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De reeks Voortschrijdende Inzichten is een uitgave van uitgeverij 
Tinsentiep in Houten. Uitgeverij Tinsentiep is een niet bestaande 
uitgeverij die niettemin met uitgaven komt. Tinsentiep is in 2001 
bedacht om ruimte te geven aan gedachten en uitingen die niet 
vanzelfsprekend zijn. Tinsentiep beoogt te informeren daar waar dat 
hoognodig blijkt. Het logo van Tinsentiep symboliseert de klassieke 
straatlantaarn die een zacht maar niet opdringerig licht verspreidt, 
zodat we onze weg kunnen vinden. 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van artikel16b Auteurswet 1912j het Besluit van 20 juni 1974, Stb 
351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb 471 en artikel 
17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde 
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (postbus 882, 
1180 AW Amstelveen). 
 
Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, 
readers en andere compilatiewerken dient u zich te richten tot: Ed 
Buijsman, p/a Uitgeverij Tinsentiep, Bovencamp 57, 3992 RX Houten. 
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Suikerzakjes in de jaren vijftig en zestig 

Suikerzakjes vormden ooit een gewild verzamelobject. Maar ouderwetse zakjes voor de suiker 
zijn er in Nederland nauwelijks nog. Ze zijn in de jaren tachtig veelal vervangen door modernere 
en anoniemere varianten. Suikerzakjes zijn daarom voor sommige mensen nostalgie of – juist heel 
modern – retro. Feit is dat suikerzakjes thuishoren in het rijtje suikerzakjes, sigarenbandjes, 
lucifermerken, postzegels. Het was iets dat je spaarde, in de jaren vijftig en zestig wel te verstaan. 
Iedereen deed dat. Het kon ook, want er waren veel suikerzakjes (en lucifermerken en 
sigarenbandjes en postzegels). Elk bedrijf, café, hotel, eigenlijk iedereen had immers een eigen 
suikerzakje. Uit dit rijtje zijn alleen de postzegels als wijdverbreid verzamelobject overgebleven. 
De andere verzamelgebieden worden tegenwoordig alleen nog betreden door ‘echte’ 
verzamelaars. We gaan met u terug in de tijd: naar de tijd van de overvloed aan suikerzakjes. 

Verzamelaars zijn er zeker nog wel, zo leert een blik op internet. Mensen met gigantische 
verzamelingen: honderdduizenden zakjes, alleen van Nederland al. Lovenswaardig is de aanpak 
van de Club van Suikerzakjesverzamelaars in Nederland. Deze club spant zich naar onze mening op 
de juiste manier in. Zij beijveren zich om alle (Nederlandse) suikerzakjes in kaart te brengen. Aan 
het resultaat kunnen we ons vergapen op hun website. Catalogi voor allerlei soorten en maten 
suikerzakjes. Het heeft een zekere charme: ordenen van chaos, een systeem aanbrengen en 
benoemen wat nog geen naam had. 

 

De opkomst van het suikerzakje 

Het klassieke suikerzakje dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. De grootste fabrikant van 
suikerzakjes in Nederland was Van Oordt uit Rotterdam, alhoewel ze tegenwoordig anders heten. 
Het bedrijf Van Oordt is in 1732 opgericht door Hendrik van Oordt. Het was aanvankelijk een 
suikerraffinaderij die rietsuiker verwerkte tot suikerproducten als siroop en kandij. Het bedrijf 
begon in 1927 met de productie van verpakte suiker, eerst in de vorm van suikerklontjes in wikkels 
en later als suiker en in zakjes, of sachets zoals Van Oordt ze zelf noemt. Naast Van Oordt waren 
er in Nederland nog een aantal andere suikerzakjesfabrikanten actief, waarvan Pluijgers, 
Puttershoek en de Friesch-Groningsche de bekendste waren (afbeelding 1). 

 

 
 
Afbeelding 1. De belangrijkste producenten van suikerzakjes in Nederland in de jaren vijftig en zestig. De 
afmetingen van de suikerzakjes verschillen per producent. Van links naar rechts: Van Oordt in Rotterdam 

(5,07,8 cm), Puttershoek (5,07,2 cm), Pluijgers in Arnhem (5,07,8 cm) en de Friesch-Groningsche 

Coöperatieve Beetwortelfabriek en Raffinaderij in Groningen (5,37,8 cm). Pluijgers maakte zijn zakjes niet zelf, 
maar liet ze drukken bij Van Oordt. 
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Alles en iedereen 

Suikerzakjes waren ooit wijd verbreid, in ieder geval veel meer verspreid dan tegenwoordig. We 
bedoelen hiermee dat zo ongeveer alles en iedereen een eigen suikerzakje had. We zullen dat 
toelichten aan de hand van een groot aantal voorbeelden. Een nadere diepteanalyse zal gebeuren 
met suikerzakjes uit de stad Utrecht. Het waren niet alleen de café’s en restaurants, maar 
werkelijk alles waar een mens wel eens een kopje thee of koffie zou kunnen drinken. Je zou dus 
misschien zelfs kunnen beweren dat overal behalve thuis suiker in suikerzakjes werd aangeboden. 
Suikerzakjes worden daarmee tevens tot een onvermoed sociologisch studieobject. Ze vormen 
als het ware een staalkaart van de samenleving in de vijftiger en zestiger jaren (afbeelding 2). 

Het lijkt een lange opsomming, maar het is slechts het begin van wat een kilometerslange lijst had 
kunnen zijn. Als u er na bestudering van deze voorbeelden van bent overtuigd, dat alles en 
iedereen een suikerzakje had, kunt u door naar de volgende doorsnede. 

De ‘Club van Suikerzakjesverzamelaars in Nederland’ (CSN) is het Nederlandse 
knooppunt van en voor verzamelaars van suikerzakjes, -wikkels en -sticks. De 
Club telt ruim 120 leden, waarvan ongeveer twintig uit het buitenland. 
De doelstellingen van de CSN zijn: 
 verzamelaars van suikerzakjes met elkaar in contact brengen; 
 informatie verschaffen over het verzamelen van suikerzakjes; 
 een catalogus van Nederlandse suikerzakjes samenstellen. 
 
De C SN heeft ook enige tijd een tijdschrift, de ‘De Zoethouder’ uitgebracht. 
In augustus 2001 verscheen het eerste nummer’; het laatste in maart 2005. 
 
De belangrijkste aanjager achter dit alles is Harry Dietz. Hij zegt hier zelf over: 
‘De “Club van Suikerzakjesverzamelaars in Nederland” werd oorspronkelijk, in 
1995, opgericht als “Suikerzak Nederland”. Het was een niet-bestaande 
organisatie, zonder enige rechtspersoonlijkheid. Eigenlijk wilde ik een 
onderwerp verzinnen, waarmee ik kon leren om Internetpagina's te maken. 
Ook de door “Suikerzak Nederland” in het leven geroepen “Vereniging 
Vrienden van de Suikerzak” was geen echte vereniging. Ik maakte iedereen 
(familie, vrienden, kennissen, enz.) die mij van suikerzakjes voorzag, 
automatisch lid van deze zogenaamde vereniging. 
Met de massificering van internet kwam het rond 1999 steeds vaker voor, dat 
ik telefoontjes en e-mailtjes kreeg van serieuze suikerzakjesverzamelaars die 
graag lid wilden worden van de Vereniging. Ik moest hen iedere keer uitleggen 
dat “Suikerzak Nederland” en de “Vereniging Vrienden van de Suikerzak” niet 
bestonden, dat het een grap was, dat het voor de leukigheid was gedaan. Dat 
leverde helaas menige teleurstelling en veel misverstanden op. Ondertussen 
was het verzamelen van suikerzakjes ook een veel serieuzere hobby van mij 
geworden. Daarom heb ik de kerstvakantie 2000 gebruikt om deze site 
volledig te herzien en de nieuwe “Club van Suikerzakjesverzamelaars in 
Nederland” op te richten.’ 
 
Ontleend aan: www.suikerzak.nl. 
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Afbeelding 2 Een willekeurige greep uit het Utrechtse. 
1. Een café annex restaurant. 
2. Nog een café annex restaurant, met de naam van de eigenaar. Mooie naam ook: De Kampioen. 
3. Een hotel. 
4. Een bar, in Holland. Het ligt in Utrecht. Is misschien Nederland bedoeld? 
 5. Een café, met de naam van de eigenaar. 
 6. Nog een café, ook al met de naam van de eigenaar. 
7. Een café met de  toepasselijke naam ‘Parkzicht’, want het ligt aan een park. Maar wat betekenen toch al die 
bezigheden? 
8. Een restaurant. 

 Vervolg op de volgende pagina. 
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9. Een hotel café restaurant. 
10. Een snelbuffet in een groot warenhuis. 
11. Een cafetaria-automatiek, ongetwijfeld genoemd naar de eigenaar. 
12. Een cafetaria-snackbar, met de naam van de eigenaar. Leuke naam ook. 
13. Een café-restaurant (let ook op het verbindingsstreepje) annex speeltuin. 
14. Een Indonesisch restaurant. 
15. Een ijssalon met de toepasselijke naam ‘IJssalon’ (en de namen van de eigenaars?). 
16. Een lunchroom en ijssalon met een weldadig aandoende naam. 

 Vervolg op de volgende pagina. 
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17. SOV: de snelverkeeronthoudersvereniging. Roept veel vragen op. 
18. Het spoorwegmuseum: oud en nieuw voor jong en oud. 
19. Een elektriciteitsbedrijf. 
20. Een drukkerij. 
21. De Koninklijke Militaire Bond Pro Rege. 
22. Een clubhuis. Veel te doen ze te zien: muziek, tafeltennis, figuurzagen. 
23. Het provinciehuis, onderdak voor de provincie Utrecht. 
24. Zalen voor vergaderingen enz. 

 Vervolg op de volgende pagina. 
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25. Een ambachtsschool. Zouden de andere afdelingen ook hun eigen suikerzakje hebben? 
26. Een emballagefabriek met een naam die vraagt naar een vroegere naam. 
27. Een dameskapper. Het is er sfeervol en gezellig. Let ook op de toevoeging ‘betere haarverzorging’. Beter 
dan? 
28. Eén van de Utrechtse bioscopen. 
29. Een huishoud- en industrieschool. 
30. Je moet het weten, maar het is een club van gewichtheffers. 
31. Een baby- en kleuterhuis. Men doelt ongetwijfeld op benodigdheden voor babi’s en kleuters. 
32. Een automobielbedrijf. 

 Vervolg op de volgende pagina. 
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33. De DEMKA staalfabriek. Bracht in de loop der jaren zeker twintig suikerzakjes uit. 
34. Een van de vele Utrechtse voetbalclubs. 
35. Een meubelfabriek. 
36. Een technische school. Het suikerzakje bestaat ook in groen, ook in rood. 
 37. Een overheidsinstantie. 
38. Een spaarbank, maar dan wel voor protestanten. 
39. Jeugdwerk. 

 Vervolg op de volgende pagina. 
 



 
10 

 

 
 
40. Een pianowinkel. 
41. Het Spoorweg Bouwbedrijf, afdeling Electrificatie. En de andere afdelingen dan?! 
42. Bij de padvinders op het hoofdkantoor. 
43. Een cabaret. 
44. Een drukkerij. 
45. En een industrie. 
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Creativiteit ten top 

Bij de suikerzakjes kunnen we hart ophalen aan merkwaardige teksten en formuleringen. Nee het gaat 
niet over de vormgeving – daarover later - , het gaat over de namen die we zoal kunnen aantreffen. 
‘Binnen Best’ in Utrecht en ‘Rust een weinig’ moeten we maar scharen onder eenvoudige Neder-
landse humor evenals ‘Duinvermaak’ en ‘Badlust’. Beter wordt het al bij café ‘Lion d’or’: ‘Ons devies 
luidt: voor gezelligheid en sfeer naar Jo en Cor in café Lion d’or’. Let ook op de wilde afwisseling in de 
typografie: van bovenkast naar onderkast en cursief en het gebruik van hoofdletters. Hier lijkt de 
eigenaar zelf aan het werk geweest. Over eigenaren gesproken: er zijn nogal wat eigenaren die het 
van belang vinden dat naast de naam van het bedrijf ook de naam van de eigenaar wordt vermeld. Wij 
kunnen ons slechts daarover verbazen. Want wat voegt het toe? Is het informatief? 

En dan de andersoortige toevoegingen. Vaak treffen we wervende zinsneden aan die 
ongetwijfeld het bijzondere of het aantrekkelijke van vooral horecagemeenheden moet 
onderstrepen. We geven wat voorbeelden: 
 Jan Nolten in Den Haag heeft ‘Café Vergunning met Muziek’ 
 Hotel Prakken in Beilen (met de toevoeging Holland) is ‘Trefpunt v. d. vertegenwoordigers’ 
 Paviljoen Badlust in Rockanje (eigenaar Teun Wagenveld) doet aan ‘Verhuur van tenten en 

stoelen’ 
 Eetsalon G.J. Schoots in Amsterdam ligt op ‘1 minuut van Centraal Station’ 
 Café de Burck in Den Haag: ‘STAD EN LAND BIJ PIET KLANT’ en ‘G E E N F O O I E N’ 
 De Bock in Amsterdam: ‘Paraat van ’s morgens acht tot één uur in de nacht’ 
  Het A.A.A. Gebouw in Den haag heeft ‘Zalen beschikbaar voor alle doeleinden’ 
 Lunchroom “Speciaal” in ’s-Gravenhage heeft ‘Diverse belegde broodjes’, ‘warme schotels’ en 

‘prima koffie’  
 Hotel Restaurant Café “Suisse” in Amsterdam is ‘Geheel gemoderniseerd’ 
 Café “Corina” in Den Haag heeft ‘3 Biljarts’ 
 Merkwaardig is ook Cafétaria Automatiek “Eet bij Piet Vergeet het niet” in Zutphen. Maar dat 

is nog niet alles. Piet is ook nog eens ‘Geopend tot 1 uur ’s nachts’ 
 Ook aardig is Hotel Café Rest. “De Langenberg”. Ze zijn ‘GESPECIALISEERD IN 

PANNEKOEKEN’. Maar er is meer: ‘Annex van Ee’s Vacantiebedrijf verhuurt Zomerhuisjes per 
week met volledig pension’ 

 Café Restaurant “De Leydse Taveerne” in Utrecht : ‘Tunnel door, U staat er voor.’ 
 Hotel Lunchroom Elzenga levert onder andere bitterballen: ‘Heet van ’t fornuis - Direct bij u 

thuis’ 
 En dan Hotel Café Resturant “De postzegel”: Zoals een 

postzegel het meest populaire circulatiemiddel is, zo is 
HOTEL CAFÉ RESTAURANT “DE POSTZEGEL” het meest 
populaire circulatie-centrum voor gasten uit binnen- en 
buitenland’. Circulatie-centrum? 

 Jef v.d. Vijver (wat overigens tussen aanhalingstekens staat, 
dus “Jef v.d. Vijver”) in Roosendaal meldt ons ‘TWEEMAAL 
WERELKAMPIOEN WIELRENNEN’. 

 De metaalwarenfabriek Hut en zoon in Emmen gebruikt het 
woord ‘kwaliteit’ (afbeelding 3). De kwaliteit lijkt te 
ontsnappen uit de schoorsteen, wat op zich al te denken 
geeft. Nadere bestudering van het gebouw zou toch 
eigenlijk iedereen ervan moeten overtuigen dat het beter is 
om met dit bedrijf geen zaken te doen. 

 Leen’s eethuis maakt ons blij met ‘STRAKS LEKKER 
Smullen’. Het zou kunnen, maar het ziet er toch gewoon uit 
als een cafetaria.  

Afbeelding 3 Metaalwarenfabriek 
Hut en zoon in Emmen; zie tekst. 
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Nog wat over namen. Meestal zijn de namen wel duidelijk, hooguit wat curieus: zie ons eerdere 
voorbeeld ‘Eet bij Piet …..’ En wat te denken van ’RUST-WAT’ met een streepje ertussen. Maar er 
zijn ook onbegrijpelijke of mysterieuze namen. Wat zou het volgende toch betekenen of hoe 
moeten we het duiden: 
 V.V.O.B in de naam van Hotel Restaurant Café V.V.O.B in Elst, met als toevoeging O.B.? En 

waar staat O.B. voor? Oost Brabant? Nee, het staat voor Over-Betuwe. 
 Café “De Pilsener Club”? Dat er pilsener geserveerd wordt in een café zal ons niet verbazen, 

maar wat betekent die club dan? En nog mooier: deze ‘club’ bestaat nog steeds. 
 En wat is ‘de Mol’? Gelegen in ‘Wythmen bij Zwolle a.d. weg naar Almelo’ en met de 

toevoeging ‘al wroetende komt men er door’ (afbeelding 4). 
 Het strandpaviljoen “TANTE JOPIE” ligt aan het Noorderstrand in Scheveningen. Maar 

waarom staat er dan op het standpaviljoen ‘ROTTERDAM’ (afbeelding 4)? 
 In Noordwolde staat een buurthuis. Dat is niet zo bijzonder; het ligt aan de Rotanstraat 

(mooie naam ook). Nee bijzonder is dat het woord buurthuis tussen aanhalingstekens staat, 
dus “Buurthuis”. Zou het geen echt buurthuis zijn? Of zou het inclusief aanhalingstekens op 
de gevel boven de toegang staan, zoals de tekening suggereert? En dan de naam 
Noordwolde. Zoiets zal men zelden aantreffen! Het zijn letters met benen. De anoniem 
gebleven ontwerper wilde mogelijk zo de toestroom van mensen naar dit (populaire?) 
buurthuis symboliseren (afbeelding 4). 

 Toon heeft een café restaurant in Uitgeest met de raadselachtige naam “DE LAATSTE 
SPRONG”. Om dit te accentueren staat op het suikerzakje ook nog een afbeelding van een 
vliegtuig en van een parachutist (afbeelding 4). 

 En dan café restaurant “DE CONGO” in Breda. Wat is dat voor iets geweest? Op een 
suikerzakje staat een dansende negroïde man (Congolees?) met op de achtergrond een groep 
trommelende, eveneens negroïde mensen. Ook wordt er iets aan het spit bereid. In een latere 
versie is dit tafereel vervangen door een afbeelding van het café restaurant. Wat zit hier 
achter? Wel viel ons op dat de eigenaar van C.A. Dekkers veranderd is in C.M. Dekkers 
(afbeelding 4). 

 

 
 

 

Afbeelding 4 Suikerzakjes met merkwaardige teksten; voor uitleg zie boven. 
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Het ontwerp 

Het ontwerp van het suikerzakje is ook een interessant onderwerp. We beginnen met de 

afmeting. De meest gebruikelijke maat is 5,0  7,8 cm; het formaat dat werd gebruikt door 
marktleider Van Oordt en door Pluijgers. Puttershoek hanteerde een iets kleiner formaat en de 

Friesch-Groningse een iets groter. Waarom dit allemaal zo is en waar de maat 5,0  7,8 cm 
vandaan komt, was  in eerste instantie een raadsel. We vroegen het na bij de suikerzakjesclub en 
bij Van Oordt. De club had geen antwoord, maar de reactie van Van Oordt deed ons veel deugd. 
Wil Lubeek, manager Algemene Zaken van Van Oordt: ‘De afmeting van de oude suikerzakjes is 
afkomstig van de maat, die de verpakkingsmachine kon verwerken. Het is dus een toevallig 
ontstane maat, omdat de machine door de fabrikant zo gebouwd was.’ Zo, toevallig ontstaan en 
daarna altijd zo gebleven! En mooi dat iemand het nog weet. Ook aardig is de toevoeging: 
‘Hetzelfde formaat voor de zakjes van Pluijgers is logisch. Pluijgers was een handelsfirma en liet 
zijn zakjes bij Van Oordt vervaardigen. Nadat de firma gestopt is, is de naam Pluijgers door Van 
Oordt overgenomen en als z.g. concurrent gebruikt.’ Ja, zogenaamde concurrent! 

En dan over het ontwerp. Een oppervlak van 35-40 cm² is niet veel. Dus het is een hele toer om er 
iets fatsoenlijks van te maken. In de begintijd lukte dat nog vrij gemakkelijk: naam, adres, 
telefoonnummer. Er was zelfs genoeg ruimte om de naam in een redelijke lettergrootte te zetten. 
Maar alras kwam er de behoefte om meer op het zakje te zetten. Een afbeelding van de horeca-
gelegenheid of van het bedrijf. Ook meer stilistische versieringen kwamen in zwang. En dus werd 
het al snel woekeren met de ruimte. De ontwerper besloot dan meestal maar om de lettergrootte 
te verkleinen. Daardoor verschuift het accent van tekst naar beeld. Wij deden een, overigens niet 
representatieve, steekproef. We kozen hiervoor een verzameling suikerzakjes van de stad 
Utrecht. Totaal gaat het om 226 zakjes. In onze steekproef gaf maar liefst 56% van de bedrijven 
geen enkele informatie over adres en telefoonnummer. Merkwaardig zijn de bedrijven die wel 
een telefoonnummer geven maar geen adres, zo’n 7% (afbeelding 5). 

De meeste suikerzakjes uit onze steekproef hadden slechts één kleur; twee van drie zakjes was 
namelijk blauw (afbeelding 6). Incidenteel kwamen ook rood en groen voor. Suikerzakjes in zwart 
en grijs komen nauwelijks voor. Deze kleurkeuzes hebben ongetwijfeld met eenvoudige 
psychologische principes te maken. Blauw is een rustige, vertrouwenwekkende kleur. Nu blijkt in 
de praktijk dat er blauw en blauw is. We troffen vele gradaties blauw aan. Suikerzakjes in meer-
kleurendruk kwamen in deze tijd niet zo veel voor. Productiekosten hebben bij dit laatste mogelijk 
een rol gespeeld. Bij het kleurengebruik moet wel een kanttekening gemaakt worden. Kijken we 
namelijk naar de suikerzakjes van Pluijgers dan kunnen we vaststellen dat de zakjes van deze 
fabrikant in meer dan 90% van de gevallen in rood zijn. Ongetwijfeld heeft de onderscheid-
baarheid daarbij een rol gespeeld. 

 

 

Soorten informatie

Alleen 

telefoonnummer

7%

Alleen adres

10%

Adres met 

telefoonnummer

56%

Geen adres, geen 

telefoonnummer

27%

Afbeelding 5 De informatie op suikerzakjes. 
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Afbeelding 6 Hoe zit het met het kleurgebruik op de suikerzakjes? 

Meer dan 95% van de suikerzakjes hebben een kader. De meeste suikerzakjes met een kader hebben 
een simpel lijnkader, maar ook meer versierende kaders komen voor. De verzamelaars hebben 
ontdekt dat in het geval van de zakjes van Van Oordt, het type kadrering een hulpmiddel is bij de 
datering van suikerzakjes. Wij verdiepten ons ook eens in de wonderlijke wereld van kaders met 
namen als halvemaantjes, slangenlijntjes en schakeltjesrandjes (afbeeldingen 7 tot en met 13). 

De ontwerpen van marktleider Van Oordt zijn ondanks de veelheid van ontwerpen over het algemeen 
niet zo bijzonder. Wat concurrent Pluijgers presenteerde kon ons meer bekoren; vooral de variant 
‘Arabische rand’ kon onze goedkeuring wegdragen. Tot slot ook nog wat over de Friesch-
Groningsche. We waren niet enthousiast over de ontwerpen, maar we ontdekten wel enige 
eigenaardigheden. Over de zakjes van Puttershoek zwijgen we, om de simpele reden dat we niet 
zouden weten wat we er zouden moeten vertellen. We zijn al deze vormen van randversieringen niet 
gaan tellen; dat heeft de Club van Suikerzakjesverzamelaars in Nederland.al voor ons gedaan. Wie dus 
de frequenties van voorkomen wil weten, kan daarover informatie vinden op de website van de 
genoemde club. 

 

 
Afbeelding 7 Twee uitvoeringen van het type ‘halvemaantje’ van Van Oordt. De rechter variant heeft een klein 
driehoekje. Dit driehoekje staat overigens niet in het midden; dat is storend. Er is nog een derde uitvoering met 
om en om maantjes en gespiegelde maantjes 

 

 
Afbeelding 8 Een voorbeeld van het ‘schakelrandje’ van Van Oordt in blauw en in rood. Wij ontdekten 
overigens dat - bij gelijkblijvende afmetingen van de suikerzakjes - de schakelrandjes verschillend in grootte 
kunnen zijn. Voor de langste zijde namen we lengtes van 69, 71, 73 en 75 mm waar. 

 

  

 
Afbeelding 9 In de loop der jaren blijken volgens de Club van Suikerzakjesverzamelaars door Van Oordt vele 
vormen van kadrering gebruikt te zijn en dat ook nog in aanzienlijk verschillende aantallen. Hier een paar 
minder gewone gevallen. Restaurant tearoom Formosa (linksboven), bierhuis café restaurant ’t Goude Hooft 
(rechtsboven), stationsrestauratie Vlissingen (linksonder) en de Hema (rechtsonder). 
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Afbeelding 10 De meeste gebruikte kadrering bij suikerzakjes van Pluijgers is het ‘vitragerandje’ (links). Ook hier 
zit om onbekende reden een asymmetrisch element in de versiering. Minder algemeen is de ‘dubbele krakeling’ 
(rechts). 

 

 
Afbeelding 11 Ook niet algemeen is de ‘Arabische rand’ (links). Nadere bestudering leert dat het gaat om iets 
wat ook als salamanders kan worden omschreven (rechts). 

 

 
Afbeelding 12 En dan was er nog iets dat we niet konden vinden bij de Club van Suikerzakjesverzamelaars. Wij 
noemen het daarom maar eigenmachtig de ‘kronkel’. 

 

 
Afbeelding 13 Dit ontwerp van Puttershoek hadden we al eerder gezien, namelijk bij concurrent Van Oordt 
(links)! En dit ontwerp lijkt toch een slordigheidje te bevatten (rechts). Waarom is dat ene kronkeltje 
rechtsboven kleiner? 

En als er dan een afbeelding op het suikerzakje staat, wat staat er dan op? Dat verbaasde ons 
eerlijk gezegd. Wij dachten vooral de buitenkant van het etablissement of gebouw aan te treffen, 
dus datgene wat wij ‘exterieur’ noemen. Maar dat betrof slechts 23% van de zakjes (afbeelding 
14). De meeste daarentegen werden gesierd met een logo (30%) of ander herkenningsteken of 
met een functionele afbeelding (36%). Met dat laatste bedoelen we een afbeelding die op een of 
andere wijze iets te maken heeft met het soort bedrijvigheid. Een voorbeeld is het suikerzakje van 
een kapper die als afbeelding een fraai gekapt dameshoofd kiest. 

Tot slot nog een opmerking over de positionering van tekst en eventueel afbeelding. In 75% van 
de suikerzakjes is gekozen voor een veilige, maar daardoor vaak saaie oplossing: alles staat 
gecentreerd. Slechts één op de vier durft dus wat anders te proberen. Niet dat we daar veel mee 
opschieten. In het algemeen wordt het daardoor meestal niet leuker, spannender of creatiever. 

 

 

Afbeelding 14 Wat voor soort afbeelding staat er op een suikerzakje? 

Afbeelding

Exterieur

23%

Interieur

2%

Functioneel

36%

Logo

30%

Overig

9%
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Afbeelding 15 Voorbeelden van diverse typen van afbeeldingen. Type ‘functioneel’ (links): de afbeelding heeft 
(duidelijk) betrekking op de functie van het bedrijf, in dit geval een museum. Type ‘exterieur’ (midden): 
gewoon een afbeelding van het gebouw van de instelling, in dit geval een huishoudschool. Type ‘logo’: het logo 
van de instelling, in dit geval van het Utrechts Studenten Corps. 

 

 

Afbeelding 16 Een niet gecentreerde opmaak kan spannend zijn, maar in de praktijk blijkt daar niet veel van. Bij 
de snackbar van Rooijakkers gaat het helemaal fout (linksboven). Waarom het woord Snackbar zou wild scheef 
moet staan? Bij Sociëteit “De Vereeniging’’ (middenboven) heeft iemand zich ook uitgeleefd, maar het maakt 
een onrustige indruk. Nee, dan de meubelfabrieken van Huizenga (rechtsboven). Een strak ontwerp, niet 
opdringerig, informatief, leuke afbeelding. Pianohandel Recital (onder geheel links) doet het ook goed met een 
subtiele afbeelding. Open tafel (middenonder links) kan er ook nog wel mee door met al die scheve lijnen. Het 
scheve bij Noord-Brabant (middenonder rechts) kon ons niet bekoren, want het oogt niet functioneel. 
Bovendien staat de tekst hotel café restaurant gedeeltelijk gewoon en gedeeltelijk in negatief weergegeven. 
Trianon (onder geheel rechts) trakteert ons op een lange opsomming. Weliswaar niet gecentreerd, maar 
daardoor toch saai. 

 

  

 
De Rondo was bij Van Oordt een veel gebruikte letter voor 
suikerzakjes. Een sierlijke letter; hieronder een overzicht. 
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Typografie en taalgebruik 

De typografie op suikerzakjes is een verhaal apart. Het oppervlak is klein, maar toch moet wat er 
op staat, opvallen en zeker goed leesbaar zijn. Teksten met schreefloze lettertypen worden in het 
algemeen als beter leesbaar ervaren dan teksten met lettertypen met schreef. Dat zal dan ook de 
reden zijn dat we op 77% van de suikerzakjes teksten in schreefloze lettertypen aantroffen. Er zijn 
verder in de typografie een aantal zaken die opvallen: a. veel gebruik van bovenkast; b. veel 
aanhalingstekens en c. veel woorden beginnen met hoofdletters. Dit zijn allemaal typografische 
middelen die gebruikt worden om de boodschap kracht bij te zetten. 

Opnieuw naar onze steekproef: 68% van de bedrijven op deze suikerzakjes had de naam tussen 
aanhalingstekens staan. Vooral bij horecagelegenheden komt dit vaak voor: café “Corina”, café 
“De Pilsener Club”, hotel “Suisse”, hotel café restaurant “DE WENTELTRAP”, strandpaviljoen 
“TANTE JOPIE”. Taalkundig is daar geen enkele reden toe. 

57% van de namen stond in bovenkast. Het gebruik van hoofdletters bij het begon van woorden 
hebben we niet geteld, omdat hoofdletters in vele varianten gebruikt kunnen worden. We geven 
wat voorbeelden: De Oude Muntkelder, De Poort, Binnen Best. Regels voor de naamgeving 
schijnen er ook al niet te zijn, zo leiden we af uit de omschrijving van etablissementen die zowel 
café als restaurant zijn. Zo kwamen we tegen: Café-Restaurant, Café Restaurant en CAFÉ 
RESTAURANT. En zo gaat het ook natuurlijk bij combinaties als een hotel met een café en een 
restaurant, een cafetaria annex snackbar of een automatiek met snackbar. 

 

Waar zijn ze gebleven? 

Tot slot: wat is er van dit alles overgebleven? De suikerzakjes dateren uit de jaren vijftig en zestig, 
dus we waren niet hoopvol gestemd. En terecht. We onderzochten opnieuw onze Utrechtse 
deelverzameling. Bijna 90% van de instellingen en bedrijven bleek verdwenen. Slechts 11% was nog 
onder dezelfde naam op dezelfde plaats aanwezig. Dus niet alleen de suikerzakjes zijn verleden, 
ook waarnaar ze verwezen, is grotendeels verdwenen. Het zijn alle uitingen van een voorbije tijd. 

 

 

Afbeelding 17 Wat er nog resteert van de bedrijvigheid in Utrecht op suikerzakjes uit de jaren vijftig en zestig. 

  

Weg

87%

Nog aanwezig, 

maar veranderd

2%

Nog aanwezig

11%
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Toegift 

Er was een tijd dat suikerzakjes ook de weerslag vormden van bijzondere gebeurtenissen. Hierbij enkele 
voorbeelden. 

 

  

 

1. Breda als Oranjestad in 1952. 
2. De sluiting van de dijk van oostelijk Flevoland in 1956. 
3. De TT bracht vele jaren bij elke editie een zakje uit, hier de versie van 1960. 
4. De taptoe van de NATO in 1960. 
5. Zelfs films haalden het suikerzakje, zoals El Cid, een klassieke spektakelfilm. 
6. Het lustrum van het Utrechts Studenten Corps in 1956. 
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Naschrift over de waarde van suikerzakjes 

Er is nog steeds een levendige handel in suikerzakjes. Op websites als Marktplaats en Qoop staan vele 
advertenties van te koop aangeboden suikerzakjes (Op 28 december 2010 op Marktplaats 2241 en op Qoop 
6240 advertenties). Ook op verzamelbeurzen en rommelmarkten staan nogal eens partijtjes te koop. De 
Club van Suikerzakjesverzamelaars in Nederland heeft er onder de kop ‘Wat kosten suikerzakjes?’ een 
nuchtere mening over die wij u niet graag onthouden: 

‘Wij krijgen regelmatig grote partijen met suikerzakjes aangeboden van mensen die besloten hebben om 
hun verzameling weg te doen, uit nalatenschappen e.d. Gelukkig zijn er veel mensen die dergelijke partijen 
gratis willen weggeven, in de verwachting dat hun verzameling in handen komt van een serieuze 
verzamelaar en niet van een “handelaar”. 

Daarnaast zijn er mensen die hun verzameling willen verkopen. In het verleden stonden op deze pagina 
enkele richtprijzen voor de waarde van suikerzakjes. Dat leidde echter regelmatig tot misverstanden. De 
verkopers dachten dat zij goud in handen hadden en dat een grote verzameling zomaar enkele duizenden 
euro's zou kunnen opbrengen. 

Om misverstanden te voorkomen geven wij geen richtprijzen meer. We willen nog wel kwijt dat de prijzen 
die voor suikerzakjes op veilingsites (Marktplaats, Qoop e.d.) worden gevraagd, absurd hoog zijn. Wij raden 
u dan ook aan om nooit gebruik te maken van deze sites. U kunt beter lid worden van onze club (gratis!) en 
via de ledenlijst contacten opdoen met andere verzamelaars. Ieder lid heeft wel dubbelen die hij of zij wil 
ruilen.’ 

In een eerdere versie van bovengenoemde tekst noemde de club nog wel concrete prijzen. Zij kenden 
daarbij de meeste suikerzakjes een verkoopprijs van 1-2 cent toe. Wij willen ook nog wel een duit in het 
zakje doen. De opkomst van internet heeft ook hier geleid tot een verregaande democratisering. Dit houdt 
echter niet in dat het een reële prijsvorming is gekomen. In tegendeel, de prijzen zijn veel te hoog, omdat 
iedereen naar elkaar kijkt en niet naar de daadwerkelijk plaatsgevonden handel. Ten onrechte denken veel 
mensen ook met suikerzakjes ‘goud in handen’ te hebben, zoals hierboven al aangegeven door de Club van 
Suikerzakjesverzamelaars in Nederland. 

 

Dankwoord 

Wij bedanken Wil Lubeek, manager Algemene Zaken van de firma Van Oordt in Oud-Beijerland, voor zijn 
medewerking. Alle afgebeelde suikerzakjes komen uit de collectie van de auteur (die overigens geen 
verzamelaar is). 

 

Verdere informatie 

Literatuur over suikerzakjes zult u tevergeefs zoeken. Er is een aardig werkje van Maarten Manson met als 
titel toepasselijke titel Suikerzakjes. Het is een bundeling van stukjes die hij heeft geschreven voor het blad 
De Verzamelaar. U zult u heil verder moeten zoeken op internet. 

De Club van Suikerzakjesverzamelaars in Nederland: www.suikerzak.nl 

Liesbeth Vergouwe: members.home.nl/liesje1/ 

Links naar andere verzamelaars: members.home.nl/liesje1/links. 


