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Jaargang 31 – nr. 2 – februari 2020 
Ede: 5 maart: Bijeenkomst met ledenvergadering 

Ede: 7 maart: postzegeldag in “Ons Huis” 
Barneveld: 12 maart: Clubavond met veiling 

Ede: 19 maart: postzegelmiddag 
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Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor ! 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor ! 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor ! 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor ! 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor ! 1.724
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31e Jaargang nr. 2, februari 2020 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   
redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester: 

W. Doesburg,  tel  0343 578179 (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 
 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  
Commissaris: 

Cees van Holthe, Ede, beheerder stuiverboeken 
      (commissaris@fv-degeldersevallei.nl) 

Nieuwtjesdienst: 
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 20.00 uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede,  
tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 150) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
de Internetveiling     www.SVFveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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Geachte leden, 
 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit voor de bijeenkomst van donderdag 5 maart 2020 in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 
Voor de samenkomst in maart staat de ALV op het programma. Een maal per jaar 
praten wij u bij en presenteren wij de overzichten van het afgelopen seizoen. (2019) 
Een belangrijke bijeenkomst waar u een positieve bijdrage aan kunt leveren. We 
beginnen rond de klok van 8, laat deze avond niet schieten en noteer alvast de datum 
in uw agenda.  
We mochten de vorige keer weer een leuke en gezellige clubavond noteren met een 
geweldige opkomst en waar goed werd geboden op de aangeboden kavels, dank 
daarvoor. 
Afgelopen week, 10 februari, is een collega, maar vooral goede vriend, Serge Martin, 
overleden. De meeste leden kennen hem ook als de immer aimabele penningmeester 
die het liefst op de achtergrond opereerde. Samen hebben we met het bestuur van 
Barneveld in 2014 de (ex) Globe verenigingen Barneveld en Ede gefuseerd.  
Een aantal clubleden waren aanwezig bij zijn herdenkingsdienst en begrafenis. Een 
maand van/met “pieken en dalen”. 
Graag tot ziens, Roy Lijbaart.   
 
AGENDA. 
1. Opening en welkom 

- herdenken overleden clubleden in 2019 
2. Mededelingen 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Financieel verslag penningmeester 
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid kascontrolecommissie 
 - aftredend de mv. de Boer 
 - leden: hr. van Holthe, hr. Fidder en nieuw te kiezen lid;  
6. Bestuurszaken 
 A. vacatures en verkiezingen 
  - kandidaat bestuurslid secretaris: geen aanmelding 
  - Erik Bel is aftredend en herkiesbaar 
 B. Overhandiging van een blijk van waardering aan diegenen die zich in 
               2018/2019 hebben ingezet voor de rondzenddienst. 
 C. Blijk van waardering voor een lid, dat in 2019 veel voor de vereniging 
               heeft gedaan. 

D. uitreiking oorkonde aan de (aanwezige) jubilarissen: zie bijlage  
E. Uitreiking “Jan Mak trofee 2019” 

7. Rondvraag 
8. Sluiting 
  

H 
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Agenda huishoudelijke bijeenkomst 
1. Mededelingen en ingekomen stukken 
 - opgave veilingkavels, t.b.v. veiling Ede 2 april, t/m 14 maart 2020 

- 7 mrt, postzegeldag in “Ons Huis” 
- 12 mrt, clubavond met veiling, Barneveld 
- 19 mrt, clubmiddag 
 

2. Verslag bijeenkomst 6 feb. 2019 
 
3. Rondvraag 
 
4. Sluiting 
___________________________________________________________ 
 
  Jubilarissen 2020 
 
50 jaar lid Hr. M. Keus 
 
40 jaar Mevr. Baatenburg-de Jong 
                    Hr. J.G.M. Cuppen 
                    Hr. J.E. Datema 
                    Hr. J. Ouwenhand 
                    Hr. A. van der Steen 
 
___________________________________________________________________ 
 

Globeveiling op het internet. 
 

 

Hebt u de internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels vanaf 
ongeveer € 5,00. Op 29 februari loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl (of 
rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het Samenwerkings-
Verband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier hun         
verzameling uit. 
 
____________________________________________________________________ 
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Verslag bijeenkomst van 6 februari 2020 

 
1. Opening 
 Roy heet eenieder hartelijk welkom. 
 Afgemeld is mevr. J. Versteeg Herry. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- 13 februari vindt de eerstvolgende clubavond plaats in Barneveld  
- Op 20 februari vindt de clubmiddag in Ede plaats. 
- De volgende clubavond in Ede is op 5 maart met o.a. de ledenvergadering. 
 Roy rekent wel op net zo’n grote belangstelling als vandaag op 6 februari. 
- Het financieel verslag kunt u aanvragen via de website of voor degene die geen 
 internet hebben via Berry, die deze dan toestuurt. 
- Onze jaarlijkse Postzegeldag vindt op 7 maart in “Ons Huis” plaats. 
- In april vindt de veiling in Ede plaats. Stukken aanmelden kan tot  zaterdag 
 14 maart bij de veilingmeester. Dit kan via  
 veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl 
 Ingekomen stukken. 
- 28 en 29 februari 2020 vindt Winterstamps Veenendaal plaats. Nieuwe beurs, 
 laatste week februari. Deze zal altijd de laatste vrijdag van de maand februari 
 plaats vinden met de daarop volgende zaterdag. 
 
 
3. Huishoudelijk verslag van de bijeenkomst 02-01-2020  
 Hier zijn geen vragen en/of opmerkingen over.   
  
 
4. Rondvraag. 
 Lammert:  De veiling in Barneveld is op 12 maart. Inleveren kan tot 5 maart 
 bij Lammert. 
 Cees: Over de stuiverboeken: het aanbod is erg goed. Cees ziet een positieve 
 verbetering met 15 jaar terug. Helaas mist Cees nu 3 boeken. Rob merkt op dat 
 de albums mogelijk in de voorraad van Barneveld aanwezig zijn.  Cees en Rob 
 sluiten dit kort. 
 Geo merkt ook op om wel goed te noteren wat men uit de boeken haalt!  
 
5. Afsluiting 
  
Berry Jakobsen, 2e secretaris 
 
___________________________________________________________________ 
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Verslag algemene ledenvergadering  
Van de Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei, 
gehouden op 7 maart 2019 in Ede 
 
Van het bestuur waren aanwezig: Piet Driessen, Wil Doesburg, Roy Lijbaart, Berry 
Jakobsen, Lammert Brouwer en Erik Bel (iets later). Daarnaast waren ongeveer 40 
leden aanwezig. 
1. Om 20.04 opent de voorzitter, Roy Lijbaart, de vergadering en meldt een tien-
tal leden die zich afgemeld hebben. 
Hij vraagt aandacht voor de drie leden die het afgelopen jaar zijn overleden te weten 
dhr. Smid, mevr. Bouman en mevr. Smit. De vergadering herdenkt hen staande met 
een moment stilte. 
2. De notulen worden bij het ontbreken van een secretaris verzorgd door Lammert 
Brouwer. De agenda is iets aangepast n.a.v. de bestuursvergadering van 21 febr. 
3. De notulen van de ALV 2018 worden zonder opmerkingen vastgesteld met 
dank aan Lex van Rootselaar voor het opstellen. Roy leest het secretarieel jaarverslag 
2018 voor. We hebben nu 144 leden. Pijnpunten: geen secretaris, afname aantal le-
den, vergrijzing en geen jeugd meer. De vergadering reageert met applaus. 
Vraag: verhouding aantal leden Ede-Barneveld. Antwoord: is ongeveer 2/3  - 1/3. 
4. Financiën. Financieel verslag door de penningmeester. Geen vragen. Wil geeft 
nog enige uitleg.  
Voorstel contributieverhoging naar 20 en 40 (met blad) euro. Roy legt een en ander 
uit. Het bedrag wat overblijft voor de vereniging wordt op deze manier (stijging  
abonnementskosten van het blad Filatelie) meer gelijkgetrokken. De vergadering rea-
geert positief. Vraag: Ons reservegeld? Dat wordt ingezet want we draaien momen-
teel verlies. Meer inzetten op gezellige clubavonden is het doel en daar gebruiken we 
reservegeld voor. Peter Fidder geeft nog aan dat je beter iedere 2 á 3 jaar iets kunt 
verhogen i.p.v. in één keer een groter bedrag. 
De vergadering is akkoord (unaniem) met de verhoging. 
5. Verslag kascontrolecommissie door dhr. Schol. Mevr. De Boer en dhr. Schol 
hebben 26 febr. de kas gecontroleerd (betere naam financiële audit commissie?). Ze 
hebben een correcte en adequate boekhouding geconstateerd. De kascommissie advi-
seert de penningmeester en het bestuur te dechargeren. De vergadering reageert met 
applaus. Dhr. Schol treedt af als lid van de commissie. De commissie gaat nu bestaan 
uit mevr. De Boer en de heren van Holthe en Fidder (nieuw). 
6. Bestuurszaken: 
A. Nog steeds geen secretaris. Berry Jakobsen wordt herkozen. Roy neemt af-
scheid van Pieter Driessen. Prima werk gedaan! Roy overhandigt een cadeautje. (ap-
plaus). Cees van Holthe gaat het overnemen met Gerard en Harry als secondanten. 
Cees wil het huidige systeem handhaven. 
B. Rondzendingen. Berry vertelt hierover en geeft aan dat de sectiehoofden de 
gebruikelijke waardering zullen ontvangen. 
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C. Roy kondigt het lid van verdienste 2018 aan. Dat is Berry. Het wordt omlijst 
met applaus en een cadeautje. 
D. Oorkondes wegens het zoveel jaar lidmaatschap worden aangekondigd. (zie 
lijst bij agenda). Fysiek wordt het uitgereikt aan Fred Croezen. De anderen zullen be-
zorgd worden. 
E. Met de jeugdboeken gaat binnenkort iets gebeuren. 
Clubavonden in Barneveld gaan door tot zomer 2020. Daarna stoppen ze in principe. 
Nieuwtjesdienst loopt sterk terug en geeft verlies. We gaan onderzoeken of dit anders 
georganiseerd kan worden. Met de paar overgebleven ND leden wordt contact opge-
nomen. 
De veiling proberen we aantrekkelijker te maken. Het blijft zo dat de inzender de 
prijs bepaalt. 
F. De Jan Mak trofee gaat naar Albert Schol. (applaus). 
7. Rondvraag. 
Peter: Mist begroting. Moet wel op agenda volgend jaar. Wordt meegenomen. 
Vragen over oude rondzendboekjes (2013).’Houten’ laat het lang doorlopen. Waar-
schijnlijk dit jaar afgehandeld volgens Berry. Dhr. Schol geeft aan dat hij dit jaar ook 
geen overzicht/bevestiging van inleveren heeft gehad. Berry gaat het nazoeken. Roy 
gaat vragen stellen op jaarvergadering van het SVF. 
Margriet Vermeulen vraagt naar spullen van Restore. Tip: neerleggen voor iedereen. 
Erik antwoordt dat het op de volgende veiling komt. 
Pieter dankt iedereen nog en vraagt applaus voor Gerard en Harry. 
8. Roy sluit de jaarvergadering om 20.54 uur. ( 15 min korter dan vorig jaar!!) 
 
Lammert Brouwer. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 

Puzzelrubriek 
 
Beste puzzelaars, 
 
Ik ben geschrokken en aan de andere kant blij. Alle inzenders 
hadden alle (!!!) antwoorden goed. Voor mij een keer een 

makkie om dit na te kijken en eigenlijk was de eerste puzzel niet zo moeilijk. Dit was 
een soort compensatie voor de grote decemberpuzzel. 
Nu weer een nieuwe voor deze maand en natuurlijk nog even de antwoorden voor 
degene die niet hebben mee gepuzzeld: 
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Oplossing 
Vraag 1 Karel Appel was te vinden op nummer 1408. 
Vraag 2 Bij de brandganzen waren een aantal mogelijkheden maar ik bedoelde  
eigenlijk nummer 1269. Ook 1598 was goed. 
Vraag 3 De regenboog. Hierbij werd bedoeld nummer 1035 maar wij hadden ook het 
liedje van Paul de Leeuw met de regenboog als oplossing; ook die is goedgekeurd. 
Vraag 4 IBM Schaaktoernooi was natuurlijk 1159. 
De bonusvraag zat in de luchtpostzegels namelijk LP 6, 7 en 8. Deze waren ontwor-
pen door Jac. Jongert. 
 
Nieuwe opgave 
Hieronder de nieuwe opgave:  
Vraag 1 Zwammerdam op de kaart 
Vraag 2 Broeker veiling 
Vraag 3 Spoorbrug Moerdijk 
Vraag 4 Dat gaat naar Den Bosch toe 
Bonus: Welke zegels zijn ontworpen door Roger Willems? 
 
Stand 
Naam     huidige stand november nieuw totaal 
 
Wim Holleman    473   17  490  
H. Wolters     463   17  480  
Geo van Dartel    305   17  322 
J.A. te Loo     272   17  289 
Arie Oskam     261   
Gerard de Nooij    253   17  270 
W. van Doorn    207      
J. Huiskes     185      
Anneke de Wit    197   17  214 
Jacqueline de Wit    190   17  207 
C. van Holthe    116      
J. Bisschops     115   
Peter Fidder       86   17  103 
Rik van Andel      47 
L. v.d. Maesen      36   17    53 
 
De oplossing graag insturen vóór 10 maart a.s. naar L.L. Louwerse,  
Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  Reeuwijk. 
Filatelistisch frankeren levert in juni extra bonuspunten op en De Postzegelvriend, die 
zegels verzamelt voor personen die bijna allemaal aan huis gebonden zijn, is hier heel 
blij mee. 
Leen Louwerse 
____________________________________________________________________ 
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Hoe ontstonden de Nederlandse voorafstempelingen? 
 
We kennen o.a. de Franse en Belgische voorafstempelingen. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Deze werden er later 
op gedrukt door de post 
zelf of onder het toeziend 
oog van de post. 
 
  

Of één van de vele Amerikaanse precancels. 
    
 
 
 
 
 

 
Of een Oostenrijkse voorafstempeling, hier met bijfrankering 
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Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de diverse landen die voorafstempelingen 
hebben gehad. 
 
Hoe werden in Nederland voorafstempelingen gemaakt? 
 
Grote vellen met adressen en de daarop geplakte postzegels gingen vanuit de drukke-
rij naar de post toe. Bij de post werden die toen d.m.v. een rolstempel afgestempeld. 
Pas na het stempelen werden de bandjes (weer terug in de drukkerij) uitgesneden en 
om de periodieken gedaan. Zo kreeg men op het postkantoor tenminste een georden-
de partij te verwerken (vele duizenden stuks in dit geval). 
Zo ontstonden de voorafstempelingen in Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bandje, dat hier getoond wordt is, afkomstig van De Vacature, een advertentie-
weekblad voor onderwijzend personeel. Van W.J. Thieme en zoon in Zutphen. 
 
Verder betekent  “NH”  Noord Holland, 7575 is een passe code; die is er alleen voor 
de  drukkerij zelf, handig voor de administratie, maar vooral voor het sorteren en 
bundelen van de pakketten periodieken, voordat ze naar het postkantoor gaan. 
 
 
Moderne Nederlandse voorafstempelingen kennen we ook. 
 

     
 
 
 
 

 
 
Met dank aan Hennie van Dijck & Mike Molle  
Meer over precancels is te vinden op de site van de studiegroep voorafstempelingen. Precancel.nl 
 
Berry Jakobsen  
____________________________________________________________________ 
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Carnaval deel 2/Anneke de Wit 
In de vorige Fila heb ik een artikeltje geschreven over het ontstaan van de carnavals-
feesten. In dit vervolg iets over de feesten heden ten dage. 
 
Link naar het verleden: 
Carnaval was altijd een omkeringsritueel waarbij maatschappelijke verhoudingen op 
hun kop werden gezet. De gelijkheidsgedachte is nog steeds een belangrijk thema in 
de feesten. Het verkleden en het dragen van maskers, de tijdelijke opheffing van de 
sociale ongelijkheid, het instellen van een korte periode van chaos en uit het volk 
aangestelde schertskoningen die enkele dagen heersen: dit soort feestrituelen van nu 
komen al zeer vroeg in de geschiedenis voor. (zie vorige Fila over vruchtbaarheids-, 
lente- en vastenavondfeesten) 
In het oude Babylon, Mesopotamië en Egypte kende men feesten, waarbij men een 
loopje nam met de maatschappelijke verhoudingen en een spotkoning in een 
scheepswagen rondreed. De optochten met carnavalswagens en Prins Carnaval ver-
wijzen hiernaar.  
De Romeinen hadden een soortgelijk feest: de “Saturnalia”, gewijd aan Saturnus, de 
God van landbouw en overvloed. Zij kenden eveneens een omkering: meesters wer-
den slaven en omgekeerd en een landloper was koning. 
Een andere visie die uitgaat van de Germanen, die Koning Winter en zijn begeleiden-
de boze geesten verdreven door lawaai te maken en zich uit te dossen als deze boze 
geesten, zou wijzen op de verkleedpartijen, maskers en het rumoerige feest met luid-
ruchtige muziek en zang, dat carnaval ook is. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het carnaval nu (de Brabantse carnavalsvierder zegt: “de” carnaval) wordt georgani-
seerd door de vele carnavalsverenigingen in het land (na de jaren 60 in de vorige 
eeuw trok het carnaval vanuit Brabant en Limburg de grote rivieren over) en speelt 
zich af rond vaststaande rituelen: 
- op de 11e van de 11e om 11 minuten over 11 wordt het startschot gegeven voor 
de voorbereidingen van het carnaval, de Raad van Elf komt weer voor het eerst bij 
elkaar en de Prins wordt bekendgemaakt. 
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- Het carnaval zelf duurt eigenlijk 3 dagen (van zondag tm dinsdag, voorafgaand 
aan aswoensdag), maar dat wordt vaak uitgebreid met de vrijdag en de zaterdag er-
voor. Op zaterdag neemt Prins Carnaval voor de komende dagen de macht van de 
burgerlijke autoriteiten over. De sleutel van de stad wordt plechtig door de burge-
meester overgedragen en nu kan het feest van zottigheid, spot en uitbundigheid be-
ginnen! 
-  Carnavalsvierders verkleden zich en nemen bezit van de straat en de cafés, die 
versierd zijn met maskers en serpentines. 
-  De feestmuziek bestaat uit carnavalsrepertoire, naast landelijke hits ook liedjes, 
waarbij plaatselijke toestanden en personen op de hak worden genomen. 
-  Op zondag zijn de grote optochten met praalwagens, waar maanden lang aan 
gewerkt is, op maandag de kinderoptochten en dinsdag avond om 24.00 uur is het 
voorbij. Vaak wordt het feest afgesloten met verbrandingen van carnavals-symbolen. 
De vasten is nu begonnen! 

Elk dorp of elke stad heeft zo zijn ei-
gen gebruiken en tradities in deze da-
gen, maar er zijn duidelijke verschillen 
te zien tussen het Limburgse en Bra-
bantse carnaval. Deze verschillen zijn 
te verklaren aan de hand van de oor-
sprong van het feest: het Limburgse 
carnaval is geënt op het Rijnlandse 
feest met als centrum Keulen, dat weer 
komt van het feest in Venetië. Het car-
naval in Brabant is van oorsprong 

Bourgondisch, zoals het bv ook in Vlaanderen wordt gevierd. 
-In Limburg spreekt men van “Vastelaovend”, in Brabant vieren ze “Carnaval”  
-in Limburg wordt veel aandacht besteed aan het verkleden, terwijl in Brabant vaak 
een boerenkiel volstaat. In Limburg maakt men de kostuums vaak zelf, kleurrijk, vro-
lijk en uitbundig, compleet met maskers (Venetië!) of schmink 
-in Limburg is het een straatfeest, veel activiteiten spelen zich op straat af, (harmo-
nie), terwijl in Brabant de feestvierders feestzalen en cafés opzoeken (dweilorkesten) 
-in Limburg hoor je veel liedjes in dialect, waarin de plaatselijke personen en om-
standigheden op de korrel worden genomen, in Brabant gebeurt dat ook wel, maar 
hier hoor je ook steeds vaker liedjes uit de landelijke hitparade 
-Limburg kent niet de traditie van het omdopen van de plaatsnamen in “carnavalsna-
men”, maar in Brabant heet Den Bosch een paar dagen Oeteldonk, wordt Eindhoven 
ineens Lampegat, Bergen op Zoom wordt Krabbegat genoemd en in Tilburg woon je 
in Kruikestad 
-in Limburg is het mogelijk dat er in één stad meerdere prinsen lopen (Elke carna-
valsvereniging heeft zijn eigen prins, die elk jaar weer wordt gekozen), in Brabant is 
er één prins in de stad en deze kan ook de jaren erna weer prins zijn. 
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Ondanks de verschillen (en het 
lijstje is natuurlijk niet com-
pleet: de echte Brabander of 
Limburger zal zeggen: “ja maar, 
bij ons….” en “wij hebben 
ook….”) zijn er  

natuurlijk ook overeenkomsten: Zowel Brabanders als Limburgers leven toe naar de 
carnaval, hebben weken, zo niet maanden voorpret bij het maken en bedenken van de 
outfit of de praalwagens. Voor beide provincies geldt dat het feest in de dorpen ge-
moedelijker en traditioneler is dan in de steden. En zowel in Brabant als in Limburg 
wordt er verkleed genoten op een vrolijk en uitbundig feest. Want in essentie draait 
het daar om: feesten en gezelligheid, dansen, zingen en genieten van muziek, ieder-
een samen. In Limburg én in Brabant. Iedereen is het over één ding eens: tijdens car-
naval gaat het gewoon om het plezier!!  
Misschien verwoordde een jongetje ooit in “het Jeugdjournaal” de aantrekkelijk-
heid van carnaval nog het best. Op de vraag waarom hij eraan meedeed, zei hij  
bedremmeld: “Iedereen is dan je vriend.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Carnavalsoptocht in Sittard 
 
 
PS: mocht u nu denken dat ik een fanatieke carnavalsvierder ben: integendeel, ik heb alleen geprobeerd het 
fenomeen Carnaval te bespreken. Hoe ik er zelf over denk, vertel ik nog wel eens. Volgend jaar……….. 
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   Postzegelhandel 

   Mirjam Meurs 

Rietveldlaan 126 
6708 SV Wageningen  

Telefoon 0317-423275 
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl  

ING nr. NL45 INGB 0004 9853 98    
Handelsregister 09147698 
BTW nr. NL0019.15.911OB79  

 

 Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op 
 nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele 
 wereld.  

 Ook leveren wij supplementen,voordrukalbums,insteekalbums,klemstroken, 
 catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog  nodig heeft van 
 DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Schaubek, Lindner, Kabé, Safe, 
 Hartberger en Michel.  

 Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur en op    
 afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon, e-mail of brief 
 kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling opsturen of binnen de 
 regio  bezorgen.  

 

 Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en 
fdc’s (van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Aan: 

   
 
Afzender: 
www.fv-degeldersevallei.nl 


