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Koopjesprivilege

Het is altijd weer een kleine schok als je na een aantal 

jaar terugkomt in een land. Zo ook toen ik vorige maand 

een supermarkt binnenstapte in Zuid-Afrika. Het was 

drie jaar geleden. Ik was met stomheid geslagen door 

de hoge prijzen. Een pak Lipton Yellow Label-thee kost-

te €2, terwijl de prijs in Nederland €1,55 is. En dan mijn 

geliefde Grapetiser, koolzuurhoudend druivensap, dat nu 

maar liefst 24 Zuid-Afrikaanse rand kostte, omgerekend 

zo’n €1,80 per fl es. Ik herinnerde mij een prijs van €1,35.

Veel supermarktprijzen zijn in Zuid-Afrika door het pla-

fond geschoten. Hoe kunnen prijzen van vooral veel 

merkproducten en non-foodproducten zo hoog zijn in 

een land met een hoge werkeloosheid (25%), een stag-

nerende economie en grote ongelijkheid? Het heeft te 

maken met de kwakkelende rand, de hoge benzineprij-

zen (ze zijn inmiddels weer wat gedaald) en de haperen-

de stroomvoorziening, zo vernam ik uit verschillende 

bronnen. De geringe concurrentie onder supermarkten 

speelt waarschijnlijk ook een rol. In Nederland is zowel 

de dichtheid als het aantal verschillende supermarkten 

hoger. Wat zijn wij verwend als Nederlanders! Tweede 

product halve prijs, tweede gratis, twee plus één gratis. 

In Zuid-Afrika lijkt het begrip ‘supermarktoorlog’ onbe-

kend. Koopjes als in Nederland kom je daar dan ook 

niet tegen. Zullen de marges van A-merkfabrikanten 

daar hoger liggen of doen de supermarkten betere 

zaken? Het blijft in ieder geval een opmerkelijk feno-

meen: Zuid-Afrikanen hebben in de supermarkt minder 

geld te besteden, maar de prijzen liggen er hoger. Voor 

mij was het eenmaal terug in Nederland toch wel fi jn 

om de Albert Heijn weer in te lopen. Het is toch een 

echt privilege om toegang te hebben tot kwalitatief 

goed en betaalbaar voedsel. 

Maurice de Jong • m.jong@mybusinessmedia.nl
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