
Mijn grootvader en pepernoten 

 

 

De tijdelijke pop-up store van de gespecialiseerde pepernotenfabriek 

 van Van Delfts Biscuits is een opvallende winkel aan de Nieuwestad.  

Het is de grootste en oudste pepernotenfabriek ter wereld. Er zijn nu  

16 tijdelijke winkels in o.a. Amsterdam, 

Haarlem en in Leeuwarden. De fabriek kent een lange historie. Het 

 bedrijf is in 1880 opgericht door bakker Jan van Delft (mijn overgrootvader) uit Koog aan de Zaan.  

Het bedrijfje zat op een steenworp afstand van de kruidenierszaak van Jan Heyn. Die twee: Jan Heyn  

en Jan van Delft  konden het goed met elkaar vinden en dat ging ook zo in zakelijk opzicht. 

In 1914 koopt hij een failliete koekfabriek op en binnen de kortste keren exploiteert hij de verkoop  

van ontbijtkoek (‘Dik Trom’ ontbijtkoek). Jan van Delft was de eerste Nederlandse bakker met een  

lopende band waarmee hij industrieel koekjes kon bakken. Twee jaar later kon hij ook een taaitaai 

machine aanschaffen. Na het overlijden van Jan nemen zijn zonen Hendrik en Johannes van Delft de  

fabriek over. 

De beide broers kregen onmin met elkaar en mijn grootvader ging alleen verder met Van Delft  

Biscuits. Mijn grootvader en grootmoeder kregen drie kinderen: Alida, Irene en Jan. Na de tweede  

wereldoorlog bouwde hij de fabriek uit en werd van Nederland de grootste fabrikant van taaitaal en  

pepernoten. Zij hebben dan zes distributiecentra en dertig vrachtwagens. Toen ik jong was bezorgde  

één van die vrachtwagens elk jaar zo rond eind november een grote doos met taaitaai poppen,  

pepernoten en krakelingen bij ons thuis op de Kersbergenlaan in Zeist). Die werd dan op de overloop  

gezet. In mijn herinnering was die doos héél groot, of wij waren dan nog klein! 

De zoon van mijn grootvader, Jan van Delft (mijn oom) verkocht het bedrijf aan de Zaanlandse  

Cacaofabriek. Zelf ging hij werken bij Grace en Co. in New York.  

Als kleinzoon van opa Jan van Delft kan ik de verleiding niet weerstaan om af en toe een zak  

(roomboter) pepernoten te halen bij de pop-up store op de Nieuwstad. 

 

 

Leeuwarden, 1 november 2017. 


