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Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies is 
afgelopen zomer naar Dublin gereisd. Om terug 
te keren met beelden van verschillende Ierse 
supermarktformules en andere levensmiddelen-
zaken. In deze reeks hebben we al Dunnes Stores, 

Supervalu en Fresh laten zien (in FoodPersonality 
september, oktober, november). 
En nu, in deze editie: Donnybrook Fair. Dit is 
‘voornamelijk’ het filiaal in Stillorgan, een stadje 
ten zuiden van Dublin dat inmiddels zozeer tegen 

Dublin aan gegroeid is, dat het eerder als het zui-
den van die stad wordt gezien. Het filiaal omvat 
volgens Hemmes zo’n 400 m2 vvo. 
‘Voornamelijk’? We wisselen de beelden van fili-
aal ‘Stillorgan’ soms af met die uit het filiaal aan 
de Morehampton Road.

Dit hebben we al eerder in deze reeks over de 
Ierse supermarktsector uitgelegd: een land met 
ongeveer 5 miljoen inwoners, en de branche-
omzet is ongeveer € 13 miljard. Aldus markton-
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In de reeks food retail 

in het buitenland, met 

beelden en uitleg van 

Erik Hemmes, 

deze maand het Ierse 

Donnybrook Fair.
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Dit is waar Donnybrook Fair jaren geleden begon, in dit pand, aan de Morehampton Road in Dublin. In 
de wijk Donnybrook.

Wat meteen opvalt in Donnybrook Fair, filiaal ‘Stillorgan’: het per-
soneel werkt niet bij de broodafdeling. En ook niet bij het vlees (een 
beeld uit filiaal ‘Morehampton Road) en ook niet bij agf, trouwens, 
maar dat is voor Nederlandse supermarkten niet echt anders. 
De medewerkers hier werken in ‘de keuken’, het onderdeel voor kof-
fie, thee, belegde sandwiches, panini of ‘scones’ met jam en boter 
etc. En die keuken is meteen ook de blikvanger. Alleen bij de visafde-
ling zal Hemmes een medewerker zien (zie blz. 59).
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derzoeksbureau Kantar, en dat bedrag is uit 2020, 
dus gezien de pandemie kan dat nu inmiddels 
hoger zijn. 
De marktaandelen volgens Kantar, die we in deze 
reeks meldden, waren tot nu toe: 
* Supervalu 22,3%
* Tesco 21,2%
* Dunnes 21,1%
En dan Lidl met 13,1% marktaandeel en Aldi met 
12,5%. 
Maar Kantar kwam halverwege de vorige maand 
met nieuwe cijfers: 
* Dunnes 22,6%
* Supervalu 22,0%
* Tesco 21,3% 
En dan Aldi en Lidl elk 12,7%. 
Het wil in Ierland nog wel eens wisselen tussen 
met name Dunnes en Supervalu. Wat opvallend is 
ten opzichte van de Nederlandse supermarktsec-

tor, is dat in Ierland per seizoen het marktleider-
schap kan wisselen. 
En waar ligt dat aan? Nou, ten eerste omdat 
Dunnes, Supervalu en Tesco elkaar nauwelijks 
ontlopen. En waar ligt het aan dat nu opeens 
Dunnes de nummer één is? Het marktaandeel 
van Dunnes trekt richting de kerstdagen van 
oudsher een beetje omhoog, omdat consumenten 
dan meer het hoogwaardige aanbod van Dunnes 
kiezen, aldus Kantar. Daar zeggen wij maar even 
bij: Dunnes Stores bestaat uit supermarkten, 
maar ook uit warenhuizen, met kleding etc. Dus 
Dunnes wordt ook relevanter voor de consument 
in de aanloop naar de feestdagen met cadeautjes. 
En er zijn Dunnes-supermarkten die meteen 
naast een Dunnes-warenhuis liggen. Dus wat AH 
in ons land in, zeg, december, meekrijgt, krijgt 
Dunnes al veel eerder in de bestedingsschoot 
geworpen. 

Verder valt het op dat Aldi in dit land iets is ge-
stegen en dat Lidl iets is gedaald ten opzichte van 
de vorige cijfers. In ons land is Aldi bezig met die 
ombouwoperatie onder de afkorting ‘Aniko’ en 
met die marketingcampagne van ‘Natuurlijk wel’, 
maar tot nu toe heeft een marktonderzoeksbu-
reau uit Nederland niet gemeld dat het marktaan-
deel van Aldi daardoor stijgt. In Ierland stijgt dat 
marktaandeel wél. Maar pas op: in Ierland is niet 
Aldi Nord (zoals in ons land) actief, maar Aldi 
Süd.
Supervalu, Tesco, Dunnes, Lidl en Aldi hebben 
bij elkaar meer dan 90% van de Ierse supermarkt-
omzet in handen. De resterende 10% is in handen 
van kleinere marktpartijen. 
En van die resterende 10% is Donnybrook Fair 
maar een miniem onderdeeltje. Want? Donny-
brook Fair is een delicatesse-achtige keten met 
maar vijf filialen in Dublin en één filiaal zoals 

En dit is vijf filialen en jaren 
later, in het winkelcentrum van 
Stillorgan, een stadje dat tegen 
Dublin aan gegroeid is.

In die keuken maken de medewerkers… nou, dat staat op de borden bovenin: allerlei soorten koffie, thee, sappen, smoothies, soep… sandwiches en wraps in 
varianten als tonijn, Mexicaans, ‘bacon’ of ‘caesar-salade’-achtig, en dat kun je als klant aanvullen met extra sla, rauwkost, sauzen/dressings, kazen als brie, 
cheddar, Emmentaler etc. En dan nog panini in varianten als kip/mozzarella, parmaham/zongedroogde tomaatjes/pesto.
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gezegd in ‘satellietstadje’ Stillorgan. 
Wellicht zal Donnybrook Fair – ongeveer zoals 
Dunnes – dezer dagen ook goede omzetten 
beleven.
Want Donnybrook Fair zou je een kruising tus-
sen traiteur, speciaalzaak, delicatessenwinkel en 
supermarkt kunnen noemen. Het verkoopt wel 
degelijk artikelen als wasmiddelen en toiletpa-
pier, maar is voor de inwoner van Dublin vooral 
een zaak met de betere levensmiddelen. Met 
veel producten van eigen makelij. Daarnaast: 
Donnybrook Fair is inmiddels ook cateraar, voor 
bedrijfspartijtjes tot aan catering thuis – zeker die 
bedrijfspartijtjes zullen in de coronapandemie 
wat minder vaak voorkomen, nemen we aan. 
Maar die eigen makelij, die tikt flink aan: eigen 
assortiment, eigen productontwikkeling, eigen 
maaltijden, eigen banket, eigen desserts, eigen 

kleinbrood, eigen salades, eigen sandwiches. 
Donnybrook Fair is een keten van zes winkels die 
altijd onderscheidend vermogen als uitgangspunt 
heeft voor het assortiment.
Illustratief daarvoor is dit: op de site van Don-
nybrook Fair wordt maar één naam genoemd, 
John Dunne. En die is niet algemeen directeur of 
ceo of iets dergelijks, maar ‘executive chef ’, met 
andere woorden: de hoogste chef-kok.

Maar pas op. Een ‘hoogste kok’ als baas van een 
winkelketen, dat kan ook een beetje ‘culinaire 
window dressing’ zijn. De hoogstverantwoordelij-
ke voor Donnybrook Fair is de ceo van Musgrave 
Group. 
Musgrave is food retailer en groothandelaar, met 
een jaaromzet van ongeveer € 5,4 miljard.
Het is eigenaar van Supervalu, met 223 filialen. 

En zoals gezegd, Supervalu was tot voor kort 
marktleider in de Ierse supermarktsector – en 
rivaal van Dunnes. Datzelfde Supervalu heeft nog 
‘s 37 filialen in Noord-Ierland. 
Daarnaast is het de organisatie voor de conve-
nienceformule Centra, met aangesloten onder-
nemers. Dan hebben we nog ‘Musgrave Retail 
Partners’, met een kleine twintig zb-groothandels 
(formulenaam: Dialsur) in het zuiden van Spanje 
en een keten van ongeveer tachtig filialen in 
Zuid-Spanje en de Canarische eilanden (formule-
naam: Dialprix). 
En dan nog is er nog ‘Musgrave Wholesale 
Partners’, de groothandelstak met bijvoorbeeld 
Marketplace, groothandel voor horeca- en 
foodservice-ondernemingen, maar ook dit on-
derdeel levert ook aan gemakswinkels. En dat zijn 
dan ook weer formules van Musgrave zelf, zoals 

Zeker zo belangrijk als dat horeca-/meeneemaanbod zijn de producten die uit een 
andere keuken van Donnybrook Fair komen. Niet uit de keuken in de winkel zelf, maar 
de keuken waar koks allerlei gerechten en producten maken, voor alle Donnybrook-
filialen. 
We zien gepocheerde zalm, worstenbroodjes met spek en ui, ‘lemon & honey chicken 
skewer’, quiches, allerlei salades voor diner of voor de lunch. Dit aanbod zal vast voor 
de Ierse klant hét onderscheidende aan Donnybrook Fair zijn.

En dan zijn er nog deze maaltijden en maaltijdsalades. Waarbij dan de kip in de 
salades met kip er een uit het Franse Villefranche-sur-Saone is. Misschien is dat 
vergelijkbaar met die kip uit Bresse, dé beroemde kip, uit een stadje in de buurt van 
Villefranche-sur-Saone.
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Daybreak in Ierland en Mace in Noord-Ierland, 
vergelijkbaar met Centra.
Het hoofdkantoor staat in de stad Cork. Mus-
grave Group is vandaag de dag nog steeds gro-
tendeels in handen van de familie Musgrave. De 
resterende aandelen zijn jaren geleden uitgedeeld 
onder managers en werknemers. Overigens is er 
geen Musgrave-familielid meer in de dagelijkse 
leiding van het bedrijf.
Waarom heeft Musgrave Group Donnybrook 
Fair? Ooit één winkel in Dublin, met alleen maar 
premiumproducten, delicatessen en hoogwaar-
dige maaltijden, vormt Donnybrook Fair vandaag 
de dag eigenlijk de top van wat Musgrave in de 

horeca te bieden heeft, in de vorm van speciaalza-
ken voor de consument. Dat maakt de positione-
ring van Donnybrook Fair al wat begrijpelijker.

En dan nog dit: waar komt die vreemde naam 
‘Donnybrook Fair’ vandaan? 
Donnybrook is een wijk in Dublin. In een ver 
verleden was Donnybrook vooral bekend om 
een jaarmarkt, die daar sinds de Middeleeuwen 
plaatshad, in de nazomer. Door de eeuwen heen 
varieerde dat van acht dagen tot twee weken. 
Het was oorspronkelijk vooral een paarden- en 
veemarkt, maar het ontwikkelde zich – ergens 
midden 19e eeuw – tot een soort openluchtjaar-

beurs, met kermisattracties, muziek etc. en met 
tot wel 50.000 bezoekers gedurende die week of 
twee weken. Met die massaliteit ging de reputatie 
ook flink bergafwaarts. Sites over de geschiedenis 
van Dublin melden over de ‘Donnybrook Fair’ in 
latere jaren: één groot geheel van openbare dron-
kenschap, zakkenrollerij, oplichting, afpersing, 
prostitutie, berovingen, tot soms massale vecht- 
en steekpartijen. Uiteindelijk besloot ‘overheerser’ 
Engeland (Ierland was toen een soort kolonie 
van het Verenigd Koninkrijk) die jaarmarkt te 
verbieden. 
Geweldige naam dus voor een levensmiddelen-
winkel. 

En dat hoogwaardige aanbod komt die klant soms ook voorverpakt tegen, zoals dit: garnalen in brood- en filodeeg, om thuis te frituren.
Of tussen het banket, zoals deze ‘Belgian chocolate & raspberry brownie pies’. 

De ‘fish monger’, de visboer dus. Hier weer bediening in plaats van 
zelfbediening. 
Met daarbij allerlei vis die ‘anders dan anders’ is. Zeeforel en zalm voor 
in de oven, in een marinade van gember en chilipeper. En tonijnsteak op 
Japanse wijze. 
En verder een ruim aanbod vis, schaal- en schelpdieren bij de bedie-
ningsafdeling.
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O? Zijn die Ieren dan zo agressief en geweldda-
dig? Hoho, dat moeten we in de context zien van 
een aantal rampzalige jaren uit de geschiedenis 
van Ierland: de Ierse hongersnood (1845-1850). 
De Ieren zijn in 1845 al veel verder dan andere 
Europese landen in het gebruik van de aardappel 
als basaal voedingsmiddel, maar in dat jaar zorgt 
een aardappelschimmel voor een enorme mis-
oogst. En in de jaren erna gebeurt dat nog eens. 
In vijf jaar tijd raakt de Ierse samenleving vol-
ledig ontwricht. Ter illustratie: volgens Wikipedia 
heeft Ierland in 1840 acht miljoen inwoners. En 
rond 1900 nog maar 3,5 miljoen. Hele gezin-
nen sterven in die vijf jaar de hongersdood, vele 
anderen emigreren met hun laatste centen naar 
bijvoorbeeld de VS. In die jaren ontstaat door 
honger en gebrek een samenleving waar velen 
proberen te overleden door te roven en te stelen, 
allemaal om de honger te stillen en niet voortij-
dig aan ondervoeding en infecties te sterven. En 
de Britse overheersers doen er eigenlijk weinig 
aan om het te verhelpen. Want – aldus de Britse 
politieke opinie – het zijn immers rooms-katho-
lieken, en die maken nu in de ogen van de angli-

30.000 supermarktfoto’s
Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot 

Walmart, van Migros tot M-Preis. Sinds 2008 

fotografeert Erik Hemmes buitenlandse for-

mules. Voor dit blad, maar ook voor andere 

geïnteresseerden.  

Meer weten? Mail Erik Hemmes: 

info@erikhemmes.nl.

Donnybrook Fair heeft uiteraard allerlei kaasjes, dat kan ook niet anders bij 
een winkel met dit premiumaanbod. Met een geslaagde – ronde – presenta-
tie.

Donnybrook Fair houdt een beetje het midden tussen supermarkt en speciaal-
zaak. Bij een rij van drie aan de kassa staat de laatste klant bijvoorbeeld nog 
rechts van de bloemen en links van de exclusieve bonbons. Hemmes: “Dat 
krijg je nu eenmaal bij een filiaal van ongeveer 400 m2 vvo. Ruimte zonder as-
sortiment heb je dan niet. Het stimuleert wellicht een laatste impulsaankoop.”

Donnybrook Fair – hier in filiaal ‘Morehampton Road’ – heeft bij de producten allerlei volumepromoties, 
maar wijst in de winkel ook op de kwaliteit van het aanbod. Zoals hier.

Soms pakt de formule best duur uit, dat wel. Die 
biologische ‘Terra Viva’ rechts in deze presenta-
tie is bij Donnybrook Fair € 16,-. Maar bij Albert 
Heijn kost-ie gewoon € 5,99. En in de Bonus  
€ 4,49. Hemmes: “In de Ierse branche zijn – 
net als in de Britse – alcoholische dranken 
naar ons gevoel peperduur. Vandaar ook de 
‘drankenvaarten’, per schip, vanuit Engeland 
naar de Franse territoriale wateren, zodat Britse 
consumenten in die Franse wateren zo veel en 
goedkoop mogelijk alcoholische dranken kun-
nen inslaan.”

caanse Britten voor het eerst de ‘voorzienigheid’ 
mee (het begrip dat erop duidt dat god allang 
heeft bepaald wat jouw lot zal zijn, een element 
uit de protestantse, maar ook anglicaanse religie). 
In de Engelse taal is ‘donnybrook’ nog steeds een 
– weliswaar verouderd – woord voor wanorde, 
rumoer, lawaai en verhitte situaties. 
En waar begon Donnybrook Fair? Aan de More-
hampton Road, de eerste winkel. Midden in de 
wijk Donnybrook. ■
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