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Speelkaarten
Roland Nooijen uit Uden verzamelt al vanaf 1993 jokers van speelkaarten. Langzamerhand is er van alles aan zijn verzameling toegevoegd. Nu verzamelt hij ook de verschillende achterkanten van speelkaarten en allerlei spulletjes met afbeeldingen van speelkaarten erop. Alles bij elkaar een mooie verzameling om op de verzamelbeurs van zondag 26 juni 2011 in
Eerde tentoon te stellen.
In 1993 vond Roland Nooijen op een
rommelmarkt een hele mooie joker. Hij
vroeg zich af of er meer van zulke bijzondere jokers waren en vanaf die tijd
ging hij op zoek naar jokers van kaartspelen. Inmiddels heeft hij al 3.000 à
4.000 verschillende jokers. Alle jokers
worden door hem in een verzamelmap
gestoken.

Na een tijdje ging hij ook allemaal verschillende achterkanten van kaarten
verzamelen. Dus als hij dan een stok
kaarten kocht, dan ging van die stok
kaarten 1 kaart in zijn jokermap en een
kaart in zijn map met achterkanten van
kaarten. Nu heeft hij 15 tot 20 dikke
mappen vol met kaarten. De rest van de
stokken kaarten heeft hij ook nog allemaal bewaard, zodat hij indien nodig de
stokken weer compleet kan maken,
maar zijn voorkeur gaat echt uit naar de
jokers.

De mooiste joker in zijn verzameling
vindt Roland natuurlijk nog steeds de joker waar hij zelf op staat. In 2002 gaf de
stichting Verzamelbeurs Veghel een
zeer bijzonder kaartspel uit. Dit spel
heeft maar liefst 64 kaarten. Een normaal kaartspel heeft 52 kaarten en 3 jokers. Het kaartspel van de verzamelbeurs Veghel heeft 12 jokers. Op de jokers en op de boeren, vrouwen en koningen van het spel staan karikaturen
van verzamelaars die in die tijd vaste

tafelhuurders of bezoekers waren van de
verzamelbeurs in Veghel. Op de azen
staan bedrijven die gesponsord hebben.
Het leuke van het hebben van een verzameling is dat familie en vrienden altijd
wel een cadeautje kunnen verzinnen
voor je verjaardag. Dit blijkt ook duidelijk
uit de verhalen van Roland. In de huiskamer staat een mooie vitrinekast vol
met spulletjes met allemaal afbeeldingen
van kaarten erop. Bij veel dingen die hij
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uit de kast haalt weet hij te vertellen
waar het vandaan komt in die zin dat hij
weet te vertellen van wie hij het kreeg
voor zijn verjaardag. De blikjes van pesten en jokeren boven in de kast kreeg hij
bijvoorbeeld met zijn verjaardag van zijn
vrouw. De Volkswagenbus die hij in zijn
handen houdt kreeg hij eens van vrienden.
Het kastje hieronder kreeg hij van zijn
schoonmoeder voor zijn verjaardag. Het
is een zeer bijzonder kastje om te zien.
De enige verbinding met zijn verzameling is dat er op de 2 deurtjes aan de
voor- en zijkant schoppen, harten, klaveren en ruiten 3 staan. De deurtjes gaan
echter niet alleen aan de voorkant open,
maar ook de hele zijkanten gaan mee
open. De scharnieren zitten aan de achterkant.

Roland heeft kaarten in allerlei soorten
en afmetingen. Zijn grootste stok kaarten
is 26,5 x 38 cm en zijn kleinste stok
kaarten is 3 x 4 cm. Ze staan allebei op
de foto hieronder.

Toch heeft hij ook weer niet alles gekregen. Hij gaat zelf ook vaak op rommelmarkten en zelfs soms op internet op
zoek naar bijzondere spulletjes met motieven van speelkaarten. In een cadeauwinkeltje in Uden kwam hij eens 4
hele mooie borden met motieven van
speelkaarten tegen. Hij besloot direct om

de hele serie aan te schaffen. Alleen
was het bord met de harten motieven al
verkocht. De eigenaar van de winkel beloofde Roland dat hij het bord voor hem
zou bestellen. Roland heeft er lang op
moeten wachten, maar uiteindelijk heeft
hij de hele serie compleet gekregen en
nu zijn ze echt een pronkstuk in zijn vitrinekast. Het is dus de vraag of er ooit
wel hapjes op het bord geserveerd zullen worden. Hoewel Roland er wel van
houdt om een kaartje te leggen met zijn
vrouw en vrienden komt het er de laatste
tijd niet meer van, door opgroeiende kinderen.

telhangers, glaasjes, speldjes, winkelwagenmuntjes, sigarenbandjes, theelepeltjes, maar ook vleugeltjes voor dartpijltjes en een gum.

Ook heeft hij diverse riemen met gespen
van speelkaarten. Een paar van deze
riemen heeft hij zelf een aantal jaren terug meegebracht uit Indonesië als een
souvenir na een mooie vakantie.

Het lijkt ook wel een beetje of Roland
een asbakken verzameling heeft, want in
zijn kast telde ik al snel een stuk of 10
asbakken. Sommige zijn klein en vormen samen een set van de 4 tekens.
Maar er zitten ook een paar asbakken bij
in een typisch jaren ’70 model. Waarbij
de as in de asbak viel door het indrukken van de knop. Bijzonder leuk om zoiets weer eens terug te zien.

Voor zover bij Roland bekend bestaat er
geen catalogus van speelkaarten. Hij
heeft dus echt geen idee van wat voor
speelkaarten er allemaal zijn uitgegeven
en of er oude of bijzondere kaarten in
zijn verzameling zitten. Voor Roland is
het belangrijkste dat hij ze mooi vindt. Hij
kan dus ook alleen zeggen dat hij naar 1
joker echt op zoek is. Hij heeft namelijk
een kaart waar een aap op staat als joker. In de hoek van de kaart staat een
ster afgebeeld, maar hij heeft ooit gehoord dat zo’n zelfde kaart ook is uitgegeven met in de hoeken een hoefijzer.
Sinds hij dat gehoord heeft, is hij steeds
op zoek naar die joker.
Tentoonstelling
Op zondag 26 juni 2011 laat Roland
Nooijen zijn verzameling speelkaarten
zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld
en geruild worden. Het is voor iedere
verzamelaar de moeite waard om eens
een kijkje te komen nemen.

Roland heeft echt van alles met afbeeldingen van speelkaarten. Zo heeft hij
onder andere wegwerpaanstekers, sleu-
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