
 

 

 
OPDRACHTENBLAD GROEP 6, 7 en 8 

De geschiedenis van carnaval 

LEES DE TEKST GOED DOOR EN BEANTWOORD DAARNA DE VRAGEN  

Ieder jaar in februari is het carnaval. Vooral in Brabant en Limburg, wordt er dan drie 

dagen gefeest. Je trekt bijzondere kleren aan en je gaat hossen en zingen, of je loopt 

mee in een carnavalsoptocht. Als we ver terug gaan in de tijd, dan zien we dat ook toen 

al carnaval werd gevierd. De oude Grieken en ook de Romeinen dansten al verkleed op 

speciale feestmuziek. In onze streken was het een voorjaarsfeest, omdat de winter bijna 

voorbij was. De winter was de moeilijkste tijd van het jaar. Er groeide niets meer en er 

was dus bijna niets te eten. De mensen waren ieder voorjaar blij dat de zon langer ging 

schijnen en dat het warmer werd. Ze bedankten daarvoor de goden. De boze geesten die 

voor de kou hadden gezorgd werden weggejaagd. Met heel veel herrie en enge maskers. 

Ook toen de mensen christelijk waren geworden, bleven ze dit voorjaarsfeest vieren. Het 

werd een feest dat bij de kerk ging horen en werd gevierd de avond voor de vasten 

begon. Eerst wilde iedereen nog flink eten, drinken en feest vieren. Dat gebeurde op 
vastenavond. Tegenwoordig noemt iedereen de vastenavond carnaval. 

1. Carnaval in Nederland 

Carnaval wordt elkaar jaar in vrijwel heel Nederland gevierd, maar het meest in de 

provincies: 

o Groningen, Friesland en Drenthe 

o Brabant en Limburg 

o Zeeland, Zuid- en Noord-Holland 

o Utrecht, Gelderland en Overijssel 

 

2. Voorjaarsfeest 

a. Vroeger was Carnaval een voorjaarsfeest. Waarom waren de mensen zo blij dat het 

voorjaar werd? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Tijdens dit feest probeerden ze ook de boze geesten 

te verdrijven. 

Hoe deden ze dit? 

o met grote vuren 

o met ratels en maskers 

o met veel muziek 

o met dansen 

 

3. Vastenavond 

Carnaval heette vroeger Vastenavond, want direct daarna begint de vastentijd. Bij het 

vasten wordt er overdag niet of weinig gegeten en gedronken. Waarom gingen de 

mensen op Vastenavond feesten met veel eten en drinken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

4. Feest 

Wat doen de mensen tegenwoordig met Carnaval? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Extra 

Probeer deze vragen ook te maken. 

 

5. Gekke plaatsnamen 

Met carnaval krijgen sommige plaatsen een andere naam. Probeer met Google uit te 

zoeken over welke plaats het gaat. Schrijf die erachter. 

 

Oeteldonk ………………………………………………… 

Lampegat ………………………………………………… 

Krabbegat ……………………………………………….. 

Ossekoppenrijk ……………………………………….. 

Kruikenstad …………………………………………….. 

Knollenrijk ……………………………………………….. 

            

             

6. Hollebollegijs en Magere Griet 

 

Je ziet op de volgende pagina een oude tekening van het gevecht tussen Hollebollegijs en 

Mageregriet. 

 

Op de tekening zie je: 

1. dikke vrouw met wafelijzers (om wafels te bakken) 

2. Magere Griet met strobaal en vissen 

3. man met ketting van vissen om 

4. lans met vlees en kip 

5. HollebolleGijs met wijnkroes in de hand  

6. vrouw die moet overgeven van het vele eten en drinken 

7. nar 

8. man met stok met vissen 

 

a. Zet de nummers van deze figuren in de juiste rondjes op de tekening. 

 

b. De tekening gaat eigenlijk over het gevecht tussen carnaval en vasten. Wat stelt 

Hollebollegijs voor? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En Mageregriet? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

c. Verdeel de tekening in 2 stukken , met aan de ene kant het rijke carnaval en aan de 

andere kant de magere vasten . Waar zou je de streep trekken ???  Doe dat maar . 

 

 

 

 

 

 

 



 


