VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Bijzondere speelkaarten met een speciale herinnering
Op zondag 25 september laat Arie van de Hofstad zijn verzameling zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde.
Arie is altijd op iedere verzamelbeurs aanwezig, maar nu krijgen wij ook eens zijn verzameling te zien. Die verzameling bestaat uit bijzondere speelkaarten.
Zijn eerste stok kaarten die Arie echt verzameld
heeft, is uit de jaren ’40-’50. Toen kocht je voor
10 cent een kauwgom en daarbij zat dan een
speelkaart met een beroemde sporter. De
kauwgoms waren best duur en op de plaatjes
was je dus heel zuinig. Het is Arie in de loop
der jaren gelukt om alle kaarten van de stok bij
elkaar te verzamelen, behalve de jokers. Een
jaar of 10 geleden kreeg hij van zijn zoon (die
hem weer van een vriend kreeg) een doosje
met 2 stokken van dezelfde kaarten. Dit was
een vertegenwoordigersset van de kaarten,
echter ook hier ontbraken de jokers. Toch weet
Arie zeker dat er ook jokers van moeten zijn,
want hij heeft ze ooit gezien.
Dit was het begin van zijn verzameling en in de
ruim 50 jaar daarna verzamelde Arie alle verschillende stokken kaarten die hij maar aan kon
komen. Vorig jaar had hij in totaal 90 komkommerdozen gevuld met 70 stokken per doos, dus
in totaal zo’n 6.300 stokken kaarten. Er waren
veel stokken bij die dezelfde afbeeldingen hadden, maar die een andere achterkant hadden.
Ook waren er veel steden kaartspelen bij. Vorig
jaar verhuisde Arie naar een bejaardenwoning en hij heeft bijna zijn hele verzameling weggedaan. Hij heeft in totaal 4 dozen bewaard en daarin zitten zijn allermooiste kaarten of die
waar hij een hele speciale herinnering aan heeft. Daarbij heeft hij nog een paar dozen met
kleine dingetjes waarop kaarten staan afgebeeld. Alles samen net genoeg om een prachtige
tentoonstelling te houden.
Een andere stok met een
zeer speciale herinnering is
de stok kaarten van Rank
Xerox. Vele jaren geleden
kwam ene Piet Buuts naar
Arie toe en liet hem de
kaarten zien. Arie was direct helemaal weg van de
kaarten. Piet wou ze ruilen
tegen een mooie bos bloemen, maar die wou hij dan wel die ochtend nog hebben. Arie twijfelt of Piet de kaarten eigenlijk wel weg
wou doen, of Piet dacht dat hij op zondagochtend toch geen bos
bloemen aan kon komen. Het voordeel echter van het wonen in een
klein dorp als Eerde is dat je er iedereen kent en dat je ook op zondag gerust achterom kunt gaan bij een bloemenverkoopster. Even
later kon Arie dus een bos bloemen ruilen tegen de stok kaarten.
De kaarten hebben geen doosje maar een papierenwikkel met
daarop de tekst:
“Tot de zogenaamde leerkaarten behoorde ook dit spel “The New
Geographical Cards”, in 1827 uitgegeven door Charles Hodges in
Londen. De oorspronkelijke versie was prachtig gegraveerd en gedeeltelijk met de hand gekleurd. Op de azen zijn de vier kontinenten afgebeeld. De genummerde kaarten tonen de landen. Harten is
Europa, schoppen is Amerika, ruiten is Azië en klaveren is Afrika.”
Dit is dus niet het originele kaartspel uit 1827, maar een replica. Het kaartspel ziet er wel prachtig uit en laat ook een stuk geschiedenis zien.
Ook zeer bijzonder om te zien is het boek dat in 2001 door Holland Casino werd uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van Holland Casino. Iedere pagina in het boek bevat een kaart. Het hele boek is een complete stok.
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Naast de kaartstokken heeft Arie ook altijd van alles verzameld wat de kaarttekens bevat. Zo heeft hij suikerklontjes in de vorm van
harten, schoppen, klaveren en ruiten. Hij heeft onder andere ook asbakjes en een tafelaansteker.

Sigarenfabrikant Ernst Casimir heeft ooit een serie speldjes uitgegeven van speelkaarten. Hiervan heeft Arie er ook een aantal in zijn
collectie. Ook zijn er door diverse sigarenfabrikanten sigarenbandjes met de afbeeldingen van speelkaarten uitgegeven. Van dat
soort kleine spulletjes heeft Arie dus nog het een en ander in zijn verzameling zitten.
Maar het voornaamste deel van zijn verzameling zijn toch de stokken speelkaarten. Arie verzamelt dus complete stokken. In verband met
het gebrek aan ruimte beperkt hij zich momenteel tot stokken kaarten met mooie afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld deze griezelkaarten. Zijn
kleinste stok kaarten is ongeveer 1 cm groot en
de grootste stok kaarten is ongeveer 30 x 20
centimeter.
Hij heeft ook nog diverse buitenlandse stokken
kaarten, onder andere uit USA, Spanje, China
en Italië. Sommige landen hebben een geheel
eigen vormgeving. Italiaanse kaarten werken
bijvoorbeeld niet met ruiten, schoppen, harten
en klaveren, maar met 4 andere figuren. Hier 2
voorbeelden van de Italiaanse kaarten met
knotsen.

Zoveel opmerkelijker is het dat de Chinese kaarten in de verzameling van Arie net als de Nederlandse kaarten het harten schoppen,
ruiten en klaveren symbool bevatten.
Ook al staat bij Arie zelf het verzamelen door gebrek aan ruimte op
een laag pitje, toch is hij altijd op de
verzamelbeurs aanwezig, voor de
sociale contacten en om anderen te
helpen hun verzameling aan te vullen. Voor zijn zoon neemt hij altijd
bidprentjes mee naar de verzamelbeurs, zijn zoon verzamelt vooral
bidprentjes van Eerde. Voor zijn
kleinkinderen ruilt hij de Foxkidskaarten. En zo maakt hij iedere keer
nog veel meer mensen blij met zijn
komst naar de verzamelbeurs in
Eerde.
Door Hannie van Duynhoven
secretaresse van de afdeling OostBrabant

