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Weinig mensen weten het, maar het Amsterdams 
Historisch Museum heeft een internationaal 

unieke collectie van soms eeuwenoude kaart
spellen, kwartetten en bordspeIIen. Dat is voor 

een belangrijk deel te danken aan de passie van 

Rob Jager, die daar eind vorig jaar afscheid nam 

als hoofd van het Prentenkabinet. 

Dat Rob Jager. geboren in  juli 1936. hoofd 
van het Prentenkabinet van het Amster
dams Historisch Museum (AHM) zou wor
den, lag niet voor de hand. Hij is. anders 
dan opvolger Norbert Middelkoop. geen 
gediplomeerd kunsthistoricus; zijn hoog
ste diploma is dat van het Meer Uitge
breid Lager Onderwijs. Na de mulo werd 
hij aankomend boekhouder bij de Amstel· 
brouwerij en vervolgens een regelhandel. 
Zijn eerste baan in gemeentedienst kreeg 
hij in 1959, bij het Gemeente Energie 
Bedrijf. In 1964 werd hij administrateur 
en iets later bureauchef bij het Prenten
kabinet van her Stedelijk Museum. Her 
Stedelijk viel toen onder de Dienst der 
Gemeentemusea. samen met her AHM in 
de Waag, Museum Willet-Holthuijsen op 
de Herengracht en Museum fodor op de 
Keizersgracht. Jager moest de talloze oude 
en modernere prenten en tekeningen 
registreren. die binnenkwamen of al 
waren opgeslagen in de depots van het 
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Rob Jager in zij11 Prentenkabinet, met enige liijzo11clere kaart sl'ellrn. np ,k achter
grond het Panoptirnm-spel en in zijn hc111cl hel De R11ijter-spel. Foto 27 oktol>cr 1997. 

·J,nkel/Jedc/ ' -kaarte11, cle 1·iclc/e1· 
e11 tie l,111sknecl1t va11 bekers, uit 
t'('II S/lel VWI 11itgevrr fo11q11c!. 

Stedelijk. Voor hoeveel waren ze gekocht'? 
Van wie en wanneer? In welke la lagen ze·? 
Hoe groot was de prent? En was het l'en 
houtskoollekening. aquarel. ets. gravurl' 
of een houtsnede'? Al die gegevens Wl'rden 
op de ·stamkaart' ingevuld. Voor dl' laalstl' 
vraag moest Jager zich bekwamen in dl' 
diverse kunstvormen en grafischl' technil'
ken. Hij leerde het vak in de praktijk van 
de verantwoordelijke conservator. 

Met de prenten meeverhuisd 
Jager raakte zeer onder de indruk van dl' 
schitterende kunstwl'rkjes dil' d;1gdi_jk,, 
door zijn handen gingen. Zijn groot,tl' lil'l 
dc ging uit naar cl"' oude prenten l'n tl 'kl·
ningen. Dril' dl'l'irnllect ies warl'll dl '  
bl•langrijkste: clt;> Vl'rzameling l·mlor. dt• 
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en Artis-l<wartetten 

De lfriet'11 en vien•11 v,u, l't'fl 
l 7<k-rruwsr Jw1111spl'i 111c1 
/.111 ij11sr sy111/Jolc11: l>l'kcrs. 
11111111<'11, zw1w1,l,·11 ,·11 .\lokkrn. 
111 cl,• Nrdl'rl1111tk11 l'nf.,-,·,.,-tle 
mt'n al vrol'g clc J:nrnst' svrn/ 111-
11'11 /1t1rlt'II, rnil,•11, sdltll'l '•'II, 
kl11wn•11. 1 /11 spt'I. 111 1_,:l'hrt1d11 
door JorlCIS hllU/11<"1. \\'1IS dus 
IJesl l'lllil voor ,h• l'XJl"rl 1111,0-
/111/ii'. \p1111Jl' ,•11/0/ l'or111,,:,d 
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Hl'I T,· 1110011sll'i/i11gsspl'I \Vl'l"d llitgl'_l;l'\lt'/1 
door d111kkt'l"ij Lr\. 1\111t111d uil lijdl'11s de 
l11tl'r11111io1111I,• Kolo11iule ,•11 Uilvoah,111tlel 
Tl'IIIOOIISlt'lling (''v\irrddll'IIIOOIISldling'J V(III 

1 883. Dit' stond op IVllt 1111 l1rl M11se11111pki11 
hl't'I. /lor dil spt'I ill l1r1 AIIISll'J'dams llisto

risd1 M11St'IIIII 1,.,-,•chtk\\'!I III, \Vt'l'I 11i,•111,111cl. 

collectie Willet-Holthuijsen. en de prenten 
van Caspar en Jan Luyken die bankier C.P. 
van Eeghen bijeengebracht had. In cle 
gemeentemusea werden oude prenten zei· 
den geëxposeerd: de Waag was daarvoor 
re klein en het Stedelijk toonde alleen 
moderne kunst. Gelukkig kwam er in het 
nieuwe onderkomen van het AHM (het 
oude Burgerweeshuis in de Kalversrraat) 
dat in 1975 werd geopend. wel een eigen 
Prl:'ntenkabinet. De collert ie werd ver· 
cleeld in prenten en tekeningen van voor 
c•n van na 1850. Het oudste deel verhuisdl' 
van het SteclL•lijk naar de Kalverstr,1at en 
Rnh Jagl'r Vl'rhuisde gra;1g 11ll'l'. Hier. in 
het Amsterclan1' Historisch Museum. 
krl'l'g J1ger de veel inhoudelijker fünrt il' 
van WL'tcnschappelijk mL'dewerkl'r. l,1ll'r 
nmscrvatnr. HiJ lwlwcrclc de rnl lc•ct Il' l'l1 
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vulde die aan. ook met moderne. mits zeer 
Amsterdamse kunstwerken. en ging 
bovendien tentoonstellingen maken. De 
eerste in 1976. met Italiaanse tekeningen 
van 1400 tor 1800. staat in zijn geheugen 
gegrift. Er volgden er nog talloze: onder 
meer van 1 9de-eeuwse historieprenten. 
erotische prenten van Aat Veldhoen vanaf 
de jaren zestig. logo·s en illustraties van 
l'ré Cohen uit de jaren dertig. affiches van 
JG. van Caspel uil het begin van deze 
eeuw. en silhouetjes van "Amsterdamse 
Jotler· Nelly Boclenheim. 
Met het meeste plezier kijkt Jager Lerug op 
de tentoonstelling in 1991 van waaiers uit 
de befaamde collectit· van "juffrouw Van 
Eeghen·· van het Gemeentearchief. op de 
expositie in 198 1  over 1en met!) Amster· 
damst• goochelaars door de et•uwen hl:'en. 
en zeker op de drie H•ntoonstellingen in 
I 976. 1981 en I 9':J2 van h1stonsrlw spel'l
kaa rtl'n. Er z1,1 1 1  maar wemig musc•,1 eider, 
in de wereld die over zo'n rqkl' colleL"lll' 
h1stnn,rlw spL•t• lk,1MtL•11 be,L"11 1k kl'n. 

Goochelen met kaarten 
Hl't 1, )!l'l'l1 tnl'v.il dat 11,1 l,tgl'r, ,1. 1 111 rl'tll'II 
dl' )!lll>L'IWlddl"Sl'>- iH•Sl t ll' werd opgl'/,t't I k  
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conservator is een verbluffend goede ama
tem·goochelaar, een verrassend extraverte 
hobby van deze zeer bescheiden en intro
verte man. Zijn vader goochelde ook. Maar 
Robs grootste voorbeelden waren de vin
gervlugge joodse goochelaar Larerre ( 1 898· 
1943). van de Willemsparkweg, en Fred 
Kaps. wereldkampioen in 1950 en 1955. 
Zoals veel goochelaars deden vader en 
zoon Jager allerlei trucs met speelkaarten. 
En in huize Jager werd graag een kaartje 
gelegd. Toch zou Jager misschien nooit 
spellen hebben verzameld als er niet net 
voor zijn komst naar het AHM een basis 
was gelegd. Tot clan Loe bezat het museum 
maar één kaartspel. gemaakt door Caspar 
Luyken. In 1 973 ontmoette directeur dr. 
Simon l.t•vie op een receptie prentenhan
delaar S. Emmering. Die anenteercle Levie 
op de unieke collectie anLieke speel kaar· 
ten van de Amsterdamse verzamelaar 
Harry Kenter. Zal daar niet een aardig 
expositietje in'? Levie liet zich verleiden tot 
een bezoekje aan Kenter. Hij had er een 
uur voor uitgetrokken, maar binnen een 
half uur belde hij zijn �ecretaresse en 
1.egcle alle verdere afspraken voor die mid
dag at. Verbluft bekeek hij er de ene na de 
<1nclere pra<:lnige ,peelkaan. gemaakt door 
beroemde Am,1erdamse graveur� en uit
)!('ver, .ih J.tu>h Gole. Peter Schend<. Jona� 
hntql l('I l,l'r.trcl V<1kk en Pieter Morl ier. 
l.t·Vrt• kl'ncle hun namen. maar wis! niel 

lL 

dat ze ook speelkaarten hadden gemaakt. 
Na vijf uur schatgraven maakten de heren 
een nieuwe afspraak, met het oog op een 
toekomstige expositie. 
Op 15 mei 1976 werd 'In de kaart geke
ken' geopend in Museum Willet-Holthuij
sen, in feite een AliM·dependance. Willet
conservator F. van Erpers Royaarcls had 
de tentoonstelling ingericht. Jager was er 
slechts zijdelings bij betrokken; gelijk
tijdig exposeerde hij in •zijn' Prentenkabi
net de Italiaanse tekeningen. Toen in 
augustus 1976 'In de kaart gekeken' dicht· 
ging, gingen al die mooie speelkaarten 
weer terug naar de bruikleengevers. Maar 
de belangrijkste verzamelaars. Hany Ken
ter en Lex Rijnen. die het jammer vonden 
als de collectie weer uiteenviel, besloten 
hun meest Amsterdamse kaarten te ver
kopen aan het AHM. 
"Dat was het echte begin." zegt Jager. 
"Het waren toen 1 32 items en nu zijn het 
er ruim 300. Niel alleen speelkaarten. 
maar nok andere spellen. Als het maar 
papier of kanon is. Oude knikkers, tollen. 
dobbelstenen, bikkels. hoepels en zo 
hl'eli dil musl'um óók, maar clan niet in 
hl't Prentenkabinet. Hel aarcligl' is dat die 
,peel kaarten zo mooi aansluill'n op de 
rest van onze colll'ctie. Allt> druktechnie
ken door de eeuwen heen Zil' Je op die 
ka<1rten. hnutsnecll'. ets. kopergravure. 
litho. oflsel . noem maar op. Ze weersp1e-

Dit kaartspel uit 1933, g<'l<'kt'rul 
door Albert l /a/111 jr., IV<'nl 
gemaakt voor dimrwr1Llw11cld 
j.K. Smit & Zone11, SarplwLi· 
straat 66, en toont onder mt'l'r 

diverse finrw11Le11. Op 1k acllw·
kwll staal het bedrijfslogo. 

gelen de geschiedenis van het spel. maar 
de afbeeldingen iUustreren ook de maat· 
schappelijke ontwikkelingen. Het is een 
prachtig stuk cultuurhistorie!" 

Een specialisme van hugenoten 
Geleerden ruziën nog steeds over de 
ouderdom van het kaartspel. Het zou uit 
Azië komen, maar concrete gegevens ont
breken. De oudste onomstreden vermel
ding in Europa is een verbod van het 
kaartspel door het stadsbestuur van Flo
rence in 1377. Het werd beschouwd als 
een verderfelijk gokspel. dat wel moest 
leiden 101 ongeregelclheclen. Duitsland en 
de Vlaamse stad Antwerpen waren in de 
16cle eeuw de belangrijkste producenten 
van speelkaanen. Na de inname van hun 
s1ad door de Spanjaarden, in 1585. vluchl
ten veel ondernemende Antwerpl'naren 
naar Amsterdam. Hier bloeide hel spel'l· 
kaartenbedrijf snel op, want de conn11-rt·n· 
ten waren weg: Antwerpen was bl'Zel en 
in Duitsland heerstl' een l'COnomischt· ni
sis door talloze oorlogjes. Ook steeg de 
vraag enorm: lussen 1 600 l'n 1620 verdub
belde de Amsterdamse bevolking 101 
100.000 men�en. Door de uitvinding v,111 
de hou1snedl'- en de (•l�lechniek lwvldl'n 
de kaarten niet kel'r s 1uk voor s1uk 111l' l cl,• 
hand lt' worden gl'111aak1 en werdvn grol t'· 
re oplagl·n mogf.'hjk. In cle el'rStl' lll'lll v.111 
dl' l 7de eeuw drukte Pielt•r Ml'llerl ( l 'iCJ5 
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1663) in de Reguliersbreestraat al enorme 
hoeveelheden speelkaarten. bestemd voor 
Amsterdam. Portugal en Noord-Duitsland. 
Van zijn productie bleef vrijwel niets 
bewaard. Begrijpelijk. want speelkaarten 
- ook mooie - zijn een gebruiksartikel. 
Een beduimeld of incompleet spel werd 
en wordt weggegooid. 
Het oudste kaartspel in het Prentenkabi-

fr11 kie11spd uil 1 780, gdwrlrt 
op ee11 /!rits,• veiling. Nu s1,u11 
clil spel nis /Jingo beke11cl. 

net werd omstreeks 1675 gemaakt door 
Gerard Valck. Het is een 'leerspel': de 
kaarten zijn versierd met wapens van alle 
Europese vorsten. Hoewel de meeste 
speel kaartenmakers - vaak ook handela
ren in papier - zich in de Warmoesstraat 
en rond het Oudekerksplein hadden 
gevestigd. zat Valcks bedrijf eerst in de 
Kalverstraat en later op de Dam. Onder de 
speelkaartenmakers waren relatief veel 
hugenoten, Franse protestanten die hun 
land waren ontvlucht toen Lodewijk x1v 
in 1686 de godsdienstvrijheid afschafte. 
De vermaardste werd Jonas (of Jean) Fou-

Artis-kwa11e1 u i l  
de jan·n viift ig. 

quet. Het bekendste werk uit zijn dnil,· 
kerij in de Kalverstraat is de Atlas van 
Amsterdam. een serie topografische pren
ten. maar Fouquet was ook de belangrijk
ste drukker van speelkaarten. 
Veel kleiner als speelkaartenbeclrijf was 
uitgeverij Covens & Mortier. beroemd om 
haar plaatwerken. muziekbladen en stads· 
plattegronden. In koper lieten zij schitte
rende educatieve speelkaarten graveren. 
Die techniek was duur. dus minder 
geschikt voor massaproductie clan de hout· 
snedetechniek die Fouquet bleef gebrui
ken. In de Leidsesrraat zat rond 1 700 nog 
een bekende speelkaarrenmaker. Jacob 
Gole. afäomstig uit Parijs. Van hem heeft 
het AHM een fraai spel. verlucht met beel· 
tenissen van onder meer bekende tijd
genoten. zoals de populaire standwerker 
Tanjeroen. 

Ridder werd vrouw 

De oudste speelkaarten laten zien dat het 
kaartspel erg veranderd is. Naast de hier 
algemene Franse symbolen ut · 1<1euren·. 
hartl'n. ruiten. schoppen en klaveren. 
gcbruikte (en gebruikt) mcn ('[clers in 
Europa vaak de Germa,mse symbolen 
(c1kt'b. bellen. bladcrl'n en harten) en de 
l. at1_1 11st' ol Sp<1,l!l,l' ( hl'ker,. stokken. 
ZW.idl'cll'll ('11 111 ll n l l'11 I. 1 Je heer hacl d,111· 
vankl'ii_jk geen g-czelsch.ip van cit' vrouw 
l'll dl' boer. 111,1,1r v,111 l't'll r,dder lL' p,1.ircl 
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SPEELKAARTEN f ABRI EK 
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H EN R I K N O O P  

Raad huisstr. 1 7 ,  Amster�. 

Popartiesten-kamtspel uit 

omstreeks l 963. uitgegeven dCJ()r 

Speelkaartenfabriek Nederland: 

midden onder Tize Beatles, 

daar omheen vlnr: Tri11i l"opez, 

Elvis l'resley. Petula Clark, 

Cliff Richard, Ar/ene Dul1l, 

Joan Collins en Doris Day. 

14 

Recla111ekam1 van Speel

kam1enfab1iek Nederland 

uit ± 1915, met het adres 

van een wederverkoper, 

kantoorboekhandel Knoop. 

/Hier zit nu café De Puinhoop./ 

Het adres van de fabriek was 

1-lczarlemmer Houttuinen 27-35. 

en een lansknecht. En pas rond 1850 brak 
de 'dubbelbeeld-kaart' door; het type 

-e kaart waarop heer, vrouw en boer dubbel 
ê, staan afgebeeld, zodat het niet uitn1aakt 

welke kant boven wordt gehouden. g; 
� In de 19de eeuw ging de Amsterdamse 
ge 
� speelkaartenindustrie geheel teloor. In 
"' 

:i: 1909 werd de draad weer opgepakt door 
NV Nederlandsche Speelkaartenfabriek en 

ganzenbordspel. Twee pronkstukken bezat 
het AHM al vóór Jagers tijd. maar hoe die er 
kwamen is nooit achterhaald. Dat zijn het 
Tentoonstellingsspel uit 1883, uitgebracht 
ter gelegenheid van de Wereldtentoonstel
ling, en het Panopticum-spel. reclame voor 
het 19de-eeuwse wassenbeeldenmuseum 
in de Amstelstraat. Op dat laatste figureert 
naast grootheden als koningin Victoria en 
keizer Franz-Joseph 1, ook een bekende 
Amsterdamse oplichtster, de Millioenen
Juffrouw Uannetje Struik, 1847-1908). Jager 
voegde aan de verzameling onder meer het 
Simplex-spel (afgebeeld in Ons 1\111sterdcm1 

van september 1991), het Omnibus-spel 
(van de Amsterdamsche Omnibus Maat
schappij) en het De Ruijter-spel (met onze 
nationale zeeheld) toe. Nu hij met de vut 
is, l<an Jager eindelijk gaan ganzenborden, 
kwartetten en klave1jassen. En goochelen 

Steendrukkerij. die na 1912 Speelkaarten- natuurlijk. ■ 

fabriek Nederland heette en tot 1969 
bestond. Deze firma maakte spellen met 
bedrijfsreclame, soms getekend door 
bekende kunstenaars. Fraaie tijdsbeelden 
geven het Snip & Snap-spel, het Heine
ken-spel, het Miss Blanche-spel. het sport
sterren-spel en het popartiesten-spel. 
Toen Jager eenmaal de smaak te pakken 
had, breidde hij zijn collectie ook uit met 
oude bordspellen, veelal gebaseerd op het 

Joker • 
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