
60
FoodPersonality juni 2018

In de rubriek met opmerkelijke buitenlandse 
levensmiddelenzaken en -ketens met beelden van 
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
zijn we vorige maand gestart met bijzondere win-
kels in München. We startten met ‘Stammhaus 
Dallmayr’, een chique en verleidelijke levensmid-
delen- en delicatessenzaak in het hartje van de 
stad, onderdeel van ‘Alois Dallmayr Gruppe’ en 
in ons land vooral bekend als Duits koffiemerk. 
Deze maand schuiven we zogezegd maar een paar 
meter verder. Dallmayr lag aan de Dienerstrasse, 
nummer 14-15, en nu zijn we op nummer 12, bij 
Manufactum.

Met Manufactum komen we bij een minstens 
zo bijzondere winkelketen. En eentje die ook 
zeer in München past, ook al komt Manufactum 
daar oorspronkelijk niet vandaan. Het woord 
‘winkelketen’ klopt eigenlijk niet. Manufactum is 
vandaag de dag meer een postorder- en catalo-
gusbedrijf dan een winkelketen, maar is ooit wel 
als winkel begonnen. Nota bene geopend door 
een politicus van de Duitse evenknie van Groen-
Links, namelijk Bündnis90/Die Grünen, die ook 
nog eens boekenuitgever en eigenaar van een 
boekenwinkel was. Ja, ’t is een bijzonder geval.

Thomas Hoof was jaren geleden een hoge 
functionaris binnen de Groenen, in het ‘Bun-
desland’ Noordrijn-Westfalen. Hij begon een 
winkel annex postorderbedrijf, met producten 
die duurzaam zijn, dat was de eis. Duurzaam 
in de trant van: je doet er lang mee, het verslijt 
niet of nauwelijks, het is kundig en ambach-
telijk gemaakt en je hoeft voor dat ene artikel 
niet snel weer een vervangingsaankoop te doen. 
Het gaat hierbij om alles in en om het huis, van 
kookgerei tot huishoudelijke artikelen, meubels 
en tuingereedschap. En soms zelfs kleding, zoals 

FOOD RETAIL IN MÜNCHEN

Manufactum

In de reeks impressies 

van buitenlandse 

formules, met beelden 

van Erik Hemmes: 

Manufactum.
Door: Gé Lommen Foto’s: Erik Hemmes

De ingang van Manufactum, met in de verte in spiegelbeeld de bekende Onze-Lieve-Vrouwekerk van 
München met de twee gelijke torens.

Dit is de blikvanger van Brot & Butter van Manufactum, een broodafdeling in 
bediening, gewoon als een bakkerswinkel. Achterin de bakkers, vooraan het 
bedienend personeel. Hemmes: “Sfeervol hier. Door de rieten manden, schuine
planken met licht eronder, krijtbordteksten en bruin papier.”

Manufactum/Brot & Butter is zowel een zaak om levensmiddelen te kopen als een 
zaak om te eten en te drinken. Hemmes: “Er is een apart restaurantgedeelte, maar 
klanten kunnen ook aan de zijkant van de broodafdeling aan een bar wat nut-
tigen. En daar wordt zeer actief gebruik van gemaakt. Alle plaatsen waren bezet. 
Klanten stonden te wachten voor een plaatsje, ik ook.”
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pantoffels of een dikke wollen huisjas, die vroeger 
in de winter thuis over de kleding heen werd 
gedragen. Kwaliteit, ambachtelijkheid, eenvoud, 
‘meer heb je niet nodig’, en vooral ook: ‘mocht het 
stuk gaan, dan is het ook weer te repareren’. Dus 
vooral: géén wegwerp. Een gedachtegoed dat past 
bij iemand uit een GroenLinkse hoek. De slogan? 
‘Er gibt sie noch, die guten Dinge’ (Ze zijn er nog, 
de goeie dingen).
Duur? Ja, duur. Een perenhouten broodtrommel 
van 380 euro, schrijft een Trouw-journaliste die 
een half jaar terug nog eens een Manufactum 
binnenliep met een 15-jarige dochter die tot nu 
toe vooral Primark, Action en H&M als anker-
plaats had. En die dochter keek haar ogen uit. 
Begrijpelijk.

Manufactum (Latijn voor ‘thuisgemaakt’) is dus 
een postorderbedrijf, maar ook een warenhuis in 
de dop. Met twaalf vestigingen, in veelal de grote 

steden. Opvallend ook, en passend bij wat 
Manufactum wil zijn: vaak gevestigd in oude, 
statige panden midden in die steden. 
Manufactum Bremen bijvoorbeeld, twee jaar 
terug ‘winkel van het jaar’. Dat is niet vreemd om-
dat Manufactum zijn intrek nam in de vroegere 
‘Bremer Bank’, een paleisachtig gebouw direct aan 
het centrale plein, in de oude binnenstad. 

Maar moeten wij, ‘foodlezers’, met dit hoogwaar-
dige warenhuis annex verzendbedrijf? Onderdeel 
van Manufactum is de levensmiddelenafdeling 
‘Brot & Butter’ (brood & boter). Die is in acht van 
de twaalf vestigingen te vinden: Berlijn, Bremen, 
Düsseldorf, Frankfurt, Keulen, München, Stutt-
gart en Waltrop – waar Manufactum ook begon. 
Op de vestiging in Waltrop na, hebben deze Brot 
& Butter-winkels ook een horecaonderdeel, ‘de 
bistro’ geheten. 
Brot & Butter concentreerde zich aanvankelijk op 

ontbijt en lunch, de blikvanger van dit onderdeel 
midden in zo’n warenhuis is nog altijd de bak-
kerij in bediening. Naderhand voegde Manufac-
tum Brot & Butter ook andere categorieën toe. 
Vandaag de dag omvat het brood en broodbeleg 
als vleeswaren, kaas en jam. Daarnaast delica-
tessen in conserven, pasta, koffie, thee, wijnen, 
zoetwaren, sauzen en zuren, allemaal dkw. Maar 
geen agf en vlees, niks voor de avondmaaltijd. De 
artikelen zijn allemaal kleinschalig, ambachtelijk 
en vrij van van alles wat supermarktartikelen wel 
hebben. Meestal zijn ze ook nog op een bepaalde 
manier geproduceerd en dat heeft dan vaak 
weer te maken met een regionale herkomst, bij 
voorkeur uit Duitsland zelf. Als dit al ergens mee 
vergeleken kan worden, dan met Eataly of Cru 
van Colruyt.

De omzet van Manufactum? 92 miljoen euro in 
2016, dat is het enige wat we op internet vinden. 

De andere hoek van de broodafdeling; vleeswaren, zuivel en kaas. Om belegde broodjes te laten maken voor de lunch etc., maar ook om mee te 
nemen. Hemmes: “Een en al natuur en gezondheid. Verder ook een bijzonder koelmeubel op de hoek. Op maat gemaakt, denk ik.”

Brot & Butter is dus onderdeel van Manufactum, dat ziet er verder uit zoals hier: potten en pannen, en alles wat in een huishouden van pas kan komen. Als het 
maar niet elektrisch is, handgemaakt, en niet kapot kan – of nauwelijks dan. En mocht het tóch kapotgaan, dan is het te repareren. Manufactum is het 
volstrekte tegendeel van ‘wegwerpartikelen’.



62
FoodPersonality juni 2018

Een verdere uitsplitsing naar bijvoorbeeld het 
Brot & Butter-onderdeel is er niet. 
En van wie is Manufactum? Allang niet meer 
van die GroenLinkse meneer Thomas Hoof. In 
1998 stond hij de helft van de aandelen Manufac-
tum af aan ‘Versandhaus Heine’, dat toen al een 
onderdeel was van ‘Versandhaus Otto’. Postorder-
bedrijf Otto dus. In 2008 verkocht Hoof de rest, 
en kwam Manufactum geheel in handen van 
Heine en dus de ‘Otto-Gruppe’. 

En dat is maar goed ook. Want Thomas Hoof 
kwam los te staan van Manufactum, maar had 
nog een andere activiteit: uitgeven. Met uitgeve-
rij Manuscriptum. En van die uitgeverij kun je 
bepaald niet meer zeggen dat het een uitstraling 
heeft van een GroenLinks-iemand. Hoof werd 

bekend als boekenuitgever van vooral politieke 
schrijvers. Zoals Alexander Gauland, vooral 
bekend als tijdelijke voorzitter van Alternative 
für Deutschland. In Nederland ook bekend als 
de man die ooit tijdens een AfD-bijeenkomst 
verklaarde dat Duitsland trots moet zijn op de 
vroegere ‘prestaties’ van Wehrmacht-soldaten uit 
de Tweede Wereldoorlog, in militair opzicht dan. 
Er is nog een omstredener geval. Hij heet Akif 
Pirinçci, was eerst romanschrijver maar ontpopte 
zich tot politiek schrijver en geldt als een van de 
meest omstreden meningmakers in de extreem-
rechtse hoek, verbonden aan de Duitse partij 
Pegida. Opmerkelijk: Pirinçci is zelf van Turkse 
komaf. Van een man van die afkomst verwacht je 
geen uitspraken over een beschaving die verloren 
gaat door de toestroom van moslims, maar hij 

doet ze toch. Toen die stroom vluchtelingen 
vanuit Syrië twee jaar terug massaal naar Europa 
trok, en dan het liefst naar het Duitsland van An-
gela Merkel, fulmineerde Pirinçci op alle sites en 
bijeenkomsten van zijn aanhang. Een rel ontstond 
toen hij op een Pegida-bijeenkomst zei dat het 
jammer was dat de concentratiekampen gesloten 
waren. Daar is hij juridisch voor vervolgd. 
Hoe dan ook, in zijn rol van uitgever steunt Hoof 
inmiddels dus een totaal ander gedachtegoed dan 
in zijn GroenLinks-periode.

Wat heeft dit met uitleg over een winkelformule 
te maken? Nou, dat deze ontwikkeling de Otto-
Gruppe behoorlijk in de wielen kan rijden. In 
een artikel over nieuwrechts en extreem rechts 
in Duitsland schreef een journalist bijvoorbeeld 

Wie door de Manufactum-winkel van het non-food naar ‘Brot & Butter’ loopt, komt eerst allerlei delicatessen en 
bijzondere artikelen in dkw-vorm tegen. Opgesteld op tafels en in houten schappen. Hemmes: “Het is allemaal heel 
sfeervol neergezet, huiselijk ook. Een groot contrast met de efficiënte schappen van de supermarkt.”

Geen plastic zakken, maar papieren 
zakken, met daarop ‘Es gibt sie noch, 
die guten Dinge’, de pay-off van 
Manufactum. Die kreet, de winkel-
naam en zelfs dat lettertype is inmid-
dels best bekend in Duitsland.

Kriskras door elkaar: dit hoekje tussen de broodver-
koop en het eetbarretje in biedt een – waarschijnlijk 
bewust – onoverzichtelijk allegaartje van taarten, 
vlaaien, koeken, wijnen, frisdrankflessen met 
ouderwetse kroonkurken en daarnaast meteen de 
houders met koffiebonen. Hemmes: “Hier wordt de 
levensmiddelenzaak een café.”
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enkele jaren terug dat het wel vreemd was dat 
het hoofdkantoor van Manufactum nog steeds in 
hetzelfde gebouw ruimte bood aan Manuscrip-
tum, de uitgeverij van Hoof. Wat moest Otto met 
die neonazi-uitgeverij?
Anderen hebben er herhaaldelijk op gewezen dat 
als je kijkt naar de grondlegger van Manufactum, 
het helemaal niet gaat over duurzaamheid en 
kwaliteit zoals de meerderheid dat opvat. Hoof 
heeft in hun ogen destijds een winkelketen annex 
postorderbedrijf opgezet met extreemrechtse 
standpunten: ‘terug naar vroeger’, terug naar de 
tijd dat je ‘als Duitser gewoon Duitse dingen 
kocht’. Op internet bijvoorbeeld is een artikel te 
vinden van een publicist met als kop ‘Es gibt sie 

noch, die bösen Dinge’, met als onderliggende 
boodschap: Manufactum is een bedenksel van 
een fascist in wording.

Gezien die vreemde geschiedenis en omstreden 
reputatie past Manufactum ook wel in München. 
Waarom? Omdat ‘de stad’ ook een vat vol tegen-
strijdigheden is. Of misschien moeten we wel 
zeggen dat het ‘de Müncheners’ of zelfs ‘de Beie-
ren’, de inwoners van dit bondsland, zijn waarin 
deze tegenstrijdigheden verankerd liggen.
München is de technologiestad van Duitsland. De 
stad heeft 1,5 miljoen inwoners, de agglomeratie 
3 miljoen en het is de vestiging van ICT-, auto-, 
elektronicagrootheden als BMW, Siemens, Infi-
neon en Linde. Hartstikke modern. Maar tegelijk 

Dit is het papiertje dat onder de koffiekop op het bordje ligt (om gemorste 
koffie op te vangen). Hier wordt een beleving in woorden opgeroepen, in over-
eenstemming uiteraard met wat Manufactum/Brot & Butter wil zijn: karak-
tervol, voedzaam, authentiek, zorgvuldig, echt… ‘Bodenständig’,  zo’n typisch 
Duits woord, waar wij nauwelijks een equivalent voor hebben; nationaal, 
vaderlands, van eigen grond/van eigen huis. Maar het woord kan ook worden 
opgevat als een uiting van het nieuwrechtse gedachtegoed van degene die 
Manufactum ooit oprichtte (zie artikel).

Kijken we naar de houdbare artikelen van Manufactum/Brot & Butter: 
premium cola, blikken biologisch varkensvlees, rillette, sinaasappelmarmela-
de (met de nadruk op ‘bitter’ in plaats van zoet), Italiaanse sauzen, artisjok-
harten, pesto en we zien uitleg over laksauzen voor barbecuevlees. Dit alles 
straalt ambacht, traditionalisme en vooral ook ‘kookplezier voor de klant’ uit.
En wat zijn ‘bunte Salzblume’ van delicatessenmerk Flaschenweise? Een mix 
van zout en bloemen. De smaken en geuren van die bloemen zijn bedoeld 
voor de thuiskok die bijvoorbeeld een bijzondere aardappelsoep maakt of een 
roomsaus wil zouten.

is München ook de hoofdstad van een uiterst 
traditionele en conservatieve politieke cultuur. 
De stad van CDU-zusterpartij CSU, de stad waar 
door iedereen klederdracht, bier- en wijnfeesten 
als erfgoed worden beschouwd. München is ook 
de stad waar Hitler zijn eerste poging tot machts-
overname deed, nu bijna honderd jaar geleden. 
Laten we het er maar op houden dat de wel-
varende Münchener die bij Manufactum voor 
uiterst hoge bedragen brood, kaas, wijn, thee 
en saffraanstaafjes koopt, geen aanhanger van 
nieuwrechts is. ■

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


