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Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
reist geregeld naar het buitenland om bijzondere 
formules te bezoeken. Sinds FoodPersonality 
april zijn we bezig met een reeks uit Denemar-
ken. Hemmes liep rond in de Deense hoofdstad 
Kopenhagen. Deze maand: Mad & Vin. 
Het is de levensmiddelenafdeling van ‘Magasin 
du Nord’, het meest prestigieuze warenhuis van 
Denemarken. Waarom klinkt die naam zo Frans? 
Omdat ooit, meer dan honderd jaar geleden, de 
oprichters iets voor ogen stond als warenhuis Le 
Bon Marché in Parijs. En omdat ze hun groot-
ste winkel begonnen in een hotel, met de naam 
‘Hotel du Nord’.

Die ene grote winkel ligt in hartje Kopenhagen, 
het is het vlaggenschip van Magasin du Nord. 
Mad & Vin maakt daar dus deel van uit, in het 
souterrain van het warenhuis, echt een traditie 
van vroegere warenhuizen. En Mad & Vin doet 
denken aan, zeg, KaDeWe in Berlijn, Harrod’s in 
Londen, of La Grande Épicérie en Le Bon Marché 
in Parijs. Volgens Hemmes beslaat Mad & Vin 
zo’n 2.000 m2 vvo.
Voor wie snel in het Engels associeert… nee, 
‘Mad & Vin’ is geen curieuze samenstelling van 
het Engelse ‘idioot’ en het Franse woord ‘wijn’. 
Mad & Vin is hartstikke Deens. ‘Mad’ betekent 
eten in het Deens, en ‘vin’ uiteraard wijn. Je zou 

kunnen zeggen: als die afdeling in Nederland had 
gestaan, zou-ie ‘wijn & spijs’ heten.

Denemarken telt ongeveer 5,8 miljoen inwo-
ners. De omzet van de Deense supermarktsector 
bedraagt om en nabij € 16 miljard. 
De marktleider is Salling, met ongeveer 35% 
marktaandeel (formules: Netto, Føtex, Bilka). 
De nummer twee is Coop, met ongeveer 32% 
marktaandeel (formules: Brugsen, Fakta, Coop 
365, Kvickly en Irma). Dan Reitangruppen als 
nummer drie, met ongeveer 15% marktaan-
deel (formule: Rema 1000). De nummer vier is 
Dagrofa, met 12% marktaandeel (formules: Meny, 
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De pui van Magasin du Nord aan het grote plein Kongens Nytorv in Kopenhagen. Ruim honderd jaar oud 

en gebouwd in de tijd dat een warenhuis een tempel van consumptie voor de welvarende klasse was.

‘Mad & Vin’, ‘wijn en spijs’, zogezegd, de 

levensmiddelenafdeling van Magasin du 

Nord. Dkw in mooie, stijlvolle verpakkingen 

en de sfeerborden zijn zeker zo stijlvol. 

Hemmes: “Een winkel aankleden met kunst 

kan nooit kwaad.”

De agf-afdeling is totaal niet zoals in een supermarkt. De artikelen lijken ver van elkaar verwijderd te liggen en zijn vaak 

rondom pilaren gepresenteerd. En nergens kunststof of plastic, maar overal hout, staal, steen en houtpulp. 

Hemmes: “Opvallend: de grote, rechthoekige vloertegels die harmoniëren met de rechthoekige wandtegels. Doorgaans 

zie je vierkante vloertegels. Verder vond ik de presentatie mooi van de aardappelen in verschillende kleuren, in combina-

tie met de kruidenplanten en de houten kisten.”  Of je aardappelen zo – los – moet presenteren, bij enorm veel licht? Dat 

wagen wij – met het oog op de houdbaarheid –overigens wel te betwijfelen. 
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Spar, Min Købmand en Let-Køb). En dan volgen 
Lidl en Aldi, elk met ruim 3% marktaandeel, 
waarbij Lidl iets meer marktaandeel hee� dan 
Aldi. Zo hebben we dat al in eerdere versie van 
deze Deense reeks gemeld.
Maar – zeggen we meteen erbij – daar hee� 
Magasin du Nord weinig mee van doen. Net zo 
min als het eten en drinken van de Bijenkorf iets 
van doen hee� met de Nederlandse verhoudingen 
tussen Albert Heijn, Jumbo, Superunie-leden en 
Aldi en Lidl.
Maar waarom is zo’n ‘afdeling’ Mad & Vin dan 
toch de moeite van het bekijken waard? Omdat 
levensmiddelenafdelingen van prestigieuze wa-
renhuizen altijd visueel de moeite waard zijn. Ze 
verleiden en prikkelen. Met kwaliteitsproducten, 
met vaak ook trendsettende producten. En met 
een luxueuze aankleding, en met chique uitziend 
personeel. 
Allemaal zaken die in deze tijd van prijsstijgingen 
en een bezuinigingshouding van de consument 
even niet zo relevant zijn. Maar je kunt ook zeg-
gen: een winkel als deze biedt welke retailer dan 
ook altijd wel inspiratie. En daarnaast durven 
we met gemak de stelling aan dat de gemiddelde 

klant van Mad & Vin geen druppel wijn en geen 
hapje kaas of tapas minder consumeert omdat er 
in�atie is.

Oké, de eet-en-drank-afdeling van een sjiek 

warenhuis dus, maar, het zij maar meteen gezegd: 
Magasin du Nord ís geen Bon Marché, Harrods of 
KaDeWe. Het is soberder, wellicht is dat ook pas-
send bij een kleiner land dan Engeland, Duitsland 
en Frankrijk. Nederland met z’n Bijenkorf en 
Denemarken met z’n Magasin du Nord zijn 
toch wat anders dan de praalzucht van Har-
rods, KaDeWe etc. Wellicht is dat iets soberdere 
uitgangspunt ook te verklaren door het lutherse 
protestantisme van de vroegere Deense samenle-
ving. Van de andere kant, dat zou je na jaren van 
ontkerkelijking niet meer vol hoeven te houden.

Hoe mooi Mad & Vin ook oogt, warenhuis 
Magasin du Nord hee� het moeilijk gehad – en 
wellicht nog. Net als elk ander warenhuis in de 
westerse wereld. 
Als �eodor Wessel en Emil Vett in de Deense 
stad Aarhus in 1868 een winkel openen, heet dat 
nog lang niet Magasin du Nord. Die winkel in 
Aarhus wordt echter zo succesvol dat de twee ook 
in Kopenhagen een winkel openen. Dat doen ze 
in een hotel aan het centrale plein Kongens Ny-
torv, en dat hotel heet als gezegd ‘Hotel du Nord’. 
En als variant daarop komt de naam Magasin du 
Nord tevoorschijn. Het warenhuis van de twee 
mannen wordt zo succesvol dat op een gegeven 
moment het hotel zelf ermee stopt, en het pand 
alleen nog een warenhuis is van Wessel en Vett. 
Maar als dat zo ver is, besluiten de twee ook het 
gebouw te slopen en er een groot majestueus 
nieuw pand in Renaissance-stijl voor in de plaats 
te laten bouwen. 
De successen stapelen zich kennelijk op, want 
vóór 1910 hebben de oprichters al bijna honderd 
vestigingen door heel Denemarken, zij het uiter-
aard niet allemaal met de schaal en de uitstraling 
van dat enorme pand in Kopenhagen.
Maar de neergang van Magasin du Nord begint al 
in de jaren vij�ig van de vorige eeuw, eerder dus 

Smørrebrød in allerlei soorten 

bij deze ‘smørrebrød-bar’, van 

leverancier Mikkeller. De Deense 

keuken staat daarom bekend en 

waarschijnlijk komen er ook best 

veel toeristen in Magasin du Nord 

en pikken dan een ‘smørrebrødje’ 

mee. 

En die broodjes zien er hier ook wel 

verleidelijk uit. Moet ook wel, in dit 

warenhuis met z’n allure.

De broodafdeling van Mad & Vin heeft uiteraard ook ‘gewoon brood’, maar afgaand op deze foto’s moet 

de afdeling het toch vooral ook hebben van de belegde broodjes, die hier kennelijk sandwiches worden 

genoemd. ‘Laksemousse’ is natuurlijk zalm (‘lachs’), maar dan in smeerbare vorm.

Hemmes: “Ook de kleur- en materiaalcombinaties zijn uitgekiend. Zwarte lampen, antraciet, grijs, 

marmer, glas. Wat mij betreft ademen zelfs de bruine papieren zakjes voor de broodjes stijl, smaak en 

kwaliteit.”
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dan die van andere warenhuizen in Europa en de 
VS. De erfgenamen van Vett – de familie Wessel 
hee� dan al afscheid genomen – sluiten dan al 
kleinere vestigingen en concentreren zich op 
grote locaties met een ruim aanbod. Een andere 
warenhuisformule, die in de hoogtijdagen is over-
genomen, wordt begin jaren negentig verkocht 
aan investeerdersbank Merrill Lynch. Emil Vett, 
de erfgenaam die naderhand langdurig de be-
stuurder is, moet in die jaren ook al zijn vastgoed 
verkopen en terugleasen. In 2004 komt Magasin 
du Nord in handen van een IJslands consortium, 
in 2009 neemt een IJslandse bank dat weer over 
en een Pakistaanse zakenman, Alshair Fiyaz, 
wordt uiteindelijk de nieuwe eigenaar. En die 
verkoopt het weer aan de Britse warenhuisketen 

Debenham, terwijl hij het vastgoed verkoopt 
aan Deense pensioenfondsen. Het warenhuis als 
�nancieel speelgoed, hoe vaak hebben we dat al 
niet meegemaakt. Het zegt meteen iets over de 
status van Magasin du Nord, leuk om te hebben 
als investeerder, maar echte winst maken… we 
betwijfelen het. Cijfers hebben we niet, maar het 
geschuif van consortium naar bank naar inves-
teerder binnen een periode van slechts een paar 
jaar, dat illustreert wel iets.
Nou, dan is Magasin du Nord uiteindelijk onder-
deel van de Britse warenhuisketen Debenham en 
dan zit je goed – beter dan bij die wispelturige 
bankiers en investeerders… Maar nee, je zit niet 
goed. Vorig jaar ging Debenham failliet. Wel 
begrijpelijk: een warenhuis na ruim een jaar 
lockdowns, da’s geen pretje. 
En sindsdien is Magasin du Nord Duits. Het 

is verkocht aan Peek & Cloppenburg, dat na 
eveneens moeizame jaren weer zo her en der 
kledingzaken opent in thuisland Duitsland. En 
ook in Nederland hebben we er daar momenteel 
weer vier van. 
Peek & Cloppenburg opende afgelopen maart 
zelfs een �liaal van Magasin du Nord in de Duitse 
stad Kassel. In Denemarken zelf omvat Magasin 
du Nord momenteel zes �lialen. Waarvan vier in 
de agglomeratie Kopenhagen.
Alles bij elkaar hee� Peek & Cloppenburg in 
Europese steden ruim 150 winkels, merendeels 
kledingwinkels. De belangrijkste eigenaar van 
Magasin du Nord is daardoor Patrick Cloppen-
burg, telg uit de Cloppenburg-familie die Peek & 
Cloppenburg in handen hee� en die in 2019 aan 
het roer van dit familiebedrijf kwam te staan.■

De Denen zijn natuurlijk visliefhebbers, zo omringd als hun vas-

teland en hun eilanden zijn door de zee. Maar toch is ‘lachs’ hun 

bekendste vis: zalm, een zoetwatervis. 

‘Fisk’ is hier een horeca-achtige afdeling, met barkrukjes, 

wijnglazen in de aanslag etc. Maar Mad & Vin biedt ook allerlei 

ovenschotels met zalm en andere vis. En ook ‘fiskedelle’, wat 

waarschijnlijk een visvariant zal zijn van het Duitse ‘frikadelle’, 

een platte bal gehakt op z’n Duits, maar in dit geval dus van vis.

Ook opvallend (zie foto boven): ‘Rossini caviar’. Een kaviaarle-

verancier uit Denemarken, met een Italiaanse achternaam. De 

duurste variant is ‘gold’, 125 gram voor € 336,-.

Klassieke gerechten uit de keuken van Mad & Vin: 

caesarsalade, ‘butter chicken’ (Indiase klassieker), 

pad thai, chili con carne en ‘frikadelle’ (die platte 

bal gehakt uit Duitsland).

Hemmes: “En mooi verpakt ook. Zwart-witcombi-

naties, etiketten met een ronde bovenkant en een 

rechte onderkant. ‘Nem Aftensmad’ is zoiets als 

snel klaar of kant en klaar.”

Wij kennen van de Deense keuken vooral de ‘gravad lachs’, maar hier presenteert Mad & Vin veel gerookte 

zalm, onderverdeeld naar herkomst, zoals ‘Noors’ of ‘van de Faröer-eilanden’. 
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30.000 supermarktfoto’s

Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Walmart, 

van Migros tot M-Preis. Sinds 2008 fotografeert 

Erik Hemmes buitenlandse formules.

Voor dit blad, maar ook voor andere geïnteres-

seerden. Meer weten? 

Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl. ■

‘Kød’ is Deens voor vlees en vleeswaren. Deze afdeling is 

meteen ook de deli-afdeling. Het aanbod is zo her en der 

‘premium’: ribeye van black angus en wagyu-vlees. Maar 

ook de hammen en salades mogen er zijn.

Hemmes: “Weer kunst als decor, op de achterwand. Witte 

letters op hout. Complimenten aan de winkelontwerpers. 

De bakken voor de vitrine doen me aan Marks & Spencer 

denken. En opmerkelijk veel licht in de koelcel: meestal is 

licht bij vlees en vleeswaren een probleem, vanwege de 

verkleuring van het vlees.”

De kazen en delicatessen zijn van leverancier Klingenberg, een leverancier uit Odense. Mad & Vin maakt 

dat niet overal duidelijk, maar het zou kunnen dat meer versleveranciers hier een ‘shop-in-the-shop’ 

hebben. Hemmes: “Zeldzaam, hoe die kaasjes allemaal met de punt omhoog zijn gepresenteerd. En 

ik zag veel smaakvariatie bij Goudse kaas, meer dan in een Nederlandse supermarkt. Nota bene ‘onze 

kaas’. De winkel biedt ook veel informatie over elke kaas of kaasje, een goed idee bij dit ruime aanbod.”

‘H.J. Hanssen Vin’… kijk, dus ook de wijnleverancier is een 

externe leverancier. 

Uiteraard moet de levensmiddelenafdeling met de naam 

‘Eten & Wijn’ bijzondere wijnen in huis hebben, passend bij 

de uitstraling van Magasin du Nord. 

Die grote fles in de kist op de foto linksboven kost zo’n 

19.000 Deense kronen, dat is € 2.554,-. Hemmes: “In Enge-

land kost deze Chambolle-Musigny € 737,-. Denemarken 

is een land met stevige accijnzen.”

Ook bijzonder (zie foto rechtsboven): een ‘champagnesa-

bel’, met de naam Napoleon. Voor € 167,-. Een champag-

nefles met een sabel openen? Tsak! In één keer goed… 

daar zul je dan toch wel nog voor moeten oefenen. Maar 

het ligt er uiteraard ook om het gevoel van ultieme luxe 

op te roepen. We moeten het daarom eerder zien als een 

bijzonder decorstuk.

Het is hier niet alleen maar ultieme luxe op de wijnafde-

ling, je hebt ook een actie van twee flessen goeie bordeaux 

voor € 13,50 en twee flessen Toscaanse ‘La Braccesca’ in de 

aanbieding, voor € 24,-.
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