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Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
reist geregeld naar het buitenland om bijzondere 
formules te bezoeken voor FoodPersonality. In de 
vorige editie kwamen we met een impressie van 

een bijzondere Interspar in Wenen. En dit hier is 
Julius Meinl, ook in Wenen.
Eerst nog even wat marktcijfers over de Oosten-
rijkse supermarktsector.

Oostenrijk telt ruim 8,8 miljoen inwoners. De 
omzet van de Oostenrijkse supermarktsector 
bedraagt ongeveer € 24 miljard en dat is gezien 
het aantal inwoners een hoog bedrag, als je dat 

FOOD RETAIL IN OOSTENRIJK

Julius Meinl

In de reeks food retail in 

het buitenland, 

met beelden van Erik 

Hemmes, deze maand 

Julius Meinl in Wenen. 

Door: Gé Lommen   Foto’s: Erik Hemmes

‘The House of Julius Meinl’ is gelegen ‘Am Graben’, een winkel-

straat in Wenen die chique is, gezien de winkels van Giorgio 

Armani, Dolce & Gabbana, Fendi, Breitling etc. De beroemde 

St. Stephansdom aan het ene uiteinde, de ‘Pestzuil’ (een her-

denkingsmonument) aan het andere.  De blikvanger van Julius 

Meinl is vooral het terras. Dat Julius Meinl niet ‘das Haus’, maar 

‘the House’ op de pui heeft staan, illustreert dat deze zaak het 

vooral van toeristen moet hebben. Toeristen die wellicht het 

beroemde koffiemerk kennen.

Vrij vooraan binnen ademt Julius Meinl klasse en kwaliteit uit, het is bijna erfgoed als we denken aan de geschiedenis van het bedrijf. Het is nog niet zo prestigi-

eus als KaDeWe in Berlijn,  La Grande Épicérie in Parijs, Harrods in Londen, maar het komt aardig in de buurt. 

Vooraan in de winkel zien we de kassazone, maar ook een wijnbar, een koffiebar – uiteraard, als je bedenkt dat Julius Meinl hét Oostenrijkse koffiemerk is – en 

de keuken waar de gerechten en hapjes voor de gasten op het terras worden bereid. 
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met Nederland vergelijkt: maar het prijsniveau in 
Oostenrijk is wat hoger dan in Nederland (die
 € 24 miljard is overigens een bedrag uit 2020). 
Spar Österreich is marktleider in de branche 
van dat land. Het behaalde in 2021 een consu-
mentenomzet van € 8,63 miljard en hee� een 
marktaandeel van 36%. De nummer twee in de 
Oostenrijkse branche is het Duitse Rewe, met een 
marktaandeel van bijna 34% (met formules als 
Billa en Penny). 

Maar we zeggen er meteen bij: daar hee� Julius 
Meinl niks meer mee te maken. Dit is geen super-
markt. Want: eeen levensmiddelenzaak, verdeeld 
over twee etages. Een wijnbar. Een ko�ebar. Een 
terras buiten, met een gerechtenkaart... 
Julius Meinl hee� hier een assortiment van 
ongeveer 18.000 items, aldus het bedrijf zelf. En 
het oppervlak van de beide etages omvat in totaal 
1.100 tot 1.200 m2 vvo.
En hoeveel van zulke winkels hee� Julius Meinl? 

Maar één. 
En voor wie denkt: ‘ja, maar, Julius Meinl; dat was 
toch een keten?’, ja, dat klopt, maar: ‘das war ein-
mal’. Dit is wat overgebleven is: een �agship store. 
Want ruim 150 jaar na de oprichting is Julius 
Meinl ‘gewoon’ een ko�e- en theeproducent, met 
deze �agship store in hartje Wenen.

In 1862 opende ‘Julius Meinl de eerste’ – ja, we 
komen nog tot Julius Meinl VI, hoor – een winkel 

Het terras en die horeca helemaal vooraan 

zullen dan misschien voor de toerist zijn. Maar 

Julius Meinl biedt een compleet levensmidde-

lenassortiment voor thuis. En is er dus oók voor 

de consument die in de omgeving woont. 

De agf is mooi gepresenteerd, zoals de tomaten 

en andere groente; in ronde schalen.

Hemmes was hier in juni, dan is het niet gek 

dat hier asperges liggen. Hemmes: “Voor een 

beeld van de prijs: volgens Supermarktscanner.

nl was de prijs van asperges in Nederlandse 

supermarkten: € 4,- voor 500 gram. Hier kost 

die 500 gram € 14,90. Het zal wel topklasse zijn. 

Mooi gepresenteerd: in mandjes met daarin een 

papieren onderlegger, zoals we dat van gebak 

en taart kennen. En sauce hollandaise erbij.”

De visafdeling biedt buiten de nodige variatie ook 

verschillende varianten kaviaar. Hemmes: “Bij de vis 

die in zelfbediening wordt verkocht, is de wand van 

marmer! Kwaliteit, is hier het uitgangspunt. Het is 

verzorgd, schoon, er is geen storende communica-

tie, de nadruk ligt op het product vis zelf, klaar. Met 

bijpassende wijnen.”
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voor ko�ebonen, kruiden en specerijen, in ons 
land zouden we toen zeggen ‘koloniale waren’. 
Maar keizerrijk Oostenrijk, naderhand de ‘Dub-
belmonarchie’ Oostenrijk-Hongarije genoemd, 
had geen koloniën zoals Engeland, Frankrijk, 
Portugal en Nederland, om er maar ’s een paar te 
noemen. En o ja, dat hebben keizer Frans Josef I 
en diens voorgangers als Maria �eresia wel ge-
probeerd, maar dat mislukte. Sterker nog, Julius 
Meinl hee� begin vorige eeuw een tijd lang een 
importbureau in Londen gehad om wat directer 
aan de bron in te kopen.
Ko�e was het belangrijkste product van Julius 
Meinl. En Meinl bleek zich te onderscheiden, hij 
vond een nieuwe manier van bonen branden uit. 
Zonder de bijsmaak van de scheikundige stof 
waar je die bonen mee brandt. Meinl werd daar-
door destijds hét onderscheidende ko�emerk.
Meinl breidde het assortiment door de jaren heen 
uit. �ee, koek, banket, jam, chocolade, bonbons 
en daarna kwam ‘hartig’ erbij, met groente (en 
fruit) in blik, en azijn, olie, deegwaren, mosterd 
etc. Veel daarvan was eigen productie. Dat was 
in die tijd niet zoveel anders dan bij bijvoorbeeld 
Albert Heijn in ons land.
In 1913 komt zoon Julius Meinl II aan het roer en 
die breidt uit met meer winkels, en in die jaren 
wordt Meinl ook een belangrijk margarinemerk.
Een generatie later: Julius Meinl III gaat vanaf 
de jaren dertig leiding geven. Eind jaren dertig 
omvat Julius Meinl 700 winkeltjes. Maar Oos-
tenrijk is dan al in handen van de nazi’s. Meinl 
III is met een Joodse vrouw getrouwd en vlucht 
met haar het land uit, de keten en de fabrieken 

Een supermarkt met een trap? Nee, dan weet je dat je eerder in een soort warenhuis bent. 

Alleen, Julius Meinl verkoopt eten en drinken, maar geen mode etc. En het is ook niet 

zomaar een trap; een statige, alsof je keizer Franz Joseph zelf bent als je met waardige 

schreden afdaalt. Maar wat moet je dan, als je met je winkelwagen naar de eerste etage 

wil, omdat daar bijvoorbeeld brood, kaas en wijn gepresenteerd ligt? Geen nood, Julius 

Meinl heeft een lift. Van bovenaf zien we nog eens goed hoe chique en traditiegetrouw 

deze winkel is. Kijk alleen al naar die man met stropdas. Wellicht is dat de manager van 

dit geheel.

De broodafdeling. Waar-

schijnlijk met vooral typisch 

Oostenrijkse varianten.

Mooi en chique is hier het vele 

houtwerk van de inrichting. 

Hemmes: “Klassieke parket-

vloer met visgraatmotief. Een 

‘industrieel’ open plafond met 

de buizen en leiding zichtbaar. 

Ik trof de klantentoiletten 

hierachter aan, midden in de 

zaak, en niet in een verborgen 

hoekje. Dan stel je de klant 

centraal, toch?”

De kaasafdeling, met uiteraard kazen vanuit 

heel Europa, maar ook Oostenrijkse Alpenva-

rianten. Grappig ook: aan dit koppel te zien 

mag je gewoon met je hond naar binnen. 

Als je ‘m maar fijn in je eigen tas houdt, in de 

winkelwagen. We vermoeden dat je bij Julius 

Meinl niet met een Ierse wolfshond zomaar 

naar binnen mag.
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komen in handen van de nazi’s, de oude Julius 
II wordt weer aan het hoofd gesteld en moet de 
nazi’s gehoorzamen. In de Tweede Wereldoor-
log moet Julius Meinl veel winkels opgeven en 
wordt het bedrijf steeds meer een producent van 
levensmiddelen en dranken voor het Duitse leger. 
Julius II komt tijdens de oorlog te overlijden. Zijn 
testament luidt: als de nazi’s de oorlog winnen, 
mag zijn geadopteerde zoon Fritz leiding geven. 
En als de geallieerden winnen, kan de gevluchte 
zoon Julius III weer terugkeren en dan moet die 
weer leiding gaan geven. Beide worden werke-
lijkheid, eerst is Fritz de directeur, maar in 1947 

keert Julius III weer terug op zijn post. 
En in de decennia na de oorlog bouwen Julius 
III en vervolgens diens zoon Julius IV de keten 
weer uit, tot ongeveer 280 �lialen. Meinl doet ook 
overnames. Eind jaren negentig van de vorige 
eeuw hee� Meinl met honderden vestigingen 
zelfs 5% marktaandeel.
Maar dan ontstaat er kennelijk meer prijsconcur-
rentie en wordt Julius Meinl verlieslijdend.
Nazaat Julius V lijkt de pechvogel uit de dynastie. 
Hij verkoopt winkels aan concurrent Billa (on-
derdeel van het Duitse Rewe) en aan marktleider 
Spar. Julius Meinl hee� ook winkels in Hongarije, 

Tsjechië en Polen. De Poolse zaken worden aan 
Tesco verkocht, de Hongaarse aan Delhaize en de 
Tsjechische aan Ahold. Daarna gaat de leegloop 
verder, alles gaat naar Oostenrijkse concurrenten. 
Julius Meinl beperkt zich tot de productie van 
ko�e, met een productielocatie in Italië. Maar: 
één vestiging, een die in 1950 werd geopend, blij� 
onderdeel van Julius Meinl. En die zien we op 
deze foto’s. 

Wat moet je met één levensmiddelenzaak, die als 
een �agship store dient? De gewone ‘Wiener’ gaat 
hier echt niet de gewone boodschappen doen, 

Ook de vleesafdeling is in bediening (net als brood, vis en kaas, los nog van de horeca-elementen). Opvallend, we zien een actie met ‘Mailander 

Spiesse’ (Milanese spiezen), maar bij de andere vleesvarianten zien we geen bordje. Kennelijk moet je dat allemaal aan de medewerker vragen, 

kennelijk wil Julius Meinl dat zo.

En, Erik, klopt het dat we hier struisvogeleieren zien liggen? Hemmes: “Jazeker, nog gevraagd aan een medewerker. Zie je jezelf al een struisvogelei 

koken? Zachtgekookt schijnt 50 minuten te duren, hardgekookt anderhalf uur.”
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midden in het centrum van Wenen. Deze Julius 
Meinl is vooral een toeristentrekker. Let wel, jaar-
lijks ontvangt Wenen bijna 8 miljoen toeristen. 
Maar gezien het aanbod zal ook de welvarende 
inwoner van Wenen, die in het hart van deze stad 
woont, er wellicht eens agf, vlees, kaas etc. kopen.
Deze winkel en de ko�eproductie omvat een 
jaaromzet (schatting) van € 170 tot € 180 miljoen. 
Winstgevend? Dat doet er helemaal niet toe.
Want?
Nazaat Julius V ‘lijkt een pechvogel’, zeiden we 
net, maar maakt u zich om hem geen zorgen. 
Hij lijkt noodgedwongen al die winkels in al die 
landen te moeten verkopen. Maar dat doet hij 
niet alleen omdat Julius Meinl in de verliezen 
raakt, nee, ook omdat hij geen detailhandels-, 
maar een �nanciële carrière wenst. En dat wordt 
aanvankelijk: Meinl Bank. Een voorloper daarvan 
is immers in handen van de familie; de ‘Spar- und 
Kreditverein der Angestellten und Freunde der 
Julius Meinl AG’, opgericht in 1923. En in 1956 
omgezet in Meinl Bank. Daar lijkt Julius V meer 

plezier aan te hebben. Maar die geschiedenis, 
daar beginnen we niet aan. Die is nog veel roeri-
ger dan supermarktketen Julius Meinl; beschul-
digd van witwassen, van onbehoorlijk bestuur, 
van boekhoudkundige fraude… door de jaren 
heen de ene rechtszaak na de andere.
Maar op een boete van € 100 miljoen na komt 
deze Meinl-telg er redelijk ongeschonden uit. 
Julius Meinl V is vandaag de dag investeerder in 
verschillende detailhandelsbedrijven, doet aan 
vastgoedontwikkeling van hotels, hee� een bank 
voor vermogenden in Tsjechië, is woonachtig in 
Praag en Londen en is ook actief in ‘�e City’ 
aldaar. En zijn zoon Julius VI, met ongeveer 
dezelfde opleiding, staat klaar.
Nou, best leuk om daar dan ook nog een sjieke 
winkel in hartje Wenen bij te hebben. We zouden 
graag een Oostenrijke Quote 500 willen bekijken; 
jammer, is er niet. Volgens sommige internet-
bronnen moet de familie miljardair zijn en dat 
lijkt aannemelijk.■

30.000 supermarktfoto’s

Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Walmart, 

van Migros tot M-Preis. Sinds 2008 fotografeert 

Erik Hemmes buitenlandse formules.

Voor dit blad, maar ook voor andere geïnteres-

seerden. Meer weten? 

Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl. ■

In een prestigieuze zaak als deze kan een hoogwaardig 

aanbod wijn en gedistilleerd niet ontbreken. Julius Meinl 

biedt wijnen van € 1.699,-, € 1.299,- en € 699,- en cognacs 

van € 369,-.

En een blingbling-achtige, niet nader te omschrijven drank, 

met een gouden verpakking. Laten we zeggen, voor de Kim 

Kardashian-achtige klant van Meinl, die vanuit Hollywood 

ingevlogen wellicht ook een keer hier naar binnen loopt 

En ernaast zien we wodka van het merk Zelensky. Ja, de 

naam van de president van Oekraïne (wie kent ‘m niet, sinds 

begin dit jaar?). Nee, da’s geen toeval; als je deze wodka 

koopt, gaat een deel van je geld naar: steun aan Oekraïne.
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