dat doe ik dan
in die 40 dagen
Het vasten was ook noodzaak omdat er vroeger gewoon niet veel eten in die tijd
was. De oude voorraad van voor de winter was dan op. Ik vast in de vorm van
geen alcohol die tijd maar dat is ieder voor zich
Het zou wel goed zijn als we daarna een periode wat bewuster met eten omgaan
en matigen met vlees / zoet / alcohol
maar eerlijk gezegd doe ik daar nooit aan. al heb ik wel vaker met de gedachte
gespeeld
Ik ben niet katholiek, en ik beschouw mijzelf niet als christen, of aanhanger van
welke religie danook.
Wel zie ik dat vasten en meditatie van groot belang kan zijn voor individuen en de
maatschappij. Omdat carnaval tegenwoordig weinig meer met het katholieke
geloof en de katholiekekerk te maken heeft denk ik dat stimulering van vasten en
meditatie vabuit de organisatie van carnaval een prachtige aanvulling op het feest
kunnen zijn.
Ik heb geen religieuze overwegingen bij dit thema maar ik heb vorig jaar ervaren
hoe weldadig het is voor het lijf om een week te vasten, 40 dagen is wel heftig;)
Ik probeer er wel op te letten dat ik nog minder snoep. Goede vrijdag en
Aswoensdag houden we er ons uiteraard wel aan.
Laat ieder in zijn wezen ! Niets extreems promoten, niet islamistisch, niets
christelijks.
Ook dit punt moet men zelf bepalen.
Soms wel soms niet




Dat is nog wat van vroeger, maar dit past niet meer in deze tijdgeest.
Niet meer van deze tijd; andere religies moeten dit ook nog ondergaan













Mee
oneens

40 dagen geen alcohol
Eigenlijk zou ik dat als Rooms-Katholiek persoon moeten doen ja. Ik voldoe er
helaas niet aan, al minder ik wel in deze dagen met bepaalde zaken.
En lichte versie van vasten.
Mooi initiatief: minderen op eten en/of luxe producten en de besparing aan een
goed doel geven.
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Zeer mee
oneens









Weet niet /
maakt me
niet uit





40 dagen vasten en dan weer schransen, wat een onzin. Dergelijke door
geloofsinstituten opgelegde zaken zouden anno de 21e eeuw verbannen moeten
worden.
Carnaval is al lang geen katholieke gebeurtenis meer. Zeker niet in Maastricht met
zijn studenten.
Daar heeft een gemeente niets me te maken.
Die tijd hebben we gehad !
Ik ben geen lid van een kluppie
Ik leef gewoon zoals elke dag...we mogen toch al bijna niks meer. Ik heb geen zin
om me nog meer dingen op te laten leggen of te verbieden door regering of
geloof.
Ik rijdt internationaal en daardoor eet ik gewoon wat ik wil eten.
Het is nu een cultureel en commercieel gebeuren. Op zich vind ik de creativiteit en
het feest prima als er geen overlast wordt veroorzaakt voor anderen die er niet
mee bezig [willen] zijn. En dat is nu wel. Plaats zoiets meer in de privésfeer, dus
vier het in gemeenschapshuizen etc, niet op straat en in de hele stad. De optocht
is een momentopname, die kan wel.
Ieder voor zich.
Maar niet voor mij.
Als je hard werkt hoeft dat niet.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Maastricht
Vastelaovend
17 januari 2019 tot 29 januari 2019
426
4,7% (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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