
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Wie komt er mee een kaartje leggen 
 
Op zondag 27 juni 2004 organiseert de afdeling Oost-Brabant van “De Verzamelaar” een ruilbeurs voor allerlei verzamelin-
gen in dorpshuis “De Brink” in Eerde. Deze keer laat de heer H. van der Zalm uit Kerkdriel zijn verzameling Nederlandse 
speelkaarten zien.  
 

 

De heer H. van der Zalm verzamelt al 
ongeveer 15 jaar speelkaarten. Hij ver-
zamelt ze alleen als ze in Nederland ge-
drukt zijn. Zijn oudste speelkaart is een 
joker uit 1867. Jammer genoeg heeft hij 
alleen de joker van dat spel, want het 
liefst had hij het hele spel compleet. In 
Nederland zijn nooit erg veel fabrikanten 
van speelkaarten geweest. Begin 1900 
was er de NSF (De Nederlandse Speel-
kaarten Fabrikant), die later Speelkaar-
tenfabrikant Nederland ging heten. De 
laatste jaren zijn Esveco en Hearts 
drukkerijen die regelmatig speelkaarten 
uitbrengen.  
 

Daarnaast zijn er nog een aantal parti-
culiere drukkerijen die bij wijze van uit-
zondering op aanvraag een spel kaarten 
uitgeven. Voor zover het bij de heer Van 
der Zalm bekend is zijn er in Nederland 
zo’n 180 stokken speelkaarten uitgege-
ven, daarvan heeft hij er ongeveer 140 
in zijn bezit. De heer Van der Zalm heeft 
een groepje van 5 fanatieke verzame-
laars om zich heen. Samen zoeken ze 
alles uit over de kaarten die ze vinden 
en samen maken ze ook een catalogus.  

Voor hun catalogus zoeken ze uit wie 
het spel gedrukt heeft, wie het ontwor-
pen heeft, de oplage en waarom het 
spel gedrukt werd. Daarvoor vragen ze 
gegevens op bij de fabrikant. Tijdens de 
tentoonstelling heeft de heer Van der 
Zalm zijn eigen catalogus bij. Ook laat 
de heer Van der Zalm op de tentoonstel-
ling nog enkele gebruiksartikelen met 
afbeeldingen van kaarten zien. Voor 
kaartspelen van de Belgische speelkaar-
tenfabrikant Carta Mundi heeft hij geen 
belangstelling, maar u kunt hem erg blij 
maken met het kaartspel Monti van Dick 
Bruinesteijn. 
 
door Hannie van Duynhoven,  
secr. van de afd. Oost-Brabant 
 

   
 


