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Docentenhandleiding
Vastenavond / Carnaval Deel 1
Voor u ligt een lesbrief over de viering van vastenavond / carnaval. In deze lesbrief wordt met name
gekeken naar festiviteiten in de oudheid welke waarschijnlijk de basis zijn voor de huidige vastenavond /
carnaval viering.

Doelgroep
De lesbrief is bedoeld voor leerlingen in groep 7/8 van het basisonderwijs.

Doelstellingen
De leerling moet kunnen aangeven dat het vastenavond / carnaval feest een lentefeest is. De
vruchtbaarheid van natuur en mensheid speelt een centrale rol.
De leerling weet dat de verkleedpartijen en maskerades tijdens de vastenavond / carnaval viering hun
oorsprong hebben in het omkeren van de dagelijkse realiteit.
Vakken en kerndoelen
Basisonderwijs:
Leergebiedoverstijgende kerndoelen:
• Werkhouding
o Ze kunnen relevante informatie zoeken en gebruiken
o Ze hebben plezier in het leren van nieuwe dingen
• Gebruik van nieuwe media
o Ze weten globaal welke mogelijkheden informatiemedia hebben;
o Ze kunnen met behulp van een computer digitale leermiddelen gebruiken
Geschiedenis
•
Domein D (historisch besef)
Tekenen en handvaardigheid
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•

Domein A (vormgeven): 1
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Antwoorden bij de vragen.
Vraag 1:
Irak.
Vraag 2:
De hangende tuinen van Babylonië.
Vraag 3:
De brandende wielen stonden symbool voor de zon. Ze zon, die na de winter weer op zijn retour
is, wint weer aan kracht. De terugkeer van het licht zorgt voor het aanbreken van een vruchtbare
periode, de lente. Door de brandende wielen (zon) naar de akkers te rollen, wilden de Germanen
de vruchtbaarheid van deze akkers veilig stellen.
Vraag 4:
Kerstmis.
Vraag 5:
Tijdens het herstel van de vastenavond waren plaatsen zoals Keulen, Koblenz en Münster
toonaangevend. Deze steden zijn gelegen in Duitsland in het stroomgebied van de rivier de Rijn.
Deze steden hebben veel invloed gehad op de vorming en viering van het carnaval in de
provincie Limburg. Gezien de ligging van de Duitse steden in het Rijngebied wordt het carnaval
in Limburg daarom aangeduid als Rijnlands Carnaval.
Vraag 6:
De naam van Halsteren tijdens de carnaval is ALTERE en de inwoners van Halsteren heten dan
SPINOLEN.

Vastenavond ... een begrip
Vastenavond: (m.) [Mnl. vastelavont, vastenavont, de vorm vastel- is te verklaren als schrikkel-, het gebruik
van avond of nacht geeft de oude gewoonte aan feestdagen te laten beginnen met de zonsondergang van de
vorige dag],
1 vooravond van de grote vasten, d.i. de dag vóór Aswoensdag, waarop men carnaval pleegt te vieren:
Vastenavond houden, vieren; - (vand.)(ook) dit feest als zodanig:(zegsw.) het is altijd geen vastenavond, niet
altijd feest; het zo druk hebben als de pan op vastenavond;
2 (bij uitbr.) (ook) de drie dagen voor Aswoensdag;
3 (niet alg.) het tijdperk van Driekoningen tot Aswoensdag.
Aldus Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
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