Hamsteren!!!
Wie kent niet deze reclame slogan van de “Appie”, Albert Heijn.
En wie van ons is niet eens bij de grootste kruidenier van
Nederland zijn boodschappen gaan halen? In Geleen, Beek,
Elsloo, Grevenbicht, Amstenrade of Sittard. Met 8 vestigingen in
de Westelijk Mijnstreek zeker aanwezig.
“Het verhaal van Albert Heijn begint in 1887 in Oostzaan, waar
de 21-jarige Albert Heijn het winkeltje van zijn vader
overneemt.” zo begint de tekst op het postzegelvelletje, dat naar
aanleiding van het 125-jarig jubileum op 27 februari j.l. werd
uitgegeven. Het postzegelvelletje bestaat uit 10 zegels met vier
postzegelontwerpen. De zegels zijn
ontworpen door ontwerpbureau Millford Brand-id uit Leiden. Met
het ontwerp heeft men getracht een koppeling te maken tussen het
verleden en heden. De achtergrondfoto’s komen uit het
fotoarchief van Stichting Albert Heijn Erfgoed en
vertegenwoordigen verschillende tijdsbeelden in die 125 jaar. De
goudkleurige iconen zijn silhouetten van respectievelijk het
Zaanse huisje, refererend naar de Zaanstreek waar het allemaal
begon, de koffiebonen die Albert Heijn senior al zelf deed
importeren, branden en verpakken, de hamster van
“Hamsteren!!!” en de welbekende winkelwagen.
In 1936 is de start van de actie “Koffie van Boffie”. De
koffiejongen Boffie is een kleine ober met een dienblad
dampende koppen koffie. Hij werd zelfs bezongen door Louis
Davids met het refrein 'Stop! Daar is Boffie'. In 1952 opent
Albert Heijn in Schiedam zijn eerste winkel met zelfbediening,
naar Amerikaans model. “Een revolutie, klanten kunnen zelf met
een mandje langs de schappen lopen.”, aldus de verdere tekst op
het postzegelvelletje. Het zou zorgen
voor een hele nieuwe kijk op het
kruidenierswezen. De grootgrutter
was ontstaan.
Nu is het wachten op postzegels van de concurrenten Jumbo, Aldi,
Lidl, Nettorama, Spar, Plus, Coop, Digros en Jan Linders en in
mijn hoofd hoor ik de tekst van een ander liedje van Louis Davids;
“Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een
kwartje. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit
een stuiver meer.”
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