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FOOD RETAIL IN PARIJS:

Fauchon

De volgende in de 

reeks beelden van 

Erik Hemmes, 

uit Parijs. 

Deze maand: 

Fauchon.

Door: Gé Lommen   Foto’s: Erik Hemmes

Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
was in Parijs en bezocht daar verschillende 
levensmiddelenzaken. Geen Carrefours, Auchans 
en zo, maar ‘La Grande Épicérie’ van Le Bon 
Marché (zie FP november 2017) en de levensmid-
delenzaak van Galeries Lafayette (FP december 
2017), dus levensmiddelenzaken in de top van de 
markt. En daar gaan we deze maand mee door: 
Hemmes bezocht Fauchon.

Fauchon omvat slechts één vestiging, aan de Place 
de la Madeleine. Zo begon het ooit, en zo is het 
na decennia weer (daarover verderop meer).
De winkel omvat zo’n 450 m2 vvo, verdeeld over 
twee etages. De assortimentsgroepen: vooral 
banket en gebak, daarnaast koek, chocola, brood, 

kaas, delicatessen (vers en in dkw), wijnen en ge-
distilleerd en ko�e en thee. Hét merk? Fauchon. 
Behalve dan bij de wijnen en gedistilleerd.
Maar dan hebben we nog geen goede voorstelling 
van het aanbod van Fauchon: dat is eerder op het 
niveau van wat je op een luisterrijke gala-avond 
aan hapjes gepresenteerd zou krijgen. Quiche met 
zeevruchten als basis, puree van zwarte tru�el uit 
de Périgord, zalmeitjes, schotels met kree�, foie 
gras in allerlei soorten (oké, dierenkwelling, maar 
dat is nou even het onderwerp niet), amandel-
taart en vooral bonbons en pralines zoals alleen 
Fauchon die in huis kan hebben. 
Fauchon is in het buitenland vooral bekend van 
de macarons in allerlei felle kleurtjes, zoals die 
inmiddels jaren geleden ook bij Nederlandse 

banketbakkers in opmars kwamen en uiteindelijk 
zelfs onderdeel werden van de kerst- en paasas-
sortimenten van supermarkten. Jaja, maar als ze 
van Fauchon zijn, zijn ze top of the bill. Want dat 
is Fauchon aan zijn stand verplicht. Overigens, 
niet alles is meteen 30 euro bij Fauchon. Een 
stokbrood is gewoon € 1,25. Wat winkelen bij 
Fauchon wel weer prestigieus maakt: parkeren 
is niet zo makkelijk in hartje Parijs, maar met de 
auto naar Fauchon rijden kan. Wie van tevoren 
belt, kan gebruik maken van de service van valet 
parking: een geüniformeerde ‘wegrijder’ met 
hoge hoed voorkomt dan je bekeuring. Van het 
bedrag dat je dan overhoudt door niet bekeurd 
te worden, kun je dan een taartje bij Fauchon 
kopen, of een bladerdeegquiche met zeevruchten. 

Fauchon in de avond, 

hartje Parijs. Hemmes: 

“Stijlvol verlicht, van 

begane grond tot aan de 

nok. Zie je zelden. Meestal 

worden de bovenste ver-

diepingen die niet bij de 

zaak horen verwaarloosd. 

De dranghekken staan 

er om op het publiek 

inrijdende vrachtwagens 

te vermijden.”

Fauchon van binnen. Zwart, gebroken wit en rozerood zijn de dominerende kleuren. Met rozerood vooral ook voor de verpakking van de artikelen. En eerlijk 

gezegd, al dat goud in het decor zo her en der maakt het ook wel weer een beetje blingblingerig. En dat rozerood doet ons eraan denken dat het vooral op 

vrouwen is gericht. De klanten op deze foto’s zijn vast een goede representatie van de klandizie van Fauchon: ronduit chique, upper class, beau monde. We 

houden het erop dat er ook aardig wat toeristen naar binnen lopen.
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U begrijpt het al, we zijn nu ver weg van bood-
schappen inslaan bij de Aldi of voor een habbe-
krats hebbedingetjes opsnorren bij de Action.

Fauchon is al oud, het dateert van 1856 of 1886, 
a�ankelijk van de vraag of je ‘het eerste product 
met de naam Fauchon’ als beginpunt neemt of ‘de 
eerste winkel met de naam Fauchon’. 
Vandaag de dag omvat Fauchon niet alleen meer 
deze winkel in hartje Parijs. Producten van 
Fauchon elders te koop? Ja. Met 22 verkoop-

plekjes in Frankrijk, drie in Duitsland, twee in 
Zwitserland, één in België, twee in Marokko, twee 
in Egypte en zelfs één in een land waar je dat niet 
zou verwachten, in Congo. Verder veertien in 
het Midden-Oosten (daar waar je dat weer wel 
kunt verwachten, in blingblingwinkelcentra in de 
Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Oman et 
cetera), acht in Zuid-Korea, Singapore en China 
en maar liefst 33 in allerlei grote Japanse steden, 
en twee in Chili. Gek genoeg, van de werelddelen 
ontbreekt in dit rijtje Noord-Amerika, geen enkel 

verkooppunt in de VS en je zou kunnen verwach-
ten dat een Frans bedrijf dan ook wat geprobeerd 
hee� in Franstalig Canadese steden als Montreal, 
maar dat is dus niet zo. Zijn dat allemaal Fau-
chon-winkels? Nee, juist helemaal niet. Het zijn 
verkooppunten van bijvoorbeeld luxe-retailers 
op vliegvelden, waarbij Fauchon als leverancier 
fungeert. In België bijvoorbeeld zijn zoetwaren 
van Fauchon bij Rob’s te koop, de toplevensmid-
delenzaak in Brussel (onderdeel van Carrefour). 
En uiteraard doet deze exquise zaak ook aan 

Bonbons, taarten, gebak en banket, allemaal van exquise kwaliteit. De taart bijvoorbeeld, dat is er een van pecannoten, amandelbiscuit, karamel-mascarpone 

en karamelmousse, om maar ’s wat te noemen. Maar Hemmes zag ook ‘hartig gebak’ van de meesterpatissiers van Fauchon: we zien ‘geleigebak’ met gevogel-

te, foie gras en artisjok. Hemmes: “Fauchon besteedt ook veel aandacht aan de verpakking, die de ervaring van de productkwaliteit moet versterken. Ze maken 

er een feest van.”

Op de eerste etage presenteert Fauchon wijn en gedistilleerd. Het champagne-aanbod mag er zijn en verder oogt deze medewerker ook om door een ringetje te 

halen, in smetteloos zwart en wit. Hemmes: “De aankoop wordt voor een klant bijzonder verpakt.”
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internetverkoop en bezorging, de marges laten 
dat gemakkelijk toe. Maar er is binnenkort wel 
iets bijzonders te zien van Fauchon. Een hotel. 
Een ‘brand stretch’-operatie die voor een retailer 
bijzonder mag worden genoemd. 54 kamers en 
elf suites, deze zomer open. Het is een samenwer-
kingsvorm tussen Fauchon-grootaandeelhouder 
Michel Ducros en de ‘hospitality group’ Esprit de 
France.

Over de jaaromzet van Fauchon lijken internet-
bronnen elkaar tegen te spreken. We lezen ergens: 
ongeveer € 50 miljoen in 2012, het brutoresultaat 
is ongeveer € 1 miljoen, maar het nettoresultaat is 
een klein verlies. Een andere bron hee� het over 
€ 180 miljoen jaaromzet, en dat is dan weer 
inclusief de verkopen aan alle buitenlandse win-

kels en het is dan weer niet duidelijk of die 
50 mio van 2012 ook zo gezien moest worden. 
Het lijkt ons sterk dat die € 50 mio uit 2012 en 
die € 180 mio vier jaar later beide kloppen. 
Maar ja, een gebrekkige winstgevendheid is 
eigenlijk heel goed voorstelbaar. Denk even aan 
het personeel en hun salarissen. Denk aan de 
vele patissiers die ofwel hier in deze winkel ofwel 
bij de andere productielocatie in een Parijse 
buitenwijk ambachtelijk al dat eten bereiden, en 
het vaak ook zelf bedenken. Denk aan de inkoop-
kosten; de grondsto�en zullen vast hoogwaardig 
zijn, maar het inkoopvolume zal ook nog eens 
gering zijn.
Van wie is Fauchon? Sinds 2004 vooral van Mi-
chel Ducros, grootaandeelhouder. Een bekende 
naam in Frankrijk. En eigenlijk ook een bekende 

We zien hier een cognac van Martell, ‘l’Or’, voor 

een bedrag van € 2.295,-. Verderop zag Hemmes 

nog een ‘grand vin Petrus pomerol’, uit kennelijk 

een uitzonderlijk goed jaar, 1987, voor een prijs 

van € 3.000,-.

Wie zoveel bijzonders in de schappen en koelingen 

zet, moet natuurlijk vooral laten proeven. En ken-

nelijk mag dat ook met de wijnen hier. Hemmes: 

“Ik proefde de Peyre Noël, een speciale wijn voor 

rond de kerst; 14,5% alcohol, 75 cl voor ‘slechts’ 

€ 125,- per fles.”

Fauchon verkoopt ook vleeswaren, maar dan vooral patévarianten. We zien ook retro-achtige vleeswaren, zoals ‘boudin’, de 

variant van bloedworst uit de Franse keuken en die uit Wallonië. Daarnaast presenteert Fauchon tal van hartige taarten met 

vleeswaren en paté omhuld in (blader)deeg, ‘pâté en croûte’. Hemmes: “Vergeet ook de serranoham niet, in een prijs-kwali-

teitverhouding ver boven bijvoorbeeld AH en Lidl.”
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naam in Nederland, als je bedenkt dat in de krui-
denrekken van Nederlandse supermarkten naast 
de namen Euroma, Verstegen etc. ook nog wel 
eens een potje van Ducros te zien is. 
Van dat voormalige familiebedrijf is Michel 
Ducros een telg.
Ducros is binnen de geschiedenis van Fauchon 
een relatieve nieuwkomer. Want wie aldoende 

op internet rondstruint om de geschiedenis 
van Fauchon te leren kennen, die komt uit op 
behoorlijk wat rampspoed. De ene ging failliet, de 
ander moest de zaak verkopen omdat hij te veel 
in ‘meer winkels in binnen- en buitenland’ had 
geïnvesteerd, weer een ander kwam om bij een 
brand. Nee, zo mooi als de formule Fauchon is, 
zo erbarmelijk is het vele eigenaars vergaan.

Hoe dan ook, laten we dit relaas in de jaren vij�ig 
beginnen, dan melden we dat Joseph Piloso� er 
nog relatief succesvol mee was, dat zijn dochter 
de zaak overnam, maar die kwam enkele jaren 
later om in een brand in de zaak, dat daarna 
Piloso�s kleindochter Martine en haar man 
Philippe Prémat hun best deden om distributie 
te krijgen bij ketens als Carrefour, Auchan en Le-
clerc en �lialen in het buitenland openden. Maar 
winstgevend werd het niet. Een tijd later nam 
ene Laurent Adamowicz de bijna failliete boel 
over, die zocht mede-investeerders, herbouwde 
opnieuw een keten (�lialen en franchise, maar 
dan veeleer in Frankrijk zelf), en maakte het best 
groot, en deze Adamowicz was ook degene die 
voor die superpremiumpositionering koos. En 
zowaar, Fauchon opende ook een winkel in de 
VS. Maar ook nu weer ging Fauchon ten onder 
aan de schulden.
Sinds 2004 is die Michel Ducros aan het roer, 
eerst als ceo en later als grootaandeelhouder en 
na twee directeuren te hebben ontslagen is hij 
nu zowel grootaandeelhouder als ceo, onder het 
mom van ‘dan maar weer zelf aan het roer’. Ook 
Ducros trok eerst weer nieuwe investeerders 
aan. Want ook al is het moeilijk om Fauchon 
winstgevend te krijgen, kennelijk hee� de naam 
altijd weer een appèl aan nieuwe geldschieters – 
misschien ook omdat iedereen het jammer zou 
vinden als Fauchon zou verdwijnen. 
Hoe dan ook, Ducros saneerde de eerste jaren 
vooral. Buitenlandse �lialen gingen dicht, de 
Parijse �lialen werden aan een concurrerende 
banketbakker/traiteur verkocht, de maaltij-
denproductie werd verkocht, alles werd tot de 
kern ingekrompen. Sindsdien is Fauchon weer 
premiumretailer in Parijs, met één vestiging, en 
daarnaast leverancier van andere premiumwin-
kels in het buitenland. 
En er komt dus een hotel binnenkort. Dat luidt 
dan eigenlijk weer een nieuwe periode in van 
kleine nieuwe stapjes. ■

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

We zien hier nog iets merkwaardigs. Hemmes zag 

ook, pal naast Fauchon, ‘Amélie, maison d’huitres’, 

dus oesterbar en oesterwinkel Amélie. Nergens op de 

site of via advertenties op internet merk je dat Amélie 

een samenwerkingsverband is met Fauchon. Amélie 

presenteert zich als zelfstandig bedrijf,  als oesterle-

verancier en oesterbar. Maar, aldus Hemmes: “Deze 

twee, Fauchon en Amélie, waren qua winkelbeleving 

en instore-communicatie zozeer met elkaar verwe-

ven dat ik toch een of andere samenwerkingsvorm 

vermoed. Als je erover nadenkt, het zou ons ook 

niet hoeven te verbazen. Beide retailmerken bieden 

de hoogste kwaliteit, maar zijn aanvullend in het 

aanbod. En bij elkaar versterken ze elkaars aantrek-

kingskracht.”

Een muur met reclame? Belgischer 

en Franser kan het niet, denk je dan; 

anders dan in Nederland hadden 

België en Frankrijk van oudsher 

meer advertentievrijheid op wan-

den en zijmuren van huizenbouw 

en daar doet dit aan denken. ‘Doet 

denken’, want het is geen beschil-

derde wand, maar een doek, schuin 

tegenover Fauchon, aan hetzelfde 

plein. Het meldt de komst van… een 

Fauchon-hotel; in samenwerking 

met een horecabedrijf. Hemmes: 

“Opmerkelijk voor een retailer, niet? 

De aankondiging van dat hotel 

ademt trouwens net zoveel kwaliteit 

uit als Fauchon zelf. Dat gesloten 

vrouwenoog, wat een mysterieus-

verleidelijk beeld.”
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