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Voor wie met de kerst en de jaarwisseling graag 
naar een grote stad had gewild en daar vanwege 
het kwakkelen van oma of de op handen zijnde 
tentamenweek van de jongste zoon toch maar van 
af hee� moeten zien: troost u met deze pagina’s.
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
was in Parijs en bezocht daar verschillende 
levensmiddelenzaken. Geen Carrefours, Auchans 
of Leclerc’en, zeiden we vorige maand al. 
We begonnen vorige maand met ‘La Grande 
Épicérie’, het levensmiddelenonderdeel van het 
prestigieuze warenhuis Le Bon Marché, het eerste 

warenhuis van Parijs en vandaag de dag onder-
deel van Louis Vuitton Moët Hennessy. Eventjes 
wat geld opzij leggen en dan daarheen gaan. En 
wat kopen. Troost van de bovenste plank.
En we hebben nog meer van dattem deze maand: 
de grote rivaal, in datzelfde Parijs. Galeries 
Lafayette. 
Van buiten: een iconisch pand aan de beroemde 
Boulevard Haussmann. Het pand is inmiddels 
een monument. 
Van binnen: het begint al met die bijzondere 
koepel. Wie op de begane grond staat en naar 

boven kijkt, waant zich in een operagebouw met 
een glazen dak.
Galeries Lafayette is een warenhuis, en dus is het 
vooral bekend om z’n non-food. Galeries Lafay-
ette is ook niet maar één winkel. Er zijn er ruim 
vij�ig van in Frankrijk, en daarnaast zijn er ves-
tigingen in grote steden buiten Frankrijk, zoals 
Berlijn, Dubai, Istanbul, Casablanca, Jakarta en 
Beijing, alles bij elkaar zestig vestigingen. Milaan 
en Doha staan op stapel. Ooit waren er ook Gale-
ries Lafayette-winkels in New York en Singapore, 
maar die zijn inmiddels weer gesloten, want het 
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Dit pand, aan de bekende Parijse winkelstraat Boulevard Haussmann, is inmiddels een monument. 

De glazen koepel boven in deze Galeries Lafayette-vestiging is in heel Frankrijk en daarbuiten bekend. 

Let wel, dit is niet de ingang naar het foodgedeelte van Galeries Lafayette ‘la Maison Gourmet’, dat is 

verderop.

De begane grond van Galeries Lafayette ‘La Maison Gourmet’ is één groots bakkers- en banketbakkersfeest. Met taarten van bijvoorbeeld Dalloyau, een 

bekende pâtissier in Parijs… en inderdaad, die chocoladetaart en die appel-abrikozentaart doen het water in de mond lopen. Maar de ‘clafoutis de fruits’ van 

Benoît Castel hebben hetzelfde effect, toch? Die bakker is dan weer een ‘favoriet’ bij Jamie Oliver, omdat Castel nooit ingevroren onderdelen gebruikt. 

En het brood en gebak van Galeries Lafayette zelf oogt net zo smakelijk.

Nou, ten eerste hanteert Galeries Lafayette dus het shop-in-shopprincipe, met andere leveranciers als ‘bekende merknamen’. Ten tweede, als we de hele reeks uit 

deze rubriek even zouden nakijken: het is ongelofelijk hoeveel bakkers en banketbakkers uit Parijs inmiddels beroemd zijn tot ver buiten hun eigen stad.
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is niet gezegd dat Galeries Lafayette overal een 
succes wordt, integendeel.
In een Galeries Lafayette – warenhuis, immers 
– draait het vooral om kleding, mode, parfums, 
interieur en woondecoratie etc. 
Maar Galeries Lafayette ‘La Maison Gourmet’ 
staat daar los van, en biedt: eten en drinken. En 
hoe. Van de vijf etages bevatten de twee bovenste 
van alles voor in en om het huis (zoals spulletjes 
voor in de keuken), op de eerste etage zit de 
‘wijnkelder’ (die dus níet in de kelder zit), bega-
negronds vinden we een verzameling speciaalza-
ken, eigenlijk, van broodbakker tot banketbakker 
tot eetgelegenheid, en in de kelder alle agf, vlees, 
vleeswaren, kaas, vis, zuivel en alle dkw. En o ja, 
alle ‘foie gras’, want dat vermeldt Lafayette als een 
afzonderlijk onderdeel… arme ganzen.
Hoe groot het foodassortiment is van Galeries 
Lafayette? We hebben er geen idee van. Wél van 

Dit soort inkijkjes heb je in die bijzondere Franse 

warenhuizen. We zagen het al bij La Grande Épicérie, 

maar ook Galeries Lafayette heeft het levensmid-

delenaanbod verdeeld over meer etages. Hemmes: 

“De hoeveelheid per artikel is wel minder dan wij in de 

Nederlandse supermarktsector gewend zijn. Ook de 

uitstalling maakt het allemaal exclusiever.”

‘Maison de Thé Mariage Frères’… het theehuis van gebroeders die de familie-

naam ‘Huwelijk’ dragen. De naam alleen al is bijzonder, maar reken er maar 

op dat hun theevarianten dat ook zijn (kijk anders maar eens op ‘mariagefre-

res.com’). De gewone Fransman staat niet echt bekend als theedrinker, maar 

de upperclass-Fransman doet in dit opzicht graag een Engelsman na.

Natuurlijk, gesneden hammen, Spaans en Italiaans, hoe konden ze ontbre-

ken. Deze Ibericohammen zijn van Cinqo Jotas, een hammenleverancier uit 

de omgeving van Sevilla en ‘bekend om zijn 100% raszuiver Iberisch varken’, 

lezen we op internet. Hemmes: “Hier hangen echte hammen, hè? Geen plastic 

hammen als decor in een Jumbo.”

Of je nu in Harrod’s in Londen of in het KaDeWe in Berlijn bent, in La Grande 

Épicérie verderop in deze stand, of hier in ‘het gourmethuis’ van Galeries 

Lafayette: bij veel versafdelingen kan de bezoeker meteen een hapje eten. 

Lang niet alle Parijzenaars doen dat, je hebt zeker ook in deze stad arm en 

rijk. Die laatste laat het zich hier goed smaken, net als de vele toeristen. Hem-

mes: “Daarnaast, de Fransen hebben natuurlijk een andere eetcultuur en zijn 

meer bereid om er geld aan uit te geven.”
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de prijs-kwaliteitverhouding. Een ‘potje’ zwarte 
tru�els voor € 88, van die dingen. Maar daarom 
is zo’n winkel alleen al om te kijken de moeite 
waard, zoals Le Bon Marché, zoals Harrod’s in 
Londen en KaDeWe in Berlijn. Galeries Lafayette 
zal zich dan ook niet storen aan de vele toeris-
ten die tijdens hun ‘midweekjes Parijs’ hier naar 
binnen lopen. Sterker nog, het modewarenhuis 
verderop hee� elke week op een vast tijdstip een 
gratis modeshow voor bezoekers, om het ‘jetset-
en-glamour’-imago extra te benadrukken.

Galeries Lafayette is onderdeel van – lekker 
eenvoudig – Groupe Galeries Lafayette. Alles 
bij elkaar zo’n 280 winkels en inmiddels € 3,8 
miljard jaaromzet. Dat laatste is een sterke groei 
ten opzichte van de € 2,3 miljard die we drie 
jaar geleden vermeldden (bij onze impressie van 
toen, van Galeries Lafayette ‘Gourmet’ in Dubai, 
met ook beelden van Erik Hemmes). Die groei, 
zeggen we er meteen maar bij, kan niet anders 
dan grotendeels gekochte groei zijn. Tussen die 
drie jaar terug en nu zitten overnames. Ten eerste 
van een deel van La Redoute, dat weer wegge-
daan werd door Kering (het bedrijf dat voorheen 
PPR heette, Pinault Printemps Redoute), en het 
kocht de site InstantLuxe.com, een opmerkelijke 
site met wat we in hartstikke Frans ‘high end 
fashion’ noemen, maar dan een platform zoals 
E-bay en Marktplaats, met daarbij de opmerking 
dat het bedrijf zelf als intermediair optreedt 
bij de waardebepaling van wat consument als 
tweedehands-haute-couture aanbieden. Group 
Galeries Lafayette omvat vandaag de dag naast de 
gelijknamige warenhuisformule de ketens BHV-
Marais (kleding), Louis Pion en Royal Quartz 
Paris (horloges) en Guérin Jouaillerie (juwelen). 
Daarnaast omvat het de sites BazarChic (een site 

‘Maison de la Truffe’, het huis van de truffels dus, vind je in meer vestigingen door heel Frankrijk. 

We zien een glazen potje ‘zwarte truffels heel, extra’, voor € 88,-. 

Koffie en broodjes, croissants en sandwiches om mee te nemen. 

Een plakkaat vooraan vermeldt de namen van de medewerkers. 

Van wat dan? Van ‘Prêt à Manger’, de lunchhorecaformule uit het 

Verenigd Koninkrijk die inmiddels in meer grote steden vestigingen 

heeft (in de VS en in Azië).

Galeries Lafayette heeft ook in zelfbediening lunch- en maaltijdsa-

lades van Prêt à Manger, zoals deze tonijnsalade. Met voor ons een 

opvallende verpakking, die lijkt op een vlaaidoos.
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met vier categorieën: mode, woondecoratie, wijn 
en reizen) en het al genoemde InstantLuxe.

En van wie is dat Groupe Galeries Lafayette dan? 
Van de familie Moulin. Die familie is niet zo 
bekend als bijvoorbeeld retailmagnaat Barnard 
Arnault en opvolgers (hij kwam uiteraard voorbij 
in ‘La Grande Épicérie’, de formule van vorige 
maand, en is de bekendste ‘bezitter’ van Carre-
four) en ook minder bekend dan diens evenknie 
François Pinault en opvolgers (de vroegere doe-
het-zelfmagnaat die inmiddels net als Arnault 
veel meer in luxemerken en ‘luxury retailing’ 
doet).
Maar de familie Moulin is ook weer geen vol-
strekt onbekende. Spin in het web vandaag de dag 
zijn Ginette Moulin en Philippe Houzé. Be-
schouw hen maar als een soort telgen van ofwel 
Vroom, ofwel Dreesmann, ofwel de Brennink-
meijers van Frankrijk. 
Een van de oprichters van Galeries Lafayette was 
�éophile Bader. Diens zus trouwde met een man 
genaamd Heilbronn en de zoon uit dat huwelijk 
was Max Heilbronn – in de geschiedenis van 
Frankrijk bekend: na de Tweede Wereldoorlog 
meer als retailer, maar vlák na die oorlog als 
leidend �guur in het Franse verzet. Zijn dochter 
is Ginette, zij trouwde naderhand met Étienne 
Moulin. En dit echtpaar had jaren geleden een 

De afdeling voor zout, peper en kruiden. Hemmes: “Zout is er niet alleen maar wit en peper is 

hier niet alleen maar wit of zwart. Galeries Lafayette heeft ook andere kleuren zout en peper 

naast allerlei net zo bonte kruidenmelanges. De presentatie doet denken aan oosterse ba-

zaars.” Als klant moet je hier vooral niet plotseling niezen....

Unilever heeft hier ook 

een soort shop-in-shop, 

met het chique mosterd-

merk Maille. Hemmes: 

“Dat is niet alleen hier, 

Unilever heeft ook een 

eigen winkel in deze 

stad, heel centraal op het 

Place de la Madeleine.”

Hier zijn we in de shop-in-shop van Mavrommatis, met een nostalgische foto van 

de familie, het ademt traditie. “Vreugde aan het poseren beleefden ze zo te zien 

niet”, is het terechte commentaar van Erik Hemmes, maar keken in die vooroorlog-

se jaren niet alle mensen zo serieus op foto’s? Mavrommatis is vandaag de dag een 

delicatessenwinkel met roots uit de Griekse keuken, gerund door drie broers van 

Cypriotische komaf. Hemmes: “Mavrommatis is ook een restaurant in het Quartier 

Latin, met één Michelin-ster. Een bezoek waard dus.”

Chocolade van Pierre Hermé… ook weer een shop-in-shop en 

kennelijk ook weer een leverancier van premiumniveau. Deze komt 

oorspronkelijk uit de Elzas, met op z’n site taarten en boomstam-

men van donkere chocolade. Hemmes: “Dit is verpakt alsof het een 

mode-artikel is.”
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controlerend belang in Galeries Lafayette. 
Hoe respectabel die rol van vader Heilbronn ook 
was… Er was een familie Meyer, ook met een 
groot belang in de zaak en net als de Moulins ook 
afstammend van �éophile Bader. De families 
Meyer en Moulin kregen het na de dood van 
Etienne �ink met elkaar aan de stok; de erfenis 
en dan vooral ‘wie krijgt Galeries Lafayette in 
handen?’ waren zo’n twaalf jaar terug een a�aire 
van jewelste, de ene partij geholpen door BNP 
Paribas, de andere partij door Crédit Mutuel. 
Voor degenen met gevoel voor de Nederlandse 
branchegeschiedenis: het was een con�ict op het 
niveau Eric Albada Jelgersma, Ab Heijn, Ide Vos.
Hoe dan ook, vandaag de dag is de Groupe in 
handen van de familie Moulin. Philippe Houzé is 
ceo en is getrouwd met een van de drie doch-
ters van Ginette Moulin. Hij en zijn schoonzus 
Isabelle Moulin zijn bestuurder respectievelijk 
commissaris. En twee leden van de volgende 
generatie Moulin zijn algemeen en formuledirec-
teur bij BHV. 
En die meneer Houzé zit toch weer wat dichter 
bij de foodwereld dan je zo denkt. Het investe-
ringsvehikel van de familie Houzé-Moulin, 
‘Motier’, is aandeelhouder bij Carrefour, de groot-
ste zelfs na Bernard Arnault. En dat Motier hee� 
er door de jaren heen een aardige rit op zitten 
door allerlei Franse foodretailorganisaties. 
Ooit had de familie een belang in Monoprix, 
daarna werd het een tijdje Casino en vandaag de 
dag dus Carrefour. ■

En we hoeven natuurlijk 

niet meer uit te leggen dat 

de wijnafdeling ook alle 

zinnen prikkelt.

Zomaar een affiche van Galeries Lafayette: ook de 

instore-reclame is subtiel, een stuk kaas (een Emmenta-

ler), met daarbij een snoepende ‘muis’ van stukjes radijs. 

Oesters in verschillende varianten. Afkomstig van: Gillardeau. Zal wel iemand uit Bretagne 

zijn. Even googelen en dan kom je op Schmidt Zeevis, die vertelt dat Gillardeau 365 dagen 

per jaar topkwaliteit oesters levert… niks Bretagne: van het bekende eiland Île d’Oléron tot 

uit Zuid-Amerika tot uit plekken uit de Stille Oceaan – dat staat weer op het bord achter 

deze medewerker. Hemmes: “Gillardeau is een gerenommeerde oesterkweker. De oesters 

komen oorspronkelijk uit Ierland, na drie jaar komen ze op oesterbanken in Frankrijk te 

liggen.”

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