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Jaargang 31 – nr. 1 – januari 2020
Ede: 6 februari: Bijeenkomst met extra veiling
Barneveld: 13 februari: Jaaroverzicht
Ede: 20 februari: postzegelmiddag

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

Uw collectie laten taxeren?

6A - postfrisse 15
43b - postfrisse
cent oranje 1864
50 cent geelbruin
Koning Willem III,
Prinses Wilhelmina 1891,
attest Vleeming 2013, met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 3.199 verkocht voor € 1.140

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?

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724

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?

48 - postfrisse 5 gulden
80 - postfrisse 10
bronsgroen en roodbruin
gulden oranje 1905,
Prinses Wilhelmina 1896,
Koningin Wilhelmina,
lijntanding 11,
cert. Dr. Louis BPP 1998,
cert. Vleeming 2010,
verkocht voor € 1.293
verkocht voor € 1.201

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.
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31e Jaargang nr. 1, januari 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,

H

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 6 februari a.s. in de zaal van
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur.

Het is de 2e week van januari en ik ben bezig met de uitnodiging voor februari. Ik heb
wat concentratieproblemen. Neen beste filatelisten, ik maak me geen zorgen over de
vereniging en al helemaal niet over onze trouwe leden die elke maand onze clubavonden bezoeken. Ik moet vooral denken aan onze eerste clubavond waar we een
nieuw lid mochten verwelkomen, hartelijk welkom voor Gerrit Jan van Osnabrugge.
Ook tijdens deze avond liepen zomaar 2 jonge mannen de zaal binnen met de vraag
of er hier zegels te krijgen zijn. Ze troffen het dat het Postzegelwinkeltje aanwezig
was en dat Hans tijd en energie heeft gestoken in deze “Jeugdleden”?? Onze jeugdafdeling is slapend maar we hebben nog de kennis en de Jeugdboeken in huis.
Kijken hoe dit zich ontwikkelt.
In het programma voor februari staat, naast de gebruikelijke items, de
EXTRA VEILING gepland, met kavels van Restore en de verzameling van
mevr. Bakker. Zie kavellijst verder in dit blad. De kavels zijn voor “weggeefprijzen”
geprijsd. Dit is ook de wens van de gevers: “dat het ten goede moet komen aan de
leden en de vereniging”. Niet verkochte kavels worden op onze postzegeldag in maart
aangeboden.
Ik wens u een gezellige en bijzondere avond toe.
Roy Lijbaart, voorzitter
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. HH Verslag bijeenkomst 02-01-2020
4. Rondvraag
5. Korte pauze, verkoop loten
6. Extra veiling
7. Stuiverboeken

________________________________________________________________
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Verslag bijeenkomst van 2 januari 2020
1.

Opening
Hartelijk welkom Mirjam Meurs en welkom aan de nieuwe leden
Afmeldingen: Henny van de Berg.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen.
Bericht van overlijden is ontvangen van Hans Somberg uit Barneveld.
Er is een kaart namens de vereniging gestuurd.
Op 9 januari zal er een clubavond zijn in Barneveld
En in Ede is er op 16 januari weer de clubmiddag.
Op 6 februari stond er een lezing gepland. Die wordt vervangen door een
kleine veiling. De lezing verhuist naar 7 mei ipv de quiz .
In verband met de hoge bankkosten is de rekening van de nieuwtjesdienst opgeheven. Betalingen kunnen nu op de rekening van de
penningmeester gedaan worden.
Roy vertelt met enige spanning dat de 3e plaats van de Jan Mak-trofee
Is gewonnen door Ron van Beest. De 2e plaats is gewonnen door
Jan Bisschop met zijn speciale verzameling van Albanië. En als laatste
krijgt Emanuel Strik te horen dat hij de 1e plaats heeft met zijn thema
over Bach. De gegeven punten voor de overige plaatsen lagen erg dicht
bij elkaar, soms met slechts 5 punten verschil. De Jan Mak-trofee zal in
maart uitgereikt worden.
Roy roept gelijk weer op om mee te doen in december 2020.
Ingekomen stukken.
Op 28 en 29 februari 2020 vindt Winterstamps Veenendaal plaats.
Het is de vervanging voor de brievenbeurs in Gouda. Let even op hoe u
hiernaar toe gaat. Neem de afslag 23. Of vanuit Scherpenzeel via de
Voorpoort.

3.

Huishoudelijk verslag van de bijeenkomst 12-12-2019
Hierop zijn geen op en of aanmerkingen.
Rondvraag.
Hans legt het e.e.a. over het postzegelwinkeltje uit. Het is vooralsnog de laatste
keer (voor Hans in elk geval) dat het winkeltje bij ons op de clubavond is en
het is nog niet zeker of er een vervolg komt. De allerlaatste keer wordt 7 maart
a.s. in “Ons Huis” tijdens onze postzegelbeurs.

4.

5.

Afsluiting
Berry Jakobsen, 2e secretaris
____________________________________________________________________
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KAVELNR./OMSCHRIJVING
1
Plastic tasje aerogrammen
2
Importa FDC boek (nieuw)
3
Boek A4 Groen
4
Boek A4 Lichtgroen (Nederland)
5
Album Importa Climax zwart (USA)
6
Album A4 Zwart (Diverse)
7
Plastic zak (Diverse)
8
Schoenendoos envel postzegels Ned 1252 t/m 2231
9
Schoenendoos envel postzegels Ned 33 t/m 1215
10
Pakje 40 x 100 zegels klein en groot formaat
11
Pakje 20 x 100 zegels klein en groot formaat
12
Doos Enveloppen Wereld
13
Doos Ned Kilowaar
14
Album A4 Patento 777 leeg
15
Album DAVO F Ned
16
Album A4 blauw (Frankrijk)
17
Album A4 Donkerbruin wereld
18
Losse bladen LINDNER MARSHALL-INSELL 85 t/m 92
19
Thema bloemen in 16 albums
20
Groenland in 2 albums
21
Verenigd Europa in 5 albums
22
Nederland Overzee in 5 albums
23
Nederland FDC 51 t/m 483 in 4 albums
24 Ned. postzegelmapjes in 9 albums
25
FDC Ned. Antillen nr 19 t/m 321 in 2 albums
26
Postzegelboekjes Nederland in Album
27
Doos divers materiaal
28
USA, blok vogels en blok bloemen
29
Groenland, 2x map Amerikaserie: blokken en FDC
30
Groenland, map: De walvissen van Groenland
31
Groenland, map: Vikingen
32
Denemarken, map: hedendaagse kunst
33
Jersey, map: jaarset 1993
34
Stockboek, Suriname
35
Stockboek, motief divers
36
Stockboek, motief zeedieren
37
Stockboek, motief divers
38
Stockboek, motief divers
39
Stockboek, motief voetbal
40
Stockboek, Nederland vnl gebruikt
41
Stockboek, Nederland, blokken en boekjes
42
Stockboek, motief divers
43
Stockboek, blokken Wereld

INZET
€ 5,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,50
€ 0,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 0,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 160,00
€ 35,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 2,50
€ 1,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00
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DE POST-IDENTITEITSKAART

V

rijwel iedereen kent ze wel, maar voor de meesten filatelisten is het eigenlijk
ook nog steeds een grote onbekende, de Postidentiteitskaart.
Op het congres van de Wereldpostvereniging Universal Postal Union (UPU), in 1920
viel het besluit om de postidentiteitskaart in te voeren. Het werd niet verplicht gesteld
en zodoende zijn ook niet alle aangesloten landen meteen tot de invoering overgegaan, want er waren landen die dat al hadden gedaan of pas veel later deden.

Binnenzijde met foto, stempels en verschuldigd recht
Al vanaf 1912 kon men in Nederland een Postidentiteitsbewijs krijgen met een geldigheid van 1 of 2 jaar, uitsluitend voor gebruik in het binnenland.
De bovenstaande (in tweeën gevouwen) kaart, die voldeed aan alle eisen die door de
UPU waren vastgesteld, werd pas na de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse
Posterijen ingevoerd. Meteen dat eerste jaar werden er 36.000 uitgegeven, aanvankelijk twee en vijf jaar geldig, sinds 1984 tien jaar. De belangstelling bleef groot, want
je kon je er voor alle mogelijke zaken op het postkantoor mee legitimeren en een aantal jaren later waren naar schatting bijna 700.000 exemplaren uitgegeven.
Tot de verzelfstandiging van de PTT maakten de Rijkspostspaarbank (RPS) en de
Postgiro deel uit van dit staatsbedrijf. In 1986 kwam er een splitsing tussen Post en
Bankieren. Het bankdeel RPS werd veranderd in ‘Postbank’ en enkele jaren later veranderde de posterijen (en telefonie) van PTT in KPN.
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Vanaf dat moment begonnen de problemen. Op verzoek van de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) werden geen nieuwe postidentiteitskaarten meer uitgegeven. Wie het ding nog in zijn bezit had kon er bij de post nog wel een pakketje mee
blijven ophalen, maar wie met de kaart geldzaken op het postkantoor probeerde te
regelen kon het wel schudden. De Postbank, nu geheel onafhankelijk, erkende de
kaart niet meer als legitimatie ‘in het kader van de legitimatieplicht’ aldus een
woordvoerster van de bank. Ondanks dat de kaart (met foto, stempels en alle benodigde persoonlijke gegevens) in sommige gevallen nog tot het jaar 2000 geldig was
en als identiteitsbewijs wettelijk eigenlijk aan alle eisen voldeed.
En toch, wie een paar jaar later een giromaatpas wenste en daarvoor het formulier uit
de ‘aanvraag giromaatpas’ brochure invulde kon in dezelfde brochure lezen dat men
zich bij het afhalen van de pas moest legitimeren “met een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, rijbewijs, Pas 65 of Postidentiteitskaart)”. Pas in oktober 1993 werd, nadat
de Postbank hier herhaaldelijk op was gewezen, een nieuwe brochure ingevoerd.
Toen een kaart, zelfs al was die nog enkele jaren geldig, toch niet meer gebruikt kon
worden kon men er gelukkig nog wel vijf gulden voor terugkrijgen bij de aanvraag
van een nieuw internationaal identiteitsbewijs bij de gemeente.

Voor- en achterzijde met persoonsbeschrijving en reglement
Volgens UP regels moesten alle gedrukte teksten op de kaart, evenals de persoonsbeschrijvingen in zowel Nederlands als Franse taal vermeld worden.
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Bij de invoering probeerde de PTT de
kaart zo bekend mogelijk te maken bij
het grote publiek waarvoor onder meer
een affiche werd gedrukt met de tekst:
“Wees geen vraagteken aan het loket –
gebruik een post-identiteitskaart”
Het affiche, heeft een afmeting van 80 bij
bijna 60 cm en is een ontwerp van de
kunstenaar Mart Kempers. Zo nu en dan
verschijnt nog een exemplaar op E-bay,
waar ik me verbaas over de vraagprijs.
De invoering en het gebruik van de kaart
was geregeld in een groot aantal achter
elkaar verschenen postbesluiten van de
PTT. Na een aantal jaren werd, in navolging van het UPU postverdrag de geldigheid vergroot door hem ook in het buitenlands postverkeer te accepteren.
Voor mij hoeft de kaart geen onderwerp te zijn voor een uitgebreide verzameling
maar door mijn interesse in porto en tarieven probeer ik wel het gebruik door de jaren
heen vast te leggen. Achtereenvolgens bedroeg het recht, met postzegels op de kaart
te voldoen, in centen:
1 november 1946
1 april 1959
1 januari 1964
1 januari 1966
1 juli 1971

50 2 jr. geldig
50 5 jr. geldig
75
100
200

14 januari 1980
7 januari 1981
1 april 1982
1 juli 1986

225
250
300
500 10 jr. geldig

De Postidentiteitskaarten moeten niet verward worden met de Postbuskaartjes. Dat
zijn op naam gestelde kaartjes, die de bevoegdheid gaven om poststukken, al dan niet
uit een postbus, of aangetekende stukken op de kantoren af te halen.
Ook het recht voor deze, vanaf 1919 in gebruik zijnde kaartjes, moest worden voldaan met op het kaartje geplakte postzegels. De kaart is verschenen in veel verschillende varianten en ook over gebruik en tarieven is veel meer te vertellen.
Misschien het onderwerp voor een volgend stukje voor ons blad?
GR
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Puzzelrubriek

Beste puzzelaars,

U

heeft allemaal uw best gedaan om het aantal maximale punten bij elkaar te krijgen. De meesten is dit gelukt, denk ik, en hieronder vindt u de oplossing.
Er zijn puzzelaars die hier hun kleinkinderen bij hebben ingeschakeld en daarna zelf
het NVPH nummer hebben opgezocht, zo kan het natuurlijk ook.
Het duurt trouwens weer 11 maanden, dan komt er hoogstwaarschijnlijk weer zo’n
puzzel, u kunt zich dus alvast voorbereiden hierop.
Voor de puzzelaars onder ons natuurlijk ook een voorspoedig, maar vooral gezond
2020 van deze kant; dank ook voor uw wensen, ik ben van plan het voorlopig niet op
te geven.
De Post is trouwens niet meer zo vlug, een van de puzzelaars heeft de oplossing op
11 december op de bus gedaan, ik kreeg deze een week later in de bus !!!!, ik heb wel
het poststempel gecontroleerd en dat stond op de 12e.
Oplossing
No. 1 was Heerlen met NVPH 1133 of 2107
No. 2 was Nuth met NVPH 1470
No. 3 Venlo met NVPH 3019
No. 4 Schipluiden met NVPH 246
No. 5 Sneek met NVPH 2565
No. 6 Leerdam NVPH 2499
No. 7 Gouda NVPH 2491 of 238-239
No. 8 Almere met NVPH 2789
No. 9 Hoorn werd gezocht met NVPH 2496
No. 10 Huizen met NVPH 751
In de puzzel werd gevraagd het NVPH nummer door te geven, enkelen hebben wel de
plaatsnaam gevonden maar geen NVPH nummer vermeld, hiervoor 1 punt aftrek, ik
moet tenslotte een beetje streng zijn.
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Nieuwe opgave
1.
Karel Appel
2.
Brandganzen
3.
De Regenboog
4.
IBM Schaaktoernooi
Bonusvraag:
Welke zegels heeft Jac. Jongert ontworpen ????
Stand
Naam

huidige stand

L. v.d. Maesen
Wim Holleman
H. Wolters
Geo van Dartel
J.A. te Loo
Arie Oskam
Gerard de Nooij
W. van Doorn
J. Huiskes
Jacqueline de Wit
Anneke de Wit
C. van Holthe
J. Bisschops
Peter Fidder
Rik van Andel

498
473
423
265
232
221
213
207
185
169
137
116
115
86
47

november

nieuw totaal

38

536

40
40
40
40
40

463
305
272
261
253

21
60

190
197

Uw oplossing mag weer naar L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51,
2811 TT Reeuwijk. Uiterste datum is 10 februari 2020.
Leen Louwerse
___________________________________________________________________

A

ttentie!!......Heeft u de veilinglijst op bladzijde 4 al opgemerkt?
Byzondere kavels en byzondere prijzen!!

___________________________________________________________________
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Carnaval

deel 1/Anneke de Wit

B

innenkort begint het weer: carnaval, het feest van optochten, vrolijkheid, zotten
en dansmariekes. In sommige delen van het land ligt het gewone leven stil en
geven mensen zich over aan drie dagen uitbundige feestvreugde. Elk jaar opnieuw
gaat het in februari kriebelen en springen mensen uit de band.
Maar wat is eigenlijk de geschiedenis van het carnaval, hoe is het ontstaan en waarom
is het typisch iets van vooral het Zuiden van het land? Er zijn verschillende theorieën
en ik zal proberen deze duidelijk te maken:
Ontstaansgeschiedenis
Ontstaan in de Oudheid
De meeste populaire studies over het carnaval beginnen met een historisch overzicht
dat tot ver vóór Christus teruggaat. Na een lange donkere winter was men (vooral de
landbouwers) erg blij als het voorjaar aanbrak en het licht, de zon weer terugkwam.
De aarde werd weer vruchtbaar, er zouden weer nieuwe en hopelijk goede oogsten
komen. Om dit te vieren werd een kar uit zee getrokken, omringd door mannen en
vrouwen die maskers droegen en luidruchtige muziek maakten om boze geesten te
verjagen, zodat er een goede tijd zou aanbreken.

Tijd voor zgn nieuwjaars- en/of lentefeesten.
Hierbij stond voor korte tijd (meestal een dag of vijf) de hele samenleving op zijn
kop, niemand werkte en alle maatschappelijke rollen werden omgedraaid. Iedereen
was gelijk: slaven en meesters, mannen en vrouwen, rangen en standen werden afgeschaft. Maskerades, het instellen van een korte periode van chaos en uit het volk aan-
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gestelde schertskoningen die enkele dagen heersen: dit soort feestrituelen kwam in
het oude Babylon, in Mesopotamië en Egypte, bij de Grieken, de Romeinen en de
Germanen al voor. Bij al deze feesten werd flink gedronken en gezongen.
“Carrus navalis” betekent “kar uit zee” of “scheepskar”. Hiervan zou “carnaval” zijn
afgeleid en bij deze theorie zou carnaval dus als een volksfeest zijn ontstaan.
Ontstaan uit een christelijk feest
Onder invloed van het Christendom wijzigde de betekenis van het carnaval: men beweerde dat het feest een gevolg was van een traditie in het katholieke geloof: de vasten, de periode die op aswoensdag begon en duurde tot Pasen. Gelovigen moesten 40
dagen vasten dwz sober leven en eten (oa geen vlees eten), en zich bezinnen en boete
doen.

De avond voor het begin van de vasten is Vastenavond, de laatste gelegenheid om te
genieten en zich nog eens tegoed te doen aan lekker eten en drinken. De Vastenavondtijd is uitgebreid naar 3 of zelfs 4 dagen: de carnavalsperiode. Hat woord “carnaval” zou in deze theorie komen van “carne levale” hetgeen betekent: “vlees vaarwel” . Deze theorie geeft ook de verklaring waarom vooral in het Zuiden (traditioneel
overwegend katholiek) carnaval wordt gevierd.
Welke theorie de juiste is, weet men niet zeker, vaak gaat men uit van een mengeling
van de twee gedachten over het ontstaan van carnaval:
Ontstaan in de oudheid als volksfeest, maar later zaten de kerken met die
“ heidense traditie” in hun maag. Omdat die gebruiken niet uit te bannen waren, heeft
de clerus deze omarmd en er hun eigen feest van gemaakt, dat ze verbonden aan de
Vastenavond. Dit kwam dus goed uit voor de kerken.
Verdere geschiedenis
Met de opkomst van de Reformatie kwam het carnaval onder vuur te liggen. Met
name Johannes Calvijn keerde zich fel af van de carnavalsvieringen. Dit verzet had
tot op zekere hoogte succes; in de tweede helft van de 16e eeuw werd besloten de vastenavondvieringen goeddeels in de ban te doen, waarna het feest in veel delen van
Europa verdween.
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Dankzij de terugkerende dominantie van het katholicisme maakten de carnavalsvieringen vanaf de 19e eeuw in veel Europese landen toch weer een herleving door. In
deze tijd begon het carnavalsfeest pas echt te lijken op wat het tegenwoordig is.

De vieringen kregen nu een meer georganiseerd karakter dan in vroeger tijden. Het
zich verkleden als beroemde of historische figuren werd een belangrijk onderdeel,
evenals de lange carnavalsoptochten.
Tegenwoordige tijd
Hoewel in het huidige carnaval wel wat valt te herleiden naar het verleden (hierop
kom ik terug in een volgend artikeltje), kan worden gesteld dat het feest, zoals wij het
nu kennen, betrekkelijk jong is. Veel carnavalsverenigingen, die alles rondom het
feest organiseren, zijn pas na de Tweede Wereldoorlog opgericht. In de loop der jaren
trok het carnaval de grote rivieren over en deden ook plaatsen in het Noorden en Oosten mee.

Voor weinigen heeft het nog de katholieke betekenis, maar is het nog slechts de
ultieme gelegenheid om ongestraft uit het dagelijkse keurslijf te springen.
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