
Carnaval/vastenavond, feest van de omgekeerde wereld 
Een schets van ontstaan, historie en traditie in Brabant 
 
Op maandag 1 februari a.s., in de week vóór carnaval, zal Rob van de Laar, dé 
autoriteit op het gebied van alles wat met carnaval te maken heeft, voor onze 
vereniging een lezing houden over de geschiedenis van het carnaval 
 
De herkomst van de traditie van het carnavalsfeest in Brabant en Limburg is nog 
vaak gebaseerd op gedachten dat het een puur katholieke aangelegenheid zou zijn. 
Minder bekend is dat de roots ook liggen in een tijd dat de mens nog dacht dat men 
met het uitdrijven van winterse geesten de terugkeer van de leven brengende zomer 
kon bespoedigen. Maar is het carnaval in Brabant dan zo oud?  En hoe is men ertoe 
gekomen om het huidige carnavalsfeest zo breed te gaan vieren in plaatsen als Sint 
Michielsgestel? Hoe stonden de kerk en de maatschappij tegenover dit feest van 
vaak ongebreidelde uitgelatenheid dat mede om die reden nog weleens uitmondde in 
excessen. Hoe is het ondanks die soms heftige tegenstand toch gelukt om dit 
vermoedelijk oudste volksfeest ter wereld tot op heden te behouden. 
 
Daarover spreekt Rob van de Laar, werkzaam bij de afdeling erfgoed van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, die zich al ruim veertig jaar bezighoudt met dit 
fenomeen. Hij is auteur van diverse publicaties op het gebied van het carnaval 
waaronder het boekje ‘Carnaval - van Agge mar Leut et, Hatsikidee, Salaai en Alaaf 
tot Houdoe’, een geschiedenis van het Brabants carnaval en het boekwerk ‘De 
Oeteldonkse Grote Optochten, 1882-2004. Van de Laar is tevens oprichter en 
conservator van het Nationaal Carnavalsmuseum – Oeteldonk Gemintemuzejum, te 
’s-Hertogenbosch. Bovendien spreekt hij vanuit zijn praktijkervaring in zijn functie van 
voormalig Minister-President van de Oeteldonksche Club van 1882 en thans van 
voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie. Hij ontving voor zijn verdiensten 
voor het carnaval o.a. de cultuurpenning van de stad ’s-Hertogenbosch en de 
persoonlijke penning van de Commissaris van de Koning. 
 
De lezing wordt gegeven in Ontmoetingscentrum “De Huif” en zal beginnen om 
20.00 uur.  
 

                                  


