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Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
was in Parijs en bezocht daar verschillende 
levensmiddelenzaken. Tot nu toe kwamen in deze 
reeks voorbij: prestigewinkel ‘La Grande Épicérie’ 
van Le Bon Marché, de levensmiddelenafdeling 
van Galeries Lafayette, de beroemde patissier- en 
delicatessenzaak Fauchon en afgelopen maand de 
biologische buurtformule Franprix Noé van de 
Franse retailer Casino. 
Maar deze maand iets volstrekt anders. Hemmes 
liep immers door de Rue Daguerre, kijkend naar 
de speciaalzaken.

De Rue Daguerre. Waarom een straat? 
Wie de foto-impressie van Erik Hemmes en de 
uitleg in dit blad geregeld leest, weet dat we het 
altijd over een formule hebben. Een supermarkt-
keten, de retailorganisatie daarachter, of een unie-
ke winkel, en soms een overdekte markthal. Maar 
goed, nu dus niet. In onze Parijse reeks was het al 
vaker iets anders, zoals La Grande Épicérie. 
En nu dus een straat. De Rue Daguerre is zeker 
niet de belangrijkste winkelstraat van Parijs, het 
is bij de eerste indruk een gewone straat. Alleen: 
het barst er van de speciaalzaken. En de winke-

liers etaleren vaak, ze zetten een deel van hun 
assortiment op straat te koop. Sterker nog, het is 
zogezegd een ‘marktstraat’.
Daarmee doen de slager, bakker, wijnhande-
laar, kaaswinkelier etc. in die straat iets wat wij 
doorgaans alleen van goedkope kledingketens 
kennen: de zogeheten ‘openpuiwinkel’, een 
kledingwinkel zonder etalage, zonder deur en je 
zou zelfs kunnen zeggen, zelfs zonder muur aan 
de voorkant. Met ronde rekken, waar de kleding 
aan hangt. Een openpuiwinkel illustreert altijd 
‘massaliteit’ en het gaat altijd om kleding waarvan 

Een Carrefour-buurtwinkel, de formulevariant Express. Die heeft de agf of anders een deel ervan buiten 

staan. En zo doet zelfs een supermarkt mee met wat in de Parijse straat Rue Daguerre gebruikelijk is: 

de artikelen in deze ‘marktstraat’ gaan deels de straat op. Ook in de winter.

Carrefour Express móet wel, zoiets zal het wel zijn. Want kijk maar naar deze 

agf-winkel, ‘A la Bonne Menagère’, heeft een open pui en gooit bij wijze van 

spreken z’n hele hebben en houwen de straat op. Zelfs met een manshoog 

agf-eiland.

Hemmes: “Zó nodig je klanten wel echt uit om naar binnen te stappen, de 

drempel tussen binnen en buiten verdwijnt; fysiek, maar ook in de beleving 

van de passant.”
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over de Rue Daguerre.
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de lage prijs belangrijker is dan de productkwali-
teit; ‘onderkant markt’ dus. Niet zozeer H&M of 
Primarkt, maar veeleer de formules die vóór die 
tijd opkwamen, van het niveau CoolCat.
Maar de karakterisering van ‘onderkant markt’ 
geldt nou juist niet voor deze winkeliers aan de 
Rue Daguerre. De bakker, de groenteboer, de 
banketbakker, de viswinkel: ze hebben namen als 
A l’Ombre des Bouchons, L’Atelier d’Antan, La 
Cave des Papilles, Cave Peret, Daguerre Marée, 
Boucherie Axel Huet, Fromagerie Androuet en 
Fromagerie Vacroux. En ze hebben producten 
die Hemmes althans het water uit de mond lieten 
lopen. En ze plaatsen kratten, kisten, koelingen, 
ja, zelfs bedieningsvitrines buiten. We zien dat 
zelfs een wijnhandelaar wijnflessen in houten 
kisten buiten zet. Lijkt ons niet zo goed voor de 
wijn, maar waarschijnlijk zal hij er niet aan zijn 
ontkomen om maar mee te doen. Rue Daguerre, 
ten zuiden van het centrum van Parijs, is immers 
een ‘marktstraat’, zeiden we al.
Rue Daguerre is sinds de jaren zeventig al ‘ge-
gentrificeerd’, dat wil zeggen, ver daarvóór bood 
de straat alle detailhandelsvoorzieningen (kapper, 
kleermaker, bakker, slager etc.) voor de Parijse 
arbeidersgezinnen die boven de winkels woon-

den, het was er doorsnee en op het armetierige 
af, maar de afgelopen decennia trokken er steeds 
meer ‘cultural creatives’ naar de Rue Daguerre, 
filmmakers, ontwerpers, beeldend kunstenaars 
etc. En daarna werd de straat ook aanlokkelijker 
voor jongeren en beter gesitueerden, zo niet 
beide. 

Deze best grote viswinkel doet hetzelfde; bijna meer vis buiten 

dan binnen. De viswinkel wordt zo een vismarktkraam. En het 

assortiment is groot, vele soorten zalm in plaats van één soort, 

vele soorten schaal- en schelpdieren etc. En een grote pan 

paella – goed zo! Alsof de Parijzenaar zelf altijd alleen uit de 

Franse keuken eet…

Als het ’s winters buiten koud is, blijven artikelen als vis en kaas 

natuurlijk ook koud, mét en zonder koelingen of presentaties op 

ijs. Maar hoe ze dat in de zomer doen, geen idee. Waarschijnlijk 

meer koelingen en meer afdekking? (Ojee, we krijgen opeens 

‘Kostunrix’ op ons netvlies, de vishandelaar uit Asterix, met 

z’n vieze vislucht.) Hemmes: “Toen ik hier was… deze winkel 

ademt een zekere nonchalance uit, maar het is toch verzorgd, 

sfeervol, ik werd er meteen naartoe gezogen. En dan breekt die 

medewerker eventjes een oester voor me open, ja, dan ben ik 

‘verkocht’.”

Wijnhandelaar ‘Cave Peret’ schroomt niet om een flink aantal houten kisten 

met wijn buiten te zetten. Het is weliswaar frisjes en de zon schijnt niet, maar 

toch… wijn wordt het beste bewaard op een koele en donkere plek? Die een 

beetje vochtig is en waarvan de temperatuur nauwelijks schommelt? 

Zoals een wijnkelder, precies. Deze flessen hier staan echter wel bloot aan 

daglicht en dus aan ultraviolet licht. Dat houden de doorgaans donkergroene 

flessen niet helemaal tegen. En dat vergroot de kans dat het licht de kwaliteit 

van de wijn aantast. Maar kennelijk gaan ‘monsieur & madame Peret’ aan dit 

bezwaar voorbij.

Hemmes: “Ik zag een knappe presentatie, met veel ‘holvulling’ in de vorm van 

omgekeerde houten kisten. Het suggereert massa’s wijn, maar er staan maar 

een paar flessen per soort. De kisten zijn oorspronkelijk van dure wijnen, denk 

aan Margaux en Chateau du Tertre, maar er liggen voordeliger wijnen in. 

Hij speelt dus met die ‘dure namen’. Je kunt je als klant wel op zo’n winterdag 

afvragen of deze wijnen niet veel te koud liggen. Van de andere kant, ik liep al 

met mijn reiskoffer over deze straat, ik heb me moeten inhouden, hoor.”

En dan komen daar doorgaans in wereldsteden 
weer winkels bij die trendy, modern, hip etc. 
zijn, maar dat is in deze straat niet echt gebeurd. 
Geen gekke dure kleding, geen kunstgalerie, geen 
alternatieve hippe koffietent. 
We zeggen er wel bij: in de beelden van Hem-
mes zien we ook een pui met ‘Raw Cakes – ‘raw 
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vegan: restaurant, pàtisserie, salon de thé’, maar 
het is wel een onooglijk plekje, met een lelijke 
metalen deur en etalagepui. Deze ‘raw cake’-
patisserie is een beetje de uitzondering, de straat 
is niet volledig ‘verhipt’. Bovendien, de straat is 
niet stil blijven staan, ook hier zijn de kleermaker 
en de ijzerwarenwinkel verdwenen, net als in het 
straatbeeld in ons land.
Maar vooral: het aanbod is zo hoogwaardig en 
verleidelijk.

Rue Daguerre wordt op Engelstalige en Ameri-
kaanse internetblogs van reizigers genoemd als 
je aan straten als de beroemde Boulevard Saint 
Germain of Saint Michel voorbij wilt gaan (te veel 
toeristen!) en je nog graag door een Parijse straat 
zoals vroeger zou willen wandelen. Maar die 
straat is natuurlijk niet meer de straat van toen.

De straat van toen… Rue Daguerre heeft jaren 
geleden haar eigen monument gekregen, in de 
vorm van een documentaire. ‘Daguerreotypes’ 

is een titel met een dubbele bodem. De straat is 
genoemd naar Louis Daguerre, uitvinder van een 
voorloper van de foto en dat werd toen ‘daguerre-
otype’ genoemd. De documentairenaam betekent 
echter ook: typetjes uit de Rue Daguerre. 
Agnès Varda, een Franse filmregisseuse van 
Belgische komaf, trok begin jaren vijftig naar 
Parijs en ging naderhand in deze straat vol 
winkels wonen. Twintig jaar later maakte ze een 
documentaire over de straat, met als onderwerp 
vooral de winkeliers in haar straat. Het waren 
vaak Fransen uit een andere regio, die in de jaren 
dertig of na de Tweede Wereldoorlog naar Parijs 
waren getogen om er een winkeltje te beginnen. 
Ze kwamen uit Normandië, Bretagne, de Loire-
streek, uit de Provence enzovoort. Er zitten in die 
documentaire ook al de eerste ‘Maghrebijnen’ bij, 
immigranten uit de voormalige Franse kolonie 
Algerije bijvoorbeeld. In die documentaire zijn ze 
nog eerder wat armoedig, een kapper, een ijzer-
warenwinkeltje, een kledingversteller, het oogt 
veelal haveloos en basaal. Hard werken, veel uren, 
het wachten op klandizie… 
De straat is dan nog geen marktstraat, overal 
worden nog vies proestende en pruttelende 
Renaultjes 4 en Citroëntjes 2CV ingeparkeerd. 

Zo authentiek is het niet gebleven, en dat is in 
zekere zin ook maar goed ook, de beelden van 
Hemmes tonen een winkelstraat die, ten eerste, 
alleen voor voetgangers is bestemd, ten tweede, 
gezelliger is dan destijds en, ten derde, het levens-
middelenaanbod is ook rijker, verleidelijker dan 
destijds.

Kaaswinkel ‘Vacroux & Fils’ heeft zelfs een volledige toonbank buiten staan. Hier wordt de Rue 

Daguerre een beetje de Albert Cuypmarkt.

Kaaswinkel Androuet doet het weer anders, die trekt de winkel met zeil richting de straat en 

doet er een zitje bij. We hebben geen idee waarom je even in een kaaswinkel zou gaan zitten, 

maar wellicht biedt Androuet de mogelijkheid om een paar kaasjes te proeven... “Nee”, aldus 

Hemmes, “het is eerder voor een stokbroodje met kaas naar keuze. Maar dan mag het wel wat 

warmer weer zijn, wat mij betreft.”

Bij deze slager zijn de twee rolluiken naar boven gegaan en kan de klant zo binnenlopen. En de grill 

staat buiten. Gezien de ornamenten boven de overkapping, paardenhoofden, zou dit vroeger wel eens 

een paardenslager kunnen zijn geweest. 
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Die documentaire van Varda is internationaal 
niet zo heel bekend geworden. 
Met voor Hemmes het voordeel dat hij decen-
nia later – een paar maanden terug dus – niet 
tussen de verdwaalde groepen Amerikanen en 
Japanners liep. Maar wel langs winkels die hij 
de moeite waard vond. Hemmes: “Ik was de 
enige buitenlandse passant.” ■

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

Van alle soorten (slager, kaaswinkel etc.) zien de bakkers in de Rue Daguerre er eigenlijk 

het chicste uit. Het modernste ook. Maar niet allemaal, de (banket)bakker met de naam 

‘L’Atelier d’Antan’ heeft zijn oude Jugendstil-pui behouden – of wellicht: móeten behouden, 

omdat het pand misschien een monument is.

Een bonbonwinkel, ‘salon de thé’ en 

ijssalon tegelijk, met vooraan een 

verrijdbare vitrine. Hemmes: “Ook 

weer zo’n voorbeeld van producten 

buiten presenteren, zoals je door 

de hele straat ziet. Iedereen doet 

gewoon mee.”

Nog een wijnwinkel. Via googelen komen we erachter dat deze straat een stuk of zeven wijnwinkels heeft – en ergens op internet lezen we dat iemand van hen 

zegt: ‘nee, we zitten elkaar helemáál niet in de weg’. Bij dat soort kreten houden we er altijd rekening mee dat het zomaar een schot voor de boeg is… 

Hoe dan ook, deze ‘Le Repaire de Bacchus’ (complimenten voor de naamkeuze, de Griekse god van de drank, lusten en van onmatigheid heeft hier zijn ‘schuil-

plaats’) heeft geen open pui, maar heeft zitjes neergezet. Eh, gaat u midden in de winter hier een glaasje wijn nuttigen? Nou ja, het oogt wel gezelliger dan 

zonder zitjes.

Hemmes: “Inderdaad, het was koud. Maar we zien wel twee warmtestralers, en bovendien, ik fotografeerde zo rond twaalf uur. Ik stel het me zo voor, zo in de 

namiddag, dat je er dan best gaat zitten, je zit daar dan, er lopen andere mensen af en aan, je praat met je gezelschap en je kijkt zo nu en dan naar wie of wat er 

allemaal voorbijkomt; theater voor de deur. Ik vermoed dat we het zo moeten zien.”
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