Rapportage TIP Son en Breugel Raadpleging 8
25 februari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 72% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "2 Gaat u dit jaar carnaval vieren?" antwoordt 49% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "2.1 Waar gaat u carnaval vieren?" antwoordt 79% van de respondenten: "In de feesttent in
Son".
Op vraag "2.2 Hoeveel dagen viert u carnaval?" antwoordt 39% van de respondenten: "4 dagen".
Op vraag "2.1 Waarom viert u dit jaar geen carnaval?" antwoordt 64% van de respondenten: "Ik hou
niet van carnaval".
Op vraag "2.3 Hoeveel geeft u gemiddeld uit met carnaval?" antwoordt 23% van de respondenten:
"€100,- tot €150,-".
Op vraag "3 Vindt u dat de carnaval veranderd is ten opzichte van jaren geleden?" antwoordt 36%
van de respondenten: "Ja, in negatieve zin".
Op vraag "4 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 28% van de respondenten: "Neutraal".
Op vraag "5 Zou uzelf ooit prins of prinses willen worden?" antwoordt 84% van de respondenten:
"Nee".
Op stelling "6 ‘Na de carnaval is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 10%
van de respondenten: "mee eens". In totaal antwoordt 60% van de respondenten: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 91 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Carnaval
Op 11 november is het carnavalsseizoen weer van start gegaan, Noord-Brabant maakt zich
op voor weer een nieuwe editie van de carnaval.
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Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 72% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja



We zijn “
Slapend” lid vd krutjesrapers, eigenlijk meer om deze vereniging te sponseren

Nee





Ben van origine een Achterhoeker zonder carnaval rooms.
Wel lid geweest. De communicatie verloopt echter niet soepel meer dus opgezegd.
Wel van de krutjesrapers.
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Begin maart barst het feest los en kunnen de inwoners van Son en Breugel carnaval vieren op
verschillende locaties.

2 Gaat u dit jaar carnaval vieren?
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Op vraag "2 Gaat u dit jaar carnaval vieren?" antwoordt 49% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja



Maar zeer beperkt , sleuteloverdracht , optocht kijken en receptie boerenbruiloft

Nee



Gaan dit jaar op vakantie maar volgend jaar blijven we ervoor thuis, vooral vanwege de
kinderen
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2.1 Waar gaat u carnaval vieren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2.1 Waar gaat u carnaval vieren?" antwoordt 79% van de respondenten: "In de feesttent in
Son".

Een ander(e) dorp/stad buiten Son en Breugel, namelijk:







Eindhoven (5x)
Hapert en Bladel
Jongeren centrum oase
Oosterhout
Sint Oedenrode
Venlo

Toelichting


Zaterdag, maandag en dinsdag, straatcarnaval in Venlo. Zondag in Son (tent, cafe's)
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2.2 Hoeveel dagen viert u carnaval?
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Op vraag "2.2 Hoeveel dagen viert u carnaval?" antwoordt 39% van de respondenten: "4 dagen".

Anders, namelijk:






2.5
5 inclusief haring happen
7 dagen
Alle dagen
Paar uurtjes

Toelichting
2 dagen



Ook bij vrienden tijdens de optocht op zondagmiddag die daar voorbij komt!

5

Vroeger spaarde mensen voor carnaval.

2.3 Hoeveel geeft u gemiddeld uit met carnaval?
(Leesinstructie: we bedoelen de totale uitgaven inclusief de kleding, eten & drinken
etc.)
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Op vraag "2.3 Hoeveel geeft u gemiddeld uit met carnaval?" antwoordt 23% van de respondenten:
"€100,- tot €150,-".

Toelichting
€300,- of meer



Vroeger spaardeN de mensen .... ;-)
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2.4 Waarom viert u dit jaar geen carnaval?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2.1 Waarom viert u dit jaar geen carnaval?" antwoordt 64% van de respondenten: "Ik hou
niet van carnaval".

Anders, namelijk:











De gezelligheid van vroeger is weg. Teveel agressieve lui.
Geef er niet om
Geen gezelschap
Hhet is geen carnaval meer zoals het vroeger was
Ik hou NIET MEER van carnaval
Kijk optocht
Niet meer zin
Voel me daar te oud voor
Voor mij is het te vermoeiend en ook weel te veel lawaai
Wil geen 5 dagen herrie aan mijn kop
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Over het algemeen:

3 Vindt u dat de carnaval veranderd is ten opzichte van jaren
geleden?
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Op vraag "3 Vindt u dat de carnaval veranderd is ten opzichte van jaren geleden?" antwoordt 36%
van de respondenten: "Ja, in negatieve zin".

Toelichting
Ja, in negatieve 
zin








Er wordt veel meer rommel op de straat gegooid. In mijn jeugd was dat veel
minder. Ook voor kinderen was de optocht in mijn herinnering gezelliger.
Ik vind carnaval geen carnaval meer met al die boem boem muziek...
Ik vind het steeds meer een 'wit' feestje aan het worden van mensen die
krampachtig vasthouden aan oude gebruiken, welke slecht passen in deze
moderne tijd.
Het is m.i. achterhaald aan het worden, waar alleen 'ons soort mensen' aan
meedoen en waar tolerantie en verdraagzaamheid naar mensen die anders
denken en doen, ver te zoeken is.
In de tent is het te doen, veel mensen s’avonds, maar geen carnaval maar
bands. In het café lijkt me gezelliger, maar zijn dan geen mensen. En er zijn
maar 3 cafés
Met name door de veranderde muziekkeuze blijven veel leeftijdsgenoten, net
als ik, weg. Ik zit niet te wachten op harde discomuziek en zou graag de echte
carnavalsliederen weer terug hebben
Steeds meer gericht op de jeugd in de tent. Echte gezelligheid in de cafés mis
ik. Hele harde muziek in de tent, kletsen met bekenden onmogelijk. Verplicht
oordoppen tegen de herrie is wel jammer.
Veel meer herrie muziek en gebral.
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Nee, ik vier het
nog steeds
hetzelfde



Zondag optocht kijken in Son en aansluitend tent / cafe
Zaterdag maaandag+dinsdag in Limburg
Carnaval verandert en dat is goed, carnaval moet leven. Veranderingen in de
maatschappij moeten hun effect hebben op carnaval. Daarnaast moet canaval
zijn lokale / regionale eigenheid blijven behouden (muziek, tonpraten,
optochten, manifestaties). Lokale / regionale carnaval versterkt de
saamhorigheid in gemeenschappen;
NB Carnaval is GEEN taak van een overheid, stimulering en facilitering van
carnaval is OK

Weet niet



Ik woon hier nog maar enkele jaren en ben niet 'opgegroeid' met carnaval. Ik
kan helaas ook niet beoordelen of het carnaval in Son is veranderd.
Is anders harde muziek enz
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3.1 Kunt u een voorbeeld geven op welke manier de carnaval positief is
veranderd? (n=9)
Verandering (68%):






Alcohol controle en leeftijd controle
Alle leeftijden doen mee
Fijnere sfeer in de tent.
Geweldige zittingsavonden en veel drukte in de tent tijdesn de avonden
Veel betrokkenheid onder carnavals verenigingen.

Weet niet (32%)
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3.2 Kunt u een voorbeeld geven op welke manier de carnaval negatief is
veranderd? (n=32)
Verandering (94%):





























(te) veel lawaai
Agresie prijzen
Agressie
Alles wordt uitgemolken om geld te verdienen
Andere muziek
De hoeveelheid bassen in de muziek is heel erg voor de bewoners in de wijken er om heen
De vierders zijn veel agressiever geworden. Er wordt teveel drugs gebruikt.
Drank staat tegenwoordig centraal
Er mag steeds minder, het wordt allemaal steeds flauwer
Er wordt geen carnavalsmuziek meer gedraaid alleen maar boem boem
Geen carnavalsmuziek
Harde populaire muziek, geen gehos meer
Hele dorp is leeg en staat in 1 tent bij een band die je het hele jaar kunt horen waar je elkaar
niet.meer kunt verstaan.
Het muziek aanbod in de tent op zaterdag een zondag is verschrikkelijk. Die vd berk met z'n
artiesten mag echt vertrekken. En dat er geen happy hardcore gedraaid mag worden slaat
natuurlijk helemaal nergens op..
Kinderen apart
Nieuwe inwoner, nog geen connectie
Overheersend en geen ruimte latend aan de MEERDERHEID van Brabanders die GEEN carnaval
vieren.
Te veel drank
Te weinig carnavalsmuziek
Te weinig echte carnavals muziek
Tent heeft de overhand.
Teveel overlast van de tent
Veeeel te duur
Vooral de muziek en de prijzen voor consumties lopen ook de pan uit € 2,40 voor een plastic
bekertje bier
Weinig echte carnavalsmuziek
Weinig.leuke muziek, weinig tonpraat.
Zie boven
Zie boven , de muziekkeuze Waardoor de carnaval een feest is voor de jongeren en niet meer
voor alle generaties

Weet niet (6%)
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Toelichting
Verandering: 




Er wordt teveel rekening gehouden met de jongvolwassenen. Muziek wordt al
helemaal aangepast naar deze leeftijd. Zelfs op de boerenbruiloft werd vorig jaar
niet gedanst (twisten/rock&rollen/walsen/polonaise). Laat de ouderen toch
lekker één middag uit hun dak gaan!! Alle carnavalsdagen staan al in het teken
van de 'jeugd'.
Vechtpartijen, laveloos op straat. Overgeven voor je neus, ongeacht leeftijd.
Zoals gezegd: het wordt almaar meer en harder schreeuwen van een minderheid
van 'ouderwetse' Brabanders die nog carnaval vieren. Het wordt tijd voor een
nieuw, verbindend feest waar verbindingen gelegd worden tussen alle
VERSCHILLENDE mensen die in het Brabant van de 21e eeuw wonen. Laat ajb ook
vrouwen, homo's, allochtonen, anders gelovigen zich WELKOM voelen. We
roepen het in Brabant, maar doen het tegenovergestelde. Vergelijkbaar met de
Pietendiscussie, is ook hier aan de orde dat het een gebruik is dat thuishoort in
het verleden van Brabant, niet in de toekomst.
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Alle prinsen voor dit seizoen zijn bekend. Graag horen we of de tijd rijp is voor een prinses
carnaval.

4 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp naast een prins ook
een prinses carnaval is’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op vraag "4 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 28% van de respondenten: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens




Het wordt tijd dat het geen mannenwereld meer is.
Ik vond de ludieke sleuteloverdracht met de speech van Ineke Gaillard en de act van
de vrouwelijke raad van elf een verademing en wat mij betreft mag de carnaval op
dit punt wel met de tijd meegaan. Mannen en vrouwen gelijke rechten

Zeer mee
oneens



Hou niet van prins carnaval daarom wil ik ook niet bij een carnavals vereniging
horen.

Weet niet



Ik heb weinig binding met carnaval, maar vind het wel bij de tijd passen om een
prinses-carnaval te starten. Misschien is sowieso de nadruk op 'prins' of 'prinses'
niet zo relevant. Waarom geen mix van prinsen en prinsessen?
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5 Zou uzelf ooit prins of prinses willen worden?
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Op vraag "5 Zou uzelf ooit prins of prinses willen worden?" antwoordt 84% van de respondenten:
"Nee".

Toelichting
Nee 


Het lijkt me vreselijk om zo “ geleefd” te worden en tijdens een lange periode steeds op te
moeten draven en op te moeten zitten en hier alles voor opzij te moeten zetten en
verplicht leuk te doen
Nu ben ik te oud.
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Vanuit vroeger vasten katholieken de 46 dagen na de carnaval, 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.

6 ‘Na de carnaval 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 "6 ‘Na de carnaval is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 10%
van de respondenten: "mee eens". In totaal antwoordt 60% van de respondenten: "(mee) oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Ik vast omdat ik me in die weken me heel bewust wil voelen hoe goed wij het
hebben ten opzicht van mensen in arme landen.

Zeer mee
oneens



Is verleden tijd en vind zowiezo dat je vrij moet leven zonder geloofs
opleggingen
Volslagen achterhaald, nagenoeg niemand die carnaval viert, weet nog waar
hij/zij het voor doet en wat de aanleiding is.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Carnaval
19 februari 2019 tot 24 februari 2019
91
10,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
25 februari 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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