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Tachtig jaar bakkerij Dellafaille: een portret 

van vier generaties Antwerpse 

bakkerszonen 

Twee broers en drie bakkerijen met een zeer verschil lend aanbod. En toch zie je dat de 

appel niet ver van de boom viel, want er zijn overeenkomsten. Zo jagen bakkers Jan en 

Michel Dellafaille bijvoorbeeld alle twee kwaliteit na. Dat hebben ze van hun vader Jef. 

Een portret van vier generaties bakkerszonen in een bakkerij die tachtig jaar wordt. 

Johan Van Baelen 

Zond119 16 decem�r 2018 om 05:00 GOO 
Ze zijn een begrip in Antwerpen en niet alleen vanwege de tweede winkel van Jan Dellafaille 

aan de Vlaamsekaai op het Zuid. Broer Michel runt een bakkerij op de Turnhoutsebaan in 

Schilde en Jan nam veel eerder de bakkerij van zijn vader Jef over in de Villerslei in Schoten. 

·1k was twaalf jaar en moest in de vakantie brood rondbrengen met de triporteur·, vertelt Jef 

(74). ·we hadden twee broodtoeren langs weersk.:mten van de Vaart. Ik deed de langere kant 

Koningshof, maar dat deerde niet, want ik wou wielrenner worden en dat was dus een goede 

training. En ik weet nog, op het eind van een toer had ik drie broden over .  Mijn vader Frans 

gaf me altijd wat meer broden mee, zodat ik eventueel wat meer kon verkopen. Die drie 

smeet ik in de vaart, want ik was te fier om toe te geven dat ik ze niet had verkocht. Een 

andere keer prutste ik aan de volgeladen triporteur terwijl ik langs de vaart reed. Voor ik het 

wist, lag ik in de vaart. Dat moest ik thuis wel gaan uitleggen. Mijn vader heeft de triporteur 

toen met zijn Plymouth (klassieke Amerikaanse auto uit die tijd, red.) uit de gracht getrokken. 

En ik zat nog lang broden te vissen.· 



Jef was een goede leerling, scoorde goed op Grieks en Latijn, en moeder Gusta zag in hem al 

een toekomstige apotheker. Maar Jef had andere plannen. Zeker toen hij in het vierde jaar 

van de humaniora begon te spijbelen. Na zes weken biechtte hij alles op: weg 

apothektrsdroom. Jef zou het beroep leren bij vader Frans. Maar ook Gusta. die dl! 

boekhouding deed en de winkel bestierde. hield haar jongen kort. 

V-bom 

"Normaal ook, die mensen hebben altijd hard gewekt en ik smeet er met de pet naar", �rtelt 

Jef. ·ze waren begonnen in de Verbertstraat, tegenover de Sint-Cordulakerk. Maar na een 

aantal jaar bouwden ze een nieu� bakkerij hier in de Villerslei, nota bene juist voor het 

begin van de oorlog. En in 1944, ik was nog een uk. viel er een V•bom in de buurt toen ze 

van huis waren. Gelukkig waren de babysit en ik on�etrd geb�n in de schuilkekier. Er 

was schade, maar ze vochten terug.· 

Jef �gde een korte bakkersopleiding in de provinciale school op de Charlottalei, maar zijn 

grote interesse in het beroep maakte het verschil. "Als we in t Stad of op reis ergens op 

restaurant gingen en hij zag een interessant gebak. dan moest en zou hij er alles van weten·, 

herinnert zoon Jan zich. "Er kwamen toch enkele van onze klassiekers uit. zoals de 

citroenmousse, de brioche en de scones. Die had hij leren maken in Claridge's Hotel in 

Londen.· 

Heel moo� maar brachten die pateekes voldoende op? "In mijn tijd verdiende je met 

pistolets, brood en koffiekoeken, niet met de patisserie", �r'daart Jef. "Te arbeidsintensief en 

te klein in aantal." Toch dwongen net die speciallekes respect af. Zo kwam barones della 

Faille (merk het verschil in schrijfwijze met kleine d en in twee woorden) voor haar verhuizing 

naar Brussel speciaal uit haar kasteel op het einde van de Vil1erslei om Jef te bedanken voor 

jaren lekkere dienst. "Ik was net chocolademousse aan het maken en hing vol met chocolade. 

Maar mevrouw wachtte geduldig tot ik mijn handen en armen gewassen had en haar de 

hand kon schudden.· 

Enfant terrible 
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Niet veel later kwam Jan in de zaak. Hoewel. eerst was er nog Claudine, de oudste dochter 

van Jef en zijn vrouw Mariette De Meester, die in navolging van haar schoonmoeder 

jarenlang de winkel deed. Claudine hielp haar moeder tot haar 21ste, toen ze besloot een 

andere richting uit te gaan. "Maar ze had intussen meer dan haar steentje bijgedragen en de 

winkel compleet naar haar hand gezet. Alsof het haar eigen winkel was·, prijst Jef. 

Jan (50), tweede kind en eerste ZOOI\ liep een vergelijkbaar traject als zijn vader. Niet dat dat 

op handgeklap werd onthaald. "Ik heb een stukje van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde 

gezien, maar ik was een redelijk enfant terrible. Na mijn legerdienst ben ik in de bakkerij 

begonnen." 

"En ik heb hem harder aangepakt dan wie ook", zegt Jef nog ah:ijd een btttje streng. ·0e 

kwaliteit van zijn productie �t niet 99 procent goed zijn. maar 100 procent Punt." 

"Ik ben blij dat hij het zo heeft aangepakt", reageert Jan. ·zo ma akte hij me klaar om de zaak 

over te nemen. Het was ook niet simpel om in zijn voetsporen te treden: vader had de stiel 

naar een hoger niveau getild, hij maakte van een dorpsbakkerij een veredelde bakker met 








