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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 
levensmiddelenland’, met beelden en uitleg van 
Erik Hemmes, van Erik Hemmes\Retail Advies.

Nou hebben we die lezer wel een beetje in de 
war gebracht. In FoodPersonality juli-augustus 
hadden we hier ‘Plum Market’, een formule met 
vestigingen in steden als Detroit en Chicago; 
met aanstekelijke horeca en geweldig ogende 

maaltijden. Maar ‘de aangever’ hiervan was niet 
Hemmes, maar Pim van den Berg, onze vaste 
columnist (zie ook blz. 11). 
Maar daarvóór waren we bezig aan een reeks 
opmerkelijke winkels uit Vancouver en omgeving, 

FOOD RETAIL IN DE VS

Pike Place Market

In de reeks met food 

retail in het buitenland, 

met beelden en uitleg 

van Erik Hemmes, deze 

maand: Pike Place 

Market in Seattle.

Door: Gé Lommen   Foto’s: Erik Hemmes

De entree met aanduiding ‘Farmers market’ is maar een klein deel van Pike Place Market. 
De plattegrond geeft een indruk van hoe groot Pike Place Market is. Wie er voor het eerst komt, kan zo’n 
plattegrond goed gebruiken. Wie hier geen dagjestoerist is, maar gewoon dagelijkse klant, zal hier wel 
na enige gewenning z’n weg vinden, nemen we aan.
Verder zien we aan de bebouwing dat het om oude gebouwen gaat, zeker naar Amerikaanse begrippen. 
Een plakkaat bij een van de gebouwen laat zien: ‘built 1908’. Amerikanen maken nog steeds ruzie over 
‘het begin’ van Pike Place Market. De meesten zeggen: 1907. En dit plakkaat was er pas een jaar later…

De hoorn des overvloeds in agf. De ene agf-unit is binnen, de ander buiten. Die unit binnen is mét allemaal bordjes en prijzen. Die kraam buiten: niks bordjes, 
geen uitleg, geen prijzen. Maar die man met die pet helpt je als je iets wilt weten.
Zonder bordjes en prijzen oogt het veel mooier. Maar: als klant wil je eerst even prijzen bekijken, voordat je ‘de winkelier’ gaat aanspreken. En als je die man 
eenmaal gesproken hebt, is het gênanter om nee te zeggen en verder te lopen. lijkt ons. Dus: dan toch maar liever mét wat bordjes en prijzen erbij.
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de westkant van Canada. Winkels die Hemmes 
had bezocht. Het oosterse T&T, een bijzondere 
Loblaws City etc. Maar dáár weer voor was hij 
naar Seattle getogen, om te ervaren hoe het is 
als je een Amazon Go binnenloopt en artikelen 
koopt zonder te betalen. Geen nood, Hemmes is 
geen winkeldief, dat mág in die Amazon Go, daar 
is die winkel voor. Amazon zal zijn aankopen 
allang van Hemmes’ lopende rekening hebben 
afgeboekt.
In die dagen dat Hemmes in Seattle was, bezocht 
hij ook Pike Place Market. 
Waarom moet u weten wat Pike Place Market is? 
Nou, ten eerste misschien wel omdat u, lezer, 
hiernaar verlangt. We bedoelen daarmee: omdat 

het altijd aardig is om beelden te bekijken van 
winkels of markten waar u in coronatijd niet 
of nauwelijks naartoe kunt. Wij weten: uw 
buitenlandse studietripjes zijn tot een minimum 
gereduceerd. Dus biedt zo’n verzameling beelden 
van onze reizende Erik Hemmes wellicht enige 
compensatie.
Ten tweede: omdat de ‘retailers’ van Pike Place 
Market enorm vindingrijk zijn in verleiding. 
Kijk maar naar de foto’s. Niks formule-
uitgangspunten. Maar alles bij elkaar wel een 
mooie en bonte verzameling suggesties voor 
‘merchandising’.

Pike Place Market is een van de bekendste 

overdekte markten van de VS. 
Groot? Ja, heel groot. 
Elk jaar zo’n 10 miljoen bezoekers. 
Daar zitten dan ‘Seattlenaren’ tussen die vrij dicht 
bij die markthal wonen en er wellicht een paar 
keer per week boodschappen doen. Maar ook 
mensen die een paar dagen in Seattle zijn en deze 
markthal bezoeken. 
O, zoals toeristen in de Markthal in Rotterdam? 
Nou, daar is het een beetje mee te vergelijken. 
Een beetje. Want waar de Markthal in Rotterdam 
of de Foodhallen in Amsterdam een moderne 
vorm van ‘herontwikkeling’ zijn, is Pike Place 
Market al sinds meer dan een eeuw een grote 
markt. Oud, en daarmee een soort Amerikaans 
erfgoed. 
O, zoals ‘La Boqueria’ in het centrum van 
Barcelona? Nou, een beetje. Want die is ook 
oud, zoals Pike Place, maar La Boqueria wordt 
meer overlopen door buitenlandse toeristen 
en dagjesmensen uit Catalonië dan door 
Barcelonezen. 
Eerder zoals Mercado Central in Valencia, 
Borough Market in Londen of Avalada Norte in 
Lissabon. In dit verband: u moest ’s weten waar 
Erik sinds 2008 voor deze rubriek al allemaal 
hee� rondgelopen. 
Van de andere kant, Pike Place Market is niet 
zomaar een doordeweekse hal met marktkramen. 
Integendeel: ‘Pike Place Public Market Historic 
District’ staat op een lijst, die van het ‘U.S. 
National Register of Historic Places’, een heuse 
monumentenlijst. 
Nou ja, de waarheid ligt in het midden – want 

Deze bakkerswinkel is apart: op één opening na, waar we de medewerker zien staan, is de 
winkel afgesloten. Alle brood en gebak ligt als het ware in één grote etalage.

Kaaswinkel Beecher’s. Een combinatie van winkel en 
kaasmakerij, de kazen worden er ter plekke gemaakt. Een mooi, 
ouderwets en nostalgisch bord vertelt de klant dat Beecher’s 
behalve in Pike Place Market ook in hartje New York gevestigd is: 
want ‘Flatiron district’, dat moet in de buurt van het beroemde 
‘Flatiron building’ in New York zijn. 
Aan de beelden van Hemmes is te zien dat je als klant de 
productie-afdeling kunt bekijken. Een glaswand scheidt de 
productieruimte van de winkel. Hemmes: “Ze zijn daar met twee 
kaassoorten bezig, want we zien twee soorten wrongel.”
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ergens lezen we: Pike Place Market staat op 
nummer 33 van de lijst van meest bezochte 
toeristentrekpleisters ter wereld. Zo.

Wat is Pike Place Market? Het is een ‘historische 
commerciële wijk’. En het is detailhandelserfgoed. 
Maar dan wel van 3,5 hectare. Ja, inderdaad: 
35.000 m2 vvo. Stel dat een stevige AH, Jumbo, 
Lidl of Plus gemiddeld zo’n 1.500 m2 vvo omvat, 
dan staan hier ‘zo’n 23 AH’s-Jumbo’s-Lidls-
Plus’en’ onder één dak? Houden Amerikanen 
zozeer van ‘big’, dat hier alle proportie wegvalt? 
Tienduizend marktkramen bij elkaar?
Nee. Gelukkig niet. Gelukkig voor die bezoekers 
en ook voor de kooplui zelf, anders zou het geen 

Pike Place Market is zo reusachtig groot dat 
het behalve een aankoopplaats voor dagelijks 
eten ook een toeristenbestemming is of een 
bestemming voor mensen uit Seattle, die uit gaan 
eten. Dit bord laat het horeca-aanbod zien. Maar 
zelfs dat is nog maar een fractie van alle horeca.

Supermarktformules moeten bij nieuwe winkels vaak bedenken hoe ze hun vestigingen aangenaam 
en sfeervol decoratief maken. Hier gaat dat heel anders dan in een supermarkt. Dit lijkt een soort 
expressionistisch – jaren twintig van de vorige eeuw – schilderij van mensen op een markt, in de stijl van 
beroemde schilders als Pablo Picasso en George Braque. Hemmes: “Om misverstanden te voorkomen, het 
is geschilderd in 2011, door ene Billy King, inderdaad in die stijl van toen.”

Van alle versaanbod lijkt die van vis, schaal- en schelpdieren het meestomvattend te zijn.  Het ligt er bij tal van winkels en kramen in allerlei maten en soorten…
‘Dungeness’ krabben; grote stukken heilbot uit Alaska, eerder rompen dan stukken, of elders weer grote sockeyezalmen in de aanbieding. Hemmes: ‘Kijk ook 
naar die bijzondere presentatie met een onderste lade, in combinatie met de bovenste stelling.” 
We zien ook een presentatie met op een bordje: ‘Hello, I’m a monk �sh.’ Door ‘m zelf iets te laten zeggen, maak je die vis wel heel levend. Wat een monk �sh is? 
Engels voor zeeduivel. Bijzonder: in het Engels een ‘monnik’, in het Nederlands een ‘duivel’.
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doen zijn. 
Er is veel non-food. Denk aan de gekste 
antiekwaren of winkeltjes met de buitenissigste 
stripboeken. 
Het stikt van de eetgelegenheden, 
vanzelfsprekend eigenlijk, met die tien miljoen 
bezoekers per jaar. 
Bij elkaar acht hallen met marktkramen, 
winkels en horeca. Sommige van die acht hallen 
hebben meer etages, en die etages boven zijn 
bestemd voor kooplieden met vers. Eigenlijk 
best raar, dat je als bezoeker naar boven moet 
om boodschappen te doen. Terwijl de toeristen 
die geen eten inslaan voor thuis, beganegronds 
kunnen blijven. Maar ja, zo hee� het zich 
kennelijk ontwikkeld. 

Pike Place Market omvat natuurlijk alle mogelijke 
vers: agf, brood, vlees, vis, kaas en zuivel. 
De aanbieders vormen een mix van boeren, 
plaatselijke ambachtelijke producenten en 
marktkraamhouders.
Het biedt vooral veel vis, schaal- en schelpdieren. 
Daar schijnt Pike Place Market ook beroemd 
om te zijn. Seattle ligt niet direct aan de Stille 
Oceaan, maar de westkant van die stad ligt aan 
het delta-achtige ‘Puget Sound’ en die mondt 
weer uit aan de Stille Oceaan, en zo hee� de stad 
een makkelijke uitweg naar zee. Tegelijkertijd ligt 
de oostkant van de stad meteen aan een meer, 
het Washington Meer: zeevis wordt ten westen 
van Seattle gevangen, zoetwatervis ten oosten 
ervan. Een vrij unieke ligging, met als gevolg dat 
zoutwatervis en zoetwatervis beide even ‘vers 
van de afslag’ komen. (Hoewel, vissen op zee is 
natuurlijk altijd een stukkie verder van de kust 

Prijsconcurrentie? Nou, die zal er vast wel zijn. Maar Hemmes zag ook dit, van de ‘Paci�c Northwest 
Sampler’: één sockeye-zalm of een ‘silver salmon’, een hele krab, een stuk gerookte ‘wild king salmon’, 
cocktailsaus, tartaresaus en ‘Pike Place �sh seasoning’, alles bij elkaar voor: 340 dollar. Hemmes: “Alsof 
het niks kost. Maar we moeten wel bedenken dat Seattle de plek is van grote concerns als Microsoft, 
Amazon en Boeing. Iemand als Bill Gates of Je� Bezos kan dit wel betalen...”

Hemmes: “Bij deze visverkoper staat vermeld: ‘We 
pack �sh’ en ‘To go for 48 hours - free downtown 
hotel delivery’. Bijzonder, vanwege de oude stijl 
van zo’n visverkoper op een markt en het nieuwe 
van online-verzending via Federal Express.”

verwijderd dan vissen in een meer.)
Het ‘Washington-meer’, zeiden we: Washington 
is ook meteen de naam van de staat. En Seattle is 
van die staat de grootste stad. Naar Nederlandse 
maatstaven zijn steden in het buitenland altijd 
wel groot: Seattle e.o. ook, dat omvat 3,5 miljoen 
inwoners. Het is ‘de vij�iende agglomeratie’ 
van de VS. Genoeg mensen dus voor een groot 
winkel- en recreatiegeheel als Pike Place Market. 
Dus als de vele toeristen vooral op non-food 
en horeca a�omen, is er nog genoeg aan 
‘consumenten in de lokale markt’ zelf.

Pike Place Market is geen armeluishal, zeker 
niet. Het ligt op nog geen kilometer van het 
hoofdkantoor van Amazon vandaan. Andere 
bekende namen: vliegtuigbouwer Boeing zit ook 
in Seattle. Microso� zit er, in ‘voorstad’ Bellevue. 
En ook Starbucks hee� hier z’n oorsprong. Nestlé 
hee� bijvoorbeeld onder z’n Starbucks-licentie 
de ko�evariant ‘Pike Place Roast’. En dat is 
niet zomaar. De allereerste Starbucks was een 
ko�etent, geopend in 1971: in Pike Place Market. 
Enkele jaren later liep ene Howard Schulz daar 
naar binnen, vond de ko�e geweldig en dacht: 
‘zonde dat dit maar één ko�etentje is’. 
Dat hebben we geweten, niet?

Van wie is Pike Place Market? Van een semi-
overheidsorganisatie, de ‘Pike Place Market 
Preservation & Development Authority’. Maar er 
is ook nog een stichting die het erfgoed bewaakt. 
En nog een organisatie die de commerciële 
belangen van de marktkooplui bewaakt. En 
die drie hebben het soms met elkaar aan de 
stok. Dat kunnen we ons voorstellen: enerzijds 
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van die praktijken en besloot dat de boeren tegen 
een schappelijke vergoeding zelf aan de rand 
van Seattle, bij ‘Pike Place’, hun waren mochten 
verkopen. De ‘middle man’ – de onbetrouwbare 
tussenpersoon – werd aan de kant geschoven. 
Vóór de dag van de opening van dat stuk 
land voor verkopende boeren ruïneerden de 
voormalige marktlooplieden de oogsten, om 
zodoende dit initiatief te saboteren. 
Wij spreken wel eens over het rauwe kapitalisme 
van vandaag de dag. Maar het was een eeuw 
geleden in de VS natuurlijk veel erger. 
En nou we het toch over boeren en afnemers 
hebben, laat dit de Farmers Defence Force maar 
niet lezen. Dan hebben we straks de trekkers 
bij wijze van sprekend van Roodeschool tot 
Maastricht op de snelwegen staan.
 
Pike Place Market omvat hoe dan ook een even 
prachtige als wrange geschiedenis. 
Bijvoorbeeld het lot van vier vijfde (!) van de 
marktkooplieden, vanaf eind 1941. Die vier 
vijfde, dat waren allemaal Japanse marktkooplui. 
Zoals bekend (of niet, maar dan weet u het nu), 

strijden commissies of stichtingen voor het 
erfgoedbehoud, anderzijds strijden commissies 
of stichtingen voor de beste mogelijke 
omstandigheden waarin marktkooplui �oreren. 
Dat bijt elkaar soms.

De geschiedenis… Nou, het voert te ver om ‘ruim 
honderd jaar Pike Place’ uit de doeken te doen. 
Een paar gekkigheden dan.
Rond 1900 verkochten marktkooplui de waren 
van boeren uit de omgeving. Die boeren konden 
dat zelf niet, want in die tijd was het al moeilijk 
genoeg om de opbrengsten uit landbouw, teelt 
en veeteelt veilig te stellen en hadden boeren 
geen tijd om ook nog eens een dagje in Seattle 
zelf hun waren te verkopen. Dat deden die 
marktkooplui, op commissiebasis. Die kooplui 
werden niet gecontroleerd door wie dan ook, 
het was een ‘vrije markt’. De corruptie en de 
fraude schijnen niet van de lucht te zijn geweest: 
de marktkooplieden logen de boeren voor dat 
ze niks verkocht hadden en veel van de waren 
hadden weggegooid, tegen bederf etc., dat soort 
smoezen. De gemeente van Seattle kreeg lucht 

Uitzicht vanaf een van de gebouwen van Pike 
Place Market: een groot, zeewaardig schip dat 
van of naar de haven van Seattle koerst. Nee, 
de stad Seattle heeft geen zeehaven. Maar het 
kustgebied van het noordwesten van de VS heeft 
diepe inhammen, waardoor schepen als deze ver 
het land in kunnen – en dus ook Seattle kun-
nen bereiken. Je zou bij deze foto denken dat die 
bergen op de achtergrond verder landinwaarts 
liggen; maar nee, die bergketen ligt tussen Seattle 
en de Stille Oceaan in. De stad ligt bijna 200 km 
landinwaarts.

Paddenstoelen in alle maten en 
soorten. Hemmes: “En bij bijna 
alle soorten staat: ‘local’.” De 
staat Washington: hete zomers, 
maar ook winters met veel 
neerslag. En bosrijk, dus alle 
kans op allerlei paddenstoelen 
in de omgeving van Seattle.

werden die door president Roosevelt na de aanval 
van de Japanse luchtmacht op Pearl Harbor 
allemaal geïnterneerd, omdat de VS vreesde dat 
Japanse immigranten ‘spionnen voor hun land 
van a�omst’ zouden zijn. Pike Place bestond 
dus voor 80% uit Japanse ‘retailers’, en die waren 
van de ene dag op de andere hun handel en hun 
bezittingen kwijt. Achteraf bezien natuurlijk een 
schandalige behandeling.
 
Of bijvoorbeeld dit. 
Een grote opluchting voor de marktkooplieden, 
als in de jaren zeventig besloten wordt 
dat Pike Place Market niet meer vanuit 
erfgoedoverwegingen alleen uit houten 
bebouwing zou moeten bestaan. Want? Op 
de derde etage van sommige hallen hee� de 
gemeente Seattle ruimte gemaakt voor sociale 
woningen. Maar de arme bewoners daar maken 
wel eens een foutje: de badkuip over laten lopen, 
bijvoorbeeld. Met als gevolg dat de viskraam 
daar direct onder vanwege de ontstane lekkage 
zijn visaanbod kan weggooien. Dat nu, mag niet 
meer; voortaan worden de plafonds en vloeren 
van steen of beton. 

Bijzonder is ook de Italiaanse immigrant 
Giuseppe Desimone, die ergens in de jaren 
twintig van de vorige eeuw in Seattle is 
neergestreken, goed verdient, enige tijd later 
de moed hee� om Pike Place Market te kopen 
en enige tijd erna ene meneer William Boeing, 
vliegtuigbouwer van beroep, een stuk land 
aanbiedt. Tegen een prijs van niks, want die 
meneer Boeing hee� op dat moment ‘geen nagel 
om aan z’n gat te krabben’. Op dat stuk land mag 
die Boeing voor een prikkie aan huur of pacht 
verder aan zijn vliegtuigontwerpjes prutsen. 
Want, denkt deze Italiaan: ‘Stel je voor dat die 
Boeing wellicht toch nog een goed vliegtuig 
bouwt. Misschien groeit zijn bedrijf dan wel uit 
tot groot bedrijf… En dat trekt arbeiders aan. En 
dat zijn dan weer eventuele extra klanten voor 
mijn Pike Place Market.’
Boeing hee� vandaag de dag zo’n 150.000 mensen 
in dienst, van wie zo’n 70.000 in Seattle. ■

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