
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Kaarten met muziek erin 
 

Op zondag 22 februari 2009 laat Lenie Toelen-van der Doelen haar verzameling muziekkaarten zien aan de bezoekers van 
de verzamelbeurs in Eerde. Ongeveer 3 jaar geleden begon Lenie met het verzamelen van deze kaarten. Ze heeft er nu 153 
verschillende bij elkaar verzameld.  
 

 
Het begin 
Hoewel ze nog maar 3 jaar deze kaarten 
met muziek verzamelt, is Lenie altijd al 
een fanatiek verzamelaarster geweest. 
Ze bezoekt al jaren de verzamelbeurs in 
Eerde. Ze heeft een heel grote collectie 
bidprentjes en rouwbrieven onder ande-
re voor haar andere hobby stamboom-
onderzoek. Ook heeft ze een grote ver-
zameling van poezen. In haar woonka-
mer staan enkele vitrinekasten vol met 
poezenbeeldjes. Ook verzamelt ze al 
een aantal jaren kaarten. 3 Jaar geleden 
verzamelde ze al kaarten van Anne 
Geddes, Marjolein Bastin, Disney, 
Snoopy, Looney Tunes en Forever 
Friends. Lenie heeft contact met een 
aantal andere verzamelaars van kaarten 
en samen hebben ze een soort ruilkring 
opgezet. Als iemand een doos kaarten 
krijgt dan zoekt die eruit wat in haar ver-
zameling past en geeft daarna de doos  

 
door aan een andere verzamelaar. Die 
er op zijn beurt weer uithaalt wat hij kan 
gebruiken. Toen Lenie zo een paar jaren 
geleden een doos kaarten doorkeek, viel 
het haar op dat er veel mooie kaarten 
tussen zaten met muziek erin. Lenie be-
sloot ook die kaarten eruit te halen en 
een nieuwe verzameling was geboren. 
Na 1 jaar verzamelen had ze al 84 kaar-
ten bij elkaar verzameld en heeft ze ook 
voor het eerst een tentoonstelling ge-
houden met haar verzameling.  
 
Hoe werkt het 
Alle muziekkaarten hebben een klein 
stukje elektronica. Het zwarte rondje op 
de foto hiernaast produceert het geluid, 
dat is de speaker. Op het kleine print-
plaatje bovenaan zit een batterij en een 
klipje. Het printplaatje en de speaker zit-
ten onder de binnenkant van de kaart 
weggewerkt. Een plastic strookje zit aan  

 
de andere kant van de kaart vastge-
maakt. Als de kaart wordt opengemaakt 
verschuift het strookje en begint het mu-
ziekje te spelen. 
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Als de kaart te ver wordt opengemaakt 
kan het wel eens gebeuren dat het plas-
tic strookje helemaal uit het klipje komt 
of scheef schiet. Lenie wil daarom na-
tuurlijk het liefst dat kijkers voorzichtig 
met haar kaarten omgaan. Toch werken 
lang niet alle kaarten meer. Na verloop 
van tijd raken batterijen toch leeg en om 
die allemaal te gaan vervangen is een 
heel werk en dat zou ook heel wat kos-
ten.  
 
De verschillende muziekjes 
De meeste kaarten die Lenie heeft heb-
ben dezelfde muziekjes. De kerstkaarten 
hebben meestal het muziekje van Jingle 
Bells, hoewel er ook wel een enkele tus-
sen zit met het melodietje van Stille 
Nacht, Heilige Nacht. De verjaardags-
kaarten hebben meestal het muziekje 
Happy Birthday op een enkele na die de 
muziek heeft van het liedje Congratulati-
ons van Cliff Richards. 
 

 
 
Hoewel dit eigenlijk een reclamekaart is 
voor de musical The Wiz zit hij toch in de 
verzameling van Lenie. Als je deze kaart 
openmaakt hoor je al een voorproefje 
van de muziek van de musical. 
 

 
 
Naast de kaart van The Wiz zitten er nog 
2 reclamekaarten meer in de verzame-
ling van Lenie. Ook de kaarten hierbo-
ven op de foto hebben zeer leuke mu-
ziekjes. Als je de kaart van @home 
openmaakt gaat een telefoon en de 
kaart van Chiquita heeft ook het muziek-
je van Chiquita bananen.  

 
 
De andere kaarten in de verzameling 
van Lenie zijn allemaal wenskaarten. 
Hoewel de kaart hierboven er niet be-
paald bijzonder uitziet is het muziekje 
heel verrassend. Deze kaart heeft name-
lijk het muziekje You are my Sunshine 
ooit gezongen door Bing Crosby en een 
heleboel andere beroemde artiesten. 
 

 
Ook de kaarten hierboven op de foto 
hebben allebei heel bijzondere muziek-
jes. Als je de eerste kaart openmaakt 
klinkt het geluid van een wc die doorge-
spoeld wordt. De 2e kaart heeft het ge-
luid van champagne die ontkurkt en in-
geschonken wordt.  
 

 
Hoewel bijna alle kaarten van Lenie al 
gebruikt zijn heeft ze deze serie toch 
nieuw gekocht. Ze is namelijk ook een 

Suske en Wiske fan en deze kaarten 
vond ze toch wel erg mooi. Ze heeft in 
totaal 11 Suske en Wiske kaarten met 
muziek uit 3 verschillende series. Deze 
kaarten hebben Happy Birthday als mu-
ziekje. 
 
Bijzondere variaties 
Lenie heeft ook muziekkaarten uit diver-
se landen. Een aantal kaarten heeft Chi-
nese of Russische tekst voorop. De 
meeste kaarten zijn erg mooi uitgevoerd 
met bijvoorbeeld een 3D afbeelding op 
de voorkant. Soms zit er behalve muziek 
ook nog pop-up in de kaart. Ze heeft ook 
een aantal kaarten waar behalve muziek 
ook nog lichtjes in zitten. Ik heb hier 
zelfs een foto van gemaakt, ondanks dat 
de kaarten daarvoor open moeten liggen 
en de poes van Lenie een beetje gek 
werd van het geluid dat de kaarten ma-
ken. Sorry poes! Die foto heb ik nu niet 
eens gebruikt. 
 

 
 
Op deze kaart staat de tekst “Deze kaart 
bevat een afbeelding van een vrouw die 
haar kleren verwijdert …” Als je de kaart 
openmaakt wordt er hard gelachen. Als 
je wilt weten waarom, moet je maar eens 
op de verzamelbeurs komen kijken, of 
contact opnemen met Lenie. Dat kan via 
telefoon: 0411-602 040, of  
e-mail lenie.vder.doelen@home.nl 
 
De verzamelbeurs 
Lenie Toelen-van der Doelen houdt op 
22 februari 2009 tijdens de verzamel-
beurs in Eerde een tentoonstelling met 
haar verzameling muziekkaarten. On-
danks carnaval houdt de afdeling Oost-
Brabant toch gewoon een verzamel-
beurs en met de muziekjes van Lenie 
hopen we wat extra sfeer te creëren. 
Op de verzamelbeurs in Eerde kan van 
alles verzameld en geruild worden. Het 
is voor iedere verzamelaar zeker de 
moeite om eens een kijkje te komen 
nemen.  
 
door Hannie van Duynhoven 
secr. van de afdeling Oost-Brabant 
06 - 1372 9837 


