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Leukste 
suikerzakjes

zijn die uit 
de jaren vijftig
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De toekan is uiteraard goed ver-
tegenwoordigd. Maar er zijn 
ook suikerzakjes met een teke-
ning van een al dan niet bron-
stig hert, van prachtig gedekte 

tafels en, eveneens in alle kleuren van de re-
genboog, de kaart van Nederland. Ondanks 
de beperkte ruimte staan er ook wolkjes op 
met daarin de namen van de eerste Van der 
Valk hotels.
Welke hij de leukste vindt? Daarover hoeft 
Marcel Overdevest niet lang na te denken. ,,De 
oudste exemplaren van de Gouden Leeuw uit 
de jaren vijftig, de plek waar het allemaal be-
gonnen is,’’ zegt de drijvende kracht achter 
kwaliteitsslagerij De Valk in Alphen aan den 
Rijn over de vele tientallen suikerzakjes die hij 
bij elkaar heeft ‘gespeurneusd’.
Of hij zo’n verzamelaar is? Dat niet, maar toen 
hij bij toeval een aantal Van der Valk-suiker-
zakjes ontdekte op Marktplaats, kreeg hij 
er al gauw lol in. ,,Ik ben direct verder gaan 
zoeken. Vooral toen ook Marcus van der Valk, 
voor wiens familie ik al 35 jaar werk, enthousi-
ast raakte. Nadat ik de eerste verzameling van 
iemand had gekregen, is hij er gelijk mee naar 
zijn vader Arie en moeder Truus gegaan. Die 
keken hun ogen uit: zelfs zij wisten niet meer 
dat er zoveel verschillende zijn gemaakt!
Sindsdien ben ik me erin gaan verdiepen: er 
blijken meer dan 2400 Van der Valk suikerzak-
jes te zijn. Nu verzamel ik ze voor de 
familie. Schoenendozen vol heb ik. 
Weet je wat het is: op een gegeven 
moment bijt ik me ergens in vast; 
dan wil ik er alles van weten. Zo zijn 
er series van één restaurant in zeven 
verschillende kleuren of zakjes met 
op de zijkant een nummer. Waar dat 
voor stond, hebben we nog niet kun-
nen achterhalen.’’

Marcel haalt de suikerzakjes overal en ner-
gens vandaan, zoals bij mensen die suiker-
zakjes dubbel hebben. Hij heeft ook contact 
met de Club van Suikerzakjesverzamelaars in 
Nederland. ,,De leden zijn overwegend zeven-
tig- en tachtig-plussers. Met mijn 53 jaar ben ik 
zo ongeveer de jongste verzamelaar. Het is een 
hele aparte wereld, maar wel leuk…’’
Of hij nog speciale exemplaren op het oog 
heeft? ,,De allermooiste vind ik die van de 
openingen; de zakjes die hotels en motels in 
het internetloze tijdperk gebruikten als pro-
motiemateriaal. Door het hele land werden 
suikerzakjes verspreid om een nieuwe vesti-
ging aan te kondigen, soms met wel drie tele-
foonnummers erop.’’
Hoeveel zakjes er nog in omloop zijn weet 
Marcel niet precies, maar hij zoekt ijverig 
door. Zijn doel: het verzamelen van álle type 
Van der Valk-suikerzakjes die ooit zijn ge-
maakt. ,,Ik heb met de familie afgesproken 
dat we op zoek gaan naar een plek waar we 
de zakjes allemaal gaan uitstallen; zodat we 
weten wat we hebben.’’
De verzamelwoede van Marcel is ondertussen 
overgeslagen op Marcus van der Valk van ho-
tel de Gouden Leeuw in Voorschoten. De ho-
recaman heeft besloten een compleet nieuwe 
serie suikerzakjes te gaan uitgeven. 

‘Schoenendozen 
vol heb ik’

Marcel Overdevest verzoekt mensen 
die in het bezit zijn van Van der  
Valk-suikerzakjes zich bij hem te  
melden. Hij is bereikbaar via What’s 
App, nummer 0611285926.

Marcel Overdevest: 
'Schoenendozen vol heb ik'


