Onderzoeksresultaten Carnaval
29 februari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 94% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "2 Brengt u een bezoek aan de Pronkzitting in uw dorp?" antwoordt 79% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "2.1 Waarom brengt u een bezoek aan de Pronkzitting? " antwoordt 65% van de
respondenten: "Het is een gezellige avond uit ".
Op vraag "2.2 Waarom brengt u geen bezoek aan de Pronkzitting? " antwoordt 47% van de
respondenten: "Ik vier geen carnaval".
Op vraag "3 Gaat u dit jaar carnaval vieren?" antwoordt 48% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "3.1 Waar gaat u carnaval vieren?" antwoordt 92% van de respondenten: "In mijn eigen
dorp".
Op vraag "3.2 Hoeveel dagen viert u carnaval?" antwoordt 31% van de respondenten: "2 dagen".
Op vraag "3.1 Waarom viert u geen carnaval?" antwoordt 62% van de respondenten: "Ik hou niet van
carnaval".
Op vraag "4 Vindt u dat de carnaval veranderd is ten opzichte van jaren geleden?" antwoordt 36%
van de respondenten: "Ja, in negatieve zin".
Op vraag "5 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 43% van de respondenten: "Neutraal".
Op vraag "6 Zou u ooit prins of prinses willen worden?" antwoordt 88% van de respondenten: "Nee".
Op stelling "7 ‘Na de carnaval is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 7% van
de respondenten: "mee eens". In totaal 67% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Uden, waarbij 222 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Carnaval
Op 11 november is het carnavalsseizoen weer van start gegaan, Brabant maakt zich op voor
weer een nieuwe editie van de carnaval.

1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?
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Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 94% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Nee





Geen officiële vereniging, maar we bouwen wel een wagen met de vriendengroep in
Uden. Al enkele maanden bouwen wij 4 avonden in de week.
Voor mij niet nodig om carnaval te vieren
Wel geweest, van af begin jaren 70 t/m de jaren 80 Bij de knoerissen
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Voordat de carnaval begint zijn er diverse activiteiten, zoals de Pronkzitting.

2 Brengt u een bezoek aan de Pronkzitting in uw dorp?
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Op vraag "2 Brengt u een bezoek aan de Pronkzitting in uw dorp?" antwoordt 79% van de
respondenten: "Nee".

Toelichting
Nee



De Knoerissen kiezen Klaas Dijkhoff als Knoergoeie Brabander en bekennen dus kleur. Dat
valt mij in het verkeerde keelsgat...
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2.1 Waarom brengt u een bezoek aan de Pronkzitting?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere reden

Op vraag "2.1 Waarom brengt u een bezoek aan de Pronkzitting? " antwoordt 65% van de
respondenten: "Het is een gezellige avond uit ".

Andere reden, namelijk:





Ben zelf prins geweest
Een van de artiesten
Ik ben de presentator van de Pronkzittingen in Uden.
Lid van CS de knoerissen
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2.2 Waarom brengt u geen bezoek aan de Pronkzitting?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2.2 Waarom brengt u geen bezoek aan de Pronkzitting? " antwoordt 47% van de
respondenten: "Ik vier geen carnaval".

Andere reden, namelijk:

























Alleen maar prominente figuren
Andereverplichtingen
Carnaval is niet echt mijn ding, vooral de muziek niet
Ga naar Den Bosch
Geen interesse (7x)
Geen interesse in
Geen interesse in de pronkzitting
Geen interresse
Geen zin (5x)
Geen zin in (2x)
Heb geen interesse in dat achterlijke carnaval
Ik ben een keer geweest maar je kon moeilijk alles zien
Ik geef hier niets om
Ik heb genoeg van de Knoerissen
Ik hou niet van carnaval
Ik kom niet van origine uit Uden.
Ik vier bijna geen carnaval
Ik vier wel carnaval, maar ik ga niet naar de zitting
Ik weet niet wat het inhoud
In uden is de carnaval niet van het volk maar van een vriendenkliekje , en wij mogen als
toeschouwers toekijken , het is niet meer voor udens volk
Is alleen voor de kliek van ondernemers van de knoerissen
Meer gebeuren voor actieve verenigingsmensen. Minder interessant voor zgn. ImportUdenaren.
Niet in geïnteresseerd
Niet interessant
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Niet interessant programma
Niet mijn ding.
Niet ons ding
Niet zo nauw betrokken bij Carnaval
Te druk
Te ver voor Carnaval
Te weinig interesse
Vind de knoerissen niet leuk
Vind er niets meer aan.
Vind Er niks aan
Vind ik niet leuk (2x)
Vindt ik niet zo leuk.
Waardeloze locatie sinds verdwijnen markthal en tennishal
We vinden de pronkzittingen te druk
Wil niet alleen gaan

Toelichting



Als mensen een pak aan hebben met een steek op, worden het andere mensen. Arrogant
vooral...
Kaarten zijn te duur
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Begin maart barst het feest los en kunnen de inwoners van de gemeente Uden carnaval
vieren op verschillende locaties.

3 Gaat u dit jaar carnaval vieren?
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Op vraag "3 Gaat u dit jaar carnaval vieren?" antwoordt 48% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja




Op school
Overdag met mijn kinderen

Nee




Ik moet werken ...
Ik vier geen carnaval

Weet (nog) niet





Misschien een keertje naar Eigen Herd
Mogelijk, maar ik kan geen vrij krijgen van mijn werk.
Waarschijnlijk alleen optocht
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3.1 Waar gaat u carnaval vieren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
100%

(n=87)

92%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
18%

20%

8%

10%

1%

0%
In mijn eigen dorp

In een van de andere
dorpen in Uden

In een ander(e)
dorp/stad buiten Uden

Weet (nog) niet

Op vraag "3.1 Waar gaat u carnaval vieren?" antwoordt 92% van de respondenten: "In mijn eigen
dorp".

In een van de andere dorpen in Uden, namelijk:





Odiliapeel
Uden
Volkel (3x)
Volkel oa.

In een ander(e) dorp/stad buiten Uden, namelijk:













's-Hertogenbosch
Den Bosch (2x)
Den Bosch eindhoven
Eindhoven/Veldhoven
In Sant Feliu de Guixols Spanje
Mariaheide
Mill
Oeteldonk
Veghel
Verschillende om op te treden
Zeeland
Zeeland, valkenswaard

Toelichting


Op school
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3.2 Hoeveel dagen viert u carnaval?
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Op vraag "3.2 Hoeveel dagen viert u carnaval?" antwoordt 31% van de respondenten: "2 dagen".

Anders, namelijk:








5 (4x)
5, donderdag tot en met dinsdag
6
6 dagen
7
Een Middag, lang genoeg :)
Ook met de sleutel overdracht
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3.1 Waarom viert u geen carnaval?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
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Op vraag "3.1 Waarom viert u geen carnaval?" antwoordt 62% van de respondenten: "Ik hou niet van
carnaval".

Anders, namelijk:




















Ben te oud....
Bijstandsuitkering dus geen geld
Carnaval is voor kneusjes
Carnaval van heden is niks aan.
Er wordt veel te veel gedronken
Geen zin (2x)
Geld verdienen is nuttiger
Gezondheidstiestand
In de jaren is de sfeer van het carnaval veranderd, wat maakt dat we het niet meer leuk
vinden.
Kost te veel
Lichaamelijke klachten
Mijn tijd dat ik carnaval vierde is geweest.
Nvt
Optocht is steeds minder en de tent vind ik niks
Te oud (72) voel me niet thuis
Teveel herrie
Voel me niet betrokken
Vroeger veel carnaval geviert. geen zin meer in
Vroeger vond ik het leuk, nu kan ik de drukte niet meer hebben
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4 Vindt u dat de carnaval veranderd is ten opzichte van jaren
geleden?
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Op vraag "4 Vindt u dat de carnaval veranderd is ten opzichte van jaren geleden?" antwoordt 36%
van de respondenten: "Ja, in negatieve zin".

Toelichting
Ja, in
positieve
zin



Tent op de markt is erg goed moet blijven de cafe's werken beter samen op de
markt en ook op de st jansstraat

Ja, in
negatieve
zin




De regels worden strenger. En de wagens en grote steeds kleiner
De samenwerking met Markant heeft meer commercie gebracht en het echte
volksfeest geweld aan gedaan. Handhaving van de tent op de Markt is gewoon
noodzakelijk.
Door mijn slechte gezondheid kan ik alleen nog de Optocht zien. 5 dagen hossen
en roepen kan niet meer.
Familie carnaval is lastiger . Minder mogelijk heden voor gezin met kleine kinderen
. Eigenlijk nog maar een plekje
In Uden vindt ik het niet meer leuk voor de jeugd vanaf 13 Voor hun is er niets.
Voor de Markant voelen zij zich te oud tussen al die jongeren en in de tent of café
mogen zij niet komen. De kiendjesbal de laatste dag in de tent is ook niet meer
leuk. De kinderen worden binnen de hekken voor het podium gedumpt waar zij
vervolgens precies voor die grote speakers staan waar die muzie veels te hards
taart. Lekker gezond voor die jonge oren van ze. En om hun heen staan al die
ouders die het grootste gedeelte van de tent innemen zich lam te zuipen. Is het nu
voor de ouders of voor de kiendjes dit event? De tent is overigens 's avonds ook
geen bal meer aan voor de oudere generatie, althans voor mij niet. Er wordt er
gerookt en als de caffees voor de jongeren afgelopen is komen de 18 jarige daar
naar toe en dan wordt er nog meer gerookt en bier gegooid.
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Weet niet







Ben oeteldonk gewend
Laatste keer dat ik carnaval heb gevierd was ik 16 jaar geleden dus geen idee
Omdat al een paar jaar geen carnaval vier
Vier al heel lang geen carnaval ben altijd op wintersport gegaan. Maar de keren
dat ik wel gegaan ben was het leuk in Den Bosch of in Limburg
We zijn verhuisd van een klein dorp, naar een groot dorp. Dit maakt carnaval
meteen al anders.
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4.1 Kunt u dit toelichten?
Verandering (79%):






































Agressie
Alleen nog maar zuipen en veel agressie.. de tijd van de schouw vergeet ik nooit meer sinds dat
het daar niet meer is is het echte carnaval weg..
Bier is te duur
Carnaval is niet meer voor de gewone mens. Slechts een handvol elite.
De echte carnavalsmuziek is er niet meer
De kern is verlaten en is geworden tot een commercieel zinloos gedrocht
De Knoerissen is een grote ballententzzz
De knoerissen vereniging is heersend in Uden, dat maakt dat de kleinere carnavalsverenigingen
weinig te zeggen hebben. De knoerissen komen over als een elitaire groep.
De prijzen zijn schrikbarend hoog. Er wordt vlug geslagen of wat dan ook en meestal om niets. De
mentaliteit is erg verandert
Denk het wel . Jammer dat er te weinig keus en plaats is voor gezinnentjes
Dit moet een traditie blijven er veranderd al zo veel
Draait enkel als een excuus om te zuipen
Drukker
Duurder
Er zijn minder mensen echt dronken als jaren geleden, en meer gezelligheid en éénheid
Erg duur
Gaat alleen om ZUIPEN
Geweld
Gezelliger
Goeie sfeer
Het draait alleen maar om drinken. Te belachelijk voor woorden dat je nog geeneens je
boodschappen kunt gaan doen omdat winkels dicht zijn. Er zijn ook mensen die geen carnaval
vieren of in die week op vakantie gaan
Het draait vaak om alcohol.
Het feest is niet meer wat het geweest is. De kwaliteit van de optochten is ook achteruit gegaan.
Het draait nu om alcohol en niet meer creativiteit. En of het begin van de vasten periode
Het is een feest voor iedereen. Alleeen jammer dat de kleine verenigingen het zo krab hebben
met de centen.
Het is erg duur geworden.
Het is geen feest meer van het gehele dorp, maar is geconcentreerd in het centrum en enkele
plekken erbuiten, waardoor de echte sfeer buiten een kleine kern niet voelbaar is...
Het is minder
Het is veel gezelliger en leuker geworden. Doordat de tent er staat.
Ik mis de markthal met zijn pronkzitting en de baggemert. Markant is geen goed alternatief en de
tent al helemaal niet
Kinderen gekregen (2x)
Meer aanbod in de gemeente , ook voor de jeugd
Meer algemene muziek/herrie, vooral in de grote tent.
Meer mensen bij betrokken
Meer op jeugd gericht
Meer open geworden
Minder animo dan voorheen optocht zou grootser mogen door verenigingen te stimuleren
Minder creatief
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Minder echte varnavalsstemming, prijzige drankjes, minder gezelligheid
Minder gezellig
Minder lol, agressie toename, ieder voor zich niet meer als 20 jaar geleden toen was alles
carnaval en was het alleen maar plezier
Minder massal, minder voorzieningen
Minder traditie, minder mensen betrokken
Niet meer leuk
Niet meer zo als weleer
Optocht
Optocht zonder auto s of tractors
Overlast van dronken mensen
Prijzen rijzen de pan uit en is voor de gemiddelde udenaar niet meer te betalen
Prijzen voor bier, de mentaliteit van mensen
Slechte gezondheid
Slechte optocht
Steeds meer agressie
Stimuleren, dat de optocht meer kwaliteit biedt. De Knoerissen bepalen bijna alles. Misschien
wat flexibeler omgaat met bestaande protocols.
Te druk
Te veel regeltjes
Tent mag groter. Gaderobe is sinds de tent op de markt staat een drama
Tent op de markt brengt veel sfeer! Ook de kroegentocht op zaterdag brengt alles wat eerder op
gang.
Tent op de markt is top
Teveel agressie en drankgebruik loopt de spuigaten uit
Teveel nadruk op drank gebruik. Er zouden meer prijzen moeten zijn voor mooiste kostuum (heer
/ dame / kind) creatiefste uiting (loopgroep / wagen / individueel) etc
Teveel regels met de optocht
Teveel regeltjes bij de optocht
Tradities worden niet in stand gehouden
Veel drank en drugs, meer een zuipfeest
Veel meer ruzies en gevechten door alcohol en drugs
Veel mensen die dronken zijn...
Veel negativiteit en drankgerelateerd geweld
Vieren veel minder carnaval dan 15 jaar geleden
We hebben kinderen gekregen, dan wordt het iets anders ingevuld!
Weinig te doen voor kinderen en tieners
Wordt steeds minder
Ze proberen elk jaar te kijken of er wat moet veranderen. Dat is goed
Zeker de jeugd viert carnaval op een wijze waarop veel alcohol drinken er kennelijk bijhoort.
Zie hier boven
Zie tekst boven
Zie vraag 4
Zoals ik zei vroeger in de tijd van jan vrenssen hield de raad van elf zich op tussen het volk om
met het udens volk te carnavallen , nu staan ze zich aan aan elkaar geschoven sta tafels
gezamelijk zich te bezatten en interesseert het ze niet of het volk zich veramusseerd
Zuipfestijn

Weet niet (21%)
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Toelichting
Verandering: 




Belangrijk om bezoeken aan instellingen en het feest in de Kruisherenkapel te
handhaven. Hier tref je de meest dankbare deelnemers voor het echte
carnavalsgebeuren.
De gezelligheid onder elkaar is niet veranderd, maar de beleving feest te vieren
was een aantal jaren geleden meer op dansen en polonaise lopen en ligt nu meer
op drinken en daardoor meer irritatie omdat de alcohol er niet uitgezweet wordt.
Dit geldt ook voor de optocht die steeds meer aan banden wordt gelegd met dure
verzekeringen, politieverordeningen en weinig bouwplannen, dit bevordert meer
"zuipwagens" . Dit is voor het publiek minder leuk om te kijken, en het samen
bezig zijn en iets moois neerzetten als groep wordt niet gestimuleerd. Hier
worden heel veel leermomenten gemist en dit is voor de jeugd een prettige
manier van leren in een ongedwongen sfeer, evt. met een pilsje achteraf.
In de jaren 70 waren er in de toenmalige markthal sfeer volle feesten
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Alle prinsen voor dit seizoen zijn al bekend. Graag horen we of de tijd rijp is voor een prinses
carnaval.

5 ‘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=219)
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Op vraag "5 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 43% van de respondenten: "Neutraal".

Toelichting
Dit is al het geval
bij ons



Tenminste als ze een partner hebben.

Zeer mee eens
Mee eens




Zal wel leuk zijn. Gaan we ook eens met de tijd mee in Uden.
Niet naast een prins, maar in plaats van. Of een stelletje dat prins en prinses
is.

Neutraal




Dat laat ik aan diegene over die er over gaan
Prins en prinses zoals meerdere dorpen mag ook. Vind het wrl goed idee dat
het niet alleen mannen moeten zijn.

Mee oneens



Prins of prinses niet allebei te gelijk.

Zeer mee oneens





Brabant hoeft niet mee te doen met die stadse veranderingsdrang
Laat tradities gewoon intact ipv over alles te gaan zeveren
Of een prinses of een prins. Niet naast elkaar.

Weet niet



Niet belangrijk
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6 Zou u ooit prins of prinses willen worden?

(n=219)
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Op vraag "6 Zou u ooit prins of prinses willen worden?" antwoordt 88% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ik ben al eens
prins of prinses
geweest



Geweldige tijd. Kan het iedereen aanbevelen. Want de mensen genieten van
het prinsenpaar en het prinsenpaar geniet van de feestende mensen. Hele
mooie wisselwerking.

Nee




Ben geen ondernemer, dus maak geen kans
We hebben er al drie in de familie gehad, 1x Uden en 2x in Maastricht. We
lopen nog risico met onze broer in Den Bosch, maar we gaan ervan uit dat het
niet zo ver meer komt....
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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.

7 ‘Na de carnaval is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
45%

(n=216)
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Op stelling "7 ‘Na de carnaval is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 7% van
de respondenten: "mee eens". In totaal 67% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens".

Toelichting
Mee eens



Vasten doet mij goed om van bepaalde obsessies/ verslavingen bewust te
worden zoals suiker verslaving

Neutraal




De tijden zijn gelukkig veel veranderd wat het katholieken geloof betreft
Geen alcohol.

Mee oneens






Als je dat zelf nodig vindt, mag je dat doen. Maar voor ons niet noodzakelijk.
Het geloof speelt hier alleen geen rol meer bij
Houd ik niet vol ben een snoepert
Je kunt beter het hele jaar goed met je eten bezig zijn dan je een week lam
zuipen en daarna te vasten
Niet meer van deze tijd
Vasten doe ik niet, wel 40 dagen geen alcohol



Zeer mee
oneens






De wereld is zo veranderd, dat steeds minder mensen dit nog een wezenlijk
onderdeel vinden van het carnaval.
Ik ben niet katholiek of katholiek opgevoed. Ik ken de religieuze aard maar voor
mij is het een volksfeest.
Ik vier geen carnaval en ik ben niet katholiek
Vasten is onzin. Trouwens, alles wat met geloof te maken heeft.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Uden
Carnaval
08 februari 2019 tot 18 februari 2019
226
6,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
19 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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