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In de reeks beelden van Erik Hemmes van Erik 
Hemmes\Retail Advies van opvallende levens-
middelenwinkels in Parijs deze maand de laatste. 
Het ging ons niet om ketens als Carrefour, 
Auchan of Leclerc. In deze reeks kwamen tot 
nu toe voorbij: de levensmiddelenafdeling van 
Galeries Lafayette, banket- en delicatessenwinkel 
Fauchon, de semi-biologische buurt-/grotestads-
formule Franprix Noé van Casino Groupe. En 
Hemmes liep door marktstraat Rue Daguerre, 
met allemaal speciaalzaken, met bijzondere 
waren en soms open puien. 

Maar we begonnen met een van de mooiste: ‘La 
Grande Épicérie’, onderdeel van Le Bon Marché. 
En daar eindigen we ook mee.
Twee keer een formule in dezelfde reeks, zegt 
dan de oplettende volger van deze rubriek? Ja, 
inderdaad.
Hemmes bezocht La Grande Épicérie begin no-
vember. Een prachtwinkel, waar ook aardig wat 
buitenlandse Parijs-bezoekers zich in wentelen. 
Hemmes zag ook een aankondiging: ‘binnenkort 
opening aan de Rue de Passy’. En hij ging terug. 
Zodat we een beeld van ‘de grote épicérie’ hebben 

zoals die er al jaren was, en een beeld van de 
nieuwe.
Tot nu toe was er altijd één vestiging van La 
Grande Épicérie, aan de Rue de Sèvres. Sinds 
november is er dus een tweede, nieuwe. Deze is 
ook onderdeel van Le Bon Marché, de warenhuis-
formule, of anders gezegd: half warenhuis (‘Bon 
Marché’), half levensmiddelenwinkel (‘Grande 
Épicérie’). De eerste heeft nu de naam ‘La Grande 
Épicérie de Paris de Rive Gauche’ en deze tweede 
‘La Grande Épicérie de Paris de Rive Droite’. 
Rive gauche en droite: dat slaat op ‘linkeroever 
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De pui van de nieuwste ‘La Grande Épicérie’. Mooi gedaan, hoor, met al dat groen tegen de wand. 

Hemmes: “Zo ziet het er ook aan de andere kant van het gebouw uit. Daar is ook een ingang. Past het bij 

een foodwinkel? Ik vind van wel.”

Natuurlijk, baguettes, flûtes, pains de campagne etc. in alle soorten en maten op deze broodafdeling. Het personeel is in stemmig zwart gekleed. Hemmes: “En 

een inrichting met natuurlijke materialen: hout, steen en marmer. Versterkt de uitstraling van het brood.”
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en rechteroever’ – van de Seine, die dwars door 
Parijs loopt.
En natuurlijk is ook deze winkel een lust voor het 
oog. En voor de tong. Of zoals we in FoodPer-
sonality november zeiden: La Grande Épicérie 
is voor de Parijzenaren wat Harrod’s is voor de 
Londenaren en KaDeWe voor de Berlijners.
De indeling is ongeveer hetzelfde: droge kruide-
nierswaren (dat zou ook gek zijn, als die er niet 
waren, terwijl je op z’n Frans ‘de grote krui-
denierderij’ heet), versafdelingen, een enorme 
wijnvoorraad en ‘keukens’. Met ‘keukens’ wordt 
bedoeld: bedieningsafdelingen van vlees, vis, 
brood etc., waar je als klant ook een hapje kunt 
eten, klaargemaakt door chique en waarschijnlijk 
ter zake kundig personeel. En nog los daarvan 
een restaurant. La Grande Épicérie ‘blurde’ er al 
lustig op los toen de Nederlandse supermarktsec-

tor dat woord nog niet gebruikte, en dat doet het 
hier ook weer.
Er wordt ook thuisbezorgd. Gezien het prijs-
niveau van de formule hoeft dat ook geenszins 
verlieslijdend te zijn (maar je kunt als chauffeur 
wel goed vast komen te zitten in Parijse files, dat 
natuurlijk weer wel; hopelijk worden ze per uur 
betaald en niet per rit).

Traditioneel krijgt u dan altijd wat uitleg van ons 
over de geschiedenis van de formule en van de re-
tailorganisatie, over de oprichter(s), wellicht over 
het aantal m2 vvo of het aantal artikelen en altijd 
de opmerkelijke gebeurtenissen en het antwoord 
op de vraag ‘wie zit er aan het roer’ en ‘hoe gaat 
het met de formule en/of het bedrijf?’.
Maar we maken het niet moeilijker dan het is. 

Sinds november, toen we in deze rubriek over 
deze formule schreven, is er niet zoveel veranderd 
bij Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), dat 
concern is de eigenaar. Voor de beleggers onder 
ons; zelfs het aandeel doet weinig. Ten tijde van 
de eerste impressie in dit blad deed het aandeel 
LVMH op de Parijse beurs ongeveer € 245,-, en 
nu (eind maart) staat-ie op € 250,-. Oud geld, dat 
nauwelijks beweegt.
La Grande Épicérie is dus onderdeel van Le Bon 
Marché, en dat is op zijn beurt weer onderdeel 
van de detailhandelstak van LVMH, een conglo-
meraat dat in luxegoederen handelt. De jaarom-
zet van LVMH geheel is ongeveer € 42,6 miljard 
(2017), een mooie stijging, trouwens, vergeleken 
met de € 37,6 miljard van 2016. De operationele 
winst steeg eveneens, van € 7 naar ruim € 8 

Dit is niet de hele agf-afdeling, dit is de afdeling ‘alleen biologische agf’. Met op de voor-

grond kruiden in potten. Nee, geen zwarte plastic potjes, maar terracotta potten.

De wijnafdeling… niet alleen heeft La Grande Épicérie hier weer 

een aanbod liggen om ú tegen te zeggen, het heeft ook weer 

visueel flink uitgepakt. Blikvanger is onder andere dat grote, 

doormidden gezaagde wijnvat, maar de aankleding en de be-

lichting van de langwerpige kelder mogen er ook zijn. Hemmes: 

“De opzet en uitvoering zijn uniek, kwalitatief hoogwaardig, en 

tegelijkertijd is eenvoud troef.”

Gezond mág, maar verwennen is hier natuurlijk veel belangrijker. Dus oogt de presentatie 

met biscuits aantrekkelijk en dat koppel hierboven, dat voor de ronde wand met bijzon-

dere chocolade staat, zal zich al helemaal een kind in een snoepwinkel voelen. Mits je er 

wel de centen voor hebt, hè? Want overal op de beelden van Hemmes zien we best gedis-

tingeerd geklede klandizie rondstruinen. Geen rapperspetjes, geen witte joggingbroeken, 

geen tatoeages die uit een T-shirt de hals in kruipen.
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miljard, dat is een forse stijging, en je ziet meteen 
ook dat luxegoederen toch een andere marge 
opleveren, bijna 20% brutomarge. 
Maar goed, zoals gezegd, het aandeel doet weinig. 
Ook al schiet de afzet van LVMH in China om-
hoog, kennelijk maakt het weinig indruk.
LVMH omvat vijf activiteiten: wijnen en gedistil-
leerd, mode en lederwaren, parfum en cosmetica, 
horloges en juwelen en detailhandel. 
We noemen even een paar merken, die we ook 
in FoodPersonality november noemden: Moët 
& Chandon, Hennessy, Dom Pérignon, Veuve 
Clicquot (champagne, cognac en dan nog tal van 
prestigieuze wijnhuizen), Louis Vuitton, Donna 
Karan, Fendi, Kenzo (mode en lederwaren), 
Acqua di Parma, Guerlain, Givenchy, Dior (par-
fums etc.), Tag Heuer, Hublot, De Beers (horloges 
en sieraden). Zoek ze maar ’s op, allemaal even 
chique. 
En onder ‘detailhandel’ valt behalve La Grande 
Épicérie/Le Bon Marché nog drogisterijketen 
Sephora, DFS (winkels in de belastingvrije 
gedeelten van vliegvelden) en Miami Cruiseline 
Services (zelfde idee, maar dan op cruisesche-
pen).
LVMH vermeldt geen omzetten en winsten van 
de ‘épicérie’ en/of van de ‘marché’. Jammer.

Maar – en dat meldden we toen ook al – over de 
grote roerganger hiervan hoeven we ons geen 
zorgen te maken. 
Op de dagelijks raadpleegbare miljardairsindex 
van Bloomberg (dagelijks hiernaar kijken, daar 
zou je toch hartstikke gefrustreerd van worden?) 
staat Bernard Arnault op plaats vijf, met een 
geschat vermogen van (omgerekend vanuit de 
dollarweergave van Bloomberg) € 54 miljard. 
Daarmee moet hij voor zich laten: Jeff Bezos 
(Amazon), Bill Gates (Microsoft), Warren Buffett 
(’s werelds bekendste belegger en ‘KraftHeinz-
fan’) en Amancio Ortega van Zara/Inditex. 
Maar hij laat achter zich… ook niet de minsten: 
Carlos Slim (de telecom-Mexicaan die ooit KPN 
wilde kopen), Mark Zuckerberg van Facebook 
(die tot nu toe een moeilijk jaar heeft), Larry 
Ellison van Oracle, Larry Page en Sergey Brin 
van Google/Alphabet, Jack Ma van Alibaba en 

Vier etages voedings- en genotmiddelen, met de nadruk wat ons betreft op het laatste. In de kelder wijn en aperitieven, kazen, vleeswaren, een aparte hammenafdeling 

en een ‘cuisine’. Beganegronds brood & banket, agf, vlees, grill, vis. Eén hoog dkw, koffie en thee afzonderlijk, bier en drogisterij-artikelen en twee hoog het restaurant.  

Winkelwagens? Je zou zeggen van niet, met al die roltrappen en etages, maar La Grande Épicérie heeft wel degelijk winkelwagens, alleen zie je niet veel klanten daarmee 

rondlopen. Hemmes: “Je rekent hoe dan ook per afdeling af, je hebt hier niet zoiets als een kassa aan het eind van een route. Maar ik heb eigenlijk niet kunnen zien hoe 

deze winkel controleert.”

Van winkels als deze kunnen we ‘leren blurren’, zeggen we altijd maar. Op ongeveer 

vijf plekken in La Grande Épicérie zijn er baropstellingen of lagere zitgelegenheden 

met een tafel, om wat te eten, te drinken, hoe dan ook, te proeven. Ook op de etage 

met voornamelijk dkw. Hemmes: “Die eetplekken zijn een onderdeel van het thea-

ter, maar gezien de vele etende en drinkende klanten zou het me niet verbazen als 

40% van de omzet uit deze horecavorm komt. Dan tel ik het restaurant wel mee.”
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de Amerikaanse ‘industriële gebroeders’ Charles 
en David Koch, die twee jaar geleden de grootste 
spendeerders achter de Trump-campagne waren 
(tenminste, zolang we er niet zeker van zijn dat 
het Vladimir Poetin was).
Boert Arnault zo goed? Ja. We zouden ook Forbes 
als bron kunnen kiezen, maar volgens Forbes 
bezit hij nog meer. Die 54 miljard omgerekend 
in euro, volgens Bloomberg is dat een forse 
stijging vergeleken met een paar maanden terug, 
maar Arnault heeft een verkoop gedaan met 
modehuis Dior. Maar dan is het nog vreemd, 
want in november meldden we 36 miljard. Die 
enorme stijging van 18 miljard kunnen we alleen 
maar verklaren door valuta-omrekeningen en 
doordat de dollar en de euro verder uit elkaar zijn 
gegroeid.
Boert Arnault zo goed met LVMH? Dat valt te 
bezien, dat aandeel doet weinig en daar heeft hij 

vast veel van. 
Maar het is niet zijn enige broodwinning. Via 
andere maatschappijen heeft hij een grote stem 
in het wel en wee van Carrefour, om maar ’s 
wat te noemen. Boert Arnault dan zo goed met 
Carrefour? Nou nee, ook Carrefour heeft het niet 
makkelijk, de gigant van ‘hypermarkt tot buurt-
winkel’ is voor de zoveelste keer in tien jaar ‘een 
reus in transitie’.
Misschien zijn die schattingen wel net zo voor de 
vuist weg als sommige toegedichte vermogens in 
de jaarlijkse Hollandse Quote.
Ondanks alle mist blijven we volhouden: u hoeft 
zich over Arnault geen zorgen te maken. Iemand 
die momenteel uit eigen portefeuille een nieuw 
cultuurcentrum in Parijs laat bouwen, met die 
grondprijzen van vandaag, en dan in de Franse 
hoofdstad; nee, dat zit wel snor.
En bovendien, zolang iemand als Arnault een 

detailhandelsjuweel als La Grande Épicérie laat 
voortbestaan en uitbouwen, wie zijn wij om er 
dan wat van te zeggen?  
Nog even, net voor de deadline, naar het aandeel 
LVMH gekeken: dat staat opeens op € 262. Toch 
opeens weer 5% omhoog. Nee, over Arnault 
hoeven we ons geen zorgen te maken.

Volgende maand? Dan komt Erik Hemmes terug 
met foto’s van iets totaal anders. Uit München. 
Stad van dé grote Duitse voetbalclub, van BMW, 
van het ‘Oktoberfest’, maar door bijvoorbeeld 
Siemens is München ook dé ‘techstad’ van Duits-
land, een stad die hoog scoort in de verschillende 
‘quality of life’-indexen. En aan sommige winkels 
is dat goed te zien. ■

Meer foto’s zien? 
Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl. 

En hier zijn we in het restaurant, met als naam ‘La Rive Droite’; passend bij ‘La 

Grande Épicérie de Paris de Rive Droite’ – de rechteroever: de andere vestiging 

van La Grande Épicérie wordt nu, met deze tweede erbij, ‘aan de linkeroever’ 

genoemd. De naam komt van de weerszijden van de rivier de Seine, die door 

de stad stroomt.

En het zit gewoon vol! Hemmes: “Deze foto maakte ik iets na tweeën, op 

een zondag. Dat is wel een tijdstip waarop de beter gesitueerde Fransen hier 

willen zitten lunchen. We zijn hier wel in een wijk waar de vierkantemeterprijs 

van een appartement rond de € 12.000,- is.”

De visafdeling; met bediening, uiteraard. Die bediening zien we hier alleen niet. En dat zie 

je ook aan die mevrouw, die kennelijk bij deze zaak niet verwacht dat er niemand bij de vis 

staat… hoe dan ook, het is bediening (deze mevrouw heeft verder trouwens een winkel-

wagen, dat kan dus wel degelijk in deze ‘luxelevensmiddelenwinkel’ – benieuwd, eigenlijk, 

voor wat voor een kassabedrag zij inkoopt hier…)

Let trouwens even op de wand van mozaïek. Allereerst het feit dat het mozaïek is, ten 

tweede de kleuren; bruin-grijs-blauwe vissen, in witte golvenkoppen. Je moet er als decora-

teur maar opkomen om voor het zeewater níet blauw te kiezen.

En natuurlijk vis op ijs - wat dachten we anders? We zijn hier in een wereldzaak.

En mochten we denken dat La Grande Épicérie 

altijd ruimte voor producten heeft; nou, kennelijk 

heeft het bedrijf hier moeten kiezen voor de wand 

als presentatiemiddel, in plaats van een rek of 

stelling. Maar je kunt er wel onderdoor lopen. Het 

heet hier de ‘brasserie’ (de brouwerij), dat is wel 

weer een beetje overdreven, want hier wordt echt 

niet gebrouwen, hoor. Maar goed.

Wel weer bijzonder; die flessen bier links en boven 

de doorgang in roze en aqua, die lijken toch totaal 

niet meer op bierflessen? Hemmes: “Ja, maar kijk 

dan ook maar eens naar lokale en/of streekbieren 

in ons land, daar zie je dat ook. De presentatie 

tot aan het plafond is een manier van La Grande 

Épicérie om het motto ‘grote hopen doet verkopen’ 

aan te houden. Goed gedaan, naar mijn idee. En 

ook bijzonder door die ingang en het bierlokaal 

erachter.
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