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Het volledige dossier is verspreid over het
Stadsarchief en het Nationaal Archief, telt 1500
stukken en bevat een adembenemend verhaal

Primeur 1887

Leger des Heils

→ De vestiging van het Leger de Heils in de Gerard Doustraat.
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e Engelse methodistenpredikant William Booth,
die zich had toegelegd op
het evangeliseren van de
arbeiders van Oost-Londen, ontdekte
dat zijn verhaal pas aankwam na het
uitdelen van brood. “Hongerige
magen hebben geen oor voor het
Evangelie,” zei Booth in 1878 bij de
oprichting van The Salvation Army,
een leger dat strijdt tegen lichamelij-

ke en geestelijke honger, armoede en
andere maatschappelijke wantoestanden. Op zondag 8 mei 1887 organiseerde de 21-jarige Gerrit Juriaan
Govaars in een zaaltje in de Gerard
Doustraat in De Pijp de eerste bijeenkomst van het Leger des Heils. Er
waren zestien mensen aanwezig.
De beweging oogstte veel sympathie
met de opvang van dak- en thuislozen in de strenge winter van 1890.

Amsterdammer 1995

Braakhekke viert dubbel feest

R
‘Geheimzinnig
man in arrest’
Op 6 oktober 1949 publiceerde
Het Parool een nieuwsartikel over de
arrestatie in Amsterdam van ‘een geheimzinnig man’, mogelijk verdacht
van oorlogsmisdaden: ‘In het Amsterdamse Huis van Bewaring bevindt
zich een geheimzinnig man, die zich
Paul George de Bruyn Oubut of
Ouboeter noemt. Omdat zijn inlichtingen alle op leugens bleken te
berusten, verspreidde de politie onlangs zijn portret. Het vermoeden bestaat, dat deze man als SS-officier in
Duitsland, Polen of Italië, zich aan oorlogsmisdaden heeft schuldig
gemaakt en thans, door zich als
Nederlander uit te geven, aan gevolgen daarvan tracht te ontkomen. Hij
komt in geen enkele burgerlijke stand
van ons land voor, zodat het zeer goed
mogelijk is, dat al zijn verhalen op fantasie berusten. Iedere inlichting over
deze duistere figuur is de politie
daarom zeer welkom.’

estaurateur Joop Braakhekke (1941-2016) liep
jaren rond met plannen voor een
televisieprogramma over
koken, maar geen
omroep die er iets in
zag. Tot hij een kans
kreeg van de Amsterdamse stadszender
AT5. Daarna ging het
rap. Smikkelend en
proostend brak hij bij de
Avro als ‘kookgek’ landelijk
door, met ruim een miljoen kijkers
per aflevering. Begin mei 1995 vierde
Braakhekke in Le Garage een dubbel-

feestje: zijn brasserie bestond vijf jaar
en van zijn kookboek Kookschrift van
een Kookgek waren meer dan
200.000 exemplaren verkocht. Hoe Braakhekke
de landelijke roem
onderging, wilde de
Paroolverslaggever op
het feestje weten. “Als
een tropische regenbui,” verzuchtte de restaurateur. Volgens de
verslaggever keek hij daar
heel gelukkig bij.

→ Restaurateur Joop Braakhekke.
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Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed
kennen we de stad? Vorige week
waren op het Hekelveld bij het monumentje voor de op 4 mei 1945 door
de Duitsers doodgeschoten 21-jarige
fietskoerierster Annick van Hardeveld, die met een tas vol verzetskranten op weg was naar Amsterdam-Noord. Winnaar is Roel Wimmenhove uit Diemen. Welke plek
met historie zoeken we nu? Inzendingen voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl
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→ Artikel in Het Parool, 6 oktober 1949.
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