
Persbericht, februari 2016 

 

Carnavalvierders hebben zorgen over ongewenste 

intimiteiten, maar niet voor ‘Keulse toestanden’ 
 

Carnaval, dat komend weekend voor de deur staat, draait traditioneel om feesten, drinken en 

verbroedering. Toch is lang niet iedere feestvierder gerust op een onbezorgd verloop van het 

volksfestijn. Dat blijkt uit de conclusies van een onderzoek van Feestkleding365.nl, de 

carnavalsmarktleider van Nederland. Maar liefst 42% van de ruim 2.300 respondenten heeft een 

bepaalde zorg tijdens carnaval.  

 

Agressie en geweld 

Zorgen over agressie en geweld (35%) en zakkenrollerij (23%) voeren de boventoon. De angst voor 

ongewenste intimiteiten staat met 15% op de derde plaats. Daarbij valt op dat deze angst het meest 

speelt onder de groep jongeren tot 30 jaar (18%) en onder vijftigplussers (19%) die zich zorgen 

maken om hun kinderen. Uit reacties van respondenten blijken de zorgen vooral gericht op 

billenknijperij en opdringerigheid. Angst voor groepsaanrandingen zoals tijdens Oud & Nieuw in 

Keulen zijn minder groot. 

 

De zorg over terroristische aanslagen speelt bij 7% van de respondenten in het achterhoofd. In België 

is men veel banger voor terrorisme gedurende carnaval, daar speelt de angst bij 12% van de 

respondenten, mogelijk door de ontwikkelingen naar aanleiding van de aanslagen in Parijs, de ‘lock-

down’ van Brussel en de arrestaties in Molenbeek.  

 

‘Om het pleonasme te gebruiken: carnaval moet een zorgeloos feest zijn,’ zegt José Cabrera y Charro, 

directeur Feestkleding365.nl, ‘Gewoon handen thuis, dus geen geweld en geen intimiteiten (tenzij 

gewenst natuurlijk). We zijn wel blij te zien dat men in Nederland de actualiteit van terrorisme en 

groepsaanrandingen tijdens carnaval even kan vergeten.’ 

 

 

NB: bovenstaande interactieve grafiek kunt u rechtenvrij op uw eigen website gebruiken. Hiermee 

kunnen uw lezers de data per provincie zien. Via www.feestkleding365.nl/carnavalszorgen kunt u 

een ‘Embed-code’ kopiëren om deze grafiek in uw eigen website te tonen.  

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie: José Cabrera y Charro, Directeur Feestkleding365.nl, telefoon: 06 5395 2422, 

mail: jose@cabrera.nl. Ook kunt u contact opnemen met JPR Communicatie. 

→ Leuk! U kunt de interactieve grafieken namelijk rechtenvrij op uw eigen website tonen door op 

www.feestkleding365.nl/carnavalszorgen een 'embed-code' te kopiëren en deze in uw eigen 

website te plakken.  

 


