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In de rubriek met opmerkelijke buitenlandse 
levensmiddelenzaken en -ketens met beelden van 
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
zijn we vorige keer geëindigd aan de ‘white cliffs 
of Dover’, aan de Britse oostkust. Hij bekeek daar 
een nieuwe formulevariant van Iceland. En ook 
deze winkel, hier op deze pagina’s, een vrij nieuwe 
M&S Food Hall, van Marks & Spencer dus.

Marks & Spencer is een bedrijf met een enorm 
erfgoed; het werd in 1884 opgericht, door 
Michael Marks en Thomas Spencer, het was toen 
slechts een winkeltje in het Noord-Engelse Leeds. 
En het werd van 1884 tot vooral eind vorige eeuw 
een ‘icoon’ van de Britse detailhandel.
Nou hebben ‘wij, Nederlanders’ wel wat met 

Marks & Spencer. En met ‘wij, Nederlanders’ 
bedoelen we dan vooral de retailmanagers die 
nadenken over Britse supermarkt- en winkelke-
tens en die ketens ook volgen. Marks & Spencer 
was ooit hier in Nederland, tot twee keer toe, en 
twee keer vertrok het weer, met de staart tussen 
de benen. En Marks & Spencer werd een tijd lang 
wat meer gevolgd dan andere Britse detailhan-
delsbedrijven, omdat Marc Bolland aan het hoofd 
stond, de Nederlander die eerst carrière maakte 
bij Heineken, maar daar vertrok nadat hij geen 
ceo bij de grote brouwer werd. Eerst werd hij 
ceo van Morrison’s, en hij leek deze aanvankelijk 
kwakkelende supermarktketen en onderdeel van 
‘the big four’ uit het slop te krijgen. En daarna 
kreeg hij eind 2009 een beroemde ‘transfer’, hij 

werd door Marks & Spencer als de nieuwe ceo 
binnengehaald. Het was echt een beetje ‘Virgil 
van Dijk gaat naar Liverpool’, maar dan in het 
bedrijfsleven.

Helaas, ondanks alle ambitieuze plannen, echt het 
tij keren lukte Bolland niet, hij werd elegant aan 
de kant gezet, begin 2016. Waarna zijn opvolger, 
Steve Rowe, door flink wat plannen van Bolland 
een streep zette. Want dat doen ceo’s, elkaars ver-
leden uitgummen. Met als reden dat het financi-
eel ongelukkige stappen bleken te zijn. En dat was 
Bolland ook bij Morrison’s al overkomen. Om in 
de sfeer te blijven; Daley Blind is inmiddels van 
Manchester United alweer terug bij Ajax, zoiets.
Marks & Spencer is verder ook uniek omdat 

FOOD RETAIL IN ENGELAND

Marks & Spencer Food Hall

In de reeks impressies 

van buitenlandse 

formules, met beelden 

van Erik Hemmes: deze 

maand een Food Hall 

van Marks & Spencer.

De pui van de M&S Food Hall in Dover. Hemmes: “De buurman is The Food Warehouse by Iceland, die we 
vorige maand in dit blad lieten zien.”

‘Sourced in Britain’. Dat is wel een trend bij Britse 
supermarkten en kennelijk ook bij Marks & Spen-
cer: leveranciers van eigen bodem. Je moet dan 
meteen ook aan alle brexitperikelen denken; de ei-
gen economie en specifiek de werkgelegenheid in 
eigen land als het ware ‘beschermen’, en dat wekt 
dan weer sympathie bij de klant, die het daarmee 
eens is, uiteraard.
De werkelijkheid is natuurlijk altijd wat complexer. 
Maar het valt wel in een trend die we overal om 
ons heen zien. Van schattige beelden van boeren 
op hun land (‘uit de omgeving’), ook in Neder-
landse supermarkten, tot aan de keerzijde van 
deze opvatting – vérgaand protectionisme, zoals 
de handelsbarrières van Trump onder het motto 
‘America first’.

Door: Gé Lommen  Foto’s: Erik Hemmes
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het een warenhuis is, maar dan met maar twee 
categorieën: enerzijds kleding en woondecoratie 
en anderzijds eten & drinken. Moeten we het 
eigenlijk wel een warenhuis noemen, kun je je 
afvragen. 

Vandaag de dag heeft Marks & Spencer het 
moeilijk. De omzet stijgt weliswaar, maar de grote 
groei zoals in de jaren zeventig en tachtig is er 
allang uit. Daarbij, wie geregeld de Britse zaken-
pers bijhoudt, weet dat Marks & Spencer steeds 
meer van zijn omzet uit eten en drinken haalt en 
steeds minder uit kleding. En dat is eigenlijk niet 
de bedoeling, als we bedenken dat het Marks & 
Spencer-kledingmerk St. Michael jaren geleden 
in bijna elke kledingkast bij de Britten te vinden 
was. Dat is meteen ook een enorme worsteling: 
jarenlang was Marks & Spencer toonaangevend 
bij de Britten, een modemerk dat zowel modi-
eus als trendy was, maar tegelijk ook betaalbaar 
genoeg voor de beter gesitueerde Brit. Maar, 
zeggen analisten de laatste tien jaar telkens weer 
– en de pers galmt dat dan meteen na: Marks & 
Spencer heeft de aansluiting gemist bij jongeren 
en jongvolwassenen. Heeft zich te veel gericht op 
de kwaliteit van stoffen en op klassieke outfits, te 
weinig ‘streetwear’.
Latere pogingen om die aansluiting weer te 
vinden, door bijvoorbeeld kledingmerken te 
ontwikkelen als ‘Per Una’ en ‘Indigo’, bleken geen 
ommekeer te bewerkstelligen.
Vandaag de dag is de omzet in thuisland ‘UK’: 
61% eten en drinken, 39% kleding en woonde-
coratie. Dat was heel anders toen het bedrijf nog 
een lieveling van de consument en van de Britse 

Dit is precies hoe we de Britse supermarkten kennen: 
neutrale kleuren en materialen, op het saaie af. Op de 
foto boven zien we taps toelopende, hoge stellingen. Met 
voorverpakte vleeswaren. Van versverleiding is in veel 
Britse supermarkt weinig te zien. De enige afdeling met 
bedienend personeel is die van brood.
Hemmes wil dat nuanceren. “Ik begrijp dat gevoel van 
saaiheid wel, van de andere kant, je vermijdt een teveel 
van visuele prikkels, je verlegt de aandacht naar de 
artikelen zelf.” 
Hemmes stelt er verder de foto met de sauzen tegenover. 
“Want het is zeker niet overal zwart, grijs en wit. Marks 
& Spencer voorziet de stellingen van artikelen waar het 
meer aandacht op wil vestigen van ander materiaal: de 
planken van licht hout. Bovendien hebben de schapkaar-
ten verschillende kleuren. Een eenvoudige manier om 
dkw ‘op te krikken’.”

Het gebruik van die stellingen in een Britse supermarkt gaat zo ver dat in buurtwinkels ook geen agf 
wordt gepresenteerd in een pleinopstelling. Nee, gewoon in stellingen, als was het ook dkw. En dat geldt 
ook voor het grote aanbod maaltijden in rechthoekige zwarte bakjes, waar alle supers in dat land van 
vergeven zijn. Hemmes: “Opvallend genoeg geen glazen deuren voor de koelingen.”
Over smaak valt niet te twisten, maar het zou best kunnen dat Britse supers zodoende een hoge 
inladingsgraad hebben. Hemmes: “Ja, het doel is kennelijk: zoveel mogelijk producten per stellingmeter. 
De Marks & Spencer-vestigingen die er ooit in Amsterdam en Den Haag waren, hadden dat ook.”

De broodafdeling van M&S Food Hall. Met de nadruk op kleinbrood. Grootbrood wordt – uiteraard, 
zeggen wij daar dan bij – weer meer in stellingen gepresenteerd. Hemmes: “Maar Marks & Spencer doet 
hier juist z’n best om andere producten te laten opvallen. Koeken, muffins en donuts in schuine houten 
bakken met bakpapier. Dat doen wij in Nederlandse supermarkten juist weer te weinig met koek en 
banket.”
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Dat Marks & Spencer besluit om dan hier een ‘M&S Café’ aan toe te voegen, moet ons niet verbazen. Dover omvat ten eerste bijna 40.000 inwoners en ten 
tweede is het een plaats met veel verkeer van Engeland naar de Eurotunnel richting Frankrijk en vice versa. Hemmes: “Bovendien, ik was er rond 15.00 u, dat is 
geen horecapiektijd.” 
Tsja: wanneer is een horecavoorziening een relevante of winstgevende toevoeging, of beide? Wie het weet, mag het zeggen.
Hemmes: “Het bord met menukeuzes is strak vormgegeven, met een paar duidelijke beelden van gebruikte materialen, zoals de koffiebonen; typisch Marks & 
Spencer – ik vind dat persoonlijk altijd wel sterk overkomen.”

Alcoholische dranken in deze M&S Food Hall? Nou en of. Ten eerste: 
flink wat gedistilleerd. Mag bij ons niet zoals hier, maar het is eerder 
ons land dat daar een uitzondering in is. Ten tweede: Marks & 
Spencer blijkt een eigen wijnclub te hebben; gezien de jarenlange 
status van het bedrijf voor de Britse consument moet ons dat niet 
verbazen. 
Hemmes: “Wat ook opvalt: in Nederland zie je altijd een prijs per fles 
en een alternatieve prijs per doos van zes, die dan lager is. Marks & 
Spencer zegt: aankoop van een doos? Dan 25% korting. En dat is 
een zeer hoge korting bij een brutomarge van rond de 35%.”

In 48 uur ‘from field to fork’, zegt Marks & Spencer over z’n aardappelen. Dan 
moeten dat natuurlijk ook Britse patatten zijn. Eerder dit jaar beklaagde 
het bedrijf zich over de gevolgen van de brexit: de sandwiches die Marks & 
Spencer in Engeland laat maken voor bijvoorbeeld winkels in Parijs of Brussel, 
waren altijd ultravers – zoals dat hoort, niet? Als de brexit werkelijkheid gaat 
worden, staan die sandwiches straks urenlang voor de douane te wachten. 
En dat wil het bedrijf uiteraard pertinent niet. Daarmee kreeg het bedrijf in 
Engeland meteen ook het imago van ‘pro-remain’ opgeplakt.

Hemmes: “Bij binnenkomst loopt de klant direct tegen het champagne-aan-
bod aan en de bloemen. Champagne heeft bij de Britten een beter imago dan 
bij ons, de Britten kicken erop. En met 25% korting zal die kick nog sterker zijn. 
Daarnaast heeft Marks & Spencer een sterk bloemenaanbod. Maar als eerste 
in de route, dat is wel bijzonder. Het ‘matcht’ wel goed met champagne.”
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beurs was.
Blijft over: de categorie eten en drinken. Die is bij 
Marks & Spencer van oudsher vrij luxe.
En dat is juist de laatste tien jaar een gevecht 
geworden, omdat Aldi en Lidl het Tesco (zie 
ook blz. 20-21 in dit blad; de start van Tesco’s 
discounter Jack’s), Sainsbury, Asda en Morrison’s 
moeilijk hebben gemaakt. Dat moet ook Marks 
& Spencer gevoeld hebben. Het bedrijf heeft 
vergeleken met die ‘big four’, maar ook met Aldi, 
Lidl en premiumformule Waitrose maar een heel 
klein marktaandeel in de levensmiddelensector 
in dat land. Dat heeft weer zijn oorzaak in het feit 
dat Marks & Spencer altijd vrij veel hoog-in-de-
boom-assortiment heeft gehad: een enorm aan-
bod verse maaltijden (u kent het wel, die curry’s 
in alle maten en soorten), andere convenience 
als sandwiches en daarnaast vlees, wijn, vis, 
bier, brood en snacks en zoetwaren. Maar geen 
categorieën als wasmiddelen of huishoudelijke 
artikelen.
We zien het vaker bij bedrijven die niet van ouds-
her een food- of supermarktbedrijf zijn: ze zitten 
op een kruispunt, tussen meer of minder concur-
rentie, tussen meer of minder klantenaanloop, 
tussen hoogconjunctuur en recessie, en ze kiezen 
ervoor om zich meer op food te richten dan op 
non-food. Omdat dat een defensievere keuze is, 
minder economisch gevoelig. Ja, dat mag wel 
waar zijn, maar dan kies je meer voor een sector 
die hyperverzadigd is. In ons land hoorden we 
de laatste jaren Hema-mensen telkens zeggen dat 
het verstandig was om de nadruk meer op food 
te leggen en minder op non-food. Maar met een 
beperkter assortiment aan dagelijkse goederen 
en relatief veel vers, én een zwaartepunt van 
vestigingen in binnensteden? Dat is ook moeilijk. 
Vraag het de Hema-mensen nu maar ‘s.

Marks & Spencer heeft verder jarenlang iets 
gedaan wat funest is voor een bedrijf: wereldwijd 
uitbreiden, om vervolgens bij uitblijvende goede 
resultaten weer winkels te sluiten. Hét voorbeeld 
is natuurlijk Marks & Spencer in Amsterdam en 
Den Haag, het was in de jaren negentig, vertrok 
begin deze eeuw, kwam terug in deze twee plaat-
sen na tien jaar, en vertrok na een paar jaar weer. 
En dat wipkipbeleid geldt ook voor andere grote 
Europese steden als Parijs en Brussel, en zeker 
ook voor steden in Aziatische landen, denk aan 
New Delhi, Hongkong etc. Een logistiek netwerk 
en een winkelnetwerk opzetten met over heel de 
wereld een paar winkels in metropolen is logis-
tiek een risico. Nou kun je nog aardige marges 
maken op mode, maar voor eten geldt dat toch al 
minder. En dan moeten de reiskosten van al die 
currymaaltijden ook nog eens in de consumen-
tenprijs worden verrekend. En de prijs van de 
derving van niet verkochte verse maaltijden. Dat 
is voor een supermarkt al een factor om terug-
houdend mee te zijn, maar als dat allemaal ook 
nog eens naar Hongkong of Milaan moet, nou, 
dan weten we het wel.
Marks & Spencer is actief in 34 landen. En die 

landen liggen lang niet allemaal geconcentreerd 
bij elkaar.
Dit rijtje hieronder zegt waarschijnlijk het meest 
– de koers van het aandeel Marks & Spencer door 
de jaren heen (in Britse ponden, afgerond op hele 
ponden):
*zomer 1988: 160,-
*najaar 1997: 630,-
*najaar 2000: 198,-
*voorjaar 2002: 396,-
*voorjaar 2004: 283,-
*voorjaar 2007: 710,-
*begin 2009: 223,-
*voorjaar 2015: 594,-
*afgelopen september: 293,-
In dertig jaar een stijging van gemiddeld bijna 3% 
per jaar. Maar wel met enorme pieken en dalen. 
Bij die scherpe duikelingen moet je niet alleen 
als aandeelhouder, maar ook als ceo over stalen 
zenuwen beschikken.
De eerste grote klap voor het bedrijf? Van 1997 
t/m 2000, toen de toenmalige ceo de marges be-
hoorlijk uit zijn voegen had laten barsten. Waarna 
de klanten vervolgens de keten lieten barsten. Het 
was allemaal te duur geworden. Marks & Spencer 
verdedigde zich nog door de klant erop te wijzen 
dat alle artikelen van Britse makelij waren, maar 
de Britse consument weigerde de hoge prijzen 
voortaan te betalen. Sindsdien gaat het op en 
neer, maar dan wel ongeveer zoals een achtbaan.

Waar bestaat Marks & Spencer uit? Met die vraag 
komen we ook meer richting Dover. Je hebt 
allereerst een klassieke Marks & Spencer, met kle-
ding/woondecoratie en eten/drinken, vervolgens 
ontwikkelde Marks & Spencer de formulevariant 
M&S Simply Food, in stadswijken of stadscentra 
waar op kleinere metrages alleen het foodassor-
timent werd gepresenteerd. En naderhand kwam 
het bedrijf met M&S Food Hall: alleen food, net 
als ‘Simply Food’, maar dan weer groter. Zoals 
deze in Dover, waar Hemmes rondliep.
Marks & Spencer heeft vandaag de dag ongeveer 
1.035 winkels in het Verenigd Koninkrijk en 428 
vestigingen in het buitenland. Van Tsjechië tot 
Egypte, van Saoedi-Arabië tot Mumbai tot Hong-
kong tot Indonesië. 
De omzet van Marks & Spencer is 10,7 miljard 
Britse ponden (omgerekend per 1 oktober: € 12 
miljard jaaromzet, boekjaar 2017). Dat is de om-
zet van het bedrijf in binnen- en buitenland.  
Weliswaar is de omzet in het boekjaar april 
2017-maart 2018 vergeleken met april 
2016-maart 2017 met ongeveer 7% gestegen, 
maar tussen die twee boekjaren is de winst vóór 
belasting met 5% gedaald. ■
 
Meer foto’s zien? 
Mail Erik Hemmes, info@erikhemmes.nl.

Ja, dat was destijds een enorme omzet- en winstbron voor Britse kruideniers: spaarrekeningen, verzeke-
ringen en zelfs hypotheken. Kijk, dan hebben we het nog eens over ‘hoge kassa-aanslagen’.
Tesco en Sainsbury startten ergens halverwege de jaren negentig met ‘Tesco Bank’ en ‘Sainsbury Bank’, 
met als achtergrond een operatie van Royal Bank of Scotland (bij Tesco) en Bank of Scotland (bij Sains-
bury). Dan heb je weliswaar partners voor een aanbod financiële diensten, maar die partners kunnen 
ook een blok aan je been worden. Scotland Bank werd overgenomen door Lloyd’s, en enkele jaren gele-
den zag Sainsbury zich genoodzaakt het onderdeel Bank of Scotland volledig over te nemen. De partner 
van Tesco ging ten onder in de kredietcrisis, de Britse staat moest eraan te pas komen zoals bij ons bij 
ABN Amro. Daarnaast: de boetes die Royal Bank of Scotland van 2008 tot de laatste jaren heeft moeten 
betalen, zijn niet van de lucht. Denk alleen al aan de reputatieschade. Dat is dan ‘je leverancier’.
Marks & Spencer maakt gebruik van HSBC, dat vroeger de naam ‘Hong Kong & Shanghai Banking Corpo-
ration’ droeg. Net als Royal Bank of Scotland is HSBC de laatste jaren van het ene schandaal het andere in 
gerold. Het kwam allemaal in de kranten: van witwaspraktijken voor de drugsmaffia tot belastingontdui-
king voor beroemde, rijke Britten via Zwitserse kantoren. 
Da’s trouwens nog eens andere koek dan een brexit.
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