‘ERIK BLIJFT IN NEDERLAND’

Food retail in
hartje Groningen
Door: Gé Lommen Foto’s: Erik Hemmes

Erik Hemmes (van Erik Hemmes\Retail Advies)
gaat doorgaans voor dit blad naar formules in
het buitenland, maar sinds afgelopen december
hebben we dat door omstandigheden veranderd.
In december trok Erik Hemmes met zijn
fototoestel door de winkelstraten in hartje
Utrecht. Zoals globetrotter Floortje Dessing

opeens niet meer naar verre oorden kon en
daarom met het tv-programma ‘Floortje blijft
thuis’ begon, zo gaat Erik Hemmes het land
niet uit, maar dwaalt hij verkennend en op de
bonnefooi rond in de binnensteden van ons
land, op zoek naar opmerkelijke winkeltjes,
winkelaankleding, assortiment, mooie puien en

wat dies meer zij.
Met als uitgangspunt: dat zou je zomaar eens over
een paar jaar in de supermarkt kunnen zien. Of:
dit zou de supermarktsector moeten weten. Of
over na moeten denken. Soms ook ziet hij iets
wat weliswaar een ontwikkeling of trend is, maar
wat de supermarkten nog niet echt onder de knie

Kruidenier Wolters
In Groningen bestaat nog zoiets als een plaatselijke kruidenier en dan bedoelen we
geen franchiser van een AH of Jumbo etc. Dit is ‘Kruidenier Wolters’, aan de Oude
Boteringestraat… en, jawel, ook nog een tweede filiaal, in het nabije Haren. Een keten! Van
twee filialen.
Agf, brood, vlees, vis, zuivel zijn hier niet te koop. Maar wel ander vers: kaas – van Stolwijk
– en een assortiment taarten, gebak en salades van de Groningse banketbakker Borgman.
Zeker als het om dkw gaat, blijkt Kruidenier Wolters meer een delicatessenwinkel te zijn,
maar soms ook met artikelen die je ook bij AH, Jumbo of Plus kunt aantreffen. De eerste soort: wijnen van het kennelijk veelgeprezen Domaines Paul Mas uit de
Midi en ‘specialiteiten van de Librije’, het sterrenrestaurant van Jonnie en Thérèse Boer in Zwolle.
De tweede soort: jams van Mariënwaerdt, Haute Provençe en de Likkepot, chocolade van Lindt, thee van Twinings en Wijs & Zonen, visconserven van Nuri,
soepen van Kleinste Soepfabriek (afkomstig uit Leek, vlak bij Groningen), pasta van Italiaanse producenten en soepen in blik van de premiumproducent Jürgen
Langbein, uit Sleeswijk-Holstein. Hoe kom je erop, denk je dan, maar: wie in een flink grote AH XL bij de viskoelingen rondneust, ziet dat AH die ook heeft.
Absoluut geen Prijsfavoriet, trouwens, eerder een ‘kwaliteitsfavoriet’.
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The Smooth Brothers
Klinkt best plat, ‘the Smooth Brothers’. Met een inrichting die
rommelig aandoet, omdat er verpakkingsdozen staan. Maar die
ook iets heeft wat supermarkten altijd missen, een ‘thematische
opzet’. We zien vooral beelden van de Amerikaanse oostkustjazz,
met artiesten uit de jaren veertig, vijftig en zestig. Als je AH of
Aldi heet en je vooral op ‘gezinnen met kinderen’ richt, kun je hier
weinig mee. Maar het is en blijft: inspiratie.
The Smooth Brothers biedt sandwiches, broodjes, smoothies en
sappen, alles ‘zo Amerikaans mogelijk’, zonder in fastfoodknallerij
te vervallen. Neem ‘the Smooth sandwich’: pastrami (altijd
een raadselachtig soort vleeswaar, niet Italiaans, maar ‘JoodsRoemeens’ en groot geworden in: New York), pijnboompitten,
pesto of aïoli, brie, zongedroogde tomaten, zoetzure augurken,
sla en honingmosterdsaus of truffelmayonaise. Hier worden de
Italiaanse, Franse, Duitse en Joods-Roemeense keuken door elkaar
gehusseld. Tot een Amerikaanse smeltkroes. Maar het kan best
lekker zijn.

hebben of wat ze nooit echt kunnen, omdat het
zo origineel en uitgesproken is.
Voor FoodPersonality december/januari ging
Erik Hemmes als gezegd naar Utrecht.
Dat lukte nog net. Maar toen kwam de
tweede lockdown. Dus in de vorige editie,
FoodPersonality februari, was het eigenlijk geen
doen. Ja, je zou de oproep van de regering naast
je neer kunnen leggen…
Maar sinds de mogelijkheid bestaat om te
winkelen ‘op afspraak’, vinden wij dat het ‘weer
moet kunnen’. En bovendien, ‘essentiële winkels’
mochten openblijven en de horeca mag aan
afhaal doen. Het is geen sluitende redenering,
maar een optelsom van overwegingen. Zolang
‘onze razende reporter uit Hilversum’ maar ter

plekke anderhalve meter afstand houdt en een
beetje handig is met ‘mondkapje op, mondkapje
af ’, vinden wij dat het kan.
Erik Hemmes is hier in Groningen op zaterdag
27 februari. Geen heel warm weer, maar ook niet
te koud. En: veel mensen op straat. Effe allemaal
de deur uit. Een wandelingetje door de stad. En
wie daartoe besluit, komt van alles tegen in die
grote, zevende stad van Nederland, gemeten naar
inwonertal (ruim 200.000).
Veel mensen op straat? Hebben we dan geen
lockdown? Jazeker, blijf thuis, klinkt het nog,
maar net die week erna gaan bijvoorbeeld de
winkels in het Drentse Klazienaveen bij wijze van
protest tegen de anticoronamaatregelen al open

Hier zijn we in ‘De Kaaskop’. Goeie naam, spotnaam van vooral Belgen en ook Duitsers dichter bij
onze grens voor ons, Nederlanders, en hier als geuzennaam gebruikt. Een kaaswinkel, uiteraard.
Met ook zuivel, noten, tapas en wijn. Regionaal als het kan (kaas bijvoorbeeld) en ver weg als het
moet (tapas en wijn). En mooi ingericht. Oké, op die aircobak aan het plafond na dan.

Mensen wachten bij ‘Pigalle’, dat onder
meer croissantjes en koffie biedt. Het
is eigenlijk horeca, maar ergens in de
corona-ellende omgetoverd tot afhaal.
‘Ontbijt – lunch – koffie’, zien we staan.
Pigalle is vernoemd naar Place Pigalle,
een bekend plein in Parijs. Aan dat plein
in de noordelijke wijk Montmartre ligt de
erotische club Moulin Rouge, en aan het
eind van de 19de eeuw was Place Pigalle
hét plein met meer uitgaansgelegenheden
met ‘oh-la-la’ en vrouwen die de cancan
dansten (ooit uiterst aanstootgevend, nu
vooral erotiek uit de oude doos). Dus een
goeie naam voor een croissantzaakje,
toch?
Hemmes: “Toen ik er was, stonden drie
fietskoeriers van Thuisbezorgd te wachten
om bestellingen weg te brengen. Voor een
croissanterie vind ik dat heel bijzonder.”
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Dit is het interieur van P.S. Aan de straat met
de prachtige naam Oude Kijk in ’t Jatstraat.
Soort jaren-vijftig-jaren-zestig-aankleding.
Koffie, thee, taart, gebak, belegde broodjes…
Oorspronkelijk moet dit horeca zijn geweest,
maar nu is het ‘bestellen en afhalen’. De koffie
komt van drie kleinschalige koffiebranders,
die P.S. op de site vermeldt, Single Estate,
Black & Bloom en Koffiestation.
Verder een uitgebreid thee-aanbod en dan
verder taarten (wortel, appel, maar ook
‘hartige pies’), scones, brownies, cheesecake,
bananenbrood etc.
Ook hier zien we weer aangeleverde voorraad
gewoon in de ruimte staan, kratten met
appels voor de appeltaarten.

en is iedereen ‘coronamoe’.
Zeker in een stad als Groningen,
met verhoudingsgewijs een enorme
studentenpopulatie, hou je de winkelstraat niet
meer leeg. Voor de winkeliers maar goed ook.
Winst zullen ze niet maken, maar het is ten
minste wát. En je houdt contact met klanten. En
je bent zelf ‘van de straat’, zogezegd: je hebt wat
omhanden.
“Mensen uit de branche die bijzondere winkels
willen bekijken om inspiratie op te doen,
moeten zonder meer de stad Groningen op
een kandidatenlijstje opschrijven”, aldus Erik
Hemmes. “Het is heel anders dan Utrecht, waar
ik de vorige keer rondliep. Als je nadenkt over

allerlei opvattingen en overtuigingen over eten
en drinken, dan komen veel van die opvattingen
en overtuigingen terug in de binnenstad van
Groningen, in de uitgangspunten van al die
winkels en ook de eettentjes die nu aan afhaal
doen. Ik zag veel bijzondere winkels, vaak ook
met een persoonlijke tint, gebaseerd op wat de
winkelier of ondernemer vindt, denkt, en hij of
zij hoopt daar succesvol mee te zijn. Wat me ook
opviel: de levendigheid tijdens de lockdown,
mensen die de straat op wilden. De vriendelijke
sfeer. En natuurlijk veel jongeren, Groningen is
en blijft een studentenstad. Ik heb het opgezocht,
van de ruim 200.000 inwoners zijn er bijna
30.000 die aan de Rijksuniversiteit Groningen

studeren en ook nog eens bijna 30.000 aan de
Hanzehogeschool. Dat beïnvloedt deze stad in
sterke mate. De winkels zijn creatief, origineel,
vaak alternatief ook. En dat allemaal in een stad
die naar Nederlandse begrippen ver weg ligt
van de Randstad. Ik wist al dat Groningen best
wat te bieden had, ik ben er geregeld, want mijn
familie komt daarvandaan. Maar de levendigheid
tijdens de lockdown verraste me. Een beetje een
vorm van ongehoorzaamheid, maar niet op een
vervelende of opdringerige manier.”
Volgende editie: nog meer beelden van andere
winkels etc. in de binnenstad van Groningen.
Soort deel 2. ■

Ongeveer hetzelfde als P.S. en Pigalle: eerst waarschijnlijk (vooral) horeca, nu bestellen en afhalen. Dit
is Bij Britta, koffie, thee en gebak/taart. Zelfde straat als P.S., dus die Oude Kijk in ’t Jatstraat. Dit ligt pal
naast een onderdeel van de universiteit van Groningen. En als je dat bedenkt: het oogt ook niet alleen
‘retro’, het doet ook denken aan een studentenmensa uit de jaren zeventig.
Grappig detail: tientallen theesmaken in potjes, en erboven staat: ‘onze snuffelwand: ruik en kies’.
Leuk en speels idee, maar ja… ernaast staat een bordje met ‘niet snuffelen, i.v.m. covid-19’. Ja, oké, maar dan haal je die snuffelwand toch weg? Kennelijk vindt
iemand Bij Britta dat dat zonde is, omdat-ie bijvoorbeeld het aanbod zo goed laat zien. Dit laat maar weer ’s zien hoezeer dit soort zaakjes worstelt met de
coronacrisis, ook als het om details gaat.
44
FoodPersonality maart 2021

42-45_Hemmes_Groningen_deel1.indd 44

16-03-21 17:43

De Ommelander Markt
Geen gewone markt op deze zaterdag in hartje Groningen, ook weer aan diezelfde
Oude Kijk in ’t Jatstraat, nee, het is de Ommelander Markt. Elke tweede en vierde
zaterdag van de maand. Groningen was in 2011 ‘hoofdstad van de smaak’. Nadien wilden
boerenbedrijven uit de streek iets van dat initiatief blijvend houden en dat werd deze
markt. De Stichting Ommelander Markt zegt het op de site zo: “(…) de verbinding tussen
stad en platteland te versterken en de keten ‘van boer naar bord’ te verkorten. Steeds
meer consumenten willen graag weten waar hun voedsel vandaan komt en verantwoorde
keuzes maken. Tegelijkertijd zijn boeren uit de regio op zoek naar meer contact met de
Stadjers.”
Stadjers? Zo noemen Groningers van buiten de stad Groningen inwoners van die stad.
Allemaal brood, vlees, vleeswaren, vis, kaas, zuivel, eieren op een streekmarkt dus.
‘De Jonge Taarten’ is geen boerenbedrijf, maar een groep taartbakkers uit de buurt. Mooie
naam, zeker als je bedenkt dat de vrouwen van deze kraam niet meer de jongste lijken,
dat zijn dus geen jonge taarten, maar... precies. En nee, dat is geen spot van ons, dit moet
zelfspot van henzelf zijn geweest.
Opvallend ook, die man met blonde dreadlocks, die ingevroren geitenlamsvlees verkoopt:
ja, in Groningen kom je nog eens wat tegen, wat van AH tot Aldi niet in de supermarkt te
verkrijgen is. Of het tot flinke herhalingsaankopen komt: geen idee. Hemmes: “We hebben
het dan over Egbert ter Veen, van Geitenhouderij Ter Veen, net buiten de stad.”

Bij die Ommelander Markt zien we ook deze kraam met zeepjes. Origineel, mooi
vervaardigd. Varianten als ‘Dragon Heart’ en ‘Somewhere over the Rainbow’. Klinkt
niet als uit de streek, maar het zal het toch wel zo zijn.
Niet per stuk, maar per gewicht te koop. En niet echt goedkoop, € 6,95 per 100
gram en dat wordt dan voor je afgesneden. Als het kaas is. Maar het blijft een
mooi gezicht. Een luxe-aankoop. ‘Verwenmoment’, zeggen we ook in de sector.

30.000 supermarktfoto’s
Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Walmart, van Migros tot M-Preis.
Sinds 2008 fotografeert Erik Hemmes buitenlandse formules. Sinds de coronapandemie fotografeert hij levensmiddelenzaken in de ruimste zin des woords,
in Nederlandse steden. Voor dit blad, maar ook voor andere geïnteresseerden.
Meer weten?
Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl.
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