
Voor bezoekers van 
de vastenavond-  
en carnavalsfeesten

1.  Breng jezelf op de hoogte van de 

lokale gebruiken van de plaats 

waar je naar toe gaat

2.  Verkleed je en let daarbij op wat 

in die plaats gebruikelijk is. 

3. Ken je maat met alcoholgebruik.

4.  Houd de normaal gangbare  

fatsoensregels in acht

5. Laat iedereen in zijn/haar waarde 

6. Feest vrolijk mee
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Winters ritueel
Onderdelen van het carnavalsfeest of ‘vastenaovend’, 
zoals dat in diverse plaatsen wordt genoemd, vinden 
hun oorsprong in oude winterse rituelen. Uit de tijd 
dat onze verre voorouders nog vermoedden dat de 
koude, natte en onvruchtbare winter een straf was van 
kwade goden en geesten. Men bedacht handelingen 
om deze goden en geesten te verjagen ofwel gunstig 
te stemmen. Deze bestonden onder meer uit  offers 
die men bracht of door kabaal te maken en maskers 
op te zetten. 

Veel plaatsen in met name de provincies Limburg 
en Brabant vieren ieder jaar carnaval. In deze 
brochure wordt uitgelegd wat het feest inhoudt. 
Mensen die onbekend zijn met carnaval, willen dit 
leutfeest misschien meevieren. Dat kan natuurlijk, 
want met carnaval is iedereen welkom die iets aan 
de gezelligheid kan toevoegen. Voordat iemand 
zich in het feestgedruis stort, is het goed om wat 
meer te weten van de achtergrond en betekenis  
van het feest.
 

Lokaal volksfeest 
Dit traditionele feest, dat ook 
in andere landen volop wordt 
gevierd, is in Nederland vooral 
een viering van de lokale  
inwoners van zo’n plaats. Het 
duurt meerdere dagen en is 
een feest vol muziek, zang, 
dans, verkleedpartijen, eten en 
drinken. Alle feestvierders zijn 
verkleed in kleurige en gekke 
kostuums. Ook de straten zijn 
vaak versierd en de cafés en 
restaurants zijn feestelijk aan-
gekleed.

Organisatie
De plaatselijke organisatie benoemt steeds iemand tot 
prins van het carnavalsfeest. Soms wijkt dat af en heeft 
men ook andere hoofdfiguren. Deze persoon heeft 
feestelijk uitgedoste begeleiders bij zich en voert het 
feest aan. Meestal krijgt hij aan het begin de sleutels 
van de plaats van de burgemeester. Zo wordt  
gesymboliseerd dat tijdens de feestdagen de macht  
bij de feestvierders hoort. Het is een spel want in  
werkelijkheid blijft de burgemeester verantwoordelijk. 
De inwoners doen er individueel of in groepsverband 
aan mee. Soms zijn ze verenigd in een carnavals- 
vereniging en doen mee aan de optocht.

 CARNAVAL
IN NEDERLAND

Festiviteiten
De organisatie zorgt ook voor festiviteiten zoals een 
optocht met praalwagens en muziek, openbare feest-
maaltijden, de onthulling van een tijdelijk standbeeld, 
muziekfeesten en nog veel meer. Dergelijke festivi- 
teiten kunnen ook door anderen zijn georganiseerd. 
Dat wordt lokaal ingevuld en is vaak gebaseerd op 
tradities. In iedere plaats het soort van festiviteiten 
weer anders.  

Spotten
Persiflage en parodie zijn een belangrijk onderdeel.  
Op lachwekkende wijze probeert men iemand te  
bespotten door hem met woord en daad een spiegel 
voor te houden. Dat overkomt de overheden die in  
de ogen van de bewoners bijvoorbeeld een verkeerde, 
misschien wel lachwekkende, beslissing hebben  
genomen. Het is altijd goedaardige spot en niet op  
het scherpst van de snede. Het getal 11 is van oudsher 
het gekkengetal en wordt dus veel gebruikt.

Meedoen aan carnaval 
Carnaval is een volksfeest waaraan iedereen dus kan 
meedoen. Ook als je niet uit de plaats komt. Het  
voornaamste van het feest is de gezelligheid waaraan 
iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. De kostu-
mering en het gebruik van kleuren is overal anders. 
Informeer je plaatselijk over deze en andere tradities. 
Tijdens carnaval wordt alcohol geschonken.  
Ook wanneer men drinkt is het van belang dat het 
feest voor iedereen gezellig blijft.

 KORTE  
HISTORIE

Katholieke kerk
De katholieke kerk heeft lang geprobeerd om  
deze - in haar ogen verderfelijke en heidense -  
handelingen te verbieden en daarmee te laten  
verdwijnen. Dat lukte maar niet waarna de kerk  
besloot de bestaande handelingen te laten  
opgaan in de katholieke feesten. In de 11e eeuw 
werd door de katholieke kerk definitief de  
Paasdatum en de daaraan voorafgaande 40-daagse 
vastentijd vastgesteld. Enkele van de toen nog  
bestaande handelingen om de winter uit te  
drijven, kwamen  terecht op de vier/drie dagen  
voorafgaand aan de vastentijd die altijd op  
woensdag begon. Dat werd uiteindelijk het  
vastenavondfeest dat we kennen als carnaval.

Verdwijning van de vastenavond
Het ging bij dat feesten regelmatig verkeerd  
omdat men te veel dronk en er soms ruzies  
ontstonden. Vaak probeerden de autoriteiten het 
feest van uitgelatenheid uit te bannen. Dat  
gebeurde in de provincies boven de grote rivieren 
toen in de 16e eeuw een scheuring in de kerk  
ontstond en de hervormde kerk daar voet aan de 
grond kreeg. Deze vond die uitgelatenheid en het 
vasten overbodige zaken. Daar wordt het feest  
sindsdien nog slechts sporadisch gevierd.

Herleving van carnaval
In de 19e eeuw en vooral in de 20e eeuw, na de 
Tweede Wereldoorlog, werd het carnavalsfeest in  
de zuidelijke provincies bijzonder populair.  
Wel moesten er organisaties komen die het zo  
bekritiseerde feest in goede banen zouden leiden.  
Zij moesten er voor waken dat er geen  
uitspattingen meer zouden voorkomen zoals  
vroeger. Tegenwoordig viert vrijwel iedere plaats  
in het zuiden het carnavalsfeest, vooral in Limburg 
en Brabant maar ook boven de grote rivieren  
kwam het hier en daar weer in trek. Daarvoor zijn  
de carnavalsorganisaties vaak maanden in de weer. 


