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Voor de trouwe lezers is het bekend: bijna elke 
editie van FoodPersonality biedt een impressie 
van een formule of ‘iets anders uit levensmidde-
lenland’, met beelden en uitleg van Erik Hemmes, 
van Erik Hemmes\Retail Advies.
We zijn nog steeds bezig met een reeks bijzondere 

winkels uit Vancouver en omgeving, stad aan 
de westkust van Canada, en enkele winkels in 
Seattle, de grootste stad en een enorme econo-
mische motor van de West-Amerikaanse staat 
Washington. Even terugkijken, wat hadden we 
ook alweer gehad in deze serie? 

1/ Amazon Go in Seattle, waar Hemmes het kas-
saloos boodschappen doen ging ervaren.
2/ Loblaw’s City Market in Vancouver, ‘het AH To 
Go’ van Canada; de kleinere stadsformule van de 
Canadese marktleider.
3/ T&T in Vancouver, een opvallende Aziatische 
formule T&T met behoorlijk wat levende vissen 
– nog net geen ‘wilde markt’ met coronarisico, 
zogezegd – en met allerlei verse producten uit de 
oosterse keuken voor de vele inwoners van die 
stad van Aziatische komaf;
4/ Whole Foods Market, bekend als vroegere ‘al-
ternatieve formule’, met veel mvo en verantwoord 
geproduceerd eten en drinken, en sinds jaren 
alweer onderdeel van Amazon. En die Whole 
Foods in Vancouver oogde alweer heel anders 
dan wat talloze Nederlandse studiereisgroepjes in 
de jaren ervoor in New York hebben gezien.
5/ Pike Place Market in Seattle, reusachtige 
markt, food en horeca, niet alleen voor de men-
sen uit Seattle, maar ook voor dagjesmensen en 
andere toeristen; miljoenen bezoekers per jaar 
(tenminste, vóór de coronapandemie).
Die markt was heel groot. Een enorm contrast 
met wat we op deze pagina’s te bieden hebben. 

Dit doen we in deze rubriek wel vaker: het eind 
van zo’n reeks geografisch bij elkaar horende for-
mules sluiten we wel eens af met kleine winkels, 
vaak speciaalzaken, die in de grote concurren-
tiestrijd van retailers niks in de melk te brok-
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Een supermarkt? Nee. Een kruidenierswinkel? Ja, deels. Dit is Bâtard, bakkerij, bakkerswinkel, lunchroom, 

eetcafé. Ten zuiden van het centrum van Vancouver.  Volgens plaatselijke media een van de beste, zo 

niet de beste, plek voor goed en lekker brood. Maar Bâtard verkoopt ook jams, ingemaakt fruit, granola, 

‘Bircher’-muesli en we zien zelfs pollepels en ander keukengerei. 

Maar in deze impressie met beelden van Erik Hemmes willen we vooral wijzen op: aankleding, sfeer, 

winkeluitstraling.

Het pand met de sierlijke stenen is de pui van Bâtard. Het andere pand is de aanblik van Le Marché St. 

George. 

Het pand van Bâtard stamt uit 1912, best oud voor een pand in Vancouver. De familie Born, eigenaar van 

Bâtard, wilde dit pand in de oude stijl herstellen.

Het pand van Le Marché St. George oogt nog ouder. Aftandser, versletener. Maar: een paar jonge onder-

nemers is daar zeven jaar terug Le Marché St. George in begonnen. Wat een prachtnaam, eigenlijk, naar 

Nederlandse begrippen. Zal naar Vancouveriaanse begrippen ook zo zijn, want in Vancouver is Engels 

toch echt de voertaal. De ondernemers van Le Marché St. George zeggen op de site: ‘De bouwinspecteur 

snapt nog steeds niet waarom we dit pand zo wilden houden.’

Le Marché St. George: net als Bâtard bakkerswinkel, lunchroom, eetcafé, met in dit geval ook een café-

achtig terras, in tweeën omdat het een hoekpand is. Met flink wat groen eromheen, nog mooier.
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kelen hebben, maar op het punt van assortiment, 
inrichting of presentatie wel bijzonder zijn. 
 
En wat hebben we dit keer? Bâtard en Le Marché 
St. George, twee winkels. 
Bij deze rubriek zeggen we altijd ‘food retail’, 
maar deze twee blurren er met food retail en food 
service lekker op los.
Twee winkels die brood verkopen en die lunches 
bereiden. In een ervan kun je zelfs dkw-artikelen 
kopen, terwijl de ander meer als buurtcafé fun-
geert. Allebei in Vancouver. En allebei met een 
overwegend Franse en nostalgische inrichting. 
Let wel: ook deze beelden – net als de andere 
beelden van Hemmes uit Vancouver en Seattle – 
zijn van vóór de coronapandemie.

Bâtard
Bâtard noemt zichzelf ‘boulangerie & café mo-
derne’. Ja, in Vancouver is Engels de taal waar je 
overal mee terecht kunt, het heeft niks te maken 

met het Canadese Franstalige gebied Quebec.

Even terzijde: als bij een Frans woord de eerste 
klinker ‘een hoedje op’ heeft – anders gezegd: een 
accent circonflexe heeft – en die klinker wordt 
gevolgd door een t, dan heeft dat woord vroeger 
een s achter die klinker gehad. Dus: ‘hôtel’ was 
vroeger ‘hostel’, ‘arrêter’ was vroeger ‘arrester’. 
Dus: bâtard was vroeger ‘bastard’. En zo komen 
we meteen bij dat dikke, ellipsvormige Franse 
brood, dat zo anders is als het traditionele stok-
brood. Een bastaard is een onwettig, buitenechte-
lijk kind, en in bakkersjargon is het een brood dat 
een afwijking is van stokbrood.
En daar is Bâtard naar genoemd.
Dat is niet uitzonderlijk, de vloerbroden van 
Dekamarkt hebben ook de naam Bâtard.
Van Bâtard, gevestigd aan een doorgaande weg 
van het zuiden richting hartje Vancouver, weten 
we uiteraard geen weekomzet, geen jaaromzet, 
hoeveel klanten per week etc. Het is een private 

onderneming. Van een familie met de naam 
Born. En die familie – aldus de site van Bâtard – 
heeft al ruim veertig jaar verschillende gelegenhe-
den of winkels in Vancouver gerund, van horeca-
onderneming tot levensmiddelenproducent. We 
hebben hier kennelijk niet met een eendagsvlieg 
te maken. Volgens verschillende lokale media 
behoort Bâtard tot het beste wat Vancouver op 
het gebied van brood, banket en gebak te bieden 
heeft. De bakkerij wordt ‘boulangerie’ genoemd, 
het assortiment brood, gebak en banket doet in 
veel denken aan wat je in een Franse bakkers-
winkel kunt kopen. Maar dan hier wat uitgebrei-
der. Alle brood, gebak en banket wordt in deze 

Deze drie dames van Bâtard doen de broodverkoop van deze winkel, maar ook het hore-

cadeel. We zien twee van hen bezig met belegde broodjes. Op de grote menukaart zien 

we o.a. sandwich ‘blt’ met avocado (blt is ‘bacon, sla, tomaat’, ook een bekende in het 

Nederlandse sandwichaanbod), een ‘croque Bâtard (tosti met ‘Abbottsford free range 

egg’, ‘rosemary ham’, gerijpte ‘white cheddar’ en parmezaanse kaas), maar ook ‘vegan 

eggplant niçoise’ (gegrilde aubergine, ‘2 ways, grilled & ‘caviar’, met gegrilde tomaat 

en paprika, met kappertjes en olijven en dan een ‘XVOO drizzle & party toasties’). En,  

traditioneel: ‘tarte à l’oignon’, de Elzasser uienquiche met spek, en bij Bâtard vergezeld 

van ‘house greens’.

De toog bij Le Marché St. George. Het aanbod is 

niet zo verfijnd of origineel als bij Bâtard, eerder 

standaard, espresso, cappuccino etc., allerlei thee 

etc. Croissants, pain au chocolat, sandwiches en 

iets wat omschreven wordt met ‘zure kersen’ en 

het zou wel eens de traditionele Franse clafoutis 

kunnen zijn.

Zowel bij Bâtard als Le Marché St. George: géén 

alcoholische dranken. Nou ja, het zijn ook meer 

lunchrooms dan kroegen.  Alleen als je bij die 

laatste reserveert voor een diner voor een besloten 

gezelschap, komt er wijn op tafel. 

Hemmes: “Ik heb ook naar de prijzen gekeken. Niet 

echt prijzig. Kennelijk berekenen zij uit principe de 

prijs die ze nodig hebben en geen cent meer.”

Horeca, maar niet zoals je dat in een supermarkt-

hoekje verwacht. Een sfeervolle huiskamer, een 

ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Dit is de 

ruimte van Le Marché St. George. Hemmes: “Tafels 

en stoelen met langdurige gebruikssporen, hoe 

ouder, hoe beter voor de sfeer.”

En hier zijn we bij Bâtard. We zien door die boekenleesplank heen een zithoek, de horecaruimte van 

Bâtard. Wellicht niemand die hier zo’n boek erbij pakt, maar is het mooi om te zien of niet?

En dat geldt ook voor de aankleding van de wand. Allemaal oude, waarschijnlijk waardeloze schilderijen. 

Maar: mooi om te zien. En dat is nu net waarom winkels als deze een bijzonder appèl hebben op 

bepaalde klanten, terwijl supermarkten dat niet hebben zolang ze volgens het uitgangspunt van ‘filiaal-

kopieerbaarheid’ altijd voor de ‘middle of the road’ kiezen in aankleding en sfeeruitstraling.
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vestiging gemaakt.
Allerlei broden (volkoren, tarwe, spelt, kamut 
etc.) in allerlei vormen, het geldt net zo goed voor 
koek, banket, taarten en gebakjes. Op vrijdag 
bakt Bâtard challa, een brood dat de joodse 
bevolking traditioneel op de sabbath eet, en ken-
nelijk alléén op die dag. Verder nog de nodige 
quiches in allerlei variaties. 
Maar je kunt het ook ter plekke eten, belegd 
brood, brood met salades en het horecagedeelte 
biedt dan ook verschillende varianten Italiaanse 
koffie, groene, zwarte en varianten kruidenthee 

en nog verschillende koude dranken. De winkel 
doet ook aan ‘e-commerce’, bijna alles is te bestel-
len, en het ‘internetassortiment’ breidt Bâtard 
nog eens uit met jams, granola- en mueslivari-
anten, dressings, boter, kazen, soepen, eieren 
en olijven. En dat komt dan weer allemaal van 
andere plaatselijke producenten.
En dan hebben we ook ‘slecht nieuws’: de bak-
kerswinkel is sinds de corona nog maar beperkt 
open. Van woensdag t/m zondag van 8.00 tot 
16.00 u, het zitgedeelte doet even niet meer mee, 
alles wat je ter plekke uit het horeca-aanbod 

bestelt, is voor ‘on the go’. Via internet bestellen 
kan uiteraard nog wel. Nogmaals, de foto’s van 
Hemmes zijn van vóór corona.
Maar waarom moeten we dat allemaal weten over 
dat assortiment? O, het is maar dat u een indruk 
heeft. Maar het gaat ons eigenlijk om de aankle-
ding. Dat leggen we in de fotobijschriften uit. 
Een sfeervol eetcafé. Een kroeg. Bijna een stam-
café voor de buurt. (Daar bedoelen we natuurlijk 
niet de volkscafés met perzische tapijtjes op tafel 
en luide Hazes-nummers mee.)
De antieke, ouderwetse, nostalgische aankleding. 

Le Marché St. George, zij het dan een zaak met een minder ori-

gineel assortiment, heeft een vergelijkbare uitstraling en sfeer. 

Dit is het menu-aanbod, aan de wand. Oud en vergeeld papier. 

Daaronder oude veilingkistjes. Een pompoen erop. Een metalen 

vaas met droogbloemen. Een tekening van de pui van Le 

Marché St. George in een oud fotolijstje. Eigenlijk zijn die witte 

flacons in die veilingkist nog een misser, bij dit geheel. Hemmes: 

“Maar er moet ook ‘handel’ aangeboden worden.”

Nu zijn we weer terug bij Bâtard. Links de watertap. Niet van plastic, maar een glazen karaf 

met een kraantje. Kijk ook naar de metalen emmertjes en hoe ze hangen. Kijk naar het blad 

op deze ‘side table’: in Italiaanse ‘terrazzo’-stijl. We bedoelen maar.

Nog een keer Bâtard, en nog eens die tafel met keukengerei. Supermarktbedrijven zeggen 

altijd dat ze in hun filialen het licht zo instellen dat vooral de koopwaar wordt gezien, en 

daar is wat voor te zeggen als je flinke volumes wilt draaien. Maar: wat een enorm smaak-

verschil, als je bekijkt in welke vazen en potten en op welke glazen schalen hier de pollepels 

en zout-en-peperstelletjes worden gepresenteerd. Ja maar,de potten ‘Bircher’-muesli zijn 

hier toch ook gewoon van plastic? Ja, klopt.

Maakt een mooi decor, een mooie winkel, een assortiment duur? Daarop antwoorden 

supermarktbestuurders doorgaan: ja. Maar heeft een consument het niet door dat in een 

mooie, ‘duur overkomende’ Bijenkorf een jas opeens goedkoop is? Hij of zij kijkt naar het 

prijskaartje. De als stewardess geklede Bijenkorf-dames maken het afgeprijsde product niet 

duurder. Hemmes: “Met deze presentatie krijgt de klant ook ideeën om het thuis gezellig te 

maken. Zeg maar: inspiratie.”

Niet alles hoeft blijkbaar mooi gepresenteerd te worden. Ziehier 

een ‘in-out’-artikel bij Bâtard: appels van een teler uit de omge-

ving. Hemmes: “In kartonnen dozen, zo uit de boomgaard.”
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Dit is wat kleine ondernemingen kunnen, kleine 
winkels, kleine eetzaakjes. Overal in het westen, 
hoor. Want wat we hier in Vancouver zien, kan 
net zo goed in Frankrijk, of in Nederland. Het 
kan van Maastricht tot Groningen.
Maar nooit in een supermarkt. Daar domineren 
strakke lijnen, standaardisering, een keuze van 
meubilair die het vaak midden houdt tussen 
ouderwets en hypermodern, functioneel. Nooit 
ziet een broodafdeling van een supermarkt er zo 
uit als hier. En nu  – even los van waar het met 
corona heengaat – supermarktpartijen ook steeds 
meer horeca-initiatieven ontplooien, hebben ze 
zeker die kans. Zeker ook nu de leegstand in bin-
nensteedse winkelstraten steeds meer mogelijk-
heden biedt. Maar een broodafdeling, horeca-
afdeling, zithoek etc. van, nou, AH, Jumbo, Spar, 
Coop etc. Nee, nooit zal het deze ‘brocanterie’ 
van Bâtard worden. Het is alsof dit soort winkel- 
en cafésfeer niet kopieerbaar lijkt voor meer 
filialen. Maar waarom niet, als talloze mensen als 
de familie Born in allerlei steden dat wél kunnen?

Le Marché St. George
En dan die andere winkel. Le Marché St. George: 
ook brood, ook dkw-artikelen, bij deze winkel 
staan die uitgestald in oude kasten. Ook een 
lunchroom en café ineen. De naam is niet zo 
moeilijk verklaarbaar, Le Marché St. George ligt 

aan de St. George Street. Net als Bâtard ligt Le 
Marché St. George ten zuiden van het centrum, 
ze liggen niet eens zo ver van elkaar verwijderd. 
En net als Bâtard is deze winkel gemaakt naar het 
Frankrijk van de jaren veertig, vijftig.
Ook hier: brood, gebak, banket. En horeca voor 
de lunch, quiches, salades etc. En dkw, tentoon-
gespreid in de winkel zelf. Allemaal artikelen 
die zelf gemaakt zijn, of afkomstig van telers of 
producenten uit de omgeving van Vancouver. 
Le Marché St. George is nog een stuk kneuteriger 
van opzet dan Bâtard: buurtverzamelplaats van de 
bewoners uit de wijk, de ruimte kan worden afge-
huurd voor diners voor gezelschappen. Bovenin 
zou nog een ruimte zijn geweest waar nu eens een 
bloemist een winkeltje had, dan een pottenbak-
ster etc. Maar: daar woont nu iemand. 

Le Marché St. George is ook de plek voor kerst-
vieringen, in de aanloop naar kerst. Op de site 
staat zelfs vermeld: ‘Als u bij ons bent, hou dan 
rekening met de buurvrouw. Zij is slechtziend. 
Plaats daarom s.v.p. uw spullen zoals fietsen, 
kinderwagens, speelgoed of andere persoonlijke 
bezittingen niet zomaar op de stoep.’
Ook hier weer: een gebouw dat eerder rijp lijkt 
voor de sloop, maar een groep jonge onderne-
mers heeft het zo gelaten en heeft leven in de 
brouwerij van de buurt gebracht. Sinds een jaar 

Een grapje bij Le Marché St. George. Een kommetje 

met ‘clean’ en rechts een kommetje met ‘dirty’. 

Tinnen kannetjes, voor schoon en vuil bestek. 

Maar de kannetjes zijn niet identiek. Juíst niet!

Zoet banket, van bladerdeeg, bij Bâtard. Nee, goedkoop is het allemaal niet, 3,50, 4,00, 4,50 en 5,00 

Canadese dollar per stuk (1 CDN-dollar is € 0,64, half september/GL). Maar we mogen aannemen dat 

het hier ook echt een delicatesse is. Hemmes: “Gepresenteerd in oude glazen schalen en in verzilverde 

manden. Sfeervol.”

En jams bij Bâtard: van leverancier ‘Bruno’s Best’. De smaken zijn o.a. ‘peer met vanille’ en jam van de 

‘santa rosa’-pruim. Hoe Spaans dit ook klinkt, het is een zoet pruimenras, afkomstig uit Japan.

Een wand met dkw-artikelen en decoratie-artike-

len bij Le Marché St. George. Hemmes: “Bijzondere 

combinatie om sfeer te creëren en uit te nodigen 

tot aankoop. Stel dat in een supermarkt bij de kof-

fieafdeling kopjes in de stellingen zouden staan, of 

theebussen bij de thee.”

Een missie?
Supermarktformules plaatsen wel eens een 

missie voor de klant aan een wand van een su-

permarkt. ‘Het bijzondere bereikbaar maken, het 

dagelijkse betaalbaar’, destijds een mooie wel, 

van AH. Het moet doorgaans kort. Een klant gaat 

geen ellenlange zinnen lezen. 

Wat doet Le Marché St. George nou? 

Die plaatst een soort missie op de site, maar dat 

is er ook weer zo een die supermarkt nooit van 

z’n leven kunnen gebruiken.

“Le Marché St George is a general store, a café, an 

occasional event space, and a home. 

It’s a place where everyone is welcome. 

It’s real people making real things. 

It’s Christmas events where Santa comes to takes 

photos with families all day to raise funds for the 

food bank. 

It’s spontaneous moments where musicians 

come to play. It’s the best artisan chocolate and 

local jams. 

It’s Klee, Melissa, Kim, Marie, Janaki, Lola, Pascal, 

3 chickens, 2 cats, 2 bee hives and a fish who live 

here. 

It’s an old car that won’t die. 

It’s phenomenal coffee. 

It’s making new friends. 

It’s a group of artists who love to make beautiful 

things. It’s watching the neighbourhood kids 

grow up together. 

It’s picnics on the living room floor. 

It’s amazing neighbours who feel comfortable 

coming over in their pyjamas. 

It's love stories that sometimes lead to happily-

ever-afters. 

It’s where the mothers and fathers come to relax 

with their kids. 

It’s about raising funds for the children's 

playground. 

It’s the building inspector who wonders why we 

didn't just tear down the building. 

It’s a funky, handsome, all-crooked, old building 

where all of this is happening...”

(En dan hebben we er nog een paar weggelaten, 

hoor. Maar toch, mooi, niet?)

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 
geïnteresseerden. Meer weten?  
info@erikhemmes.nl

of zeven. 
Sfeervolle huiskamer, oude tafels en stoelen, bui-
ten knusse bankjes tegen de glaswanden, zodat er 
ook een terras is. En een wand vol artikelen zoals 
de ontwerpafdeling van Galeries Lafayette het 
ook zou hebben gedaan. ■
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