125 jaar en gefeliciteerd!

Het is een wat wonderlijke combinatie, de twee jarigen: Albert
Heijn en het Leger des Heils.
Over Albert Heijn wil ik het
vooral hebben, omdat ik hun
jubileumnummer Allerhande
prachtig vind. De nostalgie
druipt ervan af en daar houd ik
van.
Het leukst vind ik dat je voor je eigen
miniwinkeltje kan sparen met allemaal
miniproducten. Het deed mij weer denken aan de pakjes en toonbankje plus
laatje voor het geld van de Vana, een
voorloper van A.H. Daar kon ik eindeloos mee spelen. Een winkel hebben zat
er blijkbaar al vroeg in. De bijbehorende reclamespot met de jeugdige
bedrijfsleider is ook leuk. Dat brengt
mij op het volgende: er zijn nog te weinig reacties op mijn oproep voor leukste of ergste muziekreclames. Er is
vooral gemaild over autoreclames. Daar
zitten leuke bij, maar ik hoop de
komende weken nog op meer reacties.
Kerstviering Leger des Heils
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Heilige grond in de Pijp
En dan 125 jaar Leger des Heils. Wat
veel mensen niet zullen weten: het is
allemaal begonnen in de Gerard Doustraat in de Pijp. Daar werd de eerste
dienst gehouden. Volgens de kranten
die daar verslag van deden was dat een
heel gedoe. Niet iedereen was blij met
de komst van de nieuwe evangelisatiebeweging. Het gebouw werd met stenen
bekogeld, ruiten werden ingeslagen,
leden van het Leger werden gemo-
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lesteerd. In Kampen waren er dagen
achtereen ernstige ongeregeldheden,
zodat de staat van beleg moest worden
afgekondigd.De koudste winter sinds
mensenheugenis (1890) bracht de grote verandering in de publieke opinie.
Het Leger opende zijn gebouw aan het
Rapenburg voor mensen zonder onderdak, waar zij ook een ontbijt kregen. In
1893 werden in Nederland al bijna
100.000 overnachtingen geregistreerd
en meer dan 800 maaltijden verstrekt.
Ik ben wel eens in het pand aan de
Gerard Doustraat geweest, omdat mijn
zus daar een aantal jaar de leiding had
van deze afdeling. Ze had de twijfelachtige eer om het ook te moeten
sluiten. Veel buurtbewoners zullen zich
nog wel herinneren dat op zondagavond het muziekkorps door de Pijp
marcheerde voordat de dienst begon.
En voor de nostalgisch ingestelden: op
zaterdag 12 mei gebeurt dat nog een
keer. Een band van het Leger des Heils
marcheert dan ’s middags vanaf het
pand aan de Gerard Doustraat 69 richting Westergasfabriek waar op dat terrein het hele weekend festiviteiten
plaatsvinden. Ik ga zeker kijken!

