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Kees heeft nog een
kleine 7oooo
suikerzakies re gaan

1i zwaait de deur van de slaapkamer open en
grinnikt. ,,Dit was vroeger dè kamer van
miin zoon. Maar zelfs deze ruimte werd te

stond hier hélémaal áfgeladen vol." Er volgi een smake-
lijkelach.,,Mijn vrouw kon er nier meer tógen. En er
was inderdaad sprake van serieus ruimtegórek. Overal
lagen zakjes."
Kees Lier (6r) is een verzamelaar. Een echte. In zijn huis
in_Nuenen liggen naar schatting ruim honderdduizend
suikerzakjes. Een.groot deel daarvan bevolkte nog niet
zo heel lang geleden deze kamer, verspreid ove. àoren,
envelopperq mappen en albums.
Vansuikerzakjesbergenbeklimmen is inmiddels geen
sprake meer. Slechts één wand is gevuld met rijen map_
p€4 en albums. Kees kijkt omhoog, richting plafond.
,,De rest staat op zolder."
Kees groeide op in een gezin van zes kinderen in de
Eindhovense wijkTongelre. Zijn vadere werkte bii phi_
lips, op.een lab-aftteling voor kunsrsroffen. Zijn moeder
ïas-b:sVfouw en kreeg larer een baan bij de Amro_
bank. Kees deed meao en een avondstudié spd r en z,
werkte zeven jaar bij philips en kwam uireindeliik te-
recht bij de Rabobank in een funcrie waarín hii bedrijfs_
fi nancieringen moest beoordelen.
Het verzamelen zit bij de familie van Kees;*l-jrc gener!
vertelt hij terwijl hii door een album met íiiàed-ieren_
suikerzakjes bladert. Er werden sigarenbandjes, posrze-

gels.en lu_cifermerken gespaard en Kees en zijribroer stortten zich
op de suikerzakjes en de wikkels die om klontjes heen zitten. Al vrijtl"l Fa Kees een prachtige verzameling jaren:vijftigexemplaren,
die_ lii samen met zijn broer in een prar-áo""n bewaárde.
Er klinkt een zucht. ,,Toen ik terugkwam uit dienst waren mijn
ouders verhuisd.
Vàn de rrooo sui-
kerzakjes was
geen spoor meer
te bekennen. Al-
les weg. Sni\
snilg snik. Toen
moest ik weer
opnieuw begin-
nen,"
Inmiddels is de
teller de hon-
derdduizend ge-
passeerd. Om or-
de in de chaos te
scheppeq is
Kees onlangs aan
het rubriceren
geslagerl precies

@ ,.ffi* klein. Ie moet je voorstellen dàt ik tot voor
kort het raam hier niet meer open kon krijgen. Het

I Kees is zo'n tien uur per week bezig met ziin suiker-
zakjes. Puur voor de ontspanning.

yolgelg het systeem van de Club van Suikerzakjesverzamelaars.



Kees Lier (6r) is een verzamelaar. Eeí echte. In zijn huis
in Nuenen liggen naar schatting ruim honderdduizend
suikerzakjes. Een groot deel daarvan bevolkte nog niet
zo heel lang geleden deze kamer, verspreid over dozen,
enveloppen, mappen en albums.
Van suikerzakjesbergenbeklimmen is inmiddels geen
sprake meer. Slechts één wand is gevuld met rijen map-
pen en albums. Kees kijkt omhoog, richting plafond.
,,De rest staat op zolder."
Kees groeide op in een gezin van zes kinderen in de
Eindhovense wijk Tongelre. Zijn vadere werkte bii Phi-
lips, op een lab-aftleling voor kunststoÍïen. Zijn moeder
was h"isvrouw en kreeg later een baan bij de Amro-
bank. Kees deed meao en een avondstudie spd r en z,
werkte zeven jaar bij Philips en kwarn uiteindelijk te-
recht bij de Rabobank in een functie waarin hij bedrijfs-
fi nancieringen moest beoordelen,
Het verzamelen zit bij de familje van Keesl-1'je genen,
vertelt hij terwijl hij door een album met wiláediereí-
suikerzakjes bladert. Er werden sigarenbindjes, postze-

gels en lucifermerken gespaard en Kees en zijn broer stortten zich
op de suikerzakjes en de wikkels die om klontjes heen zitten. Al vrij
snel had Kees een prachtige verzameling jaren-vijftigexemplaren,
die hij samen met zijn broer in een paar dozen bewaarde.
Er klinkt een zucht. ,,Toen ik terugkwam uit dienst waren mijn
ouders verhuisd.
Vàn de uooo sui-
kerzakjes was
geen spoor meer
te bekennen. Al-
les weg. Snik,
snik, snik. Toen
moest ik weer
opnietiw begin-
nen."
Inmiddels is de
teller de hon-
derdduizend ge-
passeerd. om or-
de in de chaos te
scheppeq is
Kees onlangs aan
het rubriceren
geslageq precies
volgens het systeem van de Club van Suikerzakjesverzamelaars.
Voor hij lid werd van de Club hanteerde hij zijn eigen indeling, op
thema - van bloemen tot kastelen en landen. ,,Maar op het moment
dat ik de vereniging ontdekte heb ik een rigoureus besluit genomen:
de hele verzameling moet opnieuw geordend."
Op www.suikerzak.nl rubriceren Kees en fanatieke medeverzame-
laars op basis van fabrikant. Van het oudste suikerzakje ('We denken
dat die uit r9r3 stamt') tot het zakie dat gister werd meegegrist bij
een Van der Valk-restaurant.
Kees heeft er ondertussen zo'n 3o.ooo opnieuw gesorteerd. Dat bete-
kent: uitzoeken, scannen en vervolgens zo veel mogelijk gegevens in-
vullen. De komende jaren is hij er zoet mee, want hii heeft er nog
ruim zeventigduizend te gaan. Over een env€lop met duizend stuks
doet hii een maand. Gemiddeld stopt hii ti€n uur per week in zijn
hobby. Lachend:,,Het is een heel karwei, ja." Kees blijft er echter rus-
tig onder. ,,Het is een hobby. Puur voor de ontspanning. Omdat ik er
echt lol in heb."
Of hij er ooit mee zal stoprpen3 Hii kijkt of hij water ziet branden.
,,Nee, nooit. En nieuwe zakies bliiven altifd welkom." Zelf rijdt hij
ook nog altiid standaard om vooÍ nieuwe aanwas. ,,Als ik met raiin
vrouw op onze motors door Duitsland toer, laat ik gerust drie kondi-
toreien links liggen als ik er suikerpotten op tafel zie staan. Zo ver
gaat de tiefit€, ia'

I Kees is zo'n tien uur per week bezig met zijn suiker-
zakjes. Puur voor de ontspanning.


