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Beste leerkracht, 

 

Voor u ligt de lesbrief « Overal carnaval ». Via deze brief willen we u als onderwijzer richtlijnen geven om de leerlingen van de 

derde graad lager onderwijs op een aangename, maar leerrijke manier kennis te laten maken met carnaval. 

 

De lesbrief start met een informatieve inleiding, waarin uitgelegd wordt wat carnaval inhoudt. Eerst en vooral zoeken we uit 

in hoeverre de leerlingen vertrouwd zijn met carnaval. Weten ze iets van de historische achter-grond of de wereldwijde 

verspreiding? Nadat de basis-informatie over carnaval aangeleerd werd, kunnen de leerlingen zelf op onderzoek uit en leggen 

ze vast hoe hun ouders of grootouders carnaval beleven. Indien mogelijk kan ook de link gelegd worden met lokale gebruiken 

of tradities rond carnaval. 

 

Veel plezier! 
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Reacties zijnReacties zijnReacties zijnReacties zijn    welkom!welkom!welkom!welkom!    

Wij vernemen graag wat u van deze lesbrief vindt! 

Mail naar info@lecavzw.be of schrijf naar LECA vzw, Sint-Amandstraat 72, 9000 Gent en geef ons uw mening.  
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OVER ERFGOED EN EDUCATIEOVER ERFGOED EN EDUCATIEOVER ERFGOED EN EDUCATIEOVER ERFGOED EN EDUCATIE    

EEEErfgoedrfgoedrfgoedrfgoed, , , , wat is dat?wat is dat?wat is dat?wat is dat?    

Alle sporen uit het verleden die bewaard gebleven zijn, noemen we erfgoed. Grofweg zijn er twee soorten erfgoed: 

materieel erfgoed en immaterieel erfgoed. Materieel erfgoed is erfgoed dat we kunnen vastnemen of aanraken. Materieel 

erfgoed kan opgedeeld worden in 2 categorieën. Er is roerend erfgoed, zoals bijvoorbeeld schilderijen, juwelen, boeken, 

beelden enz. Tot het onroerend erfgoed behoren monumenten, landschappen en stads- en dorpgezichten. Immaterieel erfgoed 

is dan weer alles dat overgeleverd werd, maar dat niet tastbaar is. Hier gaat het dus om liedjes en verhalen, dialecten, 

rituelen, gebruiken en tradities… Ook carnaval is een belangrijk onderdeel van ons immaterieel erfgoed. 

    

Erfgoededucatie, wat is dat?Erfgoededucatie, wat is dat?Erfgoededucatie, wat is dat?Erfgoededucatie, wat is dat?    

Erfgoededucatie kan op twee manieren worden ingezet: erfgoededucatie waarbij erfgoed fungeert als een doel op zich en 

erfgoededucatie waarbij erfgoed fungeert als een middel om iets te bereiken. In de eerste situatie draait het hoofdzakelijk 

rond het erfgoed en de specifieke context ervan. Bij de tweede benadering wordt erfgoed aan-gewend om persoonlijke 

ontplooiing en maatschappelijke bewustwording te bevorderen. Beide invalshoeken zijn noodzakelijk om van erfgoededucatie 

te kunnen spreken en bieden tegelijk heel wat mogelijke doelstellingen. Enkele concrete voorbeelden: 

 

Erfgoededucatie met erfgoed als doel: 

- met erfgoededucatie breng je historisch besef bij 

- door erfgoededucatie leer je respect opbrengen voor erfgoed 

- via erfgoededucatie wek je interesse op voor erfgoed 
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- erfgoededucatie maakt het historisch proces zichtbaar 

- erfgoededucatie concretiseert het verleden 

-  … 

 

Erfgoededucatie met erfgoed als middel: 

- erfgoededucatie draagt bij tot persoonlijke ontplooiing 

- erfgoededucatie draagt bij tot de culturele identiteit 

- via het ‘eigen’ erfgoed wordt culturele diversiteit geconcretiseerd en bespreekbaar gemaakt 

-     … 

 

Erfgoededucatie en eindtermenErfgoededucatie en eindtermenErfgoededucatie en eindtermenErfgoededucatie en eindtermen    

Erfgoededucatie is geen vak op zich en staat ook niet expliciet in de eindtermen. Er zijn echter heel wat aanknopingspunten 

te vinden bij de eindtermen en de verschillende leerplannen. In deze lesbrief maken we per onderdeel in het stappenplan de 

link met de eindtermen. Er zijn andere en meerdere combinaties mogelijk dan hier in deze brochure aangegeven.  

    

Erfgoed en basiscompetentiesErfgoed en basiscompetentiesErfgoed en basiscompetentiesErfgoed en basiscompetenties    

Kinderen brengen een groot deel van hun jonge leven op school door. De leerkracht vormt een belangrijke schakel in hun 

ontwikkeling. Vanuit het perspectief van erfgoededucatie gezien, fungeert de leerkracht als opvoeder én als 

cultuurparticipant. De leerkracht is een bemiddelaar tussen culturele instellingen en leerlingen, tussen de expliciete en de 

impliciete leeromgeving. 
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EINDTERMEN EINDTERMEN EINDTERMEN EINDTERMEN     

WERELDORIENTATIE WERELDORIENTATIE WERELDORIENTATIE WERELDORIENTATIE ––––    HISTORISCHE TIJD HISTORISCHE TIJD HISTORISCHE TIJD HISTORISCHE TIJD     

- De kinderen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen waarnemingen op systematische wijze noteren.  

- De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders. 

- De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen herkenbaar is, 

en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert. 

 

BRONGEBRUIKBRONGEBRUIKBRONGEBRUIKBRONGEBRUIK 

- De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 

 

NEDERLANDS NEDERLANDS NEDERLANDS NEDERLANDS ----    LUISTERENLUISTERENLUISTERENLUISTEREN    

- De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in een uiteen-zetting of instructie van 

een medeleerling, bestemd voor de leerkracht. 

- De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen 

bij een uiteenzetting of instructie van de leerkracht. 

- De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij informatie uit andere 

bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in een gesprek met bekende leeftijdgenoten. 
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NEDERLANDS NEDERLANDS NEDERLANDS NEDERLANDS ––––    SPREKENSPREKENSPREKENSPREKEN    

- De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze bij een behandeld 

onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden door leeftijdgenoten. 

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN SOCIALE VAARDIGHEDEN SOCIALE VAARDIGHEDEN SOCIALE VAARDIGHEDEN ––––    DOMEIN RELATIEDOMEIN RELATIEDOMEIN RELATIEDOMEIN RELATIE----WIJZEN WIJZEN WIJZEN WIJZEN     

- De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN SOCIALE VAARDIGHEDEN SOCIALE VAARDIGHEDEN SOCIALE VAARDIGHEDEN ––––    DOMEIN GESPREKSCONVENTIES DOMEIN GESPREKSCONVENTIES DOMEIN GESPREKSCONVENTIES DOMEIN GESPREKSCONVENTIES     

- De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven. 
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CARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVAL    DOOR DE EEUWEN HEENDOOR DE EEUWEN HEENDOOR DE EEUWEN HEENDOOR DE EEUWEN HEEN    

Elk jaar wordt carnaval gevierd. Bij dit feest mag iedereen zich verkleden en een masker opzetten. Er wordt met confetti 

gegooid en de mensen doen eigenlijk wel een beetje gek. Maar wat weten jullie nog meer over carnaval?  

 

Carnaval bestaat eigenlijk al erg lang. In het begin was het een heidens* overgangsfeest. Al heel lang geleden, in het oude 

Egypte en bij de Grieken en Romeinen, werd het einde van de winter en het begin van de lente uitbundig gevierd. Tijdens de 

koude en donkere wintermaanden groeide immers niks op de velden en tegen het eind van de winter waren de 

voedselvoorraden dan ook op. De mensen waren zo blij dat ze in de lente opnieuw het veld konden bewerken, dat ze verkleed 

door de straten liepen om dat te vieren. 

  

In de kersteningtijd* werd carnaval gekoppeld aan de vastenavondviering. Toen de Frankische vorst Clovis zich tot het 

Christendom bekeerd had, moesten al zijn onderdanen dat ook doen. De katholieke kerk wilde eigenlijk niet dat carnaval nog 

gevierd werd, maar het feest was zo populair, dat de pausen niet anders konden dan het toelaten om geen gelovigen te 

verliezen. Met carnaval mochten de mensen zich nog een keer goed laten gaan, voor de vasten begon en ze 40 dagen lang 

soberder moesten leven. Ook nu nog wordt het carnavalsweekend in heel wat gemeenten in de dagen die aan aswoensdag 

vooraf gaan, georganiseerd. 

 

Het carnaval zoals we het vandaag de dag vieren, is eigenlijk ontstaan in Keulen in Duitsland. We noemen het “het 

Rijnlandse carnaval”, naar de regio waar het ontstaan is. In 1823 staken enkele notabelen de koppen bij elkaar om de 
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carnavalsviering voor te bereiden. Veel van de elementen die toen aan bod kwamen, bestaan nu nog altijd, zoals bijvoorbeeld 

de praalwagens en prins carnaval.  

 

Vandaag de dag wordt carnaval niet meer met de komst van de lente of met de vastenavondviering verbonden. Wel wordt 

het feest overal ter wereld gevierd. Het allerbekendste carnaval is dat van Rio de Janeiro in Brazilië. Ook het carnaval van 

Venetië in Italië lokt ieder jaar heel wat bezoekers. In België is het carnaval van Binche, dat al meer dan 600 jaar bestaat, 

heel bekend. Vooral de Gilles van Binche trekken heel wat aandacht. Gilles zijn anonieme folkloristische figuren die enkel 

naar buiten komen met carnaval, meer bepaald op Vette Dinsdag (Mardi Gras). Gilles komen enkel in België voor. Het 

carnaval van Binche werd in 2003 toegevoegd aan de “Lijst van meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de 

Mensheid” van UNESCO.  

 

Hoewel carnaval overal gepaard gaat met een groot feestgedruis, kan de manier waarop men het feest viert soms erg 

verschillen. Soms zijn er zelfs meerdere carnavalsverenigingen in één gemeente, die er allemaal verschillende gebruiken op 

nahouden.   
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WOORDENLIJSTWOORDENLIJSTWOORDENLIJSTWOORDENLIJST    VOOR DE LERAARVOOR DE LERAARVOOR DE LERAARVOOR DE LERAAR    

� Heidens: een aanduiding voor ongelovigen (niet-christenen). 

� Kersteningstijd: de periode na de doop van Clovis waarin Europa bekeerd werd tot het christendom. 

� Aswoensdag: het begin van de vasten en samen met Goede Vrijdag een verplichte vastendag. Gelovigen ontvangen die dag 

een askruisje.   

� Vasten: Veertigdaagse voorbereidingsperiode op Pasen (zondagen niet meegerekend), waarin christenen proberen soberder 

te leven. 

� Carnaval van Binche: eeuwenoude carnavalsstoet, die vooral gekend is omwille van de Gilles. De Gilles dragen een specifiek 

kostuum en een grote verenhoed. Op hun klompen dansen zij op het ritme van de tambours door de straten van de stad, 

terwijl ze met appelsienen rondgooien.    

� UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, een organisatie van de VN die zich onder meer 

bezig houdt met het opstellen met de lijst voor werelderfgoed. Waaronder immaterieel cultureel erfgoed zoals carnaval. 
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TTTTYPISCH CARNAVALYPISCH CARNAVALYPISCH CARNAVALYPISCH CARNAVAL!!!!    

Rond carnaval bestaan een heleboel gebruiken en rituelen. Hieronder beschrijven we enkele daarvan. Welke kennen de 

leerlingen ook?  

Toon de leerlingen enkele carnavalsattributen en afbeeldingen van typische carnavalstaferelen en laat de kinderen raden 

wat ze betekenen. Laat leerlingen met een andere etnisch-culturele achtergrond vertellen hoe zij carnaval beleven en vieren.  

    

MMMMASKERSASKERSASKERSASKERS    

Op carnaval zetten heel veel mensen een masker op. Vroeger deden ze dat om zich te beschermen. Toen geloofden de 

mensen nog dat op vastenavond de zielen van hun dode voorouders terugkeerden. Later kreeg het masker een andere 

betekenis: met een masker op konden mensen één keer per jaar dingen doen die eigenlijk niet mogen. Nu dragen 

carnavalisten vooral maskers voor het plezier.  

 

KKKKOSTUUMSOSTUUMSOSTUUMSOSTUUMS    

Behalve de maskers zijn er natuurlijk ook de kostuums. Met carnaval verkleden mensen zich graag in koningen en politici, 

gangsters, filmsterren, helden, boeren… Er zijn zelfs mannen die zich als vrouw verkleden en zo carnaval vieren!  

� Welke kostuums heb jij al uitgeprobeerd? 
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CCCCARNAVALSSTOETARNAVALSSTOETARNAVALSSTOETARNAVALSSTOET    

Ook de carnavalsstoet is natuurlijk ieder jaar iets om naar uit te kijken. De stoeten worden georganiseerd door de 

carnavalsvereniging(en) uit de gemeente waar de stoet uitrijdt. Pas sinds de 19de eeuw rijden er praalwagens mee. Het 

duurde tot na Wereldoorlog I voor de praalwagens een vast element van de carnavalsstoet werden. De carnavalsverengingen 

bouwen elk jaar nieuwe praalwagens.  

 

    

PPPPRINS CARNAVALRINS CARNAVALRINS CARNAVALRINS CARNAVAL    

In elke gemeente met een carnavalsstoet wordt ook een Prins Carnaval gekozen. Je kunt hem gemakkelijk herkennen aan 

zijn waardigheidstekenen: de scepter, de mantel en de narrenkap. In veel gemeenten opent de burgemeester het 

carnavalsweekend met de overhandi-ging van de symbolische stadssleutel aan Prins Carnaval. Zo wordt Prins Carnaval 

gedurende het hele carnavals-weekend baas van de stad. Een Prins Carnaval wordt verkozen of aangesteld voor een periode 

van één jaar. Wel kan hij meer dan één keer verkozen worden. Een prins die drie keer verkozen wordt, noemen we een keizer. 

Meestal wordt Prins Carnaval bijgestaan door een prinses en een hofmaarschalk. 

    

DE RAAD VAN DE RAAD VAN DE RAAD VAN DE RAAD VAN 11111111    

Behalve een Prins Carnaval is er ook de Raad van 11. Samen vormen zij het bestuur van een carnavals-vereniging. Dat 

betekent dat zij de stoet en allerlei andere carnavalsactiviteiten organiseren. Meestal hebben de leden van de Raad van 11 

een ingewikkelde naam zoals commandeur, grootvorst, ridder, vazal, page, hofnar, hofmaarschalk, groothertog of 

opperlambik.  
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DDDDE DANSMARIEKESE DANSMARIEKESE DANSMARIEKESE DANSMARIEKES    

Ook de dansmariekes zijn in de loop der jaren een vast onderdeel van veel carnavalsstoeten geworden. Toen het 

Rijnlandse carnaval nog maar pas bestond, waren er mannen die zich als lelijke vrouwen verkleden om zo met de 

marketensters te spotten. (Marketensters zijn de vrouwen die de soldaten in het leger eten bezorgden.) Nu zijn de 

dansmariekes een vaste waarde bij veel carnavalsstoeten. Vroeger werden zij nogal vlug beschouwd als stoeipoezen, omdat zij 

minipakjes droegen om te dansen. Nu voeren zij vooral wervelende shows op. 

 

HET CARNAVALSLIEDHET CARNAVALSLIEDHET CARNAVALSLIEDHET CARNAVALSLIED    

Iedere carnavalsvereniging heeft een eigen carnavals-lied. Meestal gaat het om een kort en grappig liedje in het dialect, 

waarin de eigen vereniging en de situatie in de gemeente geprezen worden.  

� Weet jij hoe het carnavalslied in jouw gemeente klinkt? 

 

HHHHET CARNAVALSGETALET CARNAVALSGETALET CARNAVALSGETALET CARNAVALSGETAL    

Het carnavalsgetal is 11. Dit getal wordt ook wel het gekkengetal genoemd en het keert voortdurend terug bij de 

carnavalisten. Zo heb je daarnet al geleerd dat de Raad van 11 het bestuur vormt. Maar er is meer! In steeds meer gemeenten 

wordt de carnavalsperiode geopend op 11 november, om 11u11. Carnavalsverenigingen vieren ook niet hun 5- of 10-jarig 

bestaan, maar wel hun 11-jarig bestaan en alle veelvouden daarvan. De proclamatie van Prins Carnaval bestaat uit 11 

artikelen. 

 

    

    



 14

DDDDE CARNAVALSGROETE CARNAVALSGROETE CARNAVALSGROETE CARNAVALSGROET    

De carnavalsgroet is “Alaaf!”. Carnavalisten hebben een heel bijzondere manier om elkaar te groeten, die nog stamt uit het 

prille begin van het Rijnlandse carnaval. Salueren doe je normaal door de top van je rechterhand naar je rechterslaap te 

brengen. Carnavalisten doen het uiteraard net omgekeerd: zij groeten door de top van hun rechterhand tegen hun linkerslaap 

te houden. Zo lachten ze eigenlijk een beetje met het overdreven trotse gedrag van de Pruisische soldaten.  

 

DDDDE ERETEKENSE ERETEKENSE ERETEKENSE ERETEKENS    

Er is nog een tweede carnavalsgebruik dat te maken heeft met het gedrag van het Pruisische leger. De Rijnlanders vonden 

namelijk dat de soldaten een overdreven drang hadden naar militaire onder-scheidingen. Daarom begonnen ze elkaar tijdens 

de carnavalsperiode voor de grap ook te overladen met medailles.  

 

DE POPVERBRANDINGDE POPVERBRANDINGDE POPVERBRANDINGDE POPVERBRANDING    

In steeds meer gemeenten wordt het carnavals-weekend afgesloten met een popverbranding. Daar komen gewoonlijk heel 

veel mensen naar kijken. Daarvoor wordt een strooien pop gemaakt, die eigenlijk carnaval voorstelt. De pop wordt in brand 

gestoken als een symbool voor het einde van het carnaval.  
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WIWIWIWIJ VIEREN MEEJ VIEREN MEEJ VIEREN MEEJ VIEREN MEE    

Genoeg theorie, nu gaan we zelf aan de slag! Hieronder staan enkele doe-opdrachten voor de leerlingen.  

 

SCHRIJF EEN EIGEN CARNAVALSLIEDSCHRIJF EEN EIGEN CARNAVALSLIEDSCHRIJF EEN EIGEN CARNAVALSLIEDSCHRIJF EEN EIGEN CARNAVALSLIED    

Veel carnavalsvereniging maken ieder jaar een carnavalslied. Gewoonlijk is dat in het dialect. Proberen jullie het ook eens? 

- Kies een liedje waarvan alle leerlingen de melodie kennen. 

- Bespreek in groep wat er het voorbije jaar op school of in de gemeente gebeurd is. Waren er grappige of rare dingen die 

iedereen zich nog herinnert? 

- Probeer over die gebeurtenissen een spottende tekst te verzinnen op de maat van het gekozen liedje. 

 

REPORTER OP PADREPORTER OP PADREPORTER OP PADREPORTER OP PAD    

En waarom zou je alles over dit feest niet gewoon vastleggen? Maak samen een eigen carnavalskrant over het carnaval in 

jouw gemeente of school.  

- Wie doet wat? In groepjes van 3 of 4 of individueel gaan de leerlingen aan de slag. Iedere leerling of groep interviewt 

iemand die iets bijzonders over carnaval kan vertellen. Die persoon kan zowel een lid van de carnavalsvereniging als een 

familielid of vriend zijn. Daarna stellen de leerlingen elk een krantenartikel op. 

- Op het internet en in de krant zoeken ze bijkomende informatie en plaatjes. 

- Wordt er op school ook carnaval gevierd? Maak dan een fotoreportage over het feest.  

- Breng alle verzamelde informatie samen en werk samen de lay-out af.   
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SCHOOLCARNAVALSCHOOLCARNAVALSCHOOLCARNAVALSCHOOLCARNAVAL    

Misschien kan de klas dit jaar ook helpen om het carnavalsfeest op school te organiseren.  

- Versier de turnzaal of de eetzaal met ballonen en slingers en zorg voor onmisbare carnavals-benodigdheden zoals confetti, 

serpentine en maskers voor de andere klassen. 

- Bedenk welke spelletjes er tijdens het feest gespeeld kunnen worden. 

- Kies leuke muziek uit zodat er ook gedanst kan worden. 

- Weinig inspiratie? Het kan helpen als er een centraal thema voor het carnavalsfeest gekozen wordt. Verder kunnen jullie 

iemand van de plaatselijke carnavals-vereniging vragen om langs te komen zodat jullie ideetjes kunnen verzamelen.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Om de carnavalsvereniging(en) in jouw gemeente op te sporen, kun je contact opnemen met FEN Vlaanderen (Federatie 

Europese Narren), de koepelorganisatie voor Vlaamse carnavalsverenigingen.  

Meer informatie:  

www.fenvlaanderen.be 

jef.langenaeken@telenet.be 


