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Jaarvergadering 7 april 2018 
Op zaterdag 7 april 2018 is de jaarvergadering van 
het Nationaal Coöperatie Museum gehouden. In 
het jaarverslag over 2017 werd door het bestuur 
verantwoording afgelegd. Het jaar 2017 stond in het 
teken van de viering van het 40-jarig jubileum. Dit 
jubileum werd met de stad, de vrijwilligers en de 
vrienden van het museum op verschillende manieren 
gevierd. Verder is er een speciale Jubileumkoerier 
uitgebracht, waarin de geschiedenis van het 
museum in woord en beeld werd weergegeven. Ook 

in het museum was het een bijzonder jaar. Na de 
herinrichting van de eerste verdieping in 2016 werd 
in 2017 nog wat nawerk gedaan en werd er een 
uniforme handleiding gemaakt voor de rondleiders. 
Ook de uitleen van het sculptuur van Rudolf Belling 
aan het Staatliche Museum zu Berlin voor een aantal 
maanden gaf ons mooi de gelegenheid om de ruimte 
achter de winkel op te knappen. Ook mochten we 
in het museum ten opzichte van de voorgaande 

jaren ons weer verheugen op een groeiend aantal 
bezoekers. 

Na afloop van het officiële gedeelte werd er zoals 
gebruikelijk een regenbooglezing gehouden. 
Deze lezing werd verzorgd door Julia van Weijen, 
medewerkster van het Jenevermuseum. Zij start 
met een kort verhaal over de geschiedenis van de 
ontwikkeling van Schiedam alsjeneverstad in de 17de 
eeuw tot heden. Daarna vertelt ze de geschiedenis 
van het ontstaan van het jenevermuseum. Voor 
de toekomst nam ze ons mee naar de nieuwe 
museummolen De Walvisch, welke in februari 2018 
is geopend. Na een kleine klim konden we genieten 
van een bijzondere film over de geschiedenis van 
Schiedam als jeneverstad. Daarna kon men verder 
omhoog in de molen, waar de molenaar uitleg gaf 
over de werking van de molen. Ook kon men op 
de buitenrondgang genieten van het uitzicht over 
Schiedam. 

De jaarvergadering werd afgesloten met een lichte 
lunch. 



De geschiedenis van de coöperatie II 
Na de geschiedenis van het museum willen 
wij aandacht schenken aan de geschiedenis 
van de coöperatie. In een van onze vorige 
nummer van de Koerier hebben wij over 
het ontstaan/opkomst geschreven. 

De groeiperiode {1875-1910} 
Omstreeks 1880 kan men binnen de 
Nederlandse Verbruikscooperaties drie 
stromingen onderscheiden: 
• de Eigen Hulp coöperaties 
• arbeidscooperaties 
• de op Christelijke grondslag gebaseerde 

coöperaties. 

Eigen Hulp 
In 1876 richt de rijksontvanger Kuyper in 
Den Haag de vereniging "Eigen Hulp" op. 
Deze vereniging heeft als doel gezinnen 
van ambtenaren en krijgslieden bij te 
staan. 

Handarbeiders worden in de beginjaren 
niet toegelaten. Vanaf 1885 is dit wel 
mogelijk. In deze periode wordt de 
concurrentie met arbeiderscoöperaties 
groter waardoor het noodzakelijk wordt 
ook niet-hoofdarbeiders toe te Laten, om 

een grotere vereniging te krijgen. Bij de 
Eigen Hulp-coöperatie stond uitsluitend 
het consumentenbelang voorop. Ze kreeg 
al dadelijk afdelingen en winkeltjes over 
het hele Land. AL snel passeert Eigen Hulp 
de grossiers en koopt voor alle afdelingen 
rechtstreeks bij de groothandel in. 
Vanuit Eigen Hulp wordt de Nederlandsche 
Coöperatieve Bond (NCB) opgericht met de 

handelskamer (HAKA) als centrale inkoop 
organisatie. De NCB was in principe 
bedoeld voor alle verbruikscoöperaties 
in het Land en niet alleen voor de Eigen 
Hulp-coöperaties. Een aantal neutrale 
arbeiderscoöperaties trad daadwerkelijk 
toe tot de NCB maar de socialistisch getinte 
verbruikscoöperaties bleven afzijdig. 

Arbeiderscoöperaties 
De wenselijkheid van het oprichten van 
consumentencoöperaties door arbeiders 
heeft binnen de socialistische gelederen 
tot veel discussie geleid. Ten tijde van de 
eerste Internationale Arbeiders Associaties 
(1869) ziet men meer heil in de produktieve 
dan in de consumptieve coöperatie. 

De Sociaal Democratische Bond zet zich 
echter van 1881 tot 1889 in voor het 
bevorderen van verbruikscoöperaties. 
Daarna wees men de vorming van 
consumentencoöperaties weer af omdat 
men niet uit het dilemma kwam dat 
socialisten door het aanstellen van 
personeel kapitalisten zouden worden. De 
verbruikscoöperatie kreeg vervolgens weer 
eerherstel in de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij (S.D.A.P.) toen deze in 
1894 waren opgericht. De coöperatie 
wordt door de tweede internationale in 
1895 zelfs het derde wapen in de strijd 
om de economische macht genoemd 
( de andere twee zijn de Partij en de 
vakbeweging). In 1907 sluiten vijftien 
socialistische coöperaties zich aaneen 
in de Bond van Arbeiderscoöperatie. 
Zij hebben ongeveer 6500 Leden. In 
het begin heeft de bond sterke banden 



met de socialistische beweging. Voor de 
socialistische coöperaties bestaat er tot 
1919 zelfs de verplichting om een derde 
deel van het overschot in de partijkas van 
de S.D.A.P. te storten 

De confessionele stroming 
Coöperaties op christelijke grondslag 
kwamen pas laat tot stand. Zowel de 
Christelijke werklieden Bond Patrimonium 
als de Katholieke Volksbond waren lange 
tijd tegen verbruikerscoöperaties gekant. 
Men vreesde dat de coöperatie uit was 
op vernietiging van de middenstand 
en gebruikt zou kunnen worden in 
Klassenstrijd. 

Pas omstreeks 1910 kwam men binnen de 
kerkelijke gezindten tot de overtuiging dat 
de coöperatieve beginselen niet strijdig 
met het christelijke geloof behoefden te 
zijn. Vanaf die tijd werden er ook vanuit 
confessionele geledingen initiatieven in 
de richting van de verbruikerscoöperaties 
genomen. Het is opvallend dat zowel de 
katholieke als de protestants-christelijke 
coöperaties in sterke mate met de 
confessionele verbonden waren. Bij de 
coöperatie ging de kost voor de baat uit, 
naast het lidmaatschap moest er nog 
inleggeld worden betaald. Dit was voor 
velen een zware last, maar de voordelen 
in de vorm van kwaliteitsproducten en de 
periodieke overschotsuitkeringen waren 
ook groot. 

Belangrijke knelpunten en belemmeringen 
Hoewel de coöperatieve beweging van 
consumenten steeds sterker werd is het 
één en ander toch niet zonder haperingen 
verlopen. Er zijn in de loop der jaren heel 
wat coöperaties mislukt en failliet gegaan. 
De leden van de coöperaties kwamen veelal 
voort uit bevolkingsgroepen welke in vrij 
behoeftige omstandigheden verkeerden. 
De consumentencoöperatie was het middel 
om bij een gelijkblijvend geldinkomen de 
dagelijkse zorgen enigszins te verlichten. 

Omdat een aanzienlijk deel van het 
inkomen aan levensmiddelen werd besteed 
richtten de coöperaties zich op produkten 
voor dagelijks gebruik. 
Omstreeks het midden van de 19e eeuw 
werd ongeveer 70% van het arbeidsloon 
besteed aan voedingsmiddelen. Aan 
het begin van de 20e eeuw daalde dit 
percentage weliswaar tot 50% maar toen 
waren de huisvestingskosten in de steden 
verdubbeld. 



Nieuwe aanwinst in het museum 

Het Nationaal Coöperatie Museum heeft 
weer een aardige nieuwe aanwinst binnen 
gekregen. Via mevrouw Barendregt uit 
Rotterdam is het museum in het bezit 
gekomen van een drietal LITHO-stenen. 
Deze stenen werden gebruikt voor het 
drukken van reclames en verpakkingen. 
Op één van de stenen is te zien, dat het 
gaat om wikkels voor de HAKA appelmoes. 

Lithografie is een grafische techniek, die 
tot de vlakdruk behoort. Lithografie maakt 
gebruik van het vet in het tekenmateriaal en 
in de drukinkt. Als drager van de afbeelding 
dient een bepaald soort kalksteen. Wanneer 
de tekening af is, wordt de steen vochtig 
gehouden en het tekenmateriaal vervangen 
door drukinkt. Met een pers wordt de geïnkte 
afbeelding overgebracht op papier. 

Kunst in het museum 
Het museum bezit diverse kunstobjecten, 
deze zijn vaak geschonken door de 
toenmalige personeelsleden aan de directie 
van een coöperatie in verband met het 
zoveel-jarig bestaan van het bedrijf. In de 
vorige Koerier hebben wij een kunstwerk 
besproken, deze is waarschijnlijk van de 
Rotterdamse kunstenaar Bastiaan van 
de Smit, van deze kunstenaar zijn in 
Rotterdam nog enkele werken te zien o.a. 
naast de ingang van het Zeemanshuis bij 
de Erasmusbrug. 
Dit keer willen we een ander object 
onder uw aandacht brengen namelijk een 
klok die in onze tentoonstellingsruimte 
hangt. Deze prachtige klok heeft in 
plaats van cijfers tien beroepen op de 
plaats van de cijfers, daar zien we op 
7 uur een aambeeld dat natuurlijk de 
hoefsmid voorstelt, weet u de andere 
beroepen? Op de 12 uur staat CVV, wij 
zijn ook benieuwd waar deze afkorting 
voor staat, ook willen we weten waar 
deze klok heeft gehangen. 
Wilt u de klok beter bekijken, ga dan 
naar onze website of de facebook van 
het museum. Heeft u een antwoord op 
deze vragen mail ons dan op nationaal 
coop-museum@hetnet.nl 


