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Schapenvellen
Wie zijn weg vervolgt door Istedgade richting het 
weidse Halmtorvetplein, ontdekt dat de bezem nog 
niet door de héle Vesterbro is gegaan. Een paar 
honderd meter lang tref je de buurt aan zoals hij 
vroeger geweest moet zijn: vol seksshops en met 
bijbehorende zatlappen. Eenmaal op het Halmtor-
vet bevind je je weer in de affe Deense wereld. Aan 
het industrieel ogende plein zitten de Öksnehallen, 
vroeger onderdeel van het Kopenhaagse slachthuis, 
nu gebruikt voor modeshows en tentoonstellingen. 
Uitzicht op het plein en de hallen heb je bij café 
Carlton. Als je hier een brunchmenu bestelt, word  
je tafel volgeladen met lekkere hapjes, zoals het 
befaamde smörrebröd (roggebrood met beleg), 
stukjes zalm, chorizo en een versgekookt eitje.  
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Van zalm, schoenen 
en smörrebröd

 K opEnHAgEn IS áf: schoon, verzorgd en 
door zijn beperkte omvang – zo’n 500.000 
inwoners – niet bepaald een metropool van 
wereldformaat. niet altijd was de stad zo 

weinig edgy. Enkele jaren terug ging de bezem eens 
flink door een aantal woonwijken in de stad waar de 
sfeer weinig gezellig was te noemen. Zo’n buurt was 
‘bruggenwijk’ Vesterbro – zo genoemd omdat de wijk 
ten westen van het stadscentrum is gebouwd en je 
een brug over moet om er te komen. Wat ooit een 
typisch rosse achterbuurt was, is tegenwoordig een 
en al hipheid en creativiteit. De beste winkelstraat 
in deze buurt is de Istedgade. Deze straat barst uit 
zijn voegen van de originele winkels. Door de onge-
polijste houten vloeren, de rekken waarin vaak maar 
één stuk te vinden is en de her en der uitgestalde 

tassen en schoenen, lijken veel winkels op tweede-
hands boetiekjes; maar het tegendeel is waar. Dit is 
Deens design, voor een bijbehorende prijs. Bij het 
hippe Donn Ya Doll is het spitsuur op zaterdagmid-
dag. Het – vrouwelijk – publiek trekt met kieskeu-
rige blik frêle bloesjes, jurkjes en rokjes uit de op 
kleur gesorteerde rekken. Bij de Soil Company is 
het ook voor mannen leuk: hier wordt veelal spor-
tieve herenkleding verkocht. petersen verkoopt  
als een van de weinigen ook tweedehands spullen, 
ook hier is het moeilijk kiezen uit de honderden 
gekleurde rokjes, jurkjes en hakjes die in de grote 
zaak zijn uitgestald. Meer dan kleding is het zaakje 
Ichinen, waar naast kleurige, uit Thailand geïmpor-
teerde rokken, ook designlampen van de Deense 
ontwerper Tom Rossau worden verkocht. 

Bruisend, edgy, groots en meeslepend; nee, dat is Kopenhagen 
allemaal niet. De hoofdstad van ‘s werelds oudste koninkrijk 
Denemarken is klein, overzichtelijk en keurig. Maar wel boorde-
vol verleidingen: shoppen en lekker eten kun je er als de beste. 
TekST RESI LAnKESTER  Beeld WARD DEKKERS/RESI LAnKESTER
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Aristo Islands Brygge 4 www.restaurantaristo.dk Carlton Halmtorvet 14 www.
carltonkbhv.dk Frederiksberg Chocolade frederiksberg Allé 64 www.frederiks-
bergchokolade.dk Granola Vaernedamsvej 4 laundromat Café Elmegade 15 www.
thelaundromatcafe.com Meyers deli gammel Kongejev 107 www.meyersmad.
dk Café Norden Östergade 61 Nörrebrö Bryghus Ryesgade 3 Salt Toldbodgade 
24-28 www.saltrestaurant.dk Soepavillonen gyldenlövesgade 24 www.soepa-
villonen.dk Viva Langebrogade Kaj 570 www.restaurantviva.dk Zirup Laeder-
straede 32 www.zirup.dk

eten & drinKen

Avenue Hotel ABoulevard 29 www.avenuehotel.dk Admiral Hotel Toldbodgade 
24-28 www.admiralhotel.dk Hotel d’Angleterre Kongens nytorv 34 www.dang-
leterre.dk

logeren

beklimmen van de klassieke, brede trappen, maar 
de kamers zelf zijn strak-wit verbouwd. ontbijten 
gaat erg goed op de comfortabele banken in het 
rustige achtertuintje (6).
Vanuit het hotel is het een klein stukje de Aboule-
vard aflopen richting stad, om uit te komen bij het 
aan het water gelegen Soepavillonen. In dit klas-
sieke 19de eeuwse pand was vroeger een prestigi-
euze schaatsclub gevestigd. nu doe je je er op 
weekenddagen tegoed aan een uitgebreide buffet-
brunch; ’s nachts verandert de tent in een club voor 
hippe dertigers. 
Wie verder doorloopt komt terecht in het toeristi-
sche centrum van Kopenhagen: de Ströget; Europa’s 
langste autovrije winkelgebied. Veel toeristen hier, 
inclusief toeristisch stoomtreintje dat door de straat 
heen en weer boemelt. Sla in elk geval Deens design-
paradijs Illums Bolighus op de Amargertorv niet over 
(7). Hier is het fijn wegdromen bij Arne Jacobsen en 
Mies van der Rohe meubilair, Jacob Jensen horloges 
en keukengerei van het Italiaanse Alessi of het 
Deense Bodum. De smalle, goudkleurige roltrappen 
leiden je van etage naar etage. Vlakbij, met uitzicht 
op de ooievaarsfontein, plof je neer op het terras 
van het in Jugendstilstijl opgetrokken café norden. 
Bestel een carrot cake en een koffie en kijk naar de 
af en aan rijdende riksja’s op het pleintje en de met 
blauwe Illums Bolighus-tassen beladen Denen. Als 
het buiten te fris wordt, kruip je weg in een van de 
groenwit gestreepte fleece plaids die over elke stoel 
klaarliggen. 
ook goed toeven is het áchter de Amagertorv, ver 
weg van shoppende menigtes en langsrijdende 
stoomtreintjes. Hier zit het stylish verantwoorde 
café Zirup. Dankzij de olielampjes op tafel is het 
buiten, onder de luifel, warm en gezellig. De brood-

jes, salades of tortilla’s met verse zalm, kip, verse 
pesto en rucola zijn overdadig. Loop je er heen via 
de Hyskenstraede, ga dan ook even binnen bij krul-
lerig lingeriewinkeltje Viola Sky op nummer 16. 

dineren op het water
Het Quartier Latin van Kopenhagen wordt het ge-
noemd, de middeleeuwse wijk naast winkelgebied 
Ströget. Mooi uitzicht over de stad heb je vanaf de 
35-meterhoge, ronde toren aan de Köbmagergade 
(8). In de kleine Silkegaede, de Köbmagergade en 
in alle straatjes hieromheen is het één groot winkel-
paradijs. In de pilestraede bijvoorbeeld, op num-
mer 19, hangt het  bij herenzaak Hardware vol met 
onder meer Marc Jacobs, frankie Morello en Aerol-
sol. op nummer 16 zit een enorme Day Birger et 
Mikkelsen, met etages vol kleding (m/v), lingerie 
en huisraad. Bij het baksteenrode, scheefgezakte 

Vooral ’s aVonds is het  
romantisch rondstruinen 

in pretparK tiVoli
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Erbij drink je Mimosa: half cava, half verse jus. 
Dankzij de terrasverwarming en de grote schapen-
vellen op de stoelen kun je hier ook in het najaar 
nog lekker buiten zitten. 
parallel aan de Istegade ligt de gammel Kongejev, 
ook vol fijne winkels. Vanaf het Halmtorvetplein 
ben je er zo, maar teruglopen kan ook; steek dan 
via de oehlenschlaegersgade door, zodat je het 
sfeervolle kledingboetiekje 
Mania niet mist. Hier nog 
meer jurkjes, rokjes, hakjes: 
maar vervelen doet dat geen 
seconde. Aan het eind van de 
straat loop je zo door naar de smallere Vaernedams-
vej, waar je goed moet opletten om het bord van 
koffiehuis granola niet te missen. Het minuscule, 
mediterraan aandoende café zit verborgen op een 
pittoresk binnenplaatsje. Buiten drink je koffie of 
thee uit grote mokken, binnen koop je verse crois-
santjes, Deense pepermuntjes of koffie die je laat 
afwegen op de ouderwetse weegschaal. 
Mochten de vier tafels bij granola al bezet zijn, dan 
is Meyers Deli (1) op de gammel Kongejev ook een 
goede optie. Aan de grote houten tafels is het lek-
ker lunchen, maar ook inslaan voor later op de dag 

kan. Het aanbod in de vitrines doet watertanden: 
van verse soepen en dik belegde broodjes tot repen 
pure chocola en biologische jam en fruitsappen.  
De Denen zelf dragen bij aan de feestvreugde;  
door alle blonde vaders en moeders die hier met 
hun even zo blonde kroost gezellig in croissantjes 
zitten te happen, waan je je zo in een huiselijke 
Ikea-reclame.  

Schoenen om heel hebberig van te worden liggen 
uitgestald bij gardenia, naast Meyers Deli. Shoe Biz 
is een van de Deense merken die ze hier verkopen. 
Bij Berg & Butterfly (2) op nummer 87 ook veel 
Deens design, met daarnaast aardig wat Spaans en 
frans ontwerp. ga in deze straat ook zeker langs bij 
het hippe Madam My en Mic-Mac, even verderop. 

Borrelen bij de wasserette
Vlakbij, maar heel anders dan shop-till-you-drop-
straat gammel Kongejev, is de parallel gelegen  
frederiksberg Allé. Deze brede laan komt uit op het 

park frederiksberg Have. op het nabij gelegen 
plein wordt elke zaterdag een rommelmarkt geor-
ganiseerd (3). In het park zelf was tot in de 18de 
eeuw het zomerpaleisje van de Deense koninklijke 
familie gesitueerd; het frederiksberg Slot. De allee 
ademt de statigheid uit die hoort bij de zelfstandige 
gemeente frederiksberg, die binnenin Kopenhagen 
eigen stadsrechten en een eigen stadhuis heeft.  

In deze buurt vol sprookjes-
achtige herenhuizen is het 
heerlijk wandelen. op num-
mer 64 stop je even om een 
doosje handgemaakte cho-

cola voor onderweg mee te nemen: het kleine fre-
deriksberg Chocolade is hier sinds 1923 gevestigd. 
ook op deze straat, op nummer 70: alles voor klein 
grut, maar dan wel verantwoord. Aniel verkoopt 
alleen maar baby- en kinderkleding van organisch 
materiaal (4). Dat vertaalt zich in superzachte  
katoenen hemdjes, broekjes en jurkjes, allemaal  
in natuurlijke tinten. Voor een weinig organische, 
maar wel superstrakke kinderdesignstoel loop je 
door naar designmeubelwinkel Concept (5).
In de buurt van de keurige woonwijk frederiksberg, 
ten noorden van de binnenstad, ligt de al net zo 
weinig toeristische wijk nörrebrö. Deze studenten-
buurt is duidelijk upcoming en zit vol trendy cafés, 
restaurantjes en kleine winkels. Eten doe je bij het 
nörrebrö Bryghus. In dit hippe bierrestaurant ga je 
naar boven om te eten en daal je de trappen van het 
souterrain af voor een drankje. Vanaf beide plekken 
heb je zicht op de enorme zilverkleurige silo’s ach-
terin het restaurant. Het bier dat je hier drinkt, 
wordt namelijk ook hier gebrouwen. Doe het vol-
gens de regels die hier gelden en bestel bij elke  
(in bier bereide) gang een bijpassend brouwsel.  
De crème brûlée van foie gras blijkt het goed te 
doen met een stevige, donkergouden new York  
Lager, maar ook de wat zwaardere Bombay pale Ale 
(6,5 procent) is niet te versmaden.
Een digestiefje drinken kan bij het verderop gele-
gen Laundromat Café, dat ooit begon als wasse-
rette. nu is het vooral een plek waar op de rode 
designbanken kan worden bijgekletst. Wassen kan 
hier overigens nog wel, want de grote wasmachines 
achter in de zaak zijn nog in gebruik. Voor wie be-
sluit uit borrelen te gaan: prijzen voor alcoholische 
consumpties liggen gemiddeld driemaal boven het 
nederlands prijspeil.   

deens designparadijs
In nörrebrö is het goed stappen, dus een logeer-
adresje in de buurt kan geen kwaad. Aan de brede 
Aboulevard zit het recent verbouwde Avenuehotel. 
De barokke sfeer van vroeger is te proeven bij het 

prijzen Van alcoholische consumpties liggen  
gemiddeld driemaal boVen het nederlands prijspeil
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Aniel frederiksberg Allé 70 TV www.aniel.dk / www.cotton-people.de Berg & 
Butterfly gammel Kongejev 87 www.berg-butterfly.dk Concept frederiksberg 
Allé 56 www.jphconcept.dk day Birger et Mikkelsen pilestraede 16 www.day.dk 
donn Ya doll Istedgade 55 www.donnyadoll.dk Frederiksberg rommelmarkt 
Smallegade Gardenia gammel Kongejev 107 Hardware pilestraede 19 Ichinen 
Istedgade 59 www.tomrossau.dk Illums Bolighus Amagertorv 10 www.illums-
bolighus.dk kassandra grönnegade 27 Madam My gammel Kongejev 85 Mania 
oehlenschlaegersgade 52 Mic-Mac gammel Kongejev 91-a Petersen Istedgade 
112 Soil Company Istedgade 83 Viola Sky Hyskenstraede 16 www.violasky.dk 

shoppen

Hans & grietje-pand op de grönnegade zit schoen-
zaak Kassandra (9). Voor de etalage vergapen  
blonde modemeisjes met Louis Vuittontassen zich 
aan de enorme collectie Jimmy Choo , Marc Jacobs, 
prada, pedro garcia en Veronique Branquinho. 
Een stukje doorlopen, over het prachtige plein  
Kongens nytorv (het Koningsplein, met het chique 
hotel d’Angleterre) en 
je belandt in de pitto-
reske, 17e eeuwse  
nyhaven (10). Vanaf de 
waterkant is het heer-
lijk borrelend bootjes 
kijken. En dan, hoewel 
enigszins cliché, op 
naar de must see van Kopenhagen: de Kleine  
Zeemeermin (11). na een kwartiertje slenteren  
langs het water, vol imposante zeilboten en cruise-
schepen, sta je oog in oog met het kleine, bronzen 

meerminnetje. In 1913 is ze hier neergezet door 
beeldhouwer Edvard Eriksen, die zich liet inspireren 
door het gelijknamige verhaal van sprookjesschrij-
ver Hans Christian Andersen. Wie halverwege de 
wandeling wil  bijtanken, strijkt neer op het terras 
van het hippe Salt, voor een hapje, cocktail of 
glaasje champagne. Uitrusten kan in het om de 

hoek gelegen Admiral 
Hotel, een prachtig ver-
bouwd graanpakhuis. 
Meer waterplezier is te 
vinden in de dorps aan-
doende Christanshaven 
op het eilandje Amager. 
Deze haven werd ge-

bouwd naar Amsterdams model, met veel pakhui-
zen, kanalen en popperige huizen. Hier heerst rust: 
je zou bijna vergeten dat je midden in de stad zit. 
Doe als de Kopenhagenaren: koop een drankje bij 
de supermarkt en kijk bootjes, op een van de vele 
bankjes aan de waterkant. De befaamde vrijstaat 
Christiania ligt maar enkele honderden meters ver-
derop. Het staatje bestaat sinds de jaren ’70; toen 
nam een groep anarchistische jongeren zijn intrek 
in de militaire barakken op het terrein. De strijd-

lustigheid uit de vorige eeuw lijkt inmiddels enigs-
zins getemperd, de blowende inwoners maken in 
elk geval een redelijk lethargische indruk. Wie toch 
graag wat Christiania’ers wil vastleggen heeft pech: 
fotograferen is hier verboden. Aandenkens in de 
vorm van diverse ‘I was in Christiania’-prullaria zijn 
op de lokale markt wel volop aanwezig. overigens: 
de o-zo-handige (kinder)bakfiets, de Christiania 
bike, is hier in de jaren zeventig ontstaan. 
Meer ten zuiden van Christanshaven, aan de Lange-
brogade en de Islands Brygge, is de sfeer wat meer 
high class (12). Wie nu eens niet áán, maar óp het 
water wil dineren reserveert bij bootrestaurant Viva. 
geniet van oesters, mosselen, kreeft of krab en kijk 
naar de voorbij peddelende roeibootjes. Verderop 
aan het water, net voorbij de grote Langebro-brug 
richting binnenstad, zit restaurant Aristo. Hier is 
het goed vlees eten: kies voor een malse herten-
biefstuk of een uit de kluiten gewassen hamburger. 
In de zomer eet je hier buiten aan het water, terwijl 
je de zon langzaam achter de skyline ziet zakken. 
Wie goed kijkt ziet tussen alle hoogbouw de meters-
hoge attractietorens uitsteken van het aan de over-
zijde gelegen pretpark Tivoli (13). ook dit is een 
–alhoewel enigszins toeristische- must. Bange ver-

moedens van Duinrellachtige 
taferelen blijken overigens  
ongegrond in dit classy park.  
Vooral ’s avonds, als overal  
kleine lampjes branden, is het 
hier romantisch rondstruinen. 
De attracties zijn er zoals ze  
in de hele stad te vinden zijn: 
gezellig, keurig, lieflijk. En  
natuurlijk niet ál te gek. 

www.christiania.org
www.tivoli.dk

Voor de etalage Vergapen 
blonde modemeisjes met 
louis Vuittontassen zich 

aan jimmy choos

Vanaf de islands brygge zie je de attractietorens Van tiVoli
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s tand-up comedy is grappig, 
maar kijken naar advocaten bij  
de rechter, dat is pas echt lachen. 

ik weet het nog goed, de compagnon 
voor wie ik werkte zei tegen de weder-
partij: “nou, dan komen we er niet uit.” 
en ik dacht: Hihaaa!!!!! See you in court, 
motherfuckers! eindelijk, ik had mijn 
eerste echte rechtzitting te pakken. 
dat kwam erop neer dat ik de 
tas van de compagnon moest 
dragen. Gelukkig ben ik een 
slimme jongen dus dat ging 
goed. Bij alles wat er gezegd 
werd, keek ik alsof het voor 
mij allang gesneden koek was. 
Veel heb ik niet toegevoegd. 
Voor aanvang gierde de stress door mijn 
lichaam. Voor de wederpartij voelde 
mijn hand aan als een klamme luier. 
na afloop dacht ik oprecht dat toga’s 
er waren om zweet en lichaamslucht te 
verhullen. of kwam dat alles nog van de 
vorige drager? 
uiteindelijk heb ik veel gepleit. Juridisch 
was het niet, wel grappig. nadat drie 
rechters van hun stoel waren gevallen 
van het lachen, vond de vierde dat er 
nieuwe stoelen moesten komen. toen 
zei ik: “Ho ho, dan word ik wel stand-up 
comedian.”
Kleinekantorenadvocaten gaan vaker 
naar de rechter dan die van grote kan-
toren. Voor de meeste grotekantoren-
advocaten is de gang naar de rechter  
hetzelfde als een lekker wijf versieren 
voor mij. Het gebeurt bijna nooit en als 

het me lukt, dan weet ik niet goed hoe ik 
me moet gedragen. Voor iedereen geldt: 
naar de rechter gaan is iets speciaals. 
sommige advocaten vinden het zo spe-
ciaal dat ze op de meest simpele vragen 
van de rechter hakkelend en stotterend 
veel te ingewikkeld antwoorden. ik heb 
eens meegemaakt dat een rechter bij een 
zaak over de aansprakelijkheid  

voor bedorven voedingswaren dood-
eenvoudig vroeg: “at uw cliënt die dag 
gehakt?” de advocaat: “op deze vraag 
kan mijn cliënt antwoorden dat hij door-
dat zijn maag aangaf dat zijn lichaam 
voedsel nodig had, hij inderdaad etens-
waren tot zich heeft genomen waarvan 
het uiterlijk in ieder geval aanleiding 
gaf te veronderstellen dat er sprake was 
van een gehakte vorm van vlees, althans 
iets wat daar op lijkt, maar door de bijge-
voegde saus was niet meer geheel duide-
lijk wat het precies qua smaak zou kun-
nen zijn geweest.” Het is maar goed dat 
deze man geen slager is geworden. de 
rechter dacht er kennelijk ook zo over en 
vroeg of de man zo ook in de supermarkt 
met zijn vrouw het avondeten besprak.
tenenkrommend wordt het als advoca-
ten een overduidelijke hint van de rech-

ter volledig missen. ik zat laatst bij een 
zitting waar de advocaat voor het gemak 
een overeenkomst had ontbonden op 
grond van onrechtmatige daad en graag 
met terugwerkende kracht het causaal 
verband teruggedraaid zag worden. op 
de vraag van de rechter of hij de over-
eenkomst nu wilde ontbinden of dat hij 
schade vorderde op grond van onrecht-

matige daad antwoordde hij: 
“precies! dat wil ik. ik ben  
blij dat er nog goede rechters 
in dit land zijn.” 
pleiten voor een rechter doet 
de meeste advocaten van 
kleur verschieten. Rood als 
een tomaat met kasplant-

stress lezen ze hun pleitnota voor. die 
komt inhoudelijk vaak exact overeen 
met hun processtukken. de rechter valt 
erbij in slaap. als stand-up comedian 
kun je je geen slapend publiek veroorlo-
ven. Waarom advocaten dan wel? dames 
en heren advocaten, hou op met die saaie 
dreunsessies. doe het met een vleugje 
humor en originaliteit. Kan je dit niet, 
doe je cliënt dan een plezier en ga vooral 
de tas van iemand anders dragen.  
of ga werken bij de m&a-afdeling van 
een groot kantoor. See you in court, 
motherfuckers? 

uit 
pleiten 
gaan

TekST RAMon fIELMICH  Beeld BERnHARD KLUg

ramon fielmich (33)

is stand-up comedian en werkte bijna vijf jaar  
als advocaat bij een groot kantoor in Amsterdam.

‘zo rood als een tomaat met  
Kasplantstress lezen Veel  

adVocaten hun pleitnota Voor’


