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De derde formule in de reeks Canadese super-
marktketens: T&T. De beelden doen denken aan 
Chinese grote supermarkten, zoals Hema van 
Alibaba. Maar T&T is toch echt een Canadese 
formule. 
Waarom is deze formule van belang? Even fanta-
seren: stel, je hebt in Nederland en België Tanger, 
en die groeit goed door. En Ahold Delhaize koopt 
deze formule. Een aankoop met het oog op de 
groeiende groep ‘allochtonen’, of politiek cor-
recter gezegd: ‘Nederlanders met een migratie-
achtergrond’. 

Of stel, over heel wat jaren: de Chinezen zijn voor 
ons niet meer alleen degenen die nasi en bami in 
ons land bekendmaakten of als toerist Amster-
dam en Giethoorn bezoeken, maar ook degenen 
die steeds meer invloed hebben op het foodas-
sortiment van ons, westerlingen. En stel dat wij, 
Nederlanders, over pakweg dertig jaar ook vis, 
schaal- en schelpdieren alleen willen bestellen 
als we ze zelf kunnen uitkiezen, in een aquarium, 
levend. We bedoelen maar. 
O, we kunnen trouwens ook andersom denken, 
hoor, net zo disruptief: het coronavirus is van 
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Dit zie je bij binnenkomst in de ‘T&T Supermarket’ in Richmond, nabij Vancouver. Dit filiaal is trouwens 

een ‘flagship store’. 

Aziatische gezichten aan de wand. Niet voor niets: T&T is dé formule voor de vele inwoners van de 

agglomeratie Vancouver van Aziatische komaf, van Chinezen tot Singaporezen tot Indonesiërs tot Taiwa-

nezen. Canadezen met een voorkeur voor Aziatisch eten zijn uiteraard ook welkom. Alle informatie is in 

het Chinees en het Engels. 

Oprichtster van T&T is Cindy Lee, in de Canadese detailhandel herhaaldelijk onderscheiden vanwege 

T&T’s combinatie van een oosters assortiment in een westerse supermarktpresentatie. Daarnaast ging 

T&T van meet af aan ver in ‘blurring’: vol horeca-elementen en tussenvormen van horeca en thuis-

verbruik. Het assortiment van T&T komt grotendeels uit de Chinese, Maleisische, Japanse, Koreaanse, 

Indonesische en Vietnamese keuken, slechts een fractie is westers.

Maar liefst 5.000 m2 vvo omvat deze T&T, aldus Erik Hemmes, en dus heeft-ie een ruime agf-afdeling. 

Zelfbediening, natuurlijk. Maar voor de klanten die voor ‘scan & go’ kiezen, is er een apart weegstation, 

met een dame die voor jou als klant je agf weegt.

We zien hier de ‘koningin onder het fruit’ liggen, de 

doerian. Alom omschreven als ’s werelds lekkerste 

vrucht, maar meteen ook als de meest stinkende.  

Daarnaast zien we hier uitleg over de vrucht ‘ate-

moya’. Eerst denk je: o ja, T&T wil ook steeds meer 

klanten trekken onder de niet-Aziatische Canade-

zen. Dan heb je met dit assortiment wel vaak wat 

uit te leggen. Dus dit zal vast wel een vrucht uit 

een Aziatisch land zijn… Nee, het is andersom: de 

atemoya groeit in Florida en in Australië, deze uitleg 

is er dus vooral ook voor de Aziatische klandizie.
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vleermuizen overgegaan op een ander zoogdier. 
En met die zoogdieren is het virus ook op de 
vismarkt van Wuhan beland. Dus misschien is de 
handel in levende dieren in China ooit wel hele-
maal voorbij – en verkoopt geen enkele Chinese 
levensmiddelenwinkel dan nog vis, schaal- en 
schelpdieren vanuit een aquarium. 

Goed. Deze T&T-supermarkt staat in Richmond, 
een stad ten zuiden van Vancouver, met ongeveer 
190.000 inwoners. In die stad is ook het hoofd-
kantoor van T&T gevestigd. Richmond maakt 
deel uit van de agglomeratie Vancouver. Het ligt 
er direct tegenaan. Zoals Amstelveen en Amster-
dam tegen elkaar aan gegroeid zijn. 
Erik Hemmes, van Erik Hemmes\Retail Advies, 
reisde afgelopen najaar naar Vancouver, bezocht 
er verschillende formules en ging ook vandaaruit 
op en neer naar Seattle (niet Canada, maar de VS) 
om bijvoorbeeld Amazon Go te bekijken en te er-
varen. Vatten we dit als één geheel op, dan is deze 

T&T de nummer drie in de serie, na Amazon Go 
in FoodPersonality december-januari en Loblaws 
City Market in FoodPersonality februari. 

In die laatste impressie, van Loblaws City Market, 
wezen we al her en der op de Aziatische etenswa-
ren van die formule. Bij de sushi en poke bowls 
stond: ‘gemaakt door onze collega’s van T&T’. De 
agglomeratie van Vancouver omvat (bronnen uit 
2016) zo’n 2,4 miljoen inwoners. Daarvan is vol-
gens Wikipedia ongeveer de helft van Europese 
komaf (dan kan het dus ook om immigranten van 
lang geleden gaan), maar die andere helft is van 
Aziatische komaf. Het gaat om ongeveer 500.000 
inwoners van Chinese komaf, en nog eens 
zo’n 550.000 mensen die afkomstig zijn uit (of 
ouders of grootouders hebben uit) Zuid-Korea, 
Japan, Taiwan, Vietnam, Thailand, Maleisië, de 
Filipijnen… tot India, Birma en Pakistan aan toe. 
Ziedaar de klandizie voor T&T met dat assorti-
ment van stoombroodjes tot varkensdarmen tot 

wokbuffetten tot vis en kreeft in aquaria.
In Vancouver e.o. is die immigratie-invloed niet 
eens van zo lang geleden: toen in de jaren negen-
tig van de vorige eeuw de Britten het ‘protectoraat 
Hongkong’ aan China overdroegen, immigreer-
den veel inwoners van die stad naar de westkust 
van Amerika, en dus ook naar Vancouver. Weg 
van de invloed van China met dat eenpartijstelsel: 
protesten in die stad hebben we juist het afgelo-
pen jaar weer duidelijk op tv-beelden gezien.
Bij T&T zien we overal Chinees en Engels. Of-
ficieel is Canada tweetalig, Engels en Frans zijn 
de twee voertalen. In het oosten van Canada, in 
Quebec, is de voertaal Frans, dat gebied heeft de 
taal behouden van de tijd dat Oost-Canada een 
Franse kolonie was. Maar in Vancouver, helemaal 
aan de andere kant, is van dat Frans niks terug 
te vinden. Na het Engels is het Chinees daar de 
tweede taal. Tegenwoordig heeft minder dan de 
helft van de inwoners in en rondom Vancouver 
Engels of Frans als moedertaal. 

De manier waarop T&T vis aan de man brengt, is een feest voor de zintuigen. 

Kijk, echt chic aangekleed is T&T naar onze maatstaven niet (veel steriel wit), 

maar de producten zijn hier kennelijk de helden.

T&T verkoopt vis, schaal- en schelpdieren zoals wij denken dat Aziaten dat 

willen. Vers. Levend. Vanuit aquaria. Maar dat niet alleen, T&T presenteert 

een lange counter met hele vissen (niet levend), die rechtopstaand uitgestald 

worden. En daarnaast nog vis in delen; gewoon, zoals wij dat gewend zijn. 

Maar niet voorverpakt.

Meteen naast de vispresentatie heeft T&T een ‘seafood’-counter. ‘You choose, 

we cook it, you eat it’, staat er in grote letters bij.
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Ja, maar hoeveel niet-Chinese Aziaten begrijpen 
het Chinees dan? Kennelijk genoeg. Allereerst 
spreken alle emigranten uit Taiwan Chinees, 
maar verder zijn er van oudsher zo veel Chinezen 
in Vietnam, Maleisië, Singapore, Indonesië etc., 
dat ook mensen met een achtergrond uit die lan-
den wel iets van het Chinees begrijpen. Zoals een 
Duitser van dertig jaar door mediabeïnvloeding 
en muziek en film genoeg van het Engels begrijpt 
om in een Tesco boodschappen te kunnen doen. 

T&T ontstond in 1993, gewoon, een Aziatische 
levensmiddelenwinkel, en genoemd naar twee 
dochters, Tina en Tiffany. En wie is dan de vader? 
Jack Lee.  
Maar het gaat veeleer om de moeder: Cindy Lee. 
Beiden afkomstig uit Taiwan (dus misschien 
heten zij beiden oorspronkelijk Li en zijn de 
voornamen wel verengelst). Cindy Lee, moeder 
van drie kinderen, opende een winkel, opende 

er vrij snel daarna nog een, en T&T kreeg steeds 
meer potentieel op basis van die toestroom aan 
Aziaten in Vancouver en omstreken. Maar Lee 
begon daar niet zonder investeerders aan. En 
die investeerders heten ook T&T, namelijk Tawa 
Supermarket en Tung Yee… hoe dat zit, laten we 
verder voor het gemak maar even zitten, maar 
ook die namen hebben een rol gespeeld bij de 
naam van de formule. Het blijft hoe dan ook bij-
zonder: ene mevrouw Lee ging van Taiwan naar 
Vancouver en nam haar man mee, met de centen 
en de steun van twee investeerders op zak, een uit 
Azië en een ander uit Californië, maar dan ook 
weer van Aziatische komaf. 
Ook bijzonder: T&T was niet zozeer een winkel, 
maar veeleer een combinatie van winkel, res-
taurant en afhaalrestaurant. Dus mevrouw Lee 
‘blurde’ al voordat de term goed en wel bestond. 

Vandaag de dag omvat T&T 27 vestigingen. 

Uiteraard de meeste winkels in Vancouver en om-
geving, maar daarnaast ook de provincies Alberta 
en Ontario. Tegenwoordig tot aan de oostelijk 
gelegen hoofdstad Ottawa en ook in de grootste 
stad van Canada, Toronto.
Die uitbouw naar 27 vestigingen klinkt als een 
prestatie van formaat en dat is het ook, maar 
dat is niet zomaar op eigen (financiële) kracht 
gegaan. Elf jaar geleden trokken die twee Azi-
atische investeerders zich terug, maar dat was 
omdat er een koper met een mooie zak geld aan 
de deur klopte: Loblaw Companies, de markt-
leider van Canada. Loblaw is de nummer één in 
Canada, qua bedrijf en qua formule. Vooral met 
de formule met dezelfde naam, Loblaw’s. Na die 
transactie behield Lee wel een aanzienlijk min-
derheidsbelang.

Loblaw Companies is genoteerd aan de beurs van 
Toronto, maar ruim 60% van de aandelen is in 

En zien we op die visafdeling ook producten die wij niet kennen of niet eten? Jazeker. Zoals: visballetjes om te frituren, uit de Singaporese keuken. En we zien in 

een aquarium ‘live abanole’. Eh… levende ‘zee-oren’. Familie van de zeeslakken en in verschillende regio’s in Azië een delicatesse. Goed idee voor AH, Jumbo etc.? 

Wellicht, maar dan moeten die wel opschieten, want de Aziaten hebben er daar al zo veel van gevangen dat de soort bedreigd is. Als Chinezen iets lekker 

vinden, dan gaat het natuurlijk hard.

De vleesafdeling; vooral zelfbediening, maar helemaal aan het eind zien we ook slagers. En 

verder zag Erik Hemmes hier onder andere: kippenharten, varkensdarmen en varkensharten. 

Bij ‘pork heart’ staat: ‘Sakura Farms’ en dat eerste woord zegt ons dat dit aanbod Japans is. 

Hemmes: “Ik had eigenlijk verwacht dat dit niet duur is. Áls wij al ingewanden eten, is het 

goedkoper dan spiervlees. Hier zeker niet: die varkensdarmen bijvoorbeeld, omgerekend 

€ 6,89 per kilo. Zou bij ons nog niet de helft opbrengen. Als het al te koop is.”
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handen van de familie die in Nederland de Bijen-
korf heeft, de familie Weston. Schatting: Loblaw 
Companies heeft ruim 20% marktaandeel in de 
Canadese supermarktsector, maar dan wel met 
alle andere formules erbij en dus ook T&T. En 
hoe groot is die sector? Vorige maand meldden 
we in deze reeks: € 88 miljard is aannemelijk. 
Na Loblaws hebben we nog Sobeys, de nummer 
twee, en dan de Jim Pattison Group en Metro, dat 
vooral in het Franstalige gebied Quebec opereert 
(niet te verwarren met het Metro uit Duitsland). 
Na deze ‘grote vier’ hebben we nog Walmart, met 
nog altijd zo’n 6 of 7% marktaandeel in Canada 
en vergeet ook niet de zelfbedieningsgroothandel 
Costco. De marktpartijen (zie ook FoodPer-
sonality februari) gebruiken allemaal nog veel 
verschillende formules. Loblaw Companies spant 
daarin de kroon, met meer dan twintig formule-
namen. Loblaw Companies omvat naast Loblaws 
en T&T de formules Your Independent Grocer, 
Atlantic Superstore, Zehrs, Provigo, Provigo Le 
Marché, Real Canadian Superstore, Maxi, No 
Frills, drogisterijformule Shoppers Drug Mart 
en mode- en schoenenketen Joe Fresh. De omzet 

in het jaar 2018 van Loblaw Companies was 
(omgerekend) ruim € 32 miljard. De detailhan-
delsomzet is de hoofdmoot, € 31,5 miljard. De 
levensmiddelentak daarvan behaalde een omzet 
van € 22,6 miljard. Een verdere uitsplitsing naar 
formules geeft het bedrijf niet, dus de omzet van 
T&T… geen idee. 
Voor de bijzonderheden van de familie Weston 
verwijzen we naar FoodPersonality februari. 
Even kort: ze zijn meerderheidsaandeelhouder 
van Loblaw, maar ook eigenaar van warenhuis 
Selfridges in Engeland, en via dat belang zijn ze 
zoals gezegd ook weer de eigenaar van ‘onze’ Bij-
enkorf. En door een overname van jaren geleden 
in Ierland zijn ze ook eigenaar van Primark. En 
van Associated British Foods, een verzameling 
fmcg-merken in vooral Engeland.

Ondanks die overname en de invloed van de 
Westons verdween Cindy Lee niet uit beeld, 
integendeel. Zij bleef aan het hoofd van het 
bedrijf staan. En Loblaw zorgde natuurlijk met de 
stevige kaspositie dat T&T flink kon uitbreiden. 
Hoe verder je naar het oosten van Canada trekt, 

hoe minder consumenten van Aziatische komaf 
er zijn, maar T&T is nog lang niet klaar met de 
uitbouw. Op de site van T&T staat een opmerking 
die waarschijnlijk van 2019 is en niet geactuali-
seerd is, maar goed, er staat: voor volgend jaar 
verwachten we openingen van ongeveer tien 
extra winkels. 
Sinds zes jaar is Cindy Lee wel meer uit beeld. In 
2014 is dochter Tina haar opgevolgd. 
Tina Lee heeft verklaard dat T&T in die uitbrei-
dingsgolf niet alleen moet fungeren als formule 
voor de consument van Aziatische komaf, maar 
ook voor de Canadese consument van Europese 
komaf. En zij ziet ook de verschillen tussen de 
immigrés van toen versus de tweede generatie: 
kind van immigranten maar wel geboren in 
Canada. 
Dan nog blijft het een vraag: hoe stel je een 
assortiment samen dat zowel Chinezen als Japan-
ners als Vietnamezen als Indonesiërs van alles te 
bieden heeft, zonder dat je een winkel gaat wor-
den voor immigranten uit twintig verschillende 
landen? Een schitterende uitdaging dus.
Cindy Lee’s afscheid van T&T is niet onop-

Dit is een mate van blurring zoals we die in de Neder-

landse sector niet kennen. Counters met kant-en-klaar 

eten, counters met eten dat zelfs al warm is (‘caution: 

hot’, staat er bij een eiland met bakjes gestoomde rijst 

en vergelijkbare artikelen). Daarnaast heeft deze T&T 

een uitgebreide horecavoorziening, die goed vol zit op 

het moment dat Hemmes er is.

Ook opvallend: op de achterwand een grote verlichte 

plaat met daarop de koks die hier het werk doen

En – ook een vorm van blurring, eigenlijk, maar dan 

‘totaal niet Aziatisch’ – we zien gewoon een 

Starbucks-counter in deze supermarkt.
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gemerkt voorbijgegaan. Ze is de laatste jaren 
herhaaldelijk op verschillende businesspodia 
onderscheiden voor haar ondernemerschap. 
Tegelijkertijd is dochter Tina een rolmodel in 
wording. Bijvoorbeeld: toen de Amerikaanse 
president Donald Trump een delegatie van dertig 
succesvolle Canadese vrouwelijk ‘entrepreneurs’ 
op het Witte Huis ontving, was Tina een van hen. 
En toen de Canadese premier Justin Trudeau 
op handelsmissie naar China ging, maakte Tina 
deel uit van de bijbehorende delegatie. Als er 
in Canada een discussie speelt over diversiteit, 
etniciteit en gelijke kansen, dan is er altijd wel 
iemand die zegt: ja, maar de familie Lee dan? Het 
kan allemaal wél bij ons.
Dat wil trouwens niet zeggen dat T&T alleen 
maar een succesverhaal is. De formule heeft tot 
tweemaal toe zware kritiek in de media te verdu-
ren gehad door beschuldigingen van ondermaat-
se betalingen van werknemers die direct uit een 
Aziatisch land kwamen. En T&T zat werknemers 
dwars die lid van een vakbond wilden worden. 
Ook even een schandaal in de media. En dan 
werd het rolmodel in de context van gelijke 
kansen meteen eventjes om zeep geholpen: ex-
Aziaten die Aziaten uitbuiten. Een gevoelige tik.

Goed. Dochter Tina aan het roer dus. En Tiffany 
dan? Die werkt ook in de zaak, maar we konden 
niet vinden wat ze daar doet. O, maar dan zoek je 
die naam toch op LinkedIn? Jaja, maar op Linke-
dIn zijn 1.113 personen met de naam Tiffany Lee. 
Lee is in Azië zoiets als De Vries of De Jong.
Maar er is nog iets geks. Cindy Lee was toch 
moeder van drie kinderen? Inderdaad, naast Tina 
en Tiffany hadden we er nog een. Zoon Jason, 

jongste van de drie. Tina heeft na haar aanstel-
ling als ceo in Canadese media wel eens verteld 
dat zij in haar kinderjaren altijd ervan uitging 
dat broer Jason de opvolger zou zijn, want: ‘in 
een traditioneel Chinees-Taiwanees gezin is de 
(oudste) zoon de natuurlijke opvolger’. Kennelijk 
pakte dat anders uit. Er is nooit bij verteld hoe 
dat dan ging. Het blijft ook onduidelijk wat die 
Jason dan doet. Bovendien, het blijft dan opeens 
ook vreemd waarom de formule is genoemd naar 
twee dochters en dat aan de naam van de broer 
voorbij is gegaan. Het zou geen goede naam zijn, 
met de J van Jason erbij, aldus de familie destijds. 
Met al die halve antwoorden over de eigen 
geschiedenis draait de familie zo nu en dan een 
beetje om de hete brij heen? 
Dat is ook maar weer de vraag, bij T&T is ene 
Shichen Li werkzaam. Als hoofd inkoop voor 
T&T. Shichen Li kun je zó verengelsen tot Jason 

Lee. In dat geval is-ie dus gewoon inkoopbaas bij het 
bedrijf van z’n familie en schrijft hij zijn naam liever 
wat minder Engels en wat meer Chinees?  
Verder: ergens op internet vinden we een uitnodi-
ging voor een seminar of netwerkbijeenkomst waar 
ene ‘Jack Lee’ komt spreken, vermeld als: oprichter 
van T&T. De man van Cindy dus! Is hij toch ook 
oprichter? 
We geven het op, hoor.
Ceo Tina heeft inmiddels zelf ook alweer kinderen. 
Drie. Zoals haar moeder. En of die alle drie een 
voornaam met een t als beginletter hebben gekregen 
om zo qua naam gemakkelijk de volgende opvol-
gingssituatie in te glijden, vertelt het verhaal niet, 
maar de derde is een dochter en die heet Taylin. En 
dat móet een bedoeling hebben. ■

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

Ook het broodaanbod is voor ons, met een Nederlandse bril, bijzonder. Ten eerste zien we een Aziatische 

consument bij een presentatie van allerlei gevulde broodjes om te stomen. Bapao dus. We zien de grote 

keuken waarin allerlei broden worden gebakken en dan zien we dat ze ook croissants maken, Franser 

kun je het niet krijgen. 

Maar dan bij het gebak weer een okerkleurige mangotaart. Mangotaart? Dat zou wel een aardige op-

dracht zijn voor de deelnemers van Heel Holland Bakt.

Maar tussen al deze creativiteit zien we ook een schap vol broden van fabrikanten, zoals dat in Neder-

landse supermarkt niet of nauwelijks meer te zien is. Brood van… wij zouden zeggen: Bums, Kelderman, 

Tarvo… We bedoelen: brood met een A-merk. Verre historie voor de Nederlandse supermarkt. Oké, in 

Engeland en in de VS zie je dit ook wel, daar niet van. Maar waarom al die merknamen zo overduidelijk 

tegen de wand? Het zou kunnen dat de Aziatische consument nogal wantrouwend is als het gaat om 

een artikel als brood en daar liever ‘de zekerheid’ heeft van een voorverpakt artikel en een A-merk als af-

zender erbij. Denk ook even aan dat vervuilde melkpoeder van jaren geleden in China, waarbij Chinezen 

overal in westerse winkels babyvoeding kochten en zelfs Kruidvat de schappen leeg had. Dat is wellicht 

meteen ook de reden waarom T&T zo ‘clean’ en zo steriel overkomt in vooral de dkw-gangpaden. Voed-

selveiligheid als visuele boodschap. Over het coronavirus willen we het hier niet eens hebben.

Nog even over dat voedsel-

wantrouwen: wel eens in 

een Albert Heijn of Jumbo 

een beeld van het team ge-

zien dat verantwoordelijk 

is voor voedselveiligheid? 

Een beeld bijvoorbeeld van 

Anita Scholte op Reimer en 

haar mensen in Zaandam? 

Hier in deze T&T zie je zo’n 

team wel. ‘Meet our food 

safety & quality assurance 

team’… tien mensen, in 

witte jassen. 
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