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Marketing & Consument

Eigenlijk vallen meerdere koekjes van 
Verkade onder de noemer ‘succespro-
ducten’. Nizza is een generatiegenoot 
van Café Noir, net als het Mariebiscuitje 
dat later de naam Mariabiscuit kreeg. 
San Francisco staat niet alleen bekend als 
stad in de Amerikaanse staat Californië, 
maar tevens als Verkadekoekje. En dan 
zijn er nog het Knappertje en het Lange-
tje. Net als Café Noir zijn ze nog steeds 
verkrijgbaar in de supermarkt. 
De introductie van Sultana is van recente-
re datum, maar bij de meeste gezinnen al 
aardig ingeburgerd. Huismerkfabrikan-
ten kopiëren het product massaal, toch 
een teken dat Sultana het goed doet. 
Ondanks die stortvloed aan koekjes, en 
ieder jaar verschijnen er nieuwe varian-
ten, onderscheidt Café Noir zich duidelijk 
– door het glazuur en de koffie van echte 
arabicabonen – van de andere koekjes uit 
de Verkadestal. “Cafe Noir is uniek. Onze 
biscuits zouden onderling nog kunnen 

concurreren, maar Café Noir niet”, ver-
telt Peter Brouwer, manager Nieuwe Pro-
ductontwikkeling bij Verkade.
De geschiedenis van Verkade gaat terug 
naar 1886 toen Ericus Gerhardus Verkade 
brood- en beschuitfabriek ‘De Ruyter’ 
begon, gelegen aan De Zaan in Zaandam. 
Rond 1910 besloot Verkade biscuits te 
gaan produceren. Om het vak te leren 
stuurde Ericus zijn zoon Anton voor meer 
dan een jaar naar Engeland, de bakermat 
van de biscuitindustrie, om het vak te 
leren. 

Café Noir
Door de grote concurrentie op de koek-
markt besloot Verkade zich te onder-
scheiden op kwaliteit, verpakking en een 
breed assortiment. Rond 1911 zag Café 
Noir het levenslicht. In die beginjaren 
was de lekkernij alleen verkrijgbaar in 
een mix met andere koekjes. Al snel kwa-
men er aparte pakken met de koffiekoe-

ken op de markt. Via een houten blok 
met 24 vormpjes werden de biscuits 
geperst. ‘De Meisjes van Verkade’ streken 
handmatig de dikke laag koffieglazuur 
op biscuits en legden ze in een droog-
kast. Daarna gingen de koekjes naar de 
inpakafdeling. “Het was een heel 
arbeidsintensief proces”, zegt Brouwer. 
In 1960 automatiseerde Verkade de pro-
ductie van Café Noir. Een door Verkade 
zelf ontwikkelde machine nam letterlijk 
werk uit handen van de meisjes. Het 
apparaat bestaat uit vier kasten die per 
stuk 75 kilogram koekjes per uur produ-
ceren. 
De vraag naar Café Noir bleef maar 
groeien. Dit stelde Verkade in de jaren 
tachtig voor een dilemma: investeren in 
uitbreiding van het machinepark of niet? 
“We bedachten een nieuwe technologie 
voor opschaling. Maar we zouden dan 
zoveel verpakkingsmachines nodig heb-
ben. Uiteindelijk besloten we niet te 

Een biscuitje bij de thee, dan ook een koekje bij de koffie, zullen ze ruim een eeuw geleden bij 

Verkade hebben gedacht. Dat koekje kreeg de naam Café Noir, ‘likkoekje’ in de volksmond door 

de kenmerkende dikke laag koffieglazuur. In de meeste supermarkten en in een aantal 

horecagelegenheden is het product verkrijgbaar. Begin dit jaar bracht Verkade de variant Café 

Noir Caramel op de markt.
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Honderd jaar likken
Deze serie gaat over producten die 

bewezen succesvol en innovatief zijn. 

Wat is hun geheim? Ditmaal Café Noir 
van Verkade.

Fabrieksarbeidsters brachten voor 1960 handmatig de laag koffieglazuur aan op de Café Noirs.
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investeren in uitbreiding”, herinnert 
Brouwer zich. In plaats daarvan breidde 
Verkade het aantal productiedagen uit 
van vijf naar zeven. Dag en nacht produ-
ceerde Verkade nu Café Noirs. In de 
jaren negentig stabiliseerde de vraag en 
werd de productie weer teruggeschroefd 
van zeven naar vijf dagen. De beslissing 
om niet te investeren bleek achteraf de 
juiste. 

Doelgroep
Uit voedselveiligheid- en concurrentie-
overwegingen is het niet toegestaan een 
kijkje te nemen in de kraamkamer van 
Verkade, de productie, geeft marketing-
manager Jessica Zomerdijk aan. Concur-
rentie komt voornamelijk van de huis-
merken en producent Van Delft. Maar 
Verkade heeft voldoende onderscheidend 
vermogen. Onze glazuurlaag is een stuk 
dikker, verzekert Brouwer. Afgaande op 
de koffiesmaak en hoe Café Noir eruit 
ziet, zou je denken dat Verkade zich richt 
op een wat oudere doelgroep. “We doen 
het inderdaad goed bij de vijftigplus-
sers”, beaamt marketingmanager 
Zomerdijk. Het koekje roept bij hen 
gevoelens van nostalgie op. Maar Verka-
de wil de doelgroep graag verjongen en 
richt zich daarom in toenemende mate 
op gezinnen met kinderen. Bij hun 
ouders thuis eten jongeren regelmatig 
het koffiekoekje, verzekert Zomerdijk. 
“Ze moeten dan wel van koffie houden. Je 
zult je verbazen hoe graag kinderen het 
glazuur eraf likken.” 
Pubers die in de pauzes supermarkten 
onveilig maken, rekent zij niet tot de 
doelgroep. “Die willen vooral veel en 
goedkoop.” Met de introductie begin dit 
jaar van Café Noir Caramel hoopt Verka-
de de doelgroep verder te verjongen. 

Innovaties
Gemiddeld produceert het Zaanse koek-
bedrijf 500 ton Café Noirs per jaar voor 
de Nederlandse markt, maar door de 
introductie van het nieuwe caramelkoek-
je verwacht het concern een lichte groei. 
Eén variant op Café Noir in honderd jaar, 
is dat niet een beetje weinig? De Café 
Noir loopt goed en het in de markt zetten 
van een nieuwe variant houdt een zeker 
risico in, want de kans op mislukken en 
de daarmee gepaard gaande imagoscha-
de is altijd aanwezig, legt Brouwer uit. 
Toch lijken er genoeg innovaties moge-
lijk. Zo had Van Delft een glazuurkoekje 
aardbei. “Had, daar zeg je het goed”, 
reageert Brouwer. Toch sluit Verkade niet 

uit dat er meer varianten op Café Noir 
volgen. De ideeën liggen er. 

Natuurlijke geur- en smaakstoffen
Om zaken als smaak, textuur en kleur 
constant te houden, houdt Verkade zijn 
grondstoffen scherp in de gaten. “Want 
er is variatie in kwaliteit”, zegt Brouwer. 
Vorig jaar was wat dat betreft een uitda-
gend jaar en dan in het bijzonder voor 
degenen die zich bezighouden met Café 
Noir. Eind 2010 stapte het bedrijf over op 
het gebruik van alleen maar natuurlijke 
geur- en smaakstoffen. Dit had heel wat 
voeten in de aarde voor Café Noir. Het 
natuuridentieke amandelaroma in het 
product moest worden vervangen door 
een natuurlijk aroma met echte amande-
len. Amandelen zijn natuurproducten 
met variaties in smaak. Het vereist veel 
speurwerk om de verhouding en het 
soort amandel in zo’n natuurlijk aroma 
goed te krijgen. Ruim anderhalf jaar had 
Verkade nodig om alle koeken over te 
zetten naar natuurlijke geur- en smaak-
stoffen. 
Net als de meeste producenten heeft Ver-
kade last van de hoge grondstofprijzen, 
zoals die van suiker of amandelen. Hoe 
gaan ze daar mee om? Zomerdijk: “Er is 
een spanningsveld tussen productont-
wikkeling of productverbetering en de 
kostenstijging die dit met zich mee-
brengt. Natuurlijk willen wij ons op pro-
ductniveau altijd onderscheiden van de 
huismerken, maar wij willen ook prijs-
competatief blijven naast deze huismer-
ken.”
Bijna iedere week vindt er wel een grote 
promotieactie plaats van de Verkadekoe-
ken. Het bedrijf moet wel in het huidige 
retailklimaat met keiharde prijsconcur-
rentie. “We willen in het vizier van de 

consument blijven en onze grootste con-
current, het huismerk, voorblijven.” 
Brouwer: “Ze snoepen toch wat van het 
totaal af.” 

Marketing
Toch bestaan er geen specifieke marke-
tingcampagnes voor Café Noir. Die ver-

koopt zichzelf grotendeels, geloven ze in 
Zaandam. “Onze strategie is om marke-
ting te richten op nieuwe producten. Je 
moet laten weten dat je er bent. De Meis-
jes van Verkade (de reclamecampagne 
die reeds lange tijd loopt, red.) staan voor 
het hele merk. Dus ook voor Café Noir. 
Het merk Verkade is onze grootste bene-
fit.” 
Verbeterpunten voor Café Noir zien 
Zomerdijk en Brouwer niet zo één-twee-
drie. Wel maakt Brouwer zich zorgen om 
de beschikbaarheid van grondstoffen. 
Suiker is nauwelijks te krijgen en het 
baart Brouwer zorgen dat agrogrondstof-
fen in toenemende mate onderwerp wor-
den van speculatie. Dit drijft de prijs op.
Misschien is er toch nog een verbeter-
punt: Café Noir bevat maar een schamele 
1% koffiepoeder. “Koffie heeft een hele 
sterke smaak. Neem maar eens een likje 
koffie”, reageert Zomerdijk. 
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Honderd jaar likken

Maurice de Jong

‘Gemiddeld produceert 
Verkade 500 ton Café Noirs 
per jaar voor Nederland’

Café Noir kenmerkt zich door de dikke glazuurlaag en echte koffie. 
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