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DE KOERIER

Jubileumnummer



Het jaar 2017 is voor het Nationaal 
Cooperatie Museum een gedenkwaardig 
jaar. Dit jaar bestaat het museum 40 jaar. 
Een jubileum, waarbij we toch stil bij 
willen staan. In deze Jubileumkoerier 
willen wij de afgelopen 40 jaar in beeld 
brengen. De start van het museum in 
1977 in de Kethelstraat, de verhuizing in 

Voordat het aan de Appelmarkt begon . . .

. . . vertellen Adinda en Mirella v.d. Lee hoe het 
allemaal is begonnen in de Kethelstraat en hoe 
hun vader het initiatief nam om te komen tot wat 
toen en nu het Coöperatiemuseum is. Het zijn 
hele belevenissen die zij vanaf het begin hebben 
meegemaakt en daardoor behoren tot de mensen van 
het eerste uur.

Voorwoord door de voorzitter

1987 naar ons huidige pand aan de Lange 
Haven 84 en de verbouwingen van de 
eerste etage. Een belangrijke gebeurtenis 
was de erkenning als geregistreerd 
museum in 2016. Een woord van dank 
aan de vrijwilligers voor hun inzet. 
Zonder deze vrijwilligers is het niet 
mogelijk om het museum open te houden. 

Ons museum rechts als 
sigarenwinkel omstreeks

1978

Maar voordat het zover was . . . 



De Kethelstraat waarin het allemaal begonnen is, de 
uiteindelijke start van wat nu het huidige gerestaureerde 
coöperatie museum is aan de Lange Haven en wat kort 
geleden het predikaat Geregistreerd Museum heeft 
verworven.

Voor dit jubileumnummer heeft ondergetekende een 
gesprek gehad met de gezusters van der Lee over hun 
belevenis in het begin van het ontstaan van het museum 
in de Kethelstraat en de verhuizing naar de Lange Haven. 
Hoofdzaak was dat hun vader (Herman) initiatiefnemer 
was van dit grootse gebeuren. De oorspronkelijke ruimte 
in de Kethelstraat was eerst opslagruimte van de CO-OP 
doch werd later in 1977 t.g.v. het 75-jarig bestaan van 
de Schiedamse Coöperatie DES, later CO-OP Nieuwe 
Waterweg, verbouwd tot winkel met museum. Hoe kwam 
dit alles tot stand?

Vader Herman verzamelde alles wat met coöperatie te 
maken had en sloeg dit op in de Kethelstraat. Dit was de 
basis voor het latere museum. Ook moeder is betrokken 
geweest vanaf het begin. Onze ouders kwamen beiden uit 
een “rood” nest en hadden iets met het begrip coöperatie, 
zij vonden dit een goed systeem. Niet voor het gewin maar 
voor het gezin! 
Vader is als jongste bediende begonnen bij Coöperatie De 
Voorloper in Vlaardingen. Hij was jongste bediende op 
kantoor, heeft in de tweede wereldoorlog een opleiding 
tot bakker gevolgd en is in de bakkerij terecht gekomen. 
Door het overlijden van de bedrijfsleider teruggevraagd op 
kantoor en opgeklommen tot directeur van CO-OP Nieuwe 
Waterweg. Getrouwd in 1944 en gaan wonen boven de 
Coöperatie in de 2e van Leyden Gaelstraat. Hij was altijd 
zeer betrokken bij het coöperatief gebeuren, de AJC en het 
NIVON, bezocht vergaderingen van de landelijke CO-OP 
en vakbond. Tijdens vakanties in Duitsland en Oostenrijk 
werd boodschappen gedaan bij de Kunsum, zo heten de 
CO-OP winkels daar. Zelfs op markten was hij aanwezig 

met een stand om 
het museum en 
het coöperatieve 
gedachtengoed 
onder de aandacht 
te brengen. Het 
einde van CO-OP 
Nieuwe Waterweg 
in de Kethelstraat 
in 1885, heeft hem 
niet onberoerd 
gelaten. Hij heeft 
tot 1987 het 
museum kunnen 
voortzetten totdat 
het pand aan de 
Lange Haven 
betrokken kon 
worden. Inmiddels 
was men volop 
bezig met de 
renovatie van 
het pand aan de Lange Haven dat van de gemeente voor 
het symbolische bedrag van 1 gulden overgenomen werd. 
Tot aan het eind van zijn leven in 2008 is hij altijd nauw 
betrokken geweest bij het museum. Hij heeft het zien 
uitgroeien tot een volwaardig museum met een toegewijde 
club vrijwilligers, en het winkeltje wat hem erg na aan 
het hart lag. Hij heeft helaas niet meer mee mogen maken 
dat het museum Geregistreerd Museum werd. Ondanks 
alle technische aanpassingen en verbeteringen heeft het 
museum als geheel toch nog zijn ietwat oubollige knusse 
karakter weten te behouden en dat moet zeker zo blijven.

Paul Luscuere

Verhaal van Adinda en Mirella van der Lee



Van Kethelstraat naar Lange Haven

Ondertussen in het pand . .

Hier zien we ons nieuwe pand in de steigers. Behalve het inwendige had 
ook de buitenkant een gedegen opknapbeurt nodig

. . . wordt er druk gezaagd, getimmerd, gemetseld, geboord, en nog veel meer 
andere werkzaamheden verricht om het museum op tijd klaar te krijgen voor 
de verhuizing. Maar het is gelukt.



De nieuwe eigenaar van het 
pand aan de Kethelstraat had de 
ruimte zelf nodig maar hij gaf 
ons ruimschoots de tijd om uit te 
kijken naar een ander onderkomen. 
Die tijd hadden we echt wel 
nodig om de overgang naar de 
Lange Haven voor te bereiden. 
De gemeente heeft een genereus 
gebaar gemaakt om ons nieuwe 
pand voor de symbolische prijs van 
1 gulden over te dragen inclusief 
een belangrijke jaarlijkse subsidie.
Het verbouwingskarwei werd 
professioneel aangepakt, we 
leerden hoe zoiets in z’n werk gaat 
van de Rotterdamse werkgroep 
“Juniorkamer”, een organisatie van 
jonge managers die het museum 
adopteerden. Zij maakten plannen 
voor de renovatie, regelden de 
subsidies en peuterden geld los van 
een aantal sponsors. Daardoor kon 

aannemer Van Rij uit Vlaardingen 
aan de slag om van de voormalige 
sigarenwinkel met woonhuis van 
de familie Stouthandel en de 
bovenwoning een echt museum 
te maken, met ook weer een 
nostalgisch winkeltje.
Inmiddels was ook de 
Reinwardt Academie in 
Leiden ingeschakeld, een 
hogere beroepsopleiding voor 
museologie.
We zullen verder maar niet te 
lang stilstaan bij de geweldige 
klus die ons wachtte op het 
moment dat de aannemer het 
gebouw opleverde en de gehele museumcollectie en winkelinventaris moest 
worden overgebracht van de Kethelstraat naar de Lange Haven. Het werd 
een race met de tijd om op tijd alles opnieuw te installeren maar die race 
werd door de grote inzet van vrijwilligers glansrijk gewonnen. Het nieuwe 
museumpand kon worden geopend!
Hoe het ook zij, we hebben onze defi nitieve bestemming gevonden in een 
karakteristiek pand aan de Lange Haven, een prachtige locatie. 

Deze ruimte is van het begin af aan bestemd geweest als archief- 
en vergaderruimte. In het begin kwam het museumbeheer op 
donderdagmiddag bijeen om daar de vele stukken, foto’s e.d. te rubriceren 
en verder te catalogiseren voor het archief. Jaren later is dit gebeuren 
verhuisd naar de woensdag, daar is toen ook geleidelijk aan professionele 
registratieapparatuur aangeschaft zoals computers en printers. Hier zien 
we de archiefruimte ongeveer in de beginperiode. 

Inrichting Zolderverdieping

Onze Vergader- en archiefruimte

Verhuizing naar de Lange Haven



De eerste verdieping is de feitelijke plaats 
waar het museum is gehuisvest. De twee 
kamers die in elkaar overlopen boden de 
gelegenheid om de enorme diversiteit 
van ons materiaal in onder te brengen. 
In de grote ruimte werden uitstalkasten 
ondergebracht voor het iets grovere werk 
terwijl in de kleine ruimte in vitrines 
de ge- en verbruiks-artikelen werden 
tentoongesteld. Ook hier bevond zich 
video-apparatuur waar diverse films konden 
worden bekeken over de geschiedenis van 
de coop.
Op bijna elke straathoek van een stad of 
dorp was een coop-levensmiddelenwinkel 
gevestigd waar van alles te koop was 
voor het huishouden. Maar de coop 
had veel meer. Op het gebied van het 
levensonderhoud was vrijwel alles 
voorhanden, zelfs het uitvaartwezen was 
vertegenwoordigd. Geleidelijk aan werden 
er overzichtelijke vitrines aangeschaft

Inrichting eerste verdieping

De benedenverdieping bestaat 
uit twee kamers en 
’t winkeltje. De achterkamer 
wordt gebruikt als 
wisseltentoonstellingsruimte 
waar in de loop 
van de tijd ettelijke 
wisseltentoonstellingen 
zijn georganiseerd over 
velerlei onderwerpen. Enkele 
voorbeelden:

Benedenverdieping



Loopt men door het winkeltje heen dan komt u in 
het begin van het museum.
Hier is een stijlkamertje ingericht met attributen 
uit grootmoeders tijd.
Hier vindt u o.a. de bedstee, een poepdoos met 
emmer waar op gezette tijden de “Boldootwagen” 
van de gemeente de emmer kwam legen, er 
symbolisch ingemaakt om een indruk te geven 
hoe men omstreeks 1925 leefde. Verder vindt 
men er de distributieradio, een ontvanger waar 
men met een draaiknop enkele zenders kon 
ontvangen op een luidspreker. De voorloper van 
de huidige radio. Rondom de allesbrander stond 
het wasrek waar de kanten kleedjes en ander 
wasgoed aan te drogen hing. Op de kachel stond 
de strijkbout met krultang. Er werd ook van alles 
met die kachel gedaan, men schaarde zich er 
omheen voor warmte en verder hield men er het 
eten op warm.
's winters werd de as uitgestrooid om de stoep 
voor het huis sneeuwvrij te houden en voor 
uitglijden te behoeden. De trapnaaimachine 
mocht ook niet ontbreken. Het klassieke dressoir 
met glazen schuifruiten waar achterin de glazen 
en kopjes stonden en de stijlvolle boekenkast met 
glazen deuren. De tafel stond in het midden met 
bijbehorend tafelkleed en vier stoelen met trijpen 
zitting.
Dit alles behoorde bij het interieur van die tijd. 
Alleen ontbreekt de traditionele lampenkap met 
franje. Die moet men er maar bij denken. Alles 
straalde toen wel een gezelligheid uit!

Zoals in de Kethelstraat is er ook aan de Lange Haven als vanouds een coöperatief snoepwinkeltje 
uit grootmoeders tijd. Het biedt een verscheidenheid aan allerlei soorten drop, suikerwerken, 
spekjes, noga, zoethout en nog veel meer lekkers. Kinderen kunnen vaak geen keus maken uit de 
vitrine met 5 of 2 voor 5 cent lekkers, het is voor hen een waar eldorado.

Stijlkamertje

't Winkeltje



Dit jubileumnummer beoogt een 

beeld te geven van het begin in de 

Kethelstraat tot de uiteindelijke 

vestiging aan de Lange Haven. 

Beelden van verbouwingen die 

hebben plaatsgevonden zijn tevens 

in dit nummer opgenomen.

40 jaar

In 2016 en 2017 heeft de eerste etage een 
metamorfose ondergaan. 
Er is door Jan Bot en andere vrijwilligers 
behoorlijk aangepoot om de eerste etage 
een ander aanzien te geven. Er is tevens 
een ruimte gecreëerd voor de nieuwe 
Coop-Codis.

Een ruimtelijk, overzichtelijk geheel geeft 
een beeld van de coop toen en heden.
 

Verder heeft het museum het predicaat 
Geregistreerd Museum verworven.
Het is een gegeven waar we met z’n allen 
trots op kunnen zijn.

Hieronder volgt een fotoimpressie hoe 
het allemaal is geworden. 

Recente verbouwing eerste etage


