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Strange Story of Fabe Teeth

Achter het Limburgse
càrîavalsmasker

Opvattingen en belevingen van Limburgers met betrekking tot
het camaval in hun Provincie*

Carla Wijers

In november rgg5 verspreidden de Limburgse media een

persbericht waarin iedereen werd opgeroepen zijn of haar

gedachten over het carnaval op papier te zetten' Het be-

ffof een wedstrijd, uitgeschreven door drie culturele in-
stellingen: het Limburgs Museum voor F{istorie en

Volkskunde, Veldeke Limburg en de stichting Carnavals-

museum. Vijfenzestig inzendingen waren het gevolg' op

een enkele uitzondering na alle geschreven in het plaatse-

lijke dialect. Een bloemlezing van de inhoud getuigt;.an
de creatief-emotionele krachten die dit feest bij ziinviet-
ders oproept:

Vasteløoaend is: soe¡t aete nxet ein aerket, de kriegst der noeit

genôg uøn.

Ein bom die in dicb ontplôf, d,e neeael døe is weg, de dreej døøg

gøon beginne...

de uulþønn aan oos proainsie...

Een geheiruzinnige bønd tusse iets ongriepbøørs en de minse die

der door aúngernaþ wøere. Det ongriepbnre det is dn'n 't aøste-

løoz.tendgeaeul, d.et door de rninse ondergøon wuurd as een s001't

dønkbnre ontroering.

Cø.rnøual is aoor mij een nnrtlbeaing in de hørtstreeþ. Wel een

aøngekond,igde beaing waarlp nxet s?núcht wordt gewøcht. Het

geeft in d.ie drie dolle døgen een rr)rr op de schaal ann Rich-

ter aatz. Het episcb centrum is niet duidelijþ øan te geaen. Het
aerplnøtst zich aoortdurend aøn klp tlt teen.

Den øom aan d,e aasteløoaendj in diene nøk te böbbe, geufti e

blie geueul, e lne?'rut geaeuL Het is pront, of went de adi)(øors-

zon micb in miene nøk puentj, en rrt'ich opleudj met nuuj ener-

gie.'

IIet carnaval hoort bij Limburg en bij de Limburgers.
Stereotiepe uitspraken als 'carnaval vieren zit Limburgers
in het bloed' en 'dat is Limburgers met de paplepel inge-

37

Dìt artikel is gebaseerd op onder-

zoeksresultaten die ik eerder presen-

teercle in mijn proefschrift Pt'insen en

Clouns in het Limbrn'gse Natrenrijlt
Het carnnunl in Sintpeheld en Roer-

mond r945-r992 (Amsterdam r995).

In de hoofdstukken 7 en 8 zrln carna-

valsvie¡ders en hun viering onder-

werp \,ân bespreking. De methoden

die zijn toeg'epast om materiaal te

verzamelen zijn een kwantitatieve be-

nadering door middel van eerì vra-
genlijst (hoofdstuk 7) en een ku'alita-
tìeve benadering door middel van

diepte-intewiews (hoofdstuk 8). ln
dit artikel wordeu de gegevens voor
het eerst geTntegreerd gepresenteerd.

I

'Carnaval is: soep eten rnet een vork,
je krijgt er nooit genoeg van'; 'Een
bonr die in je ontploft, de nrist is op-

getrokken, de drie dagen gaan begin-
nen...'; 'de wlkaan van onze provin-
cie...'; 'Een geheimzinnige band ¡rs-
sen iets ongrijpbaars en de mensen

die erdoor worden betroffen. Dat on-
grijpbare is dan het carnavalsgevoel,

dat door de mensen wordt eruareu als

een soort dankbare ontroering'; 'De
adem van het carnaval in ie nek voe-

len, geeft een blij en warm gevoel.

Het is net of de voorjaarszon me in

mijn nek kust, en me oplaadt rnet

nieuwe energìe.' De uìtspraken ziin

respectievelijk van: GJ.A. Billekens
(Venlo), G. Nass (Venlo), Ph. Schae-

ken (Sittard), J.G. Kleinmeulman
(Blerick), A. Ambaum (Steyl), Pierre
Feller (Echt).
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ge\¡en' zijn algemeen bekend. Rond de carnavalsdagen
krijgen zij de kriebels in de benen en zljn ze niet meer re
'houden'. Een carnavalsvierster uit Roermond drukte dit
gevoel als volgt uit:

Ze [cle fa'milie, CW hebben me één jøør. ouergehøøld o.nx nltar
Bresþens te ganrl met de carnnartrl, in Zeelnnd. Ze hadden dønr
een huisje gehuurd z,oor tJe cørnøanlsdøgen. Ik heb døt aolge-
houden tot's zondngs¡taonds en tlen ben ik gegnan. Ik heb ie-
rlereetz cløør ktten zittetz, ìle beb tne rJe trein gepøkt etz ben tznar
huis gekomen.'

Carnaval, Limburg, cultuur en identiteit

Dat de viering van een zo kleurrijk en uitbundig feest als
het carnaval aanslaat in Lirnburg wordt in boeken en in
de media vaker toegeschreven aan de zogenaamde 'volks-
aard' van de Limburgers. De Limburgse volkskundige
J. Schrijnen karakteriseerde in r93o de Limburgels als
volgt:

De Linrburgers zoowel Zuid øls Noord, West als Oost, zijn cle

høliarcn aãn lns lønd. Juist a,ls hun oude sttr.ntgenllten bij
Keulen aøn den Rijn, zijn, zij lichthørtiger en aroolijke4 ueel
beweeglijke6 aeel aernnderlrykq mnnr oole ueel rijker aøn
geest dnn tle Hollønclers niet alleen, rnnør døn tle Noord-Brø.-
b nnders, Vlnmin gen en Antru erp en rtr en b oa en di e n...l

Zesendertig jaar later, in 1966, werd in een artikel in het
Lìntburgs Dngblød het carnaval aangehaald als uiting van
een nog steeds bestaand 'anders zi;'n':

Vroeger werd er nog wel eens gesproken ouer het Hollnnd ltouen
cle riaieren of bouerz de Moerdijk ntsof de ?nensen daør heel nn-
ders leefden en dnchten. Door a.llerlei fnctlren is aøn deze oude
tegetzstelling niet aeel rneer ouergeltleuen. Ctntøuøl blijJt ecb-
ter øltijd nlg een øntduiding, clt¿t er toch zuel iets aerschil be-
staat tussen een Noord- en Zuid-Nederlønder.

Dat verschil voert de schrijver rerug op de invloeden van
het katholicisme en het protestanrisme: 'In het zuiden
vind je meer roomse blijdschap, terwijl in het noorden
meer de ernst van het calvinisme overheerst.,a Tot op de
dag van vandaag wordt het stereotiepe beeld van de ge-
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^
ì-crr Idein kirrd riert al crlnaval.
Intocht var de Blauwc Schuit,
BLuussum r989 (Foro: Carla \\'ijers)

Dìcite-iltervìcw rnet ÀIariâ Paulissen
(pseudoniem, zie de toelichtìng il de
biilage) (Roclnrorrtl r99r). Dir inter-
vieu,is afgenornen in het kader van
mijn promotie-olderzoek naar het
carnar al in Nederlands Limburg

3

J. Schrijren, Nederlantlschc Volþsþrutde

Deel r (Zutphcn rg3o') 73-74.
4

H. l'.d. Meulel, 'Is camaval cen
rooms feestl', Litnbru'gs Dngblad r9-z-
t966
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el klein kind viert al carnaval.
rtocht van de Blauwe Schuit,
runssum r989 (Foto: Carla Wi.jers)

2

iepte-interuiew met Mariâ Paulissen

seudoniem, zie de toelichting in de
jlage) (Roermond r99r). Dit inter-
ew is afgenomen in het kader van
ijn prornotie-onderzoek naar het
rnaval in Nederlands Limburg.

3

Schrijnen, Nederland.sche Vollesþunde.

eel r (Zutphen r93o') ?3-74.
4

. vd Meulen, 'Is carnaval een
oms feest?', Liml:urgs Dagblnd rg-z-
¡66.

zellige, Bourgondische, katholieke Limburger tegenover

dat ,ratt de serieuze, zuinige' calvinistische Hollander

ge:¿et om te verklaren, waarom een carnavalsfeest 'boven

á" gtot. rivieren' nooit zo goed zal kunnen gedijen als in

Limburg.
Een analytische beschouwing van het naoorlogse car-

naval in Limburg kan geplaatst worden in de context van

het wetenschappelijk debat rondom regionale identiteit'
Deze identiteit kan betrekking hebben op drie niveaus: de

regil, dàt wil zeggen het Maas-Rijngebied, de proaincie

@lmburg) en de genteente. In het grensoverschrijdende

Maas-Rijngebied heeft de Rijnlandse carnavalsviering

zich vanuit Keulen over respectievelijk het Rijnland, Ne-

derlands Limburg en Belgisch Limburg verspreid' De

verschiiningsvorm van het feest en de structuur van de

carnavalsverenigingen zijn in grote lijnen vergelijkbaar'

De carnavalsnetwerken opereren binnen de grenzen van

dit gebied. Binnen Nederland functioneert het carnaval

als een vân de onderscheidingsprincipes van de provincie

tegenover de rest van Nederland. In kranteartikelerl, in
cainavalsliedjes en in gesprekken met inwoners van'äeze

provincie wordt benadrukt dat het feest in Limburg on-

ãerdeel is van het'eigene' van deze streek: in het carnaval

komt de regionale identiteit tot uitdrukking. Het derde

niveau waarop het carnaval een identiteitsbepalende func-

tie vemrlt, is het lokale. Steden, dorpen en wijken pre-

senteren zich in de plaatselijke vieringen. De wij/zIj-di-
chotomie betreft binnen deze context de gemeente tegen-

over de naburige plaatsen. In dit artikel worden de

provinciale en de gemeentegrenzen aangehouden èn de

verhouding tussen beide belicht.
FIet naoorlogse carnaval wordt in Limburg algemeen

onder de noemer'cultuur' geplaatst. Zowel provinciale en

lokale overheden als culturele organisaties kennen aân het

feest een culturele betekenis toe die uitstijgt boven zijn

enge nuttigheidswaarde als feest' Zij beschouwen de Lim-
burgse vastenavond als een van de onderdelen die zij zin-

vol achten in de constructie van het beeld en zelfbeeld van

de Limburgers. Gestimuleerd door de nationale versprei-

ding van het feest vanaf de jaren zestig, waardoor het câr-

naval niet meer uitsluitend in de zuidelijke, overwegend

katholieke gebieden wordt gevierd, benadrukken cârna-

valsprominenten in Limburg de 'Limburgse vastelao-

vend' als een traditioneel en in het culturele leven gewor-

teld feest tegenover het moderne Hollandse carnaval, dat
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^De carnavalsvierders in het Uule-rijk
van Roermoud konen hun nieuwe

\brst feliciteren op tle vorste-receptie.

Roermond r99z (Foto: Carla \tr'ijers).
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zij typeren als een commerciele imitatie van het zuidelij-
ke feest.5 In À/RC Høndelsblatl werd in tgTz het verschil
heel pakkend verwoord: de zuiderling víert carnaval, de
westerling dóet aan carnaval.ó \,1er jaar later stelde Jan
Laugs, een in de Limburgse carnavalswereld bekende
Roermondse journalist, Limburgse carnavalsvierders die
zich zorgen maakten over de verspreiding van 'hun' feest
over heel Nederland gerust mer de volgende woorden:
'het hart van de Carnaval is niet te koop en niet te imite-
ren. En het hart van de Carnaval, dat klopt aan de Maas
en de Rijn.'7 Met deze opmerking plaatste Laugs het car-
naval binnen de culturele eenheid van het Maas-Rijnge-
bied.

Bovenstaande weergave van meningen en uitspraken is
gebaseerd op een beeld van het Limburgse carnaval als
een zuidelijk feesr van Bourgondisch levende, katholieke
Limburgers, die in hun gedeelde liefde voor het carnaval
tijdens deze dagen een anti-Flollandse houding âânne-
men. Rond de carnavalsdagen wordt dit beeld ieder jaar
in bloemrijke formuleringen verwoord. De schrijvers,van
deze artikelen dragen het carnaval een.warm hart td en
fungeren als spreekbuis voor het carnavalminnende deel
van de Limburgse bevolking, dat hun feest bedreigd ziet
door de toenemende invloeden van het Hollandse carna-
val en de carnavalstoeristen. Tègenover de negatieve
beeldvorming van het carnaval als hèt feest van de alcohol
en van seksuele uitspattingen stellen zij de Limburgse
narrenvrijheid binnen grenzen. Of zoals de Roermondse
journalist Jan Laugs het uitdrukte: ,Met carnaval mag
alles... maar enkele dingen niet...'8

De 'buitenstaanders', gepersonificeerd in ,de Hollan-
der', die de ongeschreven carnavalsmoraal niet kennen,
zijn rn deze redenering de vierders die de narrenvrijheid
misbruiken. Dit in de media gescherste beeld is eendui-
dig: het carnaval hoort bij Limburg, het feest is ingebed
in de katholiek-Limburgse 'volksaard, en de Hollandse
carnavalstoeristen hangen de beest uit. In dit artikel wor-
den nuanceringen in dit algemene, stereotiepe gedach-
tengoed aangebracht aan de hand van opvattingen en be-
levingen van individuele in Limburg wonende mensen.
Waarom viert men carnaval? Hoe beleeft men het feest?
FIoe groot is het draagvlak voor opvattingen over het spe-
cifiek Limburgse karakter van her feest? Hoeveel menien
herkennen zich in anti-Hollandse uitspraken met betrek-
king tot het carnaval? Tègelijk zal een aantal algemeen

+o
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FIet historisch gegroeide gevoel van
achterstelling tegenover het u'esten,
dat la de mijnsluitingen van eind
iaren zestig en begin jaren zeventig
extra gevoed werd door dc siruarie
van economische dreiging en achters-
tanc1, is mede van invloed geweest op
dit ploces, u'aarin in deze provincie
de'Lìmburgse traditionele vasten-
avond' tegenover het'modernc I-Iol-
landse camaval' is gesteld. Gottfried
Korffvroeg op her volkskunde-con-
gres irr l(iel Q97) aI aandachr voor
de factor yan economische achter-
stand van een regio, die gecolrpcl-
seerd wordt in een groeiende bereid-
heid om elementeu uit he t culrurele
verleden te folkloriseren 'Der Folklo-
risrnus, definiert als erbauliche Selbsr-
bespìegelung, ist also ein Instrurnent,
um mit Ungleichzeitigkeiten, die sìch
durch Unterschiede in de¡ sozialen
und regionalen Entwicklung ergeben,
fertìg zu werden. Die kollektiven
Selbsru'ertzweifel in einem benachtei-
ligten, veil rücksrändigen Sektor,
we¡den durch den rückwärts geu'and-
ten Blick in eine bessere Vergangen-
lreit ausgeglichen ' Zie: G. Korff,
'Folklorisrnus und Regionalismus
Eine Skizze zum Problem der kulru-
rellen Kompensation ökonornischer
Rückständigkeit', in: K. Köstlin en H.
Bausinger (eà), Heimnt uil l¿entittit.
Probleute regionaler Knhur-. zz Dett-
scher \/olkskunde-Kongress in Kiel
vorn ró.2r. Juni r979 (Neunùnster
tgSo) 39-49, spec.43.

6

AJ. van Dijk, 'Carnaval is nier meer
wat het geweest is', NRC Høndelsútød
I r-2- r972.

7

J. Laugs, 'Feestrede ter gelegenheid
van het rxrr-jarig bestaan van de scr
op r r januari tg76', Borcdsorgønn uatt
de BCL 4,5 Q976).

8

Dit is de titel van zijn boek: J. Laugs,
Met cn'naual møg alles... runar enþele
dingen niet. (Den Haag r99r).
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bekende meningen over het feest ter sprake komen, zoals:

carnaval is hèt feest van de drank, tijdens de carnavalsda-

geî zijî er geen gedragsbeperkingen, en carnaval is hèt
feest van de verbroedering.

Onderzoeksg-egevens

De onderzoeksgegevens die ten grondslâg liggen aan het
volgende betoog zijnverzameld in het kader van mijn in-
middels afgeronde promotieonderzoek naar het carnaval

in Nederlands Limburg.e Een deel van dat onderzoek be-

trof een sociaal-wetenschappelijke peiling van de rituele
wijze waarop mensen carnaval vieren, de verschillende
belevingsaspecten tijdens de viering en enkele opvattin-
gen over het feest. Over de functie van het carnaval voor
de individuele vierders wordt veelal in algemene termen
als 'uitlaatklep', 'ontspanning' en 'saamhorigheid' ge-

schreven, hoewel er geen onderzoek aan ten $ondslag
ligt. In Nederland resulteerde slechts één lokale studie in
gegevens over de deelname van carnavalsvierders, de hou-
dingen van verschillende sociale groepen en een profiel
van de vierders. Maar ook het grote aanbod van Duitse
carnavalsstudies vertoont op dit terrein een leemte, met
uitzondering van een grootschalig onderzoek naar het
carnaval in Mainz.to De mensen die voor deelname aan

mijn onderzoek benaderd zijn, wonen in Simpelveld, een

dorp in Zuid-Limburg, of in Roermond, een middelgro-
te stad in Midden-Limburg. In r99o is onder de inwoners
van beide gemeenten een vragenlijst verspreid." Om tot
een verdere inkleuring en mogelijke aanvulling van het op

kwantitatievewijze ontstane, globale beeld te komen, zijn
vervolgens zeven uitgebreide interviews afgenomen. De
zeven geÏnterviewden zijn ook respondenten uit het vra-
genlijstonderzoek.r2

De in het hier volgende betoog gepresenteerde gege-
vens hebben alle betrekking op de inwoners van Roer-
mond en Simpelveld. Uiteraard mogen de onderzoeksre-
sultaten van beide gemeenten niet zonder meer op de to-
tale bevolking van Limburg van toepassing worden
verklaard. Van de andere kant is er geen reden om aan te
nemen, dat de gekozen plaatsen een uitzonderingspositie
in Limburg zouden innemen op het terrein van de bele-
ving en de betekenis van het carnavâl. De door mij ver-
richte studie heeft een exploratief karakter. Vervolg- èn
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Zre: II/ijerc, Prinsen en Clowns.

IO

Zie respectievelijk Th. Fransen,

'Karneval in einer niederländischen
Kleinstadt', Rheinisches Jnbrbuch fih'
Volþsþnnde 4 jg78) r4g-r75
H. Schwedt (ed.), Anøþse eittes Stadt-

fe:tes. Die Mainzer Føstnacbt O\/iesba-
ðen ry77).

II

Het betreft de Volkskundevragenlijst
van het P.J. Meertens-Instituut (r99o)
nr. ór. De respons bedroeg 467" per
adres en z5olo per verstuurde vragen-
lijst (per adres waren twee vragenlijs-
ten opgestuurd). Omdat de gemeen-
ten Simpelveld en Roermond centraal
staan in mijn promotieonderzoek
naar de organisatie en de verschij-
ningsvorm van de carnavalsviering op
lokaal niveau, is voo¡ het onderzoek
naar voorkomelde gedragingen, bele-

vingen en opyâttingen gekozen voor
een weruing onder de inwoners van

deze geneenten. De mate van repre-
sentativiteit van de vragenlijstgege-
vens is bepaald aan de hand van een

vergelijking van enkele sociale ken-
merken van de respondentengroep
met de overige kenmerken van de to-
tale bevolking van Simpelveld en

Roermond, dit is de vierders èn de

niet-vie¡ders. Uit deze vergelijkingen
kon worden geconcludeerd, dat er

sprake is van een redelijke mate van
representatìviteit. De volgende cate-
gorieën zijn ovewertegenwoordigd in
de respondentengroep: mensen Yan

middelbare leeftijd (tussen 30 en 50
jaar), gehuwden en hoger opgeleiden.
Mochten deze groepen zich wat bele-
vingen en opvattingen betreft onder-
scheiden van de overige responden-
ten, dan is de nodige voorzichtigheid
geboden bij een directe extrapolatie
van de gegevens naar de totale popu-
latie. Voor meer informatie over de

dataverwewing, respons en represen-
tatiYiteit zie: \Ytjers, Prinsen en

Clowns, z5g-265.
I2

Van deze zeven zijn er vie¡ woonach-
tig in Roermond en drie in Simpel-
veld. \Àer van hen zijn vrouwen, drie
mannen. Een korte profielschets van
de geïnteruiewden ìs opgenomen in
de bijlage. Voor meer inlormatie over
de selectie van de interyiewkandida-
ten en een uirgebreider profiel, zie:

Wijers, Prinsen en Clowns, 3or-3o6.



vergelijkend onderzoek in andere gebieden is voor het
Nederlandse carnavalsonderzoek gewenst.

Carnaval, een Limburgs feest van en voor
Limburgers?
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In de krant De Limburger verscheen in r98r een artikel,
waarin over de verspreiding van het carnaval in Neder-
land onder meer het volgende geschreven stond:

Het aastenaaondfeest rukt steeds aerder 0p n/1/1r het westen en,

het nllrd,en. Met de onoaerwinnelijkheid uan een bionisch

aeldbeer dtutingt prins cnrnnaal ied.er jaar nieuwe steden ert,

dorpen op de knìeèn. Een ontwikkelirtg die aønuit Limbwg
uordt gød.egeslagen met dezelfde geaoelens die Fratkenstein

destijds bekropen toen. zijn huisntonster een eìgen leaen ging
leiden. Anne Limburgers. Als inworters aan een cultureel re-

seruaat en øls bewnþers aøn een folkloristisch erfgoed zijn ze de

lnntste jøren, hnnden en uoeten te kort gekomen ortt de Xerbron-
nen aa.n de aastennuond te beschernrcn tegen alle mogeltjke

atr?nen ann aerauiling, die kornen ouerwøøien uit de nieuwe

ctu,nna als gew esten...t 3

Jwee decennia eerder had de Roermondse journalist Pier-
re Fluyskens inElseaiers Weeþblød aI een oproep gedaan aan

de 'Hollanders' om de 'ven'uiling' een halt toe te roepen:

Noorderling, blijf aøn 9 tlt r2 febraøri wnar je bent. Erleen

ruøør døt in deze døgen de grote riaieren werkelijk een na-

tuurltjke grens zijn, het uød.erlnnd splijtend in zwørt en bont.

Danr beneden stltat euen Bourgond,iè' weer 0p, ?net narl'en en

minstrelen die tentidd.en hurmer groteske knstelen uon pap¡er

ruøché met arolijke n¿elnncholie bun reeds oude sptjt bettr.igen

om de zo onnøururlijke grenzen aatz het ogenblik. Men keert

zich duidelijk aøn 'Hollø.nd' of...'o

Dit soort uitspraken pâst in het algemene beeld, dat na de

Jweede Wereldoorlog in de media woldt opgeroepen.

Journalisten en radiopresentâtoren verwoorden bestaan-
de gevoelens over het Limburgse carnaval. Bovenstaande
citaten zijn voorbeelden van de treffende en op het gevoel

spelende formuleringen, waaryan men zich bedient. Hoe
groot het draagvlak is van beschouwingen over het Lim-
burgse carnaval tegenover'FIollanders' en de'FIollandse'

r3
M. \Ä'ijnands, "'Wij rnissen hier het
enthousiasme \'ân het zuiden "
Utrechtse carnavalspioniers hebben
de rvind niet mee', De Limburger
zt-z-t98r.

r4
P Huyskens, '\'aaruel Bacchus',
Els eaier¡ We e kb lad 8 - z - t 96 4.
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invloeden, en hoe genuanceerd of ongenuanceerd Lim-
burgers daarover denken, is afgetast met behulp van de

carnavalsvragenlij st.

In de vragenlijst was een rubriek opgenomen bestaande

uit acht uitspraken met betrekking tot het katholiek-Lim-
burgse karakter van het carnaval en de houding tegenover

het 'Hollandse' carnaval en de 'Hollandse' carnavalstoe-

risten. Gevraagd werd of men het met die uitspraken eens

of oneens was. De score op de voorgegeven formulerin-
gen van opvattingen ziet er als volgt uit:

TABEL I: OPVATTINGEN OVER HET CARNAVAL

(n varieert van óoo tot óz 8)

MEE

TTNS

GEXN

MENING

MXE

ONEENS

Carnaval in Limburg hoort bij de Limburgse cultuur '

In de buut moet Lirnburgs gesproken worden

Carnavalsliedjes moeten in het dialect gezongen worrlen . . . . . . . . . . . . . . 
,;i.

De'Hollandse'carnavalstoeristen zijn even welkom als ieder ander van buiten

de gemeente

Carnaval is een aantal dagen plezier voorafgaande âân de vasten

Carnaval betekent in heel Nederland niets anders dan: verkleden, drinken,

zingen en plezier rnaken

Carnaval hoort niet thuis in het kerkgebouw .

Het'Hollandse' carnaval is voo¡al veel drinken en op de versiertoer gaan . .

Carnaval en katholicisme hebben niets met elkaar te maken

Een carnavalsmis getuigt van de eenheid tussen het geloof en c¡rnaval . . . . ,

De 'Hollandse' carnâvalstoeristen zijn niet welkom

Het Limburgse carnaval is helemaal'verhollandst'

Uit deze score kan worden afgeleid, dat er een grote al-
gemene consensus onder de vfagenliistrespondenten be-

staat over de duiding van het carnaval als een Limburgs
feest. Z1j scoren hoog op uitspraken waarin een relatie
tussen het carnaval en de provincie wordt gelegd. Zo is

9zo/o het eens met de opvatting, dat het carnaval in Lim-
burg bij de Limburgse cultuur hoort. Het Limburgse ka-

râkter komt voor mensen concreet tot uiting in het ge-

bruik van het plaatselijke dialect: 86% vindt dat in de zo-
genaamde 'buut"5 Limburgs moet worden gesproken en
827" vindt dat carnavalsliedjes in het dialect moeten \¡/or-
den gezongen.

+3

92%

86%

82%

6+%

59%

52%

44v.

41%

32%

29v.

r6%

8%

20%

18%

40%

25%

34%

20%

19%

3"/"

8%

1l%

t9%

2lv"

30%

29%

19%

43%

37%

64%

73%

5%

61"

8%

r3
t. Wijnands, "'Wij missen hier het
rthousiasme van het zuiden."
trechtse carnar.alspioniers hebben
: wind niet mee', De Lintbtn'ger
r-z-r98t.

r4
Huyskens,'Vaaruel Bacchus',

Iseaiers Wee J¿b lad 8- z - r 96 4.

r5
De buut is zowel de ton, waaruit een

zogenoemde buutte¡eedner (een ton-
prater) zìin carnavaleske betoog a[-

steekt tijdens carnavalsbijeenkomsten
als ook cle naam vân het betoog zelf.

De inhoud van een buut is vaak een

k¡itische en humoristische beschou-
wing op situaties en gebeurtenissen
van het voorbije jaar, waarin voorâân-

staande personen in de gemeenschap

nogal eens het doelwit zijn.
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Een buuttereedner aan het woord
tijdens ecn carnavalszitting.
Volkszitting in Simpelveld r993
(Foto: Carla \f ijers).

Het Limburgse karakter van het feest

De perceptie van het carnavalsfeest als een Limburgs
feest heeft een breed draagvlak. IJit onderstaand staafdia-

gram kan dat worden afgelezen 74,8y'vân de respon-

denten (46r mensen) is het volledig eens met de opvatting

dat het carnaval een Limburgs feest is.'ó

r6
Dit staafdiagram toont de verdeling
van de scores van de respondenten
op de geconsrrueerde schaal* Lim
burgs feest. Deze schaal is samenge-

steld uit drie items: 'In de buut rnoet

Limburgs gesproken worclen','Car-
navalsliedjes moeten in het dialect

gezongen worden' en 'Carlaval in
Limburg hoort bij de Limburgse cul-
tuur'. Respondenten die op de drie
items reageerden met'ja'(= r), 5ç3-

ren op de waarde 3 (3 x r). Zij die op

alledrie reageerden met'nee'
(= 3), scoren op de waarde 9 (3 x 3)
(alpha= o ó5; u= óró)
frequentie 4û ; 5,56,t7,37,2,6 (28)
waarden 3,4,5,ó,7,8,9 (missing)

4ór respondenten scoren op de waar-

de j: zrj zljn het volledig eens met de

opvatting, dat het carnaval een Lir¡-
burgs feest is. Zes mensel scoren op
de waarde 9: zij zljn het absoluut on-
eens met deze uitspraak In de scores

j tot en met 5 zit 9o,zTo van de res-

pondenten. Zij scoren meer bevesti-
gend dan ontkennend.
*Een schaal is een rneetinstrument,
dat iemand een score toebedeelt ten
aanzien van een bepaalde hoedanig-
heid (bì.iv. kenmerk, attinide, eigen-

schap). Een schaal is meestal samen-

gesteld uit een aantal afzonderlijke
vragen, wâârop degene die gemeten

wordt, moet antwoorden. De schaal-

score is dan de gemiddelde score van

die afzonderlijke vragen samen.

LIMBURGS FEEST

500

400

300

200

100

0

3456789

Op basis van deze onderzoeksresultaten kan worden ge-

concludeerd, dat de ideeën van de deelnemers aan miin
wagenlijst nâuwelijks afwijken van de algemene beschou-

wingen in de media. De zo breed gedragen opvatting over
het carnaval als een Limburgs feest prikkelt tot de vraag

naar de vormgeving van het Limburgse karakter. Van de

zeven mensen die ik een diepte-interview afnam, plaat-
sten zes het carnaval expliciet in een Limburgse context.
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cn buuttereedner aan het woord
jdens een camavalsz-ittirrg
olkszittìlg in Simpelveld r993
roto: Carla \lijers).

t6
tit staafdiagrarn toont de verdeling
rn de scores van de responde|ten
p de geconstrueerde schaal* Lim-
urgs feest. Deze schaal is sarlelge-
eld uit drie items: 'In de buut moet
irnburgs gesproken worden','Car-
avalsliedjes moeten in het dialect
:zongen wor.lert'en 'Carnaval in

imburg hoort bi; de Limburgse cul-
rur' Respondenterr die op de drie
ems reageerden met'ja'(= r), 5çs-

..n op de warrde J (J x T). Zìi clie op

ledrie reageerden met'nee'
. 3), scoren op de waarde S (¡ * ¡).
rlpha= o.ó5; t= 6t6) .
equentie 4û,3 5, 56,1 7,37,2,6 (28)
aarden 3,4,5,ó,7,8,9 (missiug)

ór respondenten scoren op de waar-
e 3: zrj zijn het volledig eens met de

l)vatring. clat het canraval een Lim-
urgs feest is. Zes mensen scoren op
e waarde 9: z1j zijn het âbsoluut on-
els met deze uitspraak In de scores

tot en met 5 zit go,z7" val cle ¡es-
ondenten, Zij scoren meer bevestì-
end dan ontkennend.
Een schaal is een meetinstrument,
ât iemând een score toebedeelt ten
rnzien van een beparJde hoedanig-
eid (bijr.. kenmerk, attitude, e.igen-

:hap). Een schaal is meestal samen-

esteld uit een aantal afzonderlijke
râgen, waarop degene die gemeten
'ordt, moet antw-oorden. De schaal-

:ore is dan de gemiddelde score vân
ie afzonderlijke vragen samen.

Zijblljken wel moeite te hebben met de concrete invul-
ling van die specifiek regionâle context. Veelal bedienen
zij zich van geobjectiveerd taalgebruik, waarin de begrip-
pen 'volksaard' en 'volkscultuur' nauw met elkaar verwe-
ven zijn, om uiting te geven aan een emotioneel ervaren

band met de provincie Limburg. Vier van de ondervraag-
den verwezen naar het bestaan van een Limburgse men-
taliteit, die z|j allen op hun eigen manier omschriiven.
Wezenlijke elementen uit die Limburgse mentaliteit zijn:
gemoedelijkheid, ongedwongenheid, zachtmoedigheid,
gezelligheid, huiselijkheid en uitbundigheid. De carna-
valsviering in Limburg wordt volgens hen in belangrijke
mate door deze karakteristieken van de vierders vorm ge-

geven. Opvallend is dat de geinterviewde mensen gebruik
maken van de wij/zij-dichotomie om hun beleving van het
'typisch Limburgse' uit te leggen. De dertigjarige Roer-
mondse Els Somers (het betreft hier een pseudoniemrT),
die in het Limburgse carnaval de Limburgse ongedwon-
gen en gemoedelijke 'volksaard' herkent, zet de lr-efwijze
van Limburgers af tegen die van 'Flollanders': I

Mijn broer heeft een hek tijd bij Amsterdøm gewerkt, en als

da.ar iernand jørig wøs, d,øn wøs het misschien één geba.kje of
z0) m&ar dan wns het ooþ 0p. Nlu, hier k.ornen ze nxet de eer-

ste de beste gelegenheid ruet ulttøien, aawlra.gen. Dnt is heel ge-

w00n. Iþ bedoel, op zlndag gnan aeel m.ensen knørten, drinken
een pilsje, en \ m.iddøgs lekker op de bank liggen teleuisie kij-
leen. Echt rustig aan.

Martha Moonen, die bijna zestig is en nog steeds ieder
jaar met haar man tijdens de carnavalsdagen uitgaat in
Roermond, probeert de door haar gevoelsmatig ervaren

'eigenheid' van de Limburgse mentaliteit vorm te geven
door deze àf te zetten tegen de Brabantse: 'Ik ben dus in
het bezit van veel Brabantse vriendinnen, kennissen, ook
op het koor. Beste mensen, maar ze zijn heel anders.' Dit
'anders zljn' van de Brabanders zet ze kracht bij door te
verwijzen naar haar dochter', die in Tilburg gestudeerd
heeft en veel last van heimwe e had. Ze kon daar niet aar-
den. Ook F{erman Beurskens, een dertiger uit Simpel-
veld, herleidt het door hem gesignaleerde verschil tussen
het 'Hollandse' carnaval en de Limburgse viering tot de
verschillende geaardheid van de mensen. Het Brabantse
carnaval ziet hij daarin als een overgangsty?e:

+5

r7
Zie ð,ebijlage voor persoonlijke gege-

vens Yan de geïnteruiewden.



Ik denþ døt døt een beetje met de nartl aøn ¿le mens te møþen

beeft. Ik bedoel, ik wil een Brøbønder nog echt een beetje øls een

gezellig buiselijk type betitelen, døt geldt hopelijk aoor d.e Lim-
burger ook. nog øhijd. Tìtch ooþ een beetje de geøørdheid aøn de

ntens: wel of niet ìn aoor een feest bij wijze aan spreþen, en toch

wøt maÞkelijker op die mønier zich uiten.

'Op een wat kolderieke, ontspannen manier een stukje
gezelligheid opzoeken', dat is voor Beurskens geworteld
in het in deze provincie bestaande cultuurpatroon. En
Bertie Knubben, eveneens uit Simpelveld en midden der-
tig, spreekt in dit verband van 'de juiste instelling' van de
Limburgers, die zij afzet tegen de 'llollandse':

Het persoonlijþe wa.armee we dus dat feest beginnen en lnze
eigen instelling dnarin (...) Jø, wij zien døt niet ølleen uøn: '0,

nou is het cørnøaøL, en nlu la.ten we lns nxar.r eens bezøtten.'
Nee, døør is aeel ru.eer bij.

^De Maedjes(meisjes)zittìng in Roer-
mond r99r (Foto: Carla Wijers).
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De twee overige ondewraagden, beiden afkor¡stig uit
Roermond, leggen geen relatie tussen het bestaan van een
specifiek Limburgse geaardheid en het Limburgse karak-
ter van het carnaval. Voor één van de twee, Maria Paulis-
sen, ligt de persoonlijke emotionele verbondenheid met
de woonplaats Roermond ten grondslag aan de voor haar
bestaande directe relatie tussen het feest en Limburg.
Limburg is voor haar Roermond, en alleen dáár wll ze

carnaval vieren:

Ik heb drie jaar in Eindhoaen gewoond en d.ie d,rie jøør ben iþ
met de cørnaaøl øhijd nøar Roerntontl gekomen. (...) Ik weet
ook niet hoe iþ øøn dnt geaoel kom. Die drie jøar døt iþ in
Eindhoaen heb gewoond, øls ik døn in Roermond, kwørlt en iþ
þwøm de Ma.øsbrug ouer, døn ging mijn hørt open. En døt
meen iþ ecbt... Die brug en die køthedrøal, dat is ztoor mij
alles.

De provinciegrenzen dienen hier als decorum voor een
emotioneel sterk lokaal gebonden feest. De andere geïn-
terviewde, Frans Peters, heeft de meest verstandelijke be-
nadering. Volgens hem ligt de groots opgezerte organisa-
tie in het zuiden ten grondslag aan de creatie van een
goede carnavalsstemming. Omdat in deze regio tussen elf
november en de carnavalsdagen alles doordrongen raakt
van het carnaval, wordt er een carnavalsgevoel gekweekt.
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^
)e Maedjes(meisjes)zitting in Roer-
nond r99r (Foto: Carla \À/ijers).

Hij bestrijdt dus de veel gehoorde opvatting' dat het car-

naval de Limburgers in het bloed zit.

Het rooms-katholieke vededen

Het bestaan van een specifiek Limburgse mentaliteit

wordt regelmatig in verband gebracht met het van ouds-

her dominante katholieke geloof in deze regio, dat tot in

de jaren zestig van deze eeuw merkbaar à^rtwezig was op

alle terreinen van het dagelijks leven. De koppeling van

het rooms-katholicisme aan een blijmoedige en zorgeloze

levensbeschouwing staat daarin centraal. In een artikel in

het Lirnburgs Døgblød :uit ry66 werd dit als elementair ge-

duide verschil tussen katholieken en calvinisten treffend

verwoord:

De katholieþ zøl gemnÞkelijker het øccent leggen 0p het feit,
døt God de wereld toch goed' beeft geschøpen, tetruijl d'e Prltes-
tunt eerder zal beklerrttonen, døt d'e mens de wereld' door ziin

zond.e heeji bedornen. Een dorninee druþte zicb geestig nlilus

uit: 'Wønneer God protestønt geweest wøs, hød Hij er-wøør-

scbijntijk niet oaer [edøcht om d'e wereld te scheppen.'Í8

Deze optimistische levensbeschouwing, deze'roomse
blijdschap', zo constateerde de schrijver, schiep meer

ruimte voor uitbundige feeswreugde'
Ook als religie speelt het katholicisme een rol in de be-

togen over de nauwe verwevenheid tussen het carnaval en

Limburg. De carnavalstraditie in ðeze katholieke regio

wordt teruggevoerd op de middeleeuwse vastenavond die

voorafging aan de katholieke veertigdaagse vasten vóór
Pasen. In de jaren vijftig getuigen meerdere uitspraken

van de directe relatie tussen de vastenavondviering en de

daaropvolgende vastentijd, zoals de volgende twee citaten

uit respectievelijk ry52 en r958: 'Zonder het askruisje is

een goed vastenavondfeest niet denkbaar. Zonder het as-

kruisje verliest vastenavond zlin zin...' En: 'Een Carnaval

zonder een Aswoensdag is een onding, ontdaan als het is
van zijn noodzaak. Een Carnaval in een ontkerstende
streek zou zijn als champagne die niet mousseert.'19

Maar de laatste decennia is de vervlechting van de ka-

tholieke en de carnavalswereld, zoals die onder meer tot
uiting komt in de aanwezigheid van geestelijken op car-
navalsevenementen en de groei van het aantal carnavals-

+7

r8
H. vd. Meulen, 'Is carnaval een

rooms feest?', Lirnburgs Dagblad

t9-z-t966.
r9

J. Poels, Verded.iging aan aastenauond

(Roernond ry52) rt4-rr5; B. Aafles,

'Carnaval: feest voor de Zuiderlin-
ger', Elseaiers Ile e þb lad t 5 - z - ry 58.



missen, voor de carnavalsvierders niet zozeer een uiting
van praktiserend geloof maar van een culturele affiniteit
met een gedeeld rooms verleden en met vertrouwde ka-

tholieke rituelen. FIet rooms-katholicisme vervult in deze

context een identiteitsbepalende functie. De respons in
de vragenlijst op uitspraken die verwiizen naat een moge-

lijk katholiek element in de Limburgse carnavalsviering,

bevestigt deze analyse. IJit onderstaand staafdiagram kan

worden afgelezen, dat slechts n% (68 mensen) het car-

naval beschouwt als een katholiek feest. De grootste

groep (zz"/o, rz4 mensen) neemt een middenpositie in: zij

hebben geen uitgesproken mening.'"
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Dit staafdiagram toont de verdeling
van de sco¡es van de respondenten op

de geconstrueerde schaal Katholiek
feest. Deze schaal is samengesteld uit
vier items: 'Een ca rnavalsmis geruigt
van de eenheid tussen het geloof en

carnaval','Carnaval en kadrolicisme

hebben niets met elkaar te maken',

'Carnaval is een aantal dagen plezier
voorafgaande aan de vasten' en'Car-
naval hoort niet thuis in het kerkge-

bouw' Respondenten die op de vier

items reageerden rnet'.ja'(= r), 5¿¡-

ren op de waarde 4 (4 x r). 211 die op

allevier reageerden net'nee' (= 3),
scoren op de waarde rz (4 x 3).
(alpha= o.ó7; n= 575)
frequentie 68, q, 7r, lr, r24, 47, 72,

30' 4s 6s)
waarden 4, 5,6,7,8, 9, ro, r r, rz
(missing)
68 mensen scoren op de waarde 4: zij

zi.jn het uitermate eens met de opvat-

ting, dat het cárnaval een katholiek
feest is. 49 mensen behalen de score

tz: zlj wijzen deze opvatting volledig
af. ln de scores 4 tot en met 7 zjt

44Y" van de respondenten. Deze

groep scoort meer bevestigend dan

ontkennend.

Ook de intewiewgegevens bevestigen het beeld dat de re-
ligieus-katholieke factor een kleinere rol speelt dan het

Limburgse element in de verschijningsvorm en de functie
van het carnàval. Wordt het carnaval door een meerder-

heid van de zeven ondervraagde carnavalsvierders gety-

peerd als een Limburgs cultuurgoed, slechts twee perso-

nen maken gewag van de plaats die het katholicisme in-
neemt in de Limburgse carnavalsviering: Martha Moonen
en Flerman Beurskens. Voor Moonen en Beurskens wordt
de directe relatie tussen het carnaval en het katholicisme
als geloofsovertuiging ingegeven door hun persoonlijke
beleving van het feest. Martha Moonen drukt zich hierover
als volgt uit: 'Ik ben rooms-kâtholiek. Niet dat ik zo'n kwe-
zel ben, dat ben ik helemaal niet. Maar ik vind wel: carna-

val is onherroepelijkverbonden aan het katholieke geloof.'
De 'onherroepelijke verbondenheid' van het carnaval

met het katholicisme wordt door Moonen vooral gevoed
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De figuren van pâstoor en non zijn
tijdens de canavalsviering regelmatig

het onderwerp van carnavaleske spot.

Volkszitting in Simpelveld r993

(Foto: Carla \Ä/ijers).

Maedjeszitting in Roermond r99r
(Foto: Carla \À¡ijers).

Dit staafdiagram toont de verdeling
van <le scores van de respondenten op

de geconstrueerde schaal Katholiek
feest. Deze schaal is samengesteld uit
vier items:'Een carnavalsmis geruigt
van de eenheid tussen het geloof en

carnaval','Carnaval en katlrolicisme
hebben niets met elkaar te maken',

'Carnaval is een aantal dagen plezier
voorafgaande aan de vasten' en'Car-
naval hoort niet thuis in het kerkge-
bouw' Respondenten die op de vier
items reageerden met'ja'(= r), 5s6-

ren op de waarde 4 (4 x r). Zij die op

allevier reageerden met'nee' (= 3),
scoren op de waarde rz (4 x 3).
(alpha= o.ó7; n= 575)
frequentie 68, q,7r,7r, r24, +7,72,
30, +g (69)
waarden 4, 5,6,7,8, g, ro, rr, rz
(missing)
68 mensen scoren op de waarde 4: zij
zijn het uitermate eens met de opvat-
dng, dat het carnaval een katholiek
feest is. 49 mensen behalen de score

n: zIj wijzen deze opvatting volledig
af. In de scores 4 tot en mer 7 zit

44"/" van de respondenten. Deze
groep scoort meer bevestigend dan
ontkennend.

door haar intensieve participatie in zowel de carnavalsvie-

ring als de katholiek-kerkelijke rituelen. Het jaarlijks car-

naval vieren èn het katholieke geloofhoren bij haar leven

in Limburg. Ilerman Beurskens behoort tot een kleine

minderheid onder de carnavalsvierders voor wie het car-

naval als feest een religieuze diepgang heeft. Deze uit zich

onder meer in zijn beleving van de carnavalsmissen:

Die slmboliek die erachter zit, is ook hardstikke fijn. Voor mij
misscbien nlg eaen iets eerd'er, wij zijn best geloaig. Het is trø'-

ditie bintzen het gebucht, dnt uóór de sleuteloaerdrøcbt øltijd
een eucha.ristieaiering is wønr dus ooþ heel nctief døn de cør-

nøaalsuereniging bij betrokleen wlrdt. Dat geeii ook heel dtt'i-

detijk een bepøølde sfeer aan, een beqaalde bond rrtet het religi-
euze waar tlch in miin lgen het carnø,aalistische oorspronkelijk

aan afstamt. Misschien staû't døt op dit rnoment wel wøt røin-

der in de picture, tnaar ik heb toch zliets aøn: døt moeten we

ook niet aergeten.

+9
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Uit dit citaat komt naar voren dat hij, naast zijn persoon-
lijke beleving, het katholieke element in de carnavalsvie-
ring belangrijk vindt als uiting van een sterke worteling in
de Limburgse samenleving. De wortels van het carnaval
liggen volgens hem in het katholicisme en hij vindt het
waardevol om dat bewustzijn in het groepsgeheugen le-
vend te houden. Voorop staat bij hem de beleving van een
traditioneel gemeenschapsgebonden ritueel, dat de lokale
saamhorigheid en de identiteit versterkr.

Het dialect

Een laatste onderdeel dat, naast de'ingrediënten'van de
Limburgse geaardheid en het roomse verleden, mede
vorm geeft aan het Limburgs 'eigene' in de carnavalsvie-
ring is het dialectgebruik. Het dialect is onlosmakelijk
verbonden met het carnaval. ZoweI in de klanken (Her-
man Beurskens typeert in dat verband het 'Hollandse' car-
navalslied als 'wat harder, wat zakelijker, het komt eçht ge-
maakt over' tegenover het Limburgse dialectlied dat 'wat
voller, wat gezelliger' is) als in het van het Nederlands af-
wijkende vocabulaire ('En we hebben ook woorden ertus-
sen die echt voor een Limburger, die ... ja, lekker hè!',
merkt Martha Moonen met zichtbaar genot op) komt het
specifiek Limburgse tot uitdrukking. Met name op het
terrein van het dialect-carnavalslied manifesteerr de Lim-
burgse carnavalswereld haar 'eigenheid'. De zachte en
melodieuze intonatie van de Limburgse dialecten wordt
tegenover de vaak harde en staccato-ritmische 'Hollandse'
carnavalsliedjes gezet. In de jaren zeventig zag een groei-
end aantal carnavalsprominenten de invloed van de zoge-
noemde 'Hollandse dijenkletsers' op de zuidelijke viering
als een aantasting van de Limburise carnavalssfeer. Dã
harde klanken in de Nederlandse raal versterkten daarbij
de irritaties over de zogenaamde seksualisering van lied-
teksten. 'De soms plawloerse Hollandse carnavalsschla-
gers zijn kwetsend voor de ziel van Limburg. Zo is de
Limburger niet, zo wil hij ook niet zljn carnaval beleven,,,.
merkte Bertha Paulissen, een belangrijke stimulator van
het dialect-carnavalslied, op. Zij verzamelde in het begin
van de jaren zeventig Limburgse carnavalsliedjes, die zij,
onder bijvoeging van de muziek, uitgaf in het door haar-
zelf gefi nancierd e b o ek Limb ur gs e a øst e I a oa erudl e e d.j e s. Haar
motivatie voor de uitgave van dit boek luidde als volgt:

5o
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Interview rnet Berdra Paulìssen (Ge-
leen r993).



2I
teruiew rnet Bertha Paulissen (Ge-
en r993).

Ik heb gemeend bet boekje uit te rnleten geaen omdøt het een

schønde is, d'at men zicb bier in Lirnburg tijdens d'e carnaaals-

døgen aerrnøøkt nnet liedjes uit bet noorden. Døt is toch te gek'

Zeker øls je bedenkt, dat wij hier in het zuid'en de prøchtigste

c ørn øa nlsli e d;j e s h e bb en..."

Twintig jaar later gaf Paulissen op persoonlijke wijze ui-
ting aan het verband tussen het carnaval, Limburg en het

dialectgebruik:

Iþ houd aa.n de Limburgse d'iølecten: de kern ua'n de Limburg-

se allkscultuun Alleen in het diølect kun je spreken nxet en

a&nuit het hørt. Het Hollønds, het Nederlands sqreek je m.et

het aerstand. Døt gøøt niet zo sp\ntaan, dønr moet je steeds bij

nødenþen.'3

De opvatting dat de dialecten een concrete uitingsvorm
van het 'gemoed van de Limburgers' en van hun 'eigen-

heid'vormen, vindt een breed draagvlak onder de door

mij geinterviewde carnavalsvierders. Daarmee sluitep zij

naadloos aan bij de grote groep deelnemers aan de carna-

valsvragenlijst, die hoog scoort op de in tabel r geformu-

leerde uitspraken 'In de buut moet Limburgs gesproken

worden' (mee eens 86%) en 'Carnavalsliedjes moeten in

het dialect gezongen worden' (mee eens 8z%). Een be-

langrijk neveneffect van het praten en zingen in een ver-
trouwd dialect zijn de versterking en de bevestiging van

een'incrowd-sfeer' tegenover'buitenstaanders', die het

dialect niet spreken. Zeker in de carnavalswereld, waar

het algemeen beschaafd Nederlands ook als voertaal van

de informele onderlinge contacten naar de achtergrond

wordt gedrongen, geeft het dialect uiting aan een groeps-

identiteit, waardoor een gevoel van geborgenheid en

saamhorigheid wordt opgeroepen' De geÏnterviewde

Roermondse Maria Paulissen, wier Brabantse moeder

haar het Roermondse dialect niet kon leren, is heel dui-
delijk over de waarde die het dialect voor haar heeft:

Het typisch Lirnburgse [uøn bet cørnû'uø\, CLn it het diølect'

lk spreek het zelf normnøl gesproken niet. De kinderen dus

wel, døt beb ik ze geleerd. Met høngen en wurgen, wønt dl't
wøs uoor mij wel moeilijk. Møør iþ aind het heel beløngrijk døt

ze d,øt kunnen. Dat aind iþ ooþ echt iets, ook de liedjes, d'ie

rnleten aoor mij in het Lint'burgs ztjn.

5r
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Intefliew rnet Be¡tha Paulissen.
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'Flollanders' zijn welkom mits...

In het voorafgaande is al enkele malen naar voren geko-
men, dat het Limburgse karakter van het carnaval bij in-
dividuele vierders vorm krijgt in de vergelijking met 'de
anderen'. In de Limburgse media heeft 'Holland' zich
ontwikkeld tot de personificatie van (de anderen'. Carna-
valsvierders gebruiken regelmatig de stereotiepe Lim-
burg-Holland-tegenstelling om de liefde voor de eigen
carnavalsviering onder woorden te brengen. Het Hol-
landse carnaval staat in deze context model voor een mo-
derne, commerciële imitatie van het traditionele volkscul-
turele feest in Limburg. En de carnavalstoeristen van
'boven de grote rivieren' zijn de minder welkome gasten
tijdens de feestdagen, van wie een groor deel zich niet
naar behoren weet te gedragen. Het beeld van de Lim-
burgse carnavalsvierders die zich tijdens het feest in een
explosie van regionaal chauvinisme een anti-Hollandse
houding aanmeten, heeft onder zowel vierders als niet-
vierders in èn buiten Limburg ingang gevonden. ¡In mijn vragenlijstonderzoek heb ik dit heersende
beeld aan de opvattingen van individuele vierders ge-
toetst. Dan blijkt dat de houding tegenover het'Holland-
se' carnaval niet zo onverdeeld negatief is. Zo onder-
schrijft weliswaar 4t7o van de deelnemers de uitspraak
dat het feest in Holland vooral bestaat uit veel drinken en
op de versiertoer gaan (tegenover ry1" die het daar niet
mee eens is), maar het is de hoge 'neutrale' score die op-
valt: 4o%" van de respondenten heeft geen mening (zie
tabel r). Een plausibele verklaring voor dit relatief hoge
percentage is, dat deze Limburgse carnavalsvierders niet
geinteresseerd zijn in de manier waarop het feest buiten
hun provincie gevierd wordt. De overgrote meerderheid
van de vierders kent het carnaval buiten hun eigen regio
ook niet. De woon- of geboorreplaats is de lokatie bij uit-
stek waar het feest gevierd wordr.24 Bij een zo zeer op de
woonplaats georiënteerd feest mag ervan worden uitge-
gaan, dat de overschrijding van de provinciegrenzen nau-
welijks plaatsvindt (tenzlj men het carnaval wil'onwluch-
ten'). De enigszins afivijkende score op het item 'Carna-
val betekent in heel Nederland niets anders dan:
verkleden, zingen en plezier maken', waar 5z7o van de re-
spondenten mee instemt, zou ook met desinteresse en ge-
brek aan kennis over carnavalsvieringen elders in het land
in verband gebracht kunnen worden.

52
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Het betreft hier een ande¡ deel van
de vragenlijst, v'aaruit naar vo¡en
kwam clat 5r7" van de respondenten
het carnaval uitsluitend en 33oó r'oor
het grootste deel vie¡r in de eigen
woonplaats. 8% richt zich voor het
grootste deel op een andere plaats en
ook 8% viert het carnaval helemaal
buiten de eigen u.oonplaats (n=54o).
\¡an deze laatste groep mensen die
buiten hun eìgen woonplaats carnaval
viert, zoekt 3o% de eigen geboorte-
plaats op. Zie:Wi)ers, Prinsen en

Cloutts, 268,269.
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:t betreft hier een ander deel van
vragenlijst, waaruit naar voren

'am dat 5 r % van de respondenten
t carnaval uitsluitend en 3 3 % voor
t grootste deel viert in de eigen
ronplaats. 8% richt zich voor het
rotste deel op een andere plaats en

k 8% viert het carnaval helemaal
ìten de eigen woonplaats (n=54o).
n deze laatste groep mensen die
iten hun eigen woonplaats carnaval
:rt, zoekt 3o% de eigen geboorte-
rats op. Zie: I.trflt1erc, Prìnsen en

tuw,268, z69.

Ook de 'Hollandse' carnavâlstoeristen worden door

een meerderheid van de vragenlijstrespondenten niet ne-

gatief bejegend. Uit tabel r kan worden afgelezen, dat
voor 640/o van de ondervraagden deze mensen tijdens de

carnavalsdagen welkom ziin in Limburg. Dat wil niet zeg-

gen, dat vierders geen reserves hebben bij de aanwezig-

heid van deze toeristen. Els Somers en Maria Paulissen

maakten hier vergelijkbare opmerkingen over:

Als ze ecbt met het irlee þom.en ?)an: lt)e gaan døar leþþer zui-
pen en een paar meicJen uer'sieren, døn d.enk ik: nou jø, je kunt

b eter t h uisb lija en. Eîi

Ze rnogen best þoruen øls ze zicb nanpøssen (...) Ik geef ze øls

richtlijn, døt ze níet ?nleten denþen døt cnrnauøl ølleen mønr

drinþen is en nchter urluø)en øan zitten. Wønt die instelling

hebben er best wel ueel.

En llerman Beurskens stelt:

Iemønd, [een 'Holland.er', CW] d'ie bewust zegt: 'Dat wit íl een

þeer rrteemøþen en ik pa.s me dan ooÞ aan', iþ denk døt da.t beel

erg belnngrijk is, døt hoeft geen enkel probleem te zijn (."). Als

rnen 0p een fi.jne, Prettige rTlanier ereøn wil m.eedlen, dan beb

iþ zoiets aan: graøg zelfs. Løten we dan z0 gastarij zijn en

mensen een stuk aan die cultuur løten meegenieten.

Aanpassen blijkt het sleutelwoord te zijn, aanpassen aan

de 'Limburgse manier' van carnâval vieren. Een om-
schrijving vaî deze eigen manier van carnaval vieren
blijkt moeilijk te geven. Deze ligt vooral op het terrein
van beleving, betrokkenheid en emotionaliteit. Hoe in-
tensiever men bij het carnaval betrokken is, des te meer

ervaart men de worteling van het feest in Limburg èn het
Limburgse karakter van de viering. FIet proces van 'ver-
hollandsing'van het Limburgse carnâval, waar de provin-
ciale media vanaf de jaren zeventig voor waarschuïven,

\Mordt door de overgrote meerderheid van de deelnemers

aan de carnavalsvragenlijst niet herkend in hun omge-
ving. Slechts 8% is het eens met de uitspraak dat het Lim-
burgse carnaval helemaal 'verhollandst' is. Opvallend is
dat met name die vragenlijstrespondenten die de laatste
jaren meer afstand van de carnavalsviering hebben geno-
men, een ontwikkeling signaleren van 'verhollandsing'
van het Limburgse carnaval door de aanwezigheid van
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'Flollandse' carnavalstoeristen en door de verspreiding

van het feest over heel Nederland.

Versnippering en saamhorigheid in het Limburgse
narrenrijk

In de voorgaande paragrafen is het 'Limburgs eigene'van

de carnavalsviering een belangrijk thema' Het grote

draagvlak voor de opvatting dat het carnaval een Lim-
burgs karakter heeft, contrasteert met de diffuse inmlling
die vierders geven aan dat specifieke karakter. Begrippen

als 'volksaard', mentaliteit en volkscultuur worden gehan-

teerd. In deze paragraafwordt dieper ingegaan op de in-
r,'ulling en de betekenis van de duiding van het feest als

een Limburgs cultuurverschijnsel.
Bij een nadere beschouwing blijkt de afbakening van

het carnaval binnen de provinciale grenzen vooral een

emotionele betekenis te hebben. Op deze wijze wordt uit-
drukking gegeven aan een gevoel van verbondenheiy' met

een abstracte grootheid: de provincie Limburg. Op dit ge-

voel wordt een appèl gedaan, als het'eigene'van de pro-
vincie tegenover de rest van Nederland geschetst wordt.
llet carnaval is een Limburgs feest, als de 'anderen', ten

opzichte van wie de carnavalsvierders van deze provincie

zich willen profileren, niet-Limburgers zijn. Bìnnen de

provinciale gr enzenis de Limburgse carnavalswereld veel-

eer een bonte lappendeken dan een feestelijke eenheid.

Een belangrijk kenmerk van de Limburgse viering is, in
tegenstelling tot een van buitenaf schijnbare uniformiteit,
de grote diversiteit in de lokale verschijningsvormen. De

plaatselijke gemeenschappen vormen de basis van de car-

navalsviering. Het carnaval als gemeenschapsfeest speelt

zich primair af op dit niveau. De lokale viering is ingebed
in een voor de vierders bekende sociale omgeving, waarin
al een bepaalde mate van gemeenschapsbesef leeft' De

carnavalsrituelen van de plaats zijn bekend, men kan de

liedjes meezingen, iedereen spreekt hetzelfde dialect en

vaak kennen de vierders de Prins en andere hoofdrolspe-
lers van het carnavalsspel. Hierdoor groeit een wij-gevoel,
dat onder meer in stand wordt gehouden door een eens-

gezinde uiting van lokaal chauvinisme tegenover (naburi-

ge) dorpen en steden.'S Met andere woorden, het Lim-
burgse carnaval is een verzameling van lokale vieringen,
die zich alle kenmerken door hun eigen lokaal vormgege-

54
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deze context heeft het carnaval

k een functie als tijdelijk opgeroe-
n tegenwicht tegen een steeds ver-
r doorzettend proces van uniforrne-
rg en globalisering.

ven rituelen en gebruiken met hun eigen liedjes in hun

eigen dialect. Voor een carnavalsvierder uit Maastricht is

Heerlen tijdens de carnavalsdagen al het buitenland. Het-

zelfde geldt voor de andere carnavalsrijken. F{et sâamho-

righeidsgevoel is in het Limburgse narrenrijk dan ook het

sterkst binnen de gemeentegrenzen.

De hier aangebrachte nuancering in de beeldvorming

van het Limburgse carnaval als een feestelijke eenheid

kan tot binnen de gemeentegrenzen worden doorgetrok-

ken. Hoe sterk de emotionele binding met de eigen

woonplaats en met alle lokale mede-carnavalsvierders ook

beleefd wordt, de toegang tot de feeswierende massa

wordt voor een meerderheid van de vierders verkregen

via een vaste uitgâansgroep of een vaste (carnavals)part-

ner. ÉIet carnaval presenteert zich in het vieringsgedrag

van mensen als een gemeenschapsfeest van subgroepen.'ó

In deze subgroepen ervaren de carnavalsvierders het meest

concreet een onderling saamhorigheidsgevoel. De diepte-

interviews onderschrijven de uitspraak dat een vertrouwde

club medevierders een voorwaardenscheppende functie

vervult voor zorgeloos en gedeeld plezier' Mártha

Moonen schetste een avond waarop zii en haat man zon-

der de medeleden van de bowlingclub waren uitgegaan:

Dan stø je te loeren: þotrzt er nlg nieTnand aøn de club? Da't is

zo. Neem het aan nte ûan) d,øt is zo. Iilb bebben ook øl gehød døt

we gezocht hebben, aerd'omnae dtíór ztln ze of dtítír zijn ze. En

toen zei mijn schoonzutje, die is er oole bij, d'ie zei: 'Titen jullie
\ns zøgen, bet was net of we løng weg uaren geweest.' Jn, zo

is bet ecbt. Je bent z0 0p die gr\ep aû'ngewezen, døt is heerhjk.

Maria Paulissen, wier man geen carnaval viert, weet zich

opgenomen in haar vaste uitgaansgroep waarrloor ze niet

afhankelijk is van wie ze toevallig tegenkomt. 'Als je dan

ergens binnenkomt, je hebt niemand anders nodig. Je

hebt je groep, en die sfeer die is er.' De vaste uitgaans-

groep of -partner fungeert als een uiwalsbasis naar de lo-
kale gemeenschap, dat wil zeggen naar alle feeswierende

lnwoners.
Uit twee interviews blijkt, dat het ontbreken van zo'n

vertrouwde groep medevierders drempelverho gend werkt
op de toegang tot de feeswierende massa en in het ver-
lengde daarvan op de ervaring van een saamhorigheidsge-
voel. Zo viert Bertie Knubben de laatste jaren minder in-
tensief carnaval. Bij evenementen in het voorseizoen (van
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De stelling dat het carnaval een ge-

meenschapsleest van subgroepen is

wordt bevestigd door de vragen-

lijstrespondenten, van wie 69Yo aan-

geeft het feest te vie¡en met een vaste

groep mensen. Zie:Wijers, Prinsen en

Clowns,269.
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Het carnaval is een gemeenschaps-

feest van subgroepen. Het saamhorig-
heidsgevoel word t geaccentueerd
door als uitgaansgroep of -paar de-
zelfde kleding te dragen.
Carnaval r985 (Foto: Carla Miijers)

elf november tot carnavalszaterdag) is ze niet meer aan-
wezig, het huis versiert ze niet meer, ze maakt geen car-
navalskostuums meer en ze viert niet meer alle carnavals-
dagen. Een belangrijke rol in dit veranderde carnavalsge-
drag spelen enerzijds het tanende enthousiâsme vîn haar
eigen gezinsleden en van de vaste uitgaansgroep, ander-
zijds het afnemend aantal bekenden tijdens het carnaval.
Huub Knops, een weduwnaar zonder vâste uitgaans-
groep, is wellicht het meest sprekende voorbeeld van de

waarde van een vaste groep. In vergelijking met de ande-
re geïnterviewden voelt hij zich het minst vrij en zorge-
loos tijdens de viering. Hij merkt weliswaar op: 'of je nu
problemen hebt of niet met iets, maar daar denk je die
dagen niet aan', zonder alcohol komt hij niet in een zor-
geloze stemming. E,en plausibele verklaring hiervoor kan
liggen in het feit dat Knops bij gebrek aan een vaste uit-
gaansgroep of -partner, te zeer afhankelijk is van de ruim-
te die door zijn sociale omgeving voor hem gecreëerd
wordt. Hij mist een structureel intermediair om een ge-
waarborgde toegang tot de feestvierende massa te krijgen.
Zijnmeer dan gemiddelde alcoholgebruik kan daarmee in
verband worden gebracht. In de vragenlijst was het bele-
vingsitem 'in een alcoholroes leven' opgenomen. Naast
jongeren tussen de zo en de 3o jaar en universitair ge-
schoolden scoorden ook alleenstaanden en weduwen/we-
duwnaars meer dan gemiddeld met'ja' op dit item. Voor
de meer dan gemiddeld bevestigende score van deze vier-
ders zonder partner kan een verklaring gezocht worden in
de drempelverlagende werking van alcoholgebruik bij de
toenadering tot de (relatief anonieme) massa.
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De narrewrijheid en haar grenzen

Het carnaval roept bij veel vierders intense emoties op.

Zij storten zich vol overgave dagenlang in de carnavals-

roes en op carnavalsdinsdag rond middernacht \Mordt met

een brok in de keel afscheid genomen van de carnavals-

wereld. Voor menig vierder is het carnaval een wezenlijk
onderdeel van zljn jaarkalender.'7 In een poging om het
emotionele karakter van de carnavalsviering te verklaren'
verdwijnen begrippen als 'identiteit', het Limburgs reige-

ne' en 'cultureel erfgoed' naar de achtergrond. Hier gaat

het om de beleving van de individuele vierders, om de be-

hoeften die het carnavalsfeest voor zijn vierders vervult.
Met andere woorden, het betreft hier de functie van het
carnaval voor zijn vierders. In onderstaande paragrafen

zalhier meer inhoud aan worden gegeven.

IIet oceanische carnavalsgevoel

Carnavalsvierders formuleren de aantrekkingsk ".hitdi"
het feest op hen uitoefent vooral in termen die contraste-
ren met het alledaagse leven. Enkele typerende uitspraken
uit de carnavalsvÍagenlijst luiden als volgt: 'Een aantal

zorgeloze dagen zonder dagelijkse sleur', 'Carnaval relati-
veert het jachten en jagen van de consumptiemaatschappij'
en 'Als je een jaar serieus bent, zijn een paar gekke dagen

een welkome afivisseling'. De ervaring van een vrij gevoel

neemt een belangrijke plaats in. Informatie uit de zeven

diepte-interviews kleuren de term 'vrij' verder in. 'Vrij'
staat voor: jezelf zijn,je volledig uitleven, doen waar je zin
in hebt, je eens lekker laten gaan, ongedwongen- en onge-

bondenheid, spontaniteit. De im'ulling van de ervaren vrij-
heid staat in direct verband met het dagelijks leven van de

geïnten'iewden. Al die behoeften die niet of niet voldoen-
de kunnen \¡¡orden bewedigd in het dagelijks leven, treden
des te sterker op de voorgrond tijdens het carnaval. Zobe-
schrijft Maria Paulissen haar dagelijks leven als een leven

van zorgen, aanpassing en plichtsbesef tegenover mensen

in haar sociale omgeving. Het carnaval vieren vormt voor
haar een legitimatie om zichzelf op de voorgrond te zetten

en te doen waar zíj zin in heeft. En Els Somers, die zich in
het dagelijks leven als buitenshuis werkende vrouw con-
formeert aan bestaande maatschappelijke conventies, er-
vaart tijdens het carnaval de vrijheid om ongedwongen en
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27

Uit mijn carnavalsvragenlijst komt
naar voren dat 5 3oá van de deelne-
mers het carnaval typeert als een be-
langrijk feest. Een groep van zrlo,
die aangeeft het carnaval tegenwoor-
dig niet meer belangrijk te vinden,
vond dat in het verleden wè|. Drie-
kwart van de repondenten van de vra-
genlijst herkent dus in de uitspraak
dat het carnaval een belangrijk feest
is zijn of haar persoonlijke beleving
van de viering uit het verleden enlof
het heden.
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Zor gel oze dagen: carnavalsdinsda g in
Roermond r99r (Foto Carla: \Ä'ijers)

ongebonden te vieren. Zij enhaar man maken dan ook met
niemand afspraken tijdens de carnavalsdagen. Spontane,
toevallige ontmoetingen spelen bij hen een belangrijke rol.
Als er geschreven en gepraat rvordt over de beleving van
het carnaval, wordt vaak gebruik gemaakt van sterT)tiepe
formuleringen als 'uitlaatklep' en (saamhorigheid'. 

Op
basis van de uitkomsten van de carnavalsvragenlijst kan
àan deze termen meer inhoud worden gegeven. De deel-
nemers scoorden als volgt op een elftal omschrijvingen
van mogelijke belevingswljzenvan het carnaval vieren:

TABEL 2: BELEVINGSWITZEN VAN HET CARNAVAL VIEREN
(nvarieertvan 5r7 tot 533¡'8

JA EEN

B E F,TJtr

NEI

Een aantal zorgeloze feestdagen

Opgaan in de massa van vierders

ÀIakkelijk contacten met melsen leggen . .

À{erken dat iedereen voor een paar dagen gelijk is . . . . . . .

Cek doen zonder dat iemand d¡ar iets van zegt

Deelnemen aan alle¡lei georganiseerde evenementen . .

Door verkleding een paar dagen een ander kunnel zijn

Op humoristische wijze mensen de waarheid kunnen zeggen

Zich inzetten voor de eigen carnavalsorganisatie . .

In eel alcoholroes leven ,

Op de versiertoer gaan . .

54%

5 t"/"

50%

2t"/"

r4%

6%

3"/"

t9%

24%

30%

237"

33%

20%

28v.

14%

t0%

9%

22%

t9%

25%

49%

51%

72v.

70v"

87%
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lorgeloze dagen: carnavalsdinsdag in
loermond r99r (Foto Carla: \À/ijers).

De eerste vier belevingen, die door een meerderheid van

de ondervraagden herkend worden als hùn beleving, re-

fereren aan een (tijdelijk) loslaten van de in het dagelijks

leven ervaren persoonlijke grenzen en begrenzingen' Per-

soonlijke beslommeringen uit het dagelijkse leven ver-
dwijnen naar de achtergrond. Martha Moonen omschrijft
de carnavalsdagen als 'zorgeloze feestdagen: je doet het
jasje aan en je gaat en je ziet \¡/el wanneer je terugkomt'.
Maria Paulissen en Els Somers vergelijken hun carnavals-

ervaring met een vakantiegevoel. Wordt dat voor de eer-

ste vooral bepaald door een gevoel van 'alles weg, alles

valt van me af', Somers refereert bij de vergelijking pri-
mair aan de geestelijke loutering die zowel het carnaval

als een vakantie bij haar teweegbrengt. De vierders die

hoog scoren op de eerste vier items uit de tabel, geven

zich over aan een verwloeiing van hun ego met de massa

medevierders. Zij ewaren een grotere vrijheid om met
hun medevierders contacten aan te knopen. De overeen-

komsten tussen henzelf en de anderen krijgen tijdens de

carnavalsdagen meer accent dan de verschillen. De ver¡a-
ging van de ego-grenzen en het daaraan gekoppelde gien-
zeloze gevoel, het zogenaamde 'oceanische gevoel', tre-
den sterk op de voorgrond. IJit onderstaand staafdiagram

kan worden afgd.ezen, dat voor een meerderheid van

6o,4Y" het'oceanische gevoel' een plaats in hun persoon-
lijke carnavalsbeleving inneemt.'e

z8

Hierbij zij opgemerkt dat deze vraag
u,aarschijnlijk alleen beantwoord is

door respondenten die zelf carnaval
vieren De n (5 r 7 tot 5 3 3) is immers
laag.

29

Dit staafdiâgrân toont de verdeling
van de scores van de respondenten op

de geconstrueerde schaal Oceanisch
gevoel. Deze schaal is samengesteld

uit zes items: 'Een aantal zorgeloze
feestdagen','Opgaan in de massa van
de vierders','Makkelijk contacten
met mensen leggen', 'Merken dat ie-
de¡een voor een paar dagen gelijk is',

'Gek doen zonder dat iemand daar

iets van zegt' en'In een alcoholroes
leven'. Respondenten die op de zes

items reageerden met'.ja'(= r), 5çs-
ren op de waarde ó (6 x r). Z1j die op

alle zes reageerden met'nee' (= 3),
scoren op de waarde l8 (ó x ¡)-
(alpha= o.6ó; n= 5r5)
frequentie tr, 33,6o, 79, 6o,68, 5r,
45,48, zz,27,3,38 (¡zg)
waarden 6, 7,8, 9, ro, rr, r2) 13, 14,

r5, t6, t7, r8 (missing)

Elf respondenten scoren op de waar-

de ó, waarmee zij aangeven hun eigen

carnavalsbeleving volledig in het om-
schreven'oceanische gevoel' te her-
kennen. Zij die scoren op de waarde
r8 (38 mensen) ontkennen deze car-
navalsenaring te hebben. In de scores

ó tot en met r r, die meer bevestigend
dan ontkennend scoort, zit 6o,47o van
de respondenten (r= SrS).

OCEANISCH GEYOEL

EEN

BEETJE

NEE

4%

1%

:0%

i2%

'.3%

'.r%

+%

6%

3%

19%

30%

23"/"

33%

25v.

20v,

28%

r4%

24%

10%

9%

t9%

25"/"

49%

57%

5rv"

70v"

87%
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Een tweede cluster belevingswij zen) waarvàn de afzon-
derlijke formuleringen verwijzen naar een zelfde achter-
liggende ervaring, bestaat uit: 'Op humoristische wljze
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mensen de waarheid kunnen zeggen', 'Door verkleding
een paar dagen een ander kunnen zljn','Gek doen zonder
dat iemand daa¡ iets van zeg( en 'Merken dat iedereen
voor een paar dagen gelijk is'.:' De geformuleerde bele-
vingen bevatten alle een verwijzing naar een ervaren ver-
kleining van de sociale afstand tot ancleren tijdens het car-
naval. Deze verkleining van de sociale afstand is merkbaar
op meerdere niveaus. Uit de diepte-interviews blijkt dat
vierders tegenover bekenden minder selectief zijn in wat
ze wèl en wat ze níet zeggen. En onbekende medevierders
worden sneller aangesproken en bij de viering betrokken
getuige de volgende sfeelbeschrijving van Martha
Moonen:

9

b¡

F.t

q

o

o

F
.E

(-)

Je zet een hoeclje op, dnn een lekker su.tkje nruziek, er wordt ge-
deincl. En. ofirl 

"'nu 
bent of eetz ander of de pastoor of wie ook,

je wordt øø.n de nnn gepnkt en je tleint m.ee. En dàt aind ile

cnntaz,al.

Voor een aantal rnensen heft het carnaval zelfs tijdelijþ de

hiërarchische verhoudingen op. De volgende uitspraak
van Maria Paulissen getuigt hiervan:

W4ta.r il< de laatste jøren uitga, dnnr is ientaul bil die zit in het
gemeentebest¿rur en dnnr zijn ooþ ntensen die werkloos ztjn of
bouwunlekers, ølles. Dnnr zit eigu'rlijk de hele ?ilaatsch&ppij in.
Danr zitten ?nensen in. die zijn echt gestudeerd en, hebben eet't

eigen zaak, dus het hogere zegntnnr. En dl.ør zitten ook de hele

gewlne ?ft,enserÌ in. En ooþ zelfs zitten er m.ensen bij wnøruøtt
ze zeggen: het ø-socinle aolþ. Die gedragen zich heel netjes,

tnnnr die hebben die nnøtn. En dnt rnerk je døør niet. Dàt ge-
lryke bedoel ìk.

Het carnaval fungeert als een vrijplaats, waarop vierders
zich geoorloofd voelen tot meer vrijheid in hun gedlagin-
gen el1 in het aanleropen van contacten dan in het aile-
daagse leven. Zlj ervaren een grotere acceptatie, zowel
door henzelf als door hun omgeving, om te doen waaÍ ze
zin in hebben. Voor Frans Peters ligt dat ten grondslag
aan de door hem ervâren zorgeloosheid tijdens de carna-
valsdagen:

De rnogelijkheid om je eens één þ.eer in een jnnr leþleer te l¡tten
gantz. Dat kun je nøtu.rtrlijk ook het hele jnnr door, ølleen het
hele jnar. door word je eigenlijk aangeleeken als je døt doet. En

3o
Het laatste itern is ook in de basisbe-
leving'oceanisch gevoel' opgelomen.
Beide basisbelevingen liggen dan ook
in elkarrs verlengde

6o



ntet díé døgen niet, dnn zegt niemønd' iets.

Deze basisbeleving is daarom omschreven als 'toegang tot
de ander'. In een vergelijking tussen deze belevingswijze

en het 'oceanische gevoel' blijkt dat de 'toegang tot de

ander' een minder groot draagvlak heeft. Een ruime min-
derheid van 33SYo ervaart tijdens de carnavalsviering een

7agerc drempel in het aanknopen van contacten met me-

devierders.3t

TOEGANG TOT DE ANDER
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Jo
Het laâtste item is ook in de basisbe-

leving'oceanisch gevoel' opgenomen.
Beide basisbelevingen liggen dan ook
in elkaars verlengde.

Uit bovenstaande komt naaÍ voren, dat de verwachtingen
van de vierders ten aanzien van het carnaval zich kenmer-
ken door een tijdelijke opschorting van het dagelijks
Ieven. Zij spreken van een vakantie, van enkele zorgeloze
dagen, van opheffing van bestaande maatschappelijke
conventies en van hiërarchische machtsverhoudingen. Al
deze belevingselementen verwijzen naar de tijdelijke in-
richting van een alternatieve wereld tijdens de carnavals-
dagen: de carnavalswereld ofwel het narrenrijk. Het tijde-
lijke is een \Mezenlijke karakteristiek van het narrenrijk.

Juist de beperkte tijdsduur van de vrijplaats die het carna-
val is, verhoogt de intensiteit en de emotionele beleving
van het feest. De filosoof O. Marquard spreekt in dit ver-
band van een 'Moratorium des Alltags', waarin het be-
staan van een contrasterend dagelijks leven het voortbe-
staan van het feest garandeert.s'

6r

3r
Dit staafdiagram toont de verdeling
van de scores van de respondenten op
de geconstrueerde schaal Toegang tot
de ander. Deze schaal is samengesteld
uit zes items:'Op humoristìsche wijze
mensen de waarheid kunnen zeggen',

'Door verkleding een paar dagen een

ander kunnen zijn', 'Merken dat ie-
dereen voor een paar dagen gelijk is',

'Gek doen zonder dat iemand daar

iets van zegt', 'Makkelijk contacten
met mensen leggen' en 'Op de ver-
siertoer gaan'. Respondenten die op
de zes items reageerden met'ja' (= r),
scoren op de waarde 6 (6 x t). Zij die
op alle zes reageerden met'nee'(= 3),
scoren op de waarde r8 (6 x 3).
(alpha= o.67; n= 5r7)
frequentie 7, 5,20,34, 55, 5o,72, 55,

7o, 52,43, 28, z6 $z7J
waarden ó, 7,8, g, to, rr, r2, r3, 14,
r5, 16, t7, r8 (missing)
Zeven respondenten scoren op de

waarde ó: zij herkennen hun carna-
valsbeleving volledig in de omschre-
ven'toegang tot de ander'. zó men-
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De grenzen van het narrenrijk

In de alternatieve carnavalswereld heerst een zogenaâm-

de'narrenvrijheid', de mogelijkheid om zich anders te ge-

dragen dan in het alledaagse leven. Het is rleze narren-

vrijheid die bij discussies over het carnaval vaak centraal

stàat. Zo zou deze vrijheid door carnavalstoeristen abu-

sievelijk geTnterpreteerd worden als een vrijbrief om zich

onoirbaar te gedragen. En niet-vierders geven lucht aan

hun irritaties over carnavalsvierders die het feest slechts

zouden gebruiken om één keer per jaar eens goed 'de

beest uit te hangen'. De relatie tussen de narrenvrijheid
en in het dagelijks leven niet passend gedrag bestaat. De

vraag is evenwel, waar de greîzen van de vrijheid gesteld

worden.
De onlangs overleden Maastrichtse carnavalspromi-

nent Bèr Essers heeft het carnaval eens omschreven als

een'georganiseerde chaos'.33 De ongedwongen' spontane

en vrije sfeer die het feest btj zijn vierders oproept ((we

zien wel wat er op ons afkomt'), is ingebed in een sçruc-

tuur die wordt vormgegeven door ofivel de carnavalsver-

eniging ofivel de uitgaansgroep. Zii bepalen voor een

groot deel de handelingsrituelen, het vieringsgedrag en

de plaats waar gevierd wordt. Carnavalsverenigingen zien

het als hun taak om het feest zogenaamd 'zuiver' te hou-

den. Naast het instandhouden van tradities betekent dat

ook het toezien op gepast gedrag, zeker binnen de eigen

gelederen. Dronkenschap en ongewenste seksuele intimi-
teiten zijn uit den boze. Ook in de uitgaansgroep is socia-

le controle op elkaars gedrag aanwezig. Frans Peters ver-

geleek zijn vieringsgedrag vóór en na zljn aansluiting bij
een groep:

Je betzt ønders. Ik zeg nogmøølq toen iþ høsr nog niet kend'e,

toen liet ik me eigenlijk gewoon aollopen en døt deed je eigen-

tijk allemøøl niks. Maør da't doe je nou niet tneer met zo'n

groep. Døn ben je toch ønders bezig met cørnøual.

De uitkomsten van de carnavalsvragenlijst sluiten aan bij
het beeld van de 'georganiseerde chaos'. Een overgrote

meerderheid van de respondenten keurt carnaval vieren

in een alcoholroes af evenals op de versiertoer gaan (res-

pectievelijk 7o en 87%).3a De alcoholroes roept bij bijna

een kwart van de deelnemers aan het onderzoek wel een

beetje herkenning op. Op het versiergedrag rust het

6z

sen scoren op de waarde t8 en ont-
kennen daarmee deze carnavalserva-

ring te hebben. In de scores 6 tot en

rnet rr zit 33,r% r'an de resPonden-

ten (n= 5r7).
32

O Marquard, 'Kleine Philosophie des

Festes', in: U. Schultz (er).), Dns Fest.

Ehte Krùuu'geschicbte un der Antiþe bis

zilr Gegenunrt (München 1988) 413-

42o

33
Inten'iew met Bèr Essers en Haìs

Chambille (Maastricht r4 maart

r 990).
34

Zie t¿l¡el z 'Belevingswijzen van het
vieren'in dit artikel.



en scorell op de wâarde r8 elÌ ont-
:ennen daarmee deze caruavalseroa-

ing te hebben In de scores 6 tot en

net rr zit 33,rqovan deresPonden-

en (n= 5r7).
32

) Marquard, 'KIeine Philosophie des

ìesres', in: U. Schultz (ed.), Da: Fest

îine l{uhurgeschichte uon der Antiþe bis

',ur Gegenwnrt (München r988) 4r3-
12 0.

33
Interyiew met Bèr Essers en Hais
Chambille (Maastricht r4 maart
r 990).

34
Zie tabel z 'Belevingswijzen van het
vieren' in dit artikel.

grootste taboe. Combineert men deze cijfers met een an-

dere uitkomst van het vragenlijstonderzoek waarin het op

de versiertoer gaan meer dan gemiddeld in trek blijkt te

zijnbij jongeren onder de twintig jaar en bij alleenstaan-

den,3s ¡o.rom bij sociale groepen die geen vaste levens-

partner hebben, dan wordt het beeld van de carnavalsvie-

ring als een drie dagen durende orgie op zljn minst sterk
gerelativeerd.

Aan de taboes van dronkenschap en seksueel opdringe-
rig gedrag kan een derde als ongewenst getFpeerd gedrag

worden toegevoegd: het zogenaamde 'moeilijk doen'. De
grotere vrijheid die tijdens de carnavalsdagen heerst, be-
hoort niet te worden gebruikt om bestaande conflicten uit
te praten of om iedereen eens goed de waarheid te zeg-

gen. De Roermondenaar Frans Peters is hier zeer uitge-
sproken in: 'Dat is eigenlijk iets waar ik een gruwelijke
hekel aan heb.' Bertie Knubben loopt er letterlijk voor
weg: 'Maar dan zeg ik meestal: "sorr¡ daar heb ik nou
geen zin in."' En Huub Knops legt uit waarom het niet in
zljn carnavalssfeer thuishoort: ''W'aarom is dat nodig? D¿n
is het toch geen feest meer?' In het verlengde hiervan is

men het er ook over eens dat de carnavalshumor, zowel in
de 'buut' als in het persoonlijke contact, geen enkel indi-
vidu persoonlijk mag kwetsen. De grenzen van de narren-
vrijheid lijken bij deze gedragingen te zijn bereikt.

Het stellen van deze grenzen aan de narrenvrijheid
verv'ult een duidelijke functie voor de vierders. De sfeer
van zorgeloosheid en vrijheid in een gedeelde feestvreug-
de wordt impliciet beschermd door de grenzen, die de

carnavalsvierders stellen aan hun eigen vrijheid en aan die
van hun medevierders. De onbezorgde feeststemming en
het broze saamhorigheidsgevoel worden aangetast door
overmatig alcoholgebruik en vooral door het, veelal als

gevolg daarvan, lastig en opdringerig gedrag van mede-
vierders. Met uitzondering van Martha Moonen zijn de

vrouwelijke geinterviewden daar allen wel eens mee ge-
confronteerd. Opvallend is dat dergelijke ervaringen door
de vrouwen geduid worden als incidenten. Hierdoor
wordt de sfeer van zorgeloosheid en vrijheid niet wezen-
lijk aangetast. Bertie Knubben verwijst expliciet naar de

'buitenstaanders', die volgens haar eerder de grens van
het toelaatbare overschrijden omdat zehet lokale wij-ge-
voel niet delen. De sociale controle in een kleine ge-
meenschap van bekendheid en herkenning ven'ult hier
een functie: Ja, een autochtone zal zich niet zo gedragen.

63

35
Ook de universitair geschoolden en

de laagst geschoolden scoren meer
dan gemiddeld op het iten'Op de

versiertoe¡ gaan'. Onder de laagst ge-

schoolden bevinden zich verhou-
dingsgewijs minder mensen die de

gepresenteerde waarden uit de be-
wste cârnavâlsbetogen hebben geÏn-
ternaliseerd en de gewenste grenzen
aan hun beleving stellen. Dit kan be-
tekenen, dat zij tijdens het carnaval
inderdaad meer dan gemiddeld op de

versiertoer Baan, mââr ook, dat zil
wellicht minder schroom hebben orn
te erkennen dat dit gedrag onderdeel
van hun viering uitmaakt. Een plausi-
bele verklaring voor het carnavalsge-

drag van de universitair geschoolden
is, dat zij zich het minst wensen te

conforneren aan bestaande gedrags-
regels en zo ongebonden mogelijk
carnaval wìllen vieren. Een bevesti-
ging van deze these zou kunnen zijn,
dat deze groep ver onder het gemid-
delde zit in de sco¡e op'Deelname
aan georganiseerde evenementen'.
Zie:Wijers, Prinsen en Clouns, 284-
285 en 4y-434.
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Er zrln natuurlijk ook mensen die een glaasje te veel op-
drinken, maar hij zal dan niet zo raar gâan doen, iemand
zo echt lastigvallen.'Zodoende is'het gevaar'als een ex-

terne factor te isoleren; het saamhorigheids- en vrijheids-
gevoel worden niet van binnenuit bedreigcl.

Slotbeschouwing

In dit artikel ztjn de tot polemische uitersten gereduceer-

de meningen over het carnaval als ofivel een cultureel, ka-

tholiek-Limburgs gemeenschapsfeest ofwel hèt feest van

de seks en de drank geanalyseerd op hun inhoud en bete-
kenis. Tègelijk is de reikwijdte voor stereotiepe opvattin-
gen over het Limburgse karakter van het carnaval en de

anti-Hollandse stemming gepeild. Er blijkt een algemene
consensus te bestaan over de typering van het carnaval als

een Limburgs feest. Op de vraag waar het 'Limburgs ei-
gene'van de viering door wordt gevormd, verwijzen car-
navalsliefhebbers naar het bestaan van een Limþurgse
mentaliteit, de zogenoemde 'volksaard', en nâar de heer-
sende rooms-katholieke levensbeschouwing, waarin uit-
bundige feesten goed gedijen. IJit verdere navraag blijkt,
dat de duidingvan het carnaval als een provinciaal gevierd
en in de regionale cultuur verankerd feest een functie ver-
r,'ult in de grensafbakening met de rest van Nederland: de

Limburgse identiteit staat tegenover Holland. Holland is

de personificatie van de 'anderen', wier bestaan nodig is

voor de constructie van 'het eigene'. Negatieve uitlatin-
gen over het carnaval in 'Holland' en de Hollandse car-
navalstoeristen in Limburg dienen dan ook vooral om de

Limburgse eigenheid te markeren. Uit mijn vragenlijst-
onderzoek komt naar voren, dat voor een meerderheid'
van de deelnemers de Hollandse carnavalstoeristen wel-
kom zijn mits zij zich aanpassen aan de 'Limburgse vie-
ring'.

Gevraagd naar de invulling van het begrip 'Limburg'
in de persoonlijke carnavalsviering, blijkt de provincie
veelal een synoniem van de eigen woon- of geboorte-
plaats te z1jn. Dâá;r wordt het feest gevierd, dáár voelt
men zich thuis, dáár is de emotionele binding aan het car-
naval het grootst. De grenzen van de eigen woon- of ge-
boorteplaats bakenen de geografische ruimte van de vie-
ring af, niet de provinciegrenzen. De inpassing van het
lokale carnaval in een breder verband op meso-niveau
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vergroot w kale feest alsmede

het onderli Of' zoals de men-

taliteitshist betrekking tot het

Brabantse regiobesef formuleerde:

Het aerrijkt de grlltste ge'Ìnene deler aøn de lokale elementen

met een groepsbesef døt de pløøtselijke gemeenschøp met iets

grnt Die grotere ztøørde kan op høar beurt weer

,tn ltief 0þ miu'o-niaenu worden, en zo is het in

de geschied.enis ooþ tølloze ntølen gebeurd. Ind'iaiduen en þlei-

ne collectieuen treden op met uemuijzing nûør boaen hen uit-
rden. Solidøriteit (das rneerwøør'd'e) wordt øls eett

gezien. Het rneso-niaeøtt' aoedt bet hønd'elen op

36

Door het lokale primaat van de Limburgse carnavalsvie-

ring kenmerkt het feest zich door een relatieve kleinscha-

ligheid. Voor carnavalsvierders staat deze kleinschalig-

heid gelijk aan een sfeer van herkenning en bekendheid.
t van 'insiders' die elkaar enrde

g kennen. Binnen deze context
d. Deze narrenvrijheid is niet

grenzeloos. Zij worðt ingeperkt door carnavalswaarden

ten aanzien van overmatig alcoholgebruik' versiergedrag,

de vormgeving van de humor en 'moeilijk doen'. llet ne-

gatieve beeld van 'de beest uithangen' tijdens de carna-

valsdagen overstijgt de grenzen van de narrenvrijheid'

Dronken en opdringerige medevierders verstoren het

feest, de vrijheid van anderen en de beleving van een

saamhorigheidsgevoel. In het Limburgse narrenrijk met

zljn'georganiseerde chaos'wordt hier, waar mogelijk, op

gelet. De spontaniteit in de viering is voor de deelnemers

aan georganiseerde carnavalsevenementen ingekaderd in

een relatief strakke organisatie van de carnavalsverenigin-

gen. En zlj die buiten het verenigingsverband carnaval

vieren, ervaren de sociale controle van hun omgeving, in
concreto vaak een vaste uitgaansgroep.

Op het niveau van de individuele beleving van het car-

navalsfeest zijn twee basisbelevingen naar voren gekomen

die, gelet op de inhou d, zijn aangeduid als het 'oceanische

gevoel' en de 'toegang tot de ander'. Beide zijn uitingen

van een ervaren narrenvrijheid. Het 'oceanische gevoel'

heeft primair betrekking op de grotere vrijheid van vier-

ders in relatie totzichzelf, de 'toegang tot de ander' richt
zich meer op de relatie met de medevierders. Door de

36
W. Frijhoff, 'Mentaliteit op schaal:

micro, meso of macro?', in: H FJ M
van den Eerenbeernt (ed.), Driestro-

nrcnland. in het historisch bedrijf (l1l-
burg r986) 86.
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contrasterende werking van de carnavâlsdagen met het
dagelijks leven, gecombineerd mer her tijdelijke karakter
van de viering (drie tot vijf dagen), wordr het feest zeer
intensief en emotioneel beleefd. Beschermd door een om-
geving van bekende medevierders en vertrou.wde lokale
carnavalsrituelen krijgen carnavalsvierders in het nar.ren-
rijk cle mogelijkheid om zich enkele dagen onder te dom-
pelen in een grenzeloos gevoel van vrijheid en saamho-
righeid.

Het aantal artikelen en boeken waârin de functie van het
carnaval .l'oor de samenleving geanalyseerd wordt, is de
laatste decennia toegenornen. Aan de hand van sociologi-
sche en anffopologische concepten wordt het feest in een
maatschappelijke context geplaatst en geduid in rermen
als ontspanningsmechanisme voor de samenleving, socia-
le veiligheidsklep en een compensârie vân de naoorlogse
schaalvergroting en rationalisering.lT Over de functie van
het carnaval voor de vierde¡s zljn tot op heden nauwelijks
studies voorhanden. Het in dit artikel gepresenreerde ¡ra-
teriaal levert een bijdrage aan her opr,-ullen van deze lâcu-
ne in het carnavalsoncl erzoek. De uitkomsten van de car--
navalsvragenlijst sluiten aan bij enkele conclusies uit een
grootschalig vragenlijstondelzoek in Mainz naar het
plaatselijke carnaval.3s De verzamelde gegevens geven
onder andere inzicht in bestaande waarden en normen in
de carnar.alsviering van de stad Mainz. Ook hier blijkt de
narrenvrijheid aan grenzen te zljn gebonden die gevormd
worden door dronkenschap en seksueel gedrag. Een
tweede vergelijkbare conciusie wordt getrokken naar aan-
leiding van de beleving van her feest. Ook in Mainz is de
score hoog op de geforrnuleerde beleving, waarin de mo-
gelijkheid om zich tijdelijk los re rnaken uit het dagelijks
leven centraal staat. Dit bevestigt mijn bevindingen ten
aa'nzien van de behoefte aan een 'oceanisch gevoel'.t9 De
onderzoeksgegevens van een tweede vragenlijstonder-
zoek, verricht in Venlo, spitsten zich toe op twee thema's,
respectievelijk de participatie in de viering en de houding
tegenover het carnaval. De grote rol die de geboorte-
plaats, het ¡ooms-katholieke geloof en de beheersing en
het gebruik van het dialect innemen in de carnavalsvie-
ring in Venlo, is in mijn onderzoek waargenomen voor
Simpelveld en Roermond.4"

Voor een breder vergelijkend carnavalsonderzoek naar
opvattingen en belevingen zou de verspreiding van een
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zetten tegen een dominante protestantse regio' Dat uit
zich onder meer in het uitdijen van het carnaval over de

vastenperiode. Carnavalsoptochten vinden in \4aanderen

plaats tot palmzondag of zelfs tot na Pasen. Belgisch Lim-
6urg lijkt in het Vlaamse carnavalsland' net als Neder-

lands Limburg in Nederland, een aparte plaats in te

nemen. In deze provincie is na de Tweede Wereldoorlog

het georganiseerde carnaval het eerst gestart. Wellicht is

de"i carnavalspositie van Belgisch Limburg in \4aande-

ren een verklaring voor het feit, dat in de Maamse pro-

vincies het carnavalsseizoen weliswaar langgerekt is' maar

dat men in Limburg poogt om de traditionele tijd tussen

elf november en aswoensdag (met uitzondering van de

traditionele halfr'astenviering) aan te houden. Limbrurg

presenteert zljn carnavalsviering zodoende als een tiadi-
tionele viering, namelijk gevierd in de traditionele carna-

valstijd. Het katholieke verleden verschaft Belgisch Lim-
burg geen eigen identiteit, de afbakening van het tradi-

tionele carnavalsseizoen lijkt dat wel te doen' Een

grensovers naar de functie,

òpvattinge emPoraine feest

levert een n volkscultureel

feest, dat in het Maas-Rijngebied tot op de dag van van-

daag het dagelijks leven enkele dagen per jaar volledig be-

paalt.

17
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een zeer groots oPgezette vragenlijst
over het carnavâl versPreid in het
Maas-Rijngebied. De gegevens van

deze waardevolle bron van informatie
zijn echter (nog) niet veruerkt.
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Summary Bijlage

Behind the Limburg carnival mask
Opinions and experiences of Linburgers concer-

ning carnival in their province

De namen van de geinterviewden ziin pseudonie-

men. Ook zijn, om de anonimiteit van de onder-

vraagden te beschermen, enkele wijzigingen aan-

gebracht in de persoonlijke gegevens zonder dat

de inhoudelijke waarde van deze contextgegevens

hierdoor veranderd is.
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The first part of this article analyses several gene-

rally known, stereotypical opinions concerning

carnival in the Dutch province of Limburg with
regard to content and significance. At the same

time the scope of these opinions is gauged' Atten-

tion is paid to the concrete interpretation by Lim-
burgers of carnival as a typical Limburg celebra-

tion. The function of such a characterisation is set

within the context of the profiling of a Limburg
identity distinct from the rest of the Netherlands.

Within the province's borders, the construction of
an individual identiry shifts to the local level.

The second half surveys the still scarcely ex-

plored territory of the individual carnival expe-

rience. The sense of boundlessness and uninhibit-
ed access to fellow celebrants is examined within
the confines of the jester's freedom' These bor'-

ders mark the transition of a relaxed comrnunal

celebration into a drunken orgy. The contrast be-

tween the carnival days and ordinary daily life in-
tensifies the experience of the celebration.

Els Somers (Roermond): bijna dertig jaar, gehuwd,

geen kinderen, hoger beroepsonderwijs, betaald

werk in een winkel, katholiek (sporadisch kerkbe-

zoek); diepte-interview Roermond z5 april rggt
Mnria Pnulissez (Roermond): midden dertig, ge-

huwd, twee kinderen, middelbaar onderwijs, be-

taald werk in een winkel, katholiek (sporadisch

kerkbezoek); cliepte-interview Roermond zz fe-

bruari r99r.
Bertie l{nubbetz (Simpelveld): midden veertig, ge-

huwd, één kind; middelbaar onderwijs, huis-

vrouw; praktizerend katholiek; diepte-interview

Sirnpelveld rj maart r99r.
Mørtha Moony'n. (Roermond): bijna zestig iaar, ge-

trouwd, vier kinderen; voortgezet lager onderwijs,

huisvlouw, praktizerend katholiek; diepte-inter-

view Roermond z7 maart t99t
Hermnn Beursþens (Simpelveld): midden dertig,

gehuwd, één kind, universitaire opleiding, kinder-

ârts, praktizerend katholiek; diepte-interview

Simpelveld 23 l::'à^rt rggi.
Frans Peters (Roermond): midden dertig, gehuwd,

twee kinderen, mulo-opleiding, werkzaam bii de

rrr, katholiek (geen kerkbezoek meer); diepte-

interview Roermond 22 mààrt rggi,
Huub Knops (Simpelveld): bi¡na 65 jaar, weduw-

naar, twee kinderen, lagere school, arbeidsonge-

schikt, katholiek (sporadisch kerkbezoek); diepte-

interview Simpelveld z4mei rgqt.

68


