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Sinds de tweede helft van de 18e  eeuw worden de figuren op de 

kaarten gespiegeld afgedrukt zodat er met het draaien van kaarten 

geen  onbedoelde informatie wordt prijsgegeven. 

 

 

1a. en 1b. 

van vier en vijf in Europa. Ook de aanduiding 

verschilt: in Duitsland worden ‘harten’, ‘klokken’, 

‘verlofen’ en ‘eikels’ gebruikt terwijl in Zuid-    

Europa ‘stok’, ‘munt’, ‘zwaard’ en de ‘beker’   

gebruikt worden.  

In Frankrijk gebruikt men aanvankelijk de      

Zuid-Europese ‘kleuren’, maar later worden dit 

de symbolen die we nog steeds gebruiken: 

schoppen, harten, ruiten en klaver. De ‘kleuren’ 

staan voor standen: bekers of   harten voor de 

geestelijke stand, zwaarden schoppen of   

pieken voor de adel of militaire stand,    

munten, ruiten of koeken voor kooplieden en 

stokken, staven, eikels of klaveren voor boeren. 

 

De afbeeldingen bestaan uit de koning, de ridder 

en de boer.  Op de middeleeuwse speelkaarten 

staan portretten van vorsten en hun      

dienaren. Koning David is schoppenheer, Karel 

de Grote hartenheer, Julius Caesar ruitenheer 

en Alexander de Grote klaverheer. De boeren 

stellen figuren uit de ridderstand voor: de    

Deense Hogier voor schoppen, La Hire gezel 

van Jeanne d’Arc voor harten, Hector, de held 

uit de Trojaanse oorlog, voor ruiten en Lancelot, 

ridder van de ronde  tafel, voor klaver. 

Aanvankelijk zijn er geen vrouwen aanwezig op 

de speelkaarten. Pas later worden de maagd 

van Orléans voor schoppen, de moeder van  

Karel VII  voor harten, zijn vrouw Maria van    

Anjou voor klaveren  en zijn maîtresse Agnès 

Sorel voor ruiten toegevoegd. 

 

Vanzelfsprekend is de koning de hoogste kaart 

in het spel. Maar eind veertiende eeuw strijd de 

laagste klasse tegen de adel. In het kaartspel 

wordt de één opgewaardeerd en boven de     

koning geplaatst. De term ‘aas’ voor die kaart 

is afgeleid van het latijnse ‘as’ de naam voor de 

munt met de laagste waarde. 

 

Tijdens de Franse revolutie worden de koning, 

koningin onttroond, ook in het kaartspel, en moet 

zelfs de boer het veld ruimen. Ze worden       

ingeruild voor ‘vrijheid’, ‘gelijkheid’ en 

‘broederschap’. Napoleon herstelt dit en vanaf 

1805 zijn de koning en koningin en de boer weer 

terug in het kaartspel.   

Eind veertiende eeuw maakt de speelkaart haar 

opwachting in Europa. Voorlopers zijn al eeuwen 

bekend in China en Egypte. De veertiende     

eeuwse indeling is globaal gelijk is aan die van het 

spel dat wij nu kennen. Het bestaat uit 52 kaarten, 

verdeeld over vier ‘kleuren’. Elke ‘kleur’ bevat 10 

kaarten met de waarde één tot en met tien, de 

koning, de onderkoning en de tweede               

onderkoning.  

 

De eerste kaarten worden met de hand gemaakt 

maar in de vijftiende eeuw wordt de                

houtsnededruk ontwikkeld en in 1418 ontstaan de 

eerste professionele kaartendrukkers in Duitsland 

en het kaartspel wordt enorm populair. Het aantal 

‘kleuren’ bij speelkaarten varieert dan nog 

overal  

en ergens 

lagen 

1. Motieven in de architectuur: hart, symbool 

voor o.a. liefde en klaverblad, o.a. symbool 

voor de Heilige Drie-eenheid. Foto: 1a.    

Interieur kerk, 1b. makelaar in houten gevel.  

2. Het begint met een bisdom in 695. Door de 

geschiedenis zijn de grenzen van Utrecht 

voortdurend veranderd. 1 januari 2019 is 

met het ontstaan van Vijfheerenlanden de     

provincie met 110 m2 uitgebreid.  

3. Het Museum van het Kaartspel, en het    

Bridge Museum is gevestigd in een         

voormalige school. Scholen lenen zich voor   

bijzondere architectuur zoals in de Uithof in 

Utrecht. Zie utrechtverhaalt.nl:         

Gevouwen vloer van OMA         

onderwijs Educatorium in de   

Uithof mei 2017  

4. De portretten op de 

 

 

 

 

Speelkaarten 

Leerdam (L) 

 Museum van het Kaartspel, en 

het Bridge Museum                            
Watertorenlaan 25  

 

 

Grenzen (Provincie Utrecht) 

 Limes, Romeinse grens: 

Van - Wijk bij Duurstede (Wij) - Vechten

(V) - Utrecht (U) - De Meern (D) -    

Woerden (W) -  
Zie: www.utrechtverhaalt.nl ‘Op de grens van een 

verloren rijk. Castellum in De Meern november - 

december 2016’  

 Grenspalen 1730 - 1925 

grens Huizen - Laren - Baarn (Ba) -   

Eemnes  (E) 

grens Hilversum - Maartensdijk (M) 

 

Geld / munten 

Utrecht (U) 

 Geldmuseum / Muntgebouw 

Leidseweg 90 

verbinding 

 

 

Nationeel Museum  

van de Speelkaart 

Turnhout, België  

 
Onderwijsmuseum 

Gebouw Holland,  
arch. Van Ravensteijn, 

Dordrecht 

Een aantal lagen rond het kaartspel. 

 

7. 5. 8. 

speelkaarten zijn afgeleid van de ‘negen 

besten’ een tekst van 585 verzen uit 1291. 

De erin genoemde  negen helden dienen als 

voorbeeld voor de mensheid. Op de foto: 

gevelfragment oude stadhuis in Keulen.  

5. Na de ontwikkeling van de houtsnededruk    

werden speelkaarten populair. M.C. Escher 

maakte ook gebruik van deze techniek. Foto: 

Escher woonde lange tijd in Baarn. 

6. Kleursymboliek in het wapen van Utrecht. 

Zie utrechtverhaalt.nl: Sint Maarten - Hoe 

een mantel een gebouw werd oktober 2017. 

7. Leerdam etaleert haar glaskunst-

geschiedenis in de openbare ruimte. 

8. De rijke versiering van de schoppenaas 

komt voort uit het gebruik in de 18e en 19e 

eeuw deze kaart te voorzien van een     

merkteken als bewijs dat kaartenbelasting 

was betaald.  

9. Herkomst naam schoppen: het uiteinde van 

het middeleeuwse wapen piek (of spies) lijkt 

op een schop. Piek: Op de gulden stond 

vanaf de 17e de Hollandse maagd met een 

spies of piek met daarop een vrijheidshoed. 

Vandaar de benaming piek voor gulden. 

9. 

Sinds 2012 bevindt zich in een voormalig    

schoolgebouw in Leerdam het  

‘Museum van het Kaartspel, en 

het Bridge Museum’ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer provincie Utrecht 

Leerdam hoorde tot 1 januari 2019 tot Zuid-

Holland, maar vormt sinds de fusie met Vianen 

en Zederik de gemeente Vijfheerenlanden.    

Hierdoor is de provincie Utrecht negen dorpen 

(Tienhoven, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, 

Leerbroek, Hei- en Boeicop, Schoonrewoerd, 

Kedichem, Oosterwijk), twee steden (Leerdam 

en Ameide) en 35.000 inwoners rijker. 

6. 
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Belasting– en douanemuseum 
Rotterdam 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Maagd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheidshoed

