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Het ReclameArsenaal-alfabet over reclameklassiekers wordt samengesteld door Kees Sterrenburg.

DE

A VAN Albert Heijn

Als er één grootgrutter het predikaat
Super verdient, is het AH wel. In de tijd
dat je als klant voornamelijk bestookt
werd met groezelige huis-aan-huisfoldertjes en ‘vier halen drie betalen’uitingen, was daar opeens de campagne van de grootste grutter die op de
kleintjes ging letten. Nou moet ik - voor
ik de loftrompet begin te steken - wel
bekennen dat ik niet helemaal onbevooroordeeld ben. Ik ben namelijk opgegroeid tussen appels en peren. Mijn
vader had een groenten- en fruitwinkel.
En wat voor eentje. ‘Floor’s fruit munt
uit’ stond er op de deur. En niet ten
onrechte. Want een vakman was-ie. Hij
kon bij wijze van spreken van een kilometer afstand het verschil aanwijzen

tussen een Andijker muis en een
Zeeuws bintje. En uitleggen waarom de
kersen uit de Betuwe in mei zoeter van
smaak waren dan die uit België in juni.
Iemand met liefde voor zijn vak. Zolang
het over groenten en fruit ging, kon hij
er uren over vertellen.
En dat is precies wat AH ook deed. Er
waren bijvoorbeeld advertenties waarin uitgelegd werd waarom de kiwi kiwi
heette. En waarom de witte knip in
Limburg anders gebakken werd dan in
Friesland.
En er waren commercials - met de onvergetelijke voice-over van Ton van
Duinhoven - die lieten zien hoe sinaasappelen geplukt en hammen gerookt
moesten worden.

Kortom, hier sprak iemand met liefde
voor wat er in de schappen stond. Een
kruidenier die het gevecht om de klant
niet alleen op het prijsfront wilde uitvechten. Als geen ander activeerde
Appie onze smaakpapillen. Liet ons
verder kijken dan de stamppot met een
balletje gehakt en een kuiltje jus. Met
deze superieure campagne groeide AH
uit tot de beste kruidenier van het land.
*Rob Floor is copywriter, werkte onder
meer bij KVH en JWT en was één van de
oprichters van Campaign Company.
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