Werkblad Carnaval, al honderden jaren oud

naam:

In het vroege voorjaar zet Nederland de wereld een paar dagen op z’n kop. In heel
Nederland vieren ze dan carnaval, maar nog steeds het meest in Brabant en Limburg.
Je trekt bijzondere kleren aan, iets geks of kleren die iets voorstellen. De één wil indiaan
zijn, de ander zeerover of prinses. Urenlang wordt er gefeest, wel drie dagen lang.
Het carnavalsfeest is al honderden jaren oud. We weten bijvoorbeeld dat de oude
Grieken hun wijngod Dyonisos op een schip met wielen rond reden. En dat de romeinen
een feest vierden waarbij ze zich ook verkleedden. En de Germanen vierden een feest in
februari, omdat de zon dan weer langer ging schijnen. Ze waren blij dat de lange, koude
winter weer voorbij was.
In de winter groeide er niets meer en er was dan ook bijna niets meer te eten. De
mensen waren dan ook ieder jaar weer dankbaar dat de zon langer ging schijnen en dat
het warmer werd. De goden werden daarvoor bedankt en de boze geesten, die voor de
kou hadden gezorgd, probeerde men te verdrijven. Daarbij droegen de mensen vaak
maskers om daarmee de geesten af te schrikken. Ook ratels en bellen gebruikten ze
daarvoor.
Toen de Germanen christelijk waren geworden, veranderde het carnavalsfeest. De
christelijke kerk heeft feestdagen rond het leven van Jezus Christus. Kerstmis is het feest
van zijn geboorte, op goede vrijdag wordt herdacht dat hij aan het kruis is gestorven en
met Pasen dat hij opstond uit de dood.
De gelovigen willen het lijden van Jezus meebeleven. 40 dagen voor Pasen eten ze geen
vlees en leven ze eenvoudig. Dat noemen ze de vastentijd. Maar voordat de vastentijd
begint, willen ze nog graag uitgebreid eten en drinken. Dat werd het feest van
Vastenavond, de avond voor het vasten begint. Tegenwoordig noemt iedereen dat feest
carnaval.
De datum van het paasfeest wisselt ieder jaar. Dit hangt af van de stand van de maan.
Afgesproken is dat Pasen gevierd wordt op de 1e zondag die volgt op de 1e volle maan na
het begin van de lente. Pasen valt daardoor tussen 22 maart en 25 april. Carnaval vieren
we daarom tussen 1 februari en 7 maart.
De echte slimmerik telt natuurlijk meer dan 40 dagen tussen Aswoensdag en
paaszondag. Dat klopt. Op de zondagen van de vastentijd wordt door de katholieken niet
gevast. Er zitten precies 46 dagen tussen Aswoensdag en paaszondag.
De kerk had wel veel problemen met dat vele drinken, eten en feesten. Mensen konden
dan niet meer goed nadenken en zouden allemaal rare dingen doen. De kerk verbood
daarom het carnavalsfeest. De mensen probeerde onder dit verbod uit te komen.
In Den Bosch bijvoorbeeld bedachten de mensen een soort toneelstuk van drie dagen.
Alles wat er die dagen gebeurde werd gespeeld en was niet echt. De stad kreeg in dat
toneelstuk een andere naam: Oeteldonk. En de burgemeester van Oeteldonk heet Peer
van de Muggenheuvel. Drie dagen lang heeft hij het voor het zeggen en niet de
burgemeester van Den Bosch. Drie dagen lang wordt alles wat serieus is vergeten. Er
wordt plezier gemaakt en overal wordt de draak mee gestoken. Bijvoorbeeld als

wethouders of andere belangrijke figuren in de stad iets heel erg fout hebben gedaan en
ze hebben daarmee in de kranten gestaan, dan kan het zijn dat je met carnaval daarmee
wordt geplaagd.
In Brabant viert men anders carnaval dan in Limburg. In Brabant is het voldoende als
men zich verkleedt in boerenkiel met een rode zakdoek om de hals. Ze gaan van kroeg
naar kroeg. In Limburg leggen ze meer nadruk op verkleden en op het bespotten van
belangrijke mensen.
Zoek de antwoorden, in bovenstaande tekst, op de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat deden de oude Grieken tijdens hun carnavalsfeest?
Wat droegen en gebruikten de mensen om de geesten af te schrikken?
Wat doen de gelovigen tijdens vastentijd?
Waarom vierden de Germanen feest?
Hoeveel dagen zitten er volgens de slimmeriken tussen Aswoensdag en
Paaszondag?
6. Hoe komt het dat zij er meer tellen?
7. Waarom had de kerk problemen met het feesten?
8. Wat deden de mensen om onder het verbod uit te komen?
9. Wie kunnen er geplaagd worden tijdens carnaval?
10. De datum van het paasfeest wisselt ieder jaar. Hoe komt dat?

