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Food in Frankrijk:

intermarché

door:  Gé Lommen  Foto’s: Erik Hemmes

Impressies van buitenlandse formules, met mede-
werking van Erik Hemmes van zijn ‘gelijknamige’ 
Trade Marketing Services. Hemmes kwam tot nu 
toe met reeksen reportages vanuit Engeland, Ier-
land, Italië, Denemarken, Noorwegen en Zweden. 
Sinds vorige maand behandelen we met Erik 
Hemmes supermarktketens kriskras door Europa. 
Deze maand foto’s van een vrij nieuwe Intermar-
ché uit de Franse plaats Bourbourg, in ‘Frans 
Vlaanderen’. 
Intermarché is een van de grote zes supermarkt-
partijen in Frankrijk, naast Carrefour, Leclerc, 
Auchan, Casino en Système U. Het had niet veel 
gescheeld of Intermarché was gewoon van Leclerc 
geweest. Maar in 1969 botste het tussen Edouard 
Leclerc en een van zijn Leclerc-franchisers, de 
Breton Jean-Pierre le Roch. Hij stapte met zijn 
winkel uit de Leclerc-organisatie. En met hem 
volgden er meteen zo’n zeventig. Een nieuwe 
groep was ontstaan. Eerst gebruikte Le Roch nog 
een andere naam, Ex Oἀ ces De Distribution. Een 
naam waarvan je je afvraagt wat Le Roch bezield 
heeft, want het klinkt als een kantoorartikelen-
winkel, tomaten koop je daar niet. Hij had het ge-
luk dat deze naam al een andere partij toebehoor-

de: juridische stappen van die andere partij leken 
voor de hand te liggen, daar had Le Roch geen 
zin in en na drie jaar veranderde hij de naam in 
Intermarché, ‘Intermarkt’. In die tijd was het heel 
gebruikelijk om iets met ‘inter’ te doen, Interspar 
is er ook zo een uit vroeger tijden, of Interkring; 
zou je vandaag niet meer voor kiezen. Nu het niet 
meer onderscheidend is dat meer supermarkten 
bij één groep horen, dat producten internationaal 
gekocht worden en elke supermarkt verschillende 
versafdelingen heeft, kun je je met het voorzetsel 
‘inter’ niet meer profileren.

Le Roch was dan wel gebrouilleerd met Leclerc, 
dat wil niet zeggen dat hij niets van hem over-
nam. Leclerc is een keten met ruimte voor win-
kelbezit van ondernemers (bedrijfsleiders die na 
verloop van tijd ondernemer worden), Intermar-
ché een collectief van winkeliers. Dat van Leclerc 
is beroemd in de binnen- en buitenlandse retail, 
maar de eigendomsstructuur van Intermarché is 
nog meer vergelijkbaar met Sperwer in ons land. 
De mannen verenigden zich: ‘een voor allen, allen 
voor een’, en noemden zich de musketiers, vech-
tend voor de rechten van de consument. Klinkt 
nobel. Welk rechten? Lage prijzen.

Vandaag de dag heeft Intermarché ongeveer 
1.800 vestigingen. Dat zeggen we verkeerd. De 
groep Les Mousquetaires heeft 1.800 vestigingen. 
Dan tellen we de doe-het-zelfketen Bricomarché 
niet mee, de sportwinkels en al die andere niet-
levensmiddelenwinkels ook niet en evenmin de 
Intermarché-vestigingen in België, Polen, Roeme-

nië, Portugal en Bosnië. Maar we tellen wel mee: 
Intermarché, Ecomarché en Netto. Wat is Netto? 
De zogeheten musketiers vonden dat ze een 
discounter moesten beginnen en die werd Netto 
genoemd. Heeft niets te maken met Netto in 
Duitsland, dat voor 75% in handen is van Dansk 
uit Denemarken en voor 25% Edeka. Al waren de 
vroegere logo’s hetzelfde, want ITM, de exploita-
tiemaatschappij van de musketiers, heeft wat in 
Duitsland zitten rommelen. Toen Walmart jaren 
geleden (zonder succes) in Duitsland startte, nam 
het vestigingen over van ITM. Netto omvat in-
middels zo’n 400 vestigingen en schijnt ongeveer 
1% marktaandeel in Frankrijk te hebben. 
En wat is Ecomarché? Nog zo’n naam waarvan je 
je nu afvraagt wat de musketiers ermee moeten. 
Klinkt als een biologische variant van Intermar-
ché, maar is het niet, het is gewoon de naam van 
een kleine Intermarché. Er is niks eco aan. Nou 
oké, met een kleinere winkel belast je in principe 
het milieu minder, maar daar was het Le Roch 
helemaal niet om te doen. Gewoon de volgende 
misser in naamgeving, eigenlijk.
Daar is Intermarché na jaren ook iets aan gaan 
doen. Alles wat wel supermarkt is, maar niet 
discounter Netto, wordt veranderd in Intermar-
ché. Ecomarché en de kleinere Intermarchés gaan 
heten: Intermarché Contact op het platteland en 
Intermarché Express in steden. Kennelijk vinden 
de musketiers dat onderscheid in stad en plat-
teland nodig. Waarom? Geen idee.

Die 1.470 Intermarchés, 330 Ecomarchés en 400 
Netto’s zorgen voor 10% marktaandeel in de 

Intermarché heeft sinds twee jaar een ander logo, de musketier is veranderd, het wapen is verdwenen en het lettertype van de formulenaam is ook veranderd. 
‘De Musketiers’ is nog wel de naam van de holdingmaatschappij. En: de overbekende musketiers die voorheen altijd deel uitmaakte van het Intermarché-logo, 
staan nu los van dat logo op de pui, en ‘slechts in een paar verfstreken’.
Is dat zo bijzonder dan? Nou, het meest bijzondere eraan is dat Intermarché dit twee jaar geleden heeft aangepast… voor het eerst sinds 1972. 

Erik Hemmes van Erik Hemmes\Trade Marke-

ting Services bekijkt supermarkten in Europa.  

Deze maand: Intermarché in Frankrijk.
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Franse levensmiddelenmarkt, Inter- en Ecomar-
ché alleen omvatten ongeveer 9%. De Franse 
sector is uiteraard een ἀink stuk groter dan onze 
€ 32 miljard: € 205 miljard. Maar wacht even… 
Er wonen in Frankrijk 62 miljoen mensen. Die 
besteden dan € 3.306,- per persoon per jaar? En 
wij Nederlanders € 1.882,- per persoon per jaar? 
Dat kan niet… Nee, fout, we moeten anders 
denken. Wie is er niet ooit in Frankrijk geweest 
om daar tijdens een vakantie of zakelijk een grote 
hypermarkt of supermarkt te bekijken en daar 
speelgoed, tuinstoelen, kleren, schoenen, cd-
spelers, tv’s etc. aan te treffen? Dat zit allemaal in 
die € 205 miljard.
Intermarché is niet de grootste. Dat is Carrefour, 
met 22%. Gevolgd door Leclerc (14,5%), Casino 
(11,3%), dan de musketiers met die 10, dan Au-
chan (9%) en Système U (6%).
Goed, zitten we nog met dat ‘Les Mousquetaires’. 
Wat hebben Athos, Porthos, Aramis en toetre-
der D’Artagnan met Intermarché te maken? Le 
Roch vond dat hij zijn nieuwe supermarktgroep 
van mede-ondernemers moest positioneren als 
strijders voor de goede zaak, en dat is in dit geval: 

een leven dat niet duur is. Je zou het geen origi-
nele vondst meer willen noemen, zeker vandaag 
de dag niet, maar wellicht vonden Le Roch en 
zijn mede-ondernemers het in die dagen op een 
avond bij de zoveelste ἀes wijn briljant. De naam 
is gebleven. Het verband tussen ‘intermarkt’ en 
‘musketiers’ is volstrekt onlogisch, maar als je dat 
lang volhoudt, wordt het vanzelf een aanneme-
lijkheid.
Le Roch en zijn makkers strijden dus voor een 
goedkoop leven. Dat soort boodschappers, daar 
hebben we er hier ook wel een paar van, denk aan 
Nettorama, Jumbo, Vomar, Hoogvliet…
Maar op wie lijkt Intermarché nou het meest, nu 
Edah niet meer bestaat? Wij zeggen: op Dirk. en 
Bas en Digros, natuurlijk. Andere gelijkenis met 
Dirk/Bas/Digros: het ‘huismerk’ van Intermarché 
heeft niet de naam van de formule, maar Top 
Budget, dus als je naar die naam luistert, is het 
‘dna’ van het huismerk ‘prijs’. Verder is de onder-
toon van Intermarché wat agressiever dan van 
Carrefour, Casino, Leclerc en zo. 
Het is rebellerig, maar het gaat niet over die-
renleed, over milieu, over CO2 en al dat andere 

maatschappelijk verantwoorde. Nee, het is niet 
voor een betere wereld, het is vooral schoppen, 
tegen alles wat maar het leven duur kan maken, 
denk aan: vakanties, regeringen die in gezond-
heidszorg snijden en premies duurder maken, 
het overeind houden van banken of Griekenland, 
hypotheken, een nieuwe auto en de benzinekos-
ten waar je tegen op kunt kijken, het ter discus-

De visafdeling, met groot tegen de wand een sfeerplaat. Deed Intermarché eerst 
niet. En de kreet, ook groot, ‘mijn vis tegen een ‘frisse’ prijs’ (vers en fris is hetzelfde 
in het Frans, bekt daardoor goed). Let op het detail: ‘prix’ in hoofdletters, alsof je 
‘prijs’ toch even groter moet schrijven als je zo’n formule hebt als Intermarché. 
Kun je uren over discussiëren. Hetzelfde bij de vleesafdeling ‘tegen een smakelijke 
prijs’, en bij de kaasafdeling, ‘tegen een smeltende prijs’.

De broodafdeling, waarom vind ik hier geen bord 
met ‘mon pain à prix rustique’? Omdat brood mis-
schien geen speerpuntcategorie is voor Intermar-
ché.

Intermarché doet uiteraard ook het nodige aan 
non-food en multimedia, ook wanneer het een 
‘super’ is en geen ‘hyper’, zoals deze. Het tevreden 
kijkende meisje met koptelefoon neemt niet weg 
dat het zo hier en daar een rommeltje is.

Dat zie je wel vaker bij Franse of Franstalige 
formules; veel uitleg over rund- en varkensvlees. 
Over: ‘uit welk deel het komt’.

Schaal- en schelpdieren te over. Fransen eten dat 
meer dan Nederlanders, denken wij, en tweede, 
we zitten hier aan het Nauw van Calais…
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sie stellen van de hypotheekaἀrek en zo meer. 
Overdreven gesteld: blijf met je poten van mijn 
bestaan af! Intermarché is er voor de Franse Henk 
en Ingrid van Geert Wilders, kwaad op de wereld 
die je met alles dwarszit, maar bij Intermarché 
ben je niet duur uit. 
En hebben die Franse Henk en Ingrid behoeἀe 
aan een mooie formule? Nee. En daarom is 
Intermarché ook altijd het lelijke eendje geweest 
vergeleken met Leclerc, Casino, Auchan en Car-
refour. Wie in zomaar een Intermarché kwam, 
kwam in een reusachtige winkel van 2.000 tot 
2.500 m2 vvo, met inventaris die zijn beste tijd 
had gehad en een instore-communicatie die on-
Frans schreeuwerig was.
In deze nieuwe supermarkt, in Bourbourg, heb-

ben de musketiers hun schreeuwerige toon wat 
gematigd. Maar niet meer dan dat. De muske-
tiersstrijd indachtig, zie je nog steeds ‘allen ver-
enigd tegen het dure leven’ in grote letters boven 
de kassapartij staan (strategische plaats trouwens, 
op de plek waar consumenten wel eens willen 
schrikken van het eindbedrag dat ze moeten 
betalen). Bij het vlees: ‘tegen een smakelijke prijs’, 
bij de vis: ‘tegen een frisse prijs’, enzovoort. 
Strijden tegen het dure leven, oké, maar waarom 
heeἀ het bedrijf dan ook verklaard dat discount-
dochter Netto van 360 vestigingen op termijn 
zal moeten groeien naar 600 vestigingen? Dat 
ondermijnt de overtuigingskracht van Intermar-
ché dan toch?
Sinds kort staat er een zuidwest-Frankrijk een 

nieuwe Intermarché. Een Intermarché ‘Mag3’, 
winkel van de derde generatie. Met begrippen als 
vriendelijk, landelijk, meer bio, et cetera. Weer 
iets nieuws. Zonder geldmusketiergedoe. En dus 
weer een andere proefballon.
En Intermarché is sinds kort bezig met een 
nieuw huismerk. ‘La Sélection des Mousque-

Fruit gepresenteerd zoals wij dat van Fransen in 
hun supermarkt gewend zijn Met zo veel zacht 
fruit dat we er toch jaloers op worden. Het grote 
verschil met Nederlandse supermarkten: heel 
duidelijk het land van herkomst erbij. Hem-
mes: “Ik vind ook de dunne houten kratten veel 
natuurlijker overkomen dan de blauwe kratten 
die je in onze supermarkten ziet. Bovendien is het 
bij ons vaak verpakt op basis van hoeveelheid of 
consumptiemoment.”

Erik, wat hebben we hier…. Geraniums bij de agf. 
Hemmes: “De bloemen en planten zijn naast de 
agf gepresenteerd. Weer ’s wat anders.”

Nestlé mocht – uiteraard tegen betaling – z’n 
gang gaan in dit ‘Maggi-blok’. Hemmes: “In bui-
tenlandse formules zie je dat wel meer, van Nestlé, 
met het merk Maggi, maar ook Unilever, met het 
merk Knorr. Invloed op de vloer van fabrikanten, is 
in Nederlandse supermarkten een beetje taboe ge-
worden. Maar toch, ik vind het wel overzichtelijk.”

Sfeerfoto’s die bij de categorie passen: hier zelfs 
een woeste bergbeek, bij het water. Hemmes: “Ach, 
laat die Fransen toch genieten van hun water!”

Ook weer de nodige foto’s die ambachtelijkheid en 
sfeer moeten opborrelen. Tonnen, glazen cham-
pagne et cetera. Bij Intermarché is het paard een 
beetje achter de wagen gespannen. De wijnafde-
ling is nogal rechttoe, rechtaan, en de sfeerfotoo-
tjes moeten dat compenseren. Dat is iets anders 
dan dat je de consument verleidt. Nou ja, over 
smaak valt niet te twisten, hoor je wel eens.

De strijdkreet boven de kassa: ‘Allen verenigd tegen een duur leven!’
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ammerl aan
Anneke Ammerlaan, trendonderzoekster voor 
voeding en consumentenwensen, beoordeelt 

de branche op het evenwicht tussen goede 
smaak en commercie. 

E-mail: info@ammerlaanfood.nl.

We hebben een opvolger voor de ‘foodie’! De ‘food connector’! Dat is de 

opvallende boodschap van de makers van ‘Food Channel’. 

Wat is ‘Food Channel’? Dat is een tv-zender in Amerika, die helemaal aan 

eten en drinken is gewijd. Food connector, food channel… dat betekende 

de oren spitsen tijdens een van de workshops van het IACP-congres. IACP is 

de afkorting van International Association of Culinary Professionals (waar ik 

al heel wat jaren lid van ben). 

Wie is die food connector en waar onderscheidt hij zich in van de foodie? 

De food connector is volgens Food Channel de zeer in eten geïnteres-

seerde dertiger. Hij zoekt contact door middel van eten. Maar dan wel in 

de breedste zin van het woord. Kleinschaligheid, authenticiteit, rekening 

houdend met foodkilometers, ‘urban farms’ – de nieuwe naam voor de 

oude moestuin – en hoe dan ook: de ultieme smaak van een product. En al 

die informatie en contacten gaan over mensen. De food connector is dan 

ook veel meer geïnteresseerd in producenten dan in producten. Meer in 

boeren dan in merken. Meer in anonieme thuiskoks dan in de Jamie Olivers 

en Ferran Adrià’s van deze wereld. 

De food connector wil via de keuzes die hij maakt, de maatschappij vormen 

waar hij deel van uitmaakt, en dan met name als het om voedsel gaat. En 

hij bouwt aan een netwerk van gelijkgestemden. De food connector is 

ook een duidelijke exponent van de nutseconomie waar we nu midden in 

zitten.

Dit in tegenstelling tot de foodie. De foodie heeft veel meer raakvlakken 

met het primaat van de markt, zoals dat begin jaren tachtig opkwam en in 

de jaren negentig floreerde. De foodie wilde alles en wel zoveel mogelijk. 

Die moest het liefst bij de topkoks in de wereld gegeten hebben. Hij moest 

er op zijn minst over kunnen praten. En de boeken van die chefs moesten 

prominent op tafel liggen. Hoe duurder en exclusiever een ingrediënt, 

hoe beter. De foodie wilde ook delen, maar meer door kennis te etaleren. 

Opscheppen. Praten over dat ontdekte adresje en in zekere zin niet praten 

over dat adresje dat hij voor zichzelf wilde houden. De foodie was – en 

is – hedonist en individualist. De food connector eist daarentegen niks 

voor zichzelf, die wil juist delen. Voor de food connector is eten hét middel 

om z’n creativiteit vorm te geven, zijn sociale contacten te onderhouden, 

kennis te maken met andere keukens en culturen en een daadwerkelijke 

duurzame leefstijl te voeren. Het is dus meer dan koken en eten.

De gemiddelde foodie is tussen de vijftig en zestig. De food connector, zegt 

Food Channel, is dertiger.

Natuurlijk, elke typering gaat voorbij aan de talloze verschillen van al die 

individuen die daar iets – maar niet alles – van weghebben. Maar dan nog, 

deze typering is geen voorbijgaand verschijnsel. Verder ben ik onder de 

indruk van de programma’s van Food Channel; dat losse, ongecompliceer-

de. Eten is heel eenvoudig: met aandacht. Of je het nu produceert of thuis 

verwerkt of met elkaar opeet. 

Die food connector gaat volgens mij ook in ons land de ‘food scene’ 

beïnvloeden. Nou ja, eigenlijk is-ie er al. Kijk bijvoorbeeld maar eens op 

www.youthfoodmovement.nl.

De ‘food connector’

taires’, kwaliteit, bio, van kleinere fabrikanten 
et cetera. Vervangt Top Budget? Nee, het is een 
soort premiumhuismerk, maar dan minder hoog 
gepositioneerd dan de meeste andere premium-
huismerken. Intermarché dat mag duidelijk zijn, 
let goed op wat de concurrentie doet. Hoef je het 
wiel niet zelf uit te vinden, nietwaar?

De betere wijnen, want ‘médaillés’, maar toch ook 
weer goedkoop. Drie flessen voor € 12,50. Dat is naar 
Franse maatstaven ‘voor geen geld’. En het staat nog 
laag in het schap ook. Hemmes: “Deze Les Médailles-
wijn in houten kist heeft Lidl ook twee keer aangebo-
den dit jaar, maar dan voor € 14,95. Andere super-
marktketens in ons land durven dit kennelijk niet?”

Erik, wat is er toch met al dat vlees? Hemmes: “Het 
vlees in deze Intermarché ziet er gewoonweg goed uit, 
dat ten eerste. Maar er valt me nog iets op; het is vaak 
zo geportioneerd dat het klaar is voor bereiding in de 
pan, maar ik zie ook net zo vaak dat Intermarché het 
pure afgesneden stuk vlees voorschotelt. Je hebt als 
Intermarché-klant dus veel keus, niet alleen in soort, 
maar ook in de mate van voorbewerking.”
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