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De geschiedenis van carnaval 
Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank 

GROEP / KLAS …………….. 

 

 
 Ga www.schooltv.ntr.nl 
 Zoek de clip: ‘De geschiedenis van carnaval’  
 

Bekijk de clip en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop als je gaat 

schrijven. 

 

1. Carnaval in Nederland 

Carnaval wordt elk jaar in vrijwel heel Nederland gevierd, maar het meest in de 

provincies: 

o Groningen, Friesland en Drenthe 
o Brabant en Limburg 
o Zeeland, Zuid- en Noord-Holland 
o Utrecht, Gelderland en Overijssel 

 

2. Voorjaarsfeest 

a. Vroeger was Carnaval een voorjaarsfeest. Waarom waren de 

mensen zo blij dat het voorjaar werd? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Tijdens dit feest probeerden ze ook de boze geesten te verdrijven. 

Hoe deden ze dit?         

o met maskers en ratels  
o met grote vuren 
o met veel muziek 
o met dansen 

Naam: 

http://www.schooltv.ntr.nl/
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3. Vastenavond 

Carnaval heette vroeger Vastenavond, want direct daarna begint de vastentijd. Bij 

het vasten wordt er overdag niet of weinig gegeten en gedronken. Waarom gingen 

de mensen op Vastenavond feesten met veel eten en drinken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Feest 

Wat doen de mensen tegenwoordig met Carnaval? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Extra 
Probeer deze vragen ook te maken.  

5. Gekke plaatsnamen 

Met carnaval krijgen sommige plaatsen een andere naam. Probeer uit te zoeken 

over welke plaats het gaat. Schrijf die erachter. 

Oeteldonk  …………………………………………… 

Lampegat …………………………………………… 

Krabbegat …………………………………………… 

Kielegat …………………………………………… 

Kruikenstad …………………………………………… 

Knotsenburg …………………………………………… 
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6. Hollebollegijs en Mageregriet 

Je ziet hieronder een oude tekening van het gevecht tussen Hollebollegijs en 

Mageregriet. 

Op de tekening zie je: 

1. dikke vrouw met wafelijzers (om wafels te bakken) 
2. magere vrouw met krakelingen 
3. man met ketting van vissen om 
4. lans met vlees en kip 
5. Hollebollegijs met wijnkroes in de hand en ketting van wafels om 
6. vrouw die moet overgeven van het vele eten en drinken 
7. nar 
8. man met stok met vissen 

 

a. Zet de nummers van deze figuren in de juiste rondjes op de tekening. 

b. De tekening gaat eigenlijk over het gevecht tussen carnaval en vasten. Wat stelt 

Hollebollegijs voor? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En Mageregriet? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


