
Naam:_________________________________ 

 

 

Carnaval: een Romeinse erfenis?  

 

Bijna is het weer zover, we gaan carnaval vieren. Hieronder staat 

de nodige informatie over carnaval. De dik gedrukte zinnen zijn 

vragen. Je mag bij het opzoeken van de vragen natuurlijk internet 

gebruiken. 

Er is nogal wat discussie over waar het woord 'carnaval' vandaan 

komt. Volgens sommigen komt het van het Latijnse 'carne vale' 

(letterlijk: 'vlees, vaarwel'). Anderen hebben het over 'carrus 

navalis' (letterlijk: 'scheepskar'), waarbij wordt verwezen naar het 

narrenschip of naar de intocht van de vruchtbaarheidsgoden? 

Meest waarschijnlijk is dat de term uit het Italiaans komt: 'carne 

lavare' of 'carnem levare', het 'wegnemen van vlees'. Waarbij 

wordt uitgedrukt dat het gedaan is met vlees eten zolang de vasten 

duurt. 

Zoek op wat de “vastenperiode” is. 

Al in de oudheid waren er feesten die iets carnavalesk hadden, waarbij de wereld zoals 

men hem kende, op z'n kop werd gezet. Zo kenden de oude Romeinen nogal wat dergelijke 

uitspattingen, zoals de Kalendae (nieuwjaarsfeesten), de Saturnaliën (in de derde week van 

december) en de meer bekende Bacchanalen of Lupercalia (in februari). Deze laatste waren 

typische lentefeesten, waarbij het einde van de 

winter en het begin van de lente werden 

gevierd: vruchtbaarheidsfeesten dus. Niet alleen 

voor de vruchtbaarheid van het land, ook die 

van de mens. Bij de lupercalia zaten de mannen 

gehuld in vellen van wolven (lupus) of andere 

offerdieren de vrouwen achterna met riemen 

gesneden uit geitenvel (februa)  Met die riemen 

werden de zonden van de vrouwen uit het lijf 

geslagen, letterlijk. Februari staat sindsdien 

bekend als de reinigings- en 

vruchtbaarheidsmaand. Toen de Romeinen naar 

ons land kwamen raakten deze feesten en 

rituelen ook hier verspreid. Ze werden 

vermengd met Keltische en Germaanse 

vruchtbaarheidsfeesten en lenterituelen.    

Zo was het na verloop van tijd gebruikelijk 

           Saturnaliën   tegen het einde van de winter, in ruil voor  

               offergaven, de wintergeesten te laten verdrijven 



      door mannen die daarbij vooral een heleboel lawaai 

maakten. Daar kwamen ook verkleedpartijen aan te pas, waarbij de voorouders en de 

wintergeesten uitgebeeld werden.  

De Kerk kon de feesten niet verbieden, dus werden ze onderdeel van de Kerkelijke feesten 

en kon de Kerk ook de regels gaan bepalen. Eerst waren het vooral scholieren en lagere 

priesters die de 'zottenfeesten' vierden waarin de rangordes werden omgekeerd en er in 

overvloed werd gedronken en gegeten. Er werd vals gezongen, urine gebruikt in plaats van 

wijwater, en het Latijn leek ook al nergens op. Het kwam zo ver dat priesters gingen 

ronddansen in de kerk, verkleed als vrouw of muzikant, ze zongen schunnige liederen, en 

deden een processie na, waarin exhibitionisme niet afwezig bleef. 

Zoek in het bovenste stukje tekst minimaal 5 woorden die je moeilijk vindt en zoek op 

wat ze betekenen. 

 

Van de nep-processies tot het carnaval op straat: het is een kleine stap. Door de jaren en 

eeuwen heen wordt het eens religieus (bedoelde) feest een ander karakter. Het idee erachter 

is typisch menselijk: zich nog eens goed laten gaan alvorens de vasten te moeten ingaan. 

De vraag die we ons daarbij onmiddellijk kunnen stellen: waarom blijft dit gebruik 

vandaag dan nog behouden als er nog nauwelijks of niet wordt gevast voor Pasen? Dat 

carnaval steeds minder verband houdt met de vasten, is zowel zichtbaar in het huisgezin 

(waar nog nauwelijks op Vette Dinsdag vastenavond wordt gevierd) als in het straatbeeld: 

carnavalsstoeten slingeren zich door de dorpen en steden tot lang na het 

vastenavondweekend, dwars doorheen de vastenperiode. 

 

 

Vragen over Carnaval: 

 

Hoe heet je eigen stad of dorp met Carnaval: 

 

Waarom is dat zo? 

 

Alle plaatsen hebben eigen kleuren met carnaval. Welke zijn dit in jouw 

woonplaats? 

 

Waar komen deze kleuren vandaan? 



Wanneer zijn de optochten in je woonplaats? 

 

Wat is het motto van de Prins of de carnaval? 

 

 

Hoe heet de Prins/adjudant/jeugdprins/adjudant? 

 

Vier jij carnaval? Waarom wel / niet? 

 

Extra: 

Jongeren en alcohol 

Altijd een lastige natuurlijk, wel of niet drinken. Kijk eens op deze site en leer 
wat over alcohol. 

 

http://www.watalcoholmetjedoet.nl/Homepage/Alcoholinfo/Home 

 

en altijd leuk, ook “Meziekskes” 

http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=152 

 

 

http://www.watalcoholmetjedoet.nl/Homepage/Alcoholinfo/Home
http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=152

