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Beste Coöperatoren
Hier ligt dan weer het 31e nummer van de Koerier
voor u, en het eerste van 2019. Zoals u wellicht weet
gaat er dit jaar het een en ander met het winkeltje
gebeuren. In hoofdzaak wordt de winkel aangepakt
en verdere herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Dan is er een secretariswisseling maar daar wordt op
de komende jaarvergadering verder over gesproken.
Wat u zoal in dit nieuwe nummer van de Koerier kunt
aantreffen: een uitgebreid verhaal van Piet Wolters
over de geschiedenis van de coöperatie met foto's

uit het verleden en recente van de nieuwe coöpCodis. Dan een bijdrage van Ed van Duuren over een
tentoonstelling in Gent waar een beeld werd getoond
wat wij nu in het museum hebben staan.
Ook weer diverse afbeeldingen uit het verleden o.a.
van een Koerier uit Rotterdam en ook afbeeldingen
van coöperatieve bedrijfsauto's. Alles verleden tijd
maarleuk om te zien hoe in vroeger jaren het transport
werd verzorgd. Overgenomen uit HAKA maandblad
1938). Wilt u vast in uw agenda noteren:

Jaarvergadering 13 april a.s.
Bedrijfsauto's 1938
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WELKE AUTO IS VOOR UW BEDRIJF HET MEEST GESCHIKT

Overgenomen uit het HAKA
maandblad 1938.
De afbeeldingen vertegenwoordigen een klein deel van
de wagens, die reeds door
onze bemiddeling aan de
deelgenoten geleverd werden.
De carosseriëen werden alle
naar ons ontwerp en onder
ons toezicht gebouwd.

De geschiedenis van de Coöperatie V
Na de geschiedenis van het museum willen wij aandacht schenken aan de geschiedenis van
de coöperatie. In ons vorige nummer hadden we aandacht voor Consumentencoöperaties na
1910. Nu van 1915 tjm 1935.
In
In
In
In

1915
1920
1925
1935

zijn
zijn
zijn
zijn

±

150 coöps met 100.000 leden met 6,2 miljoen omzet

± 400 coöps met 200.000 leden met 10 miljoen omzet
±

325 coöps met 150.000 leden met 13 miljoen omzet

± 290 coöps met 250.000 leden met 24 miljoen omzet

Het was niet altijd gemakkelijk voor mensen
om zich bij de coöperatie aan te sluiten.
In de vooroorlogse periode werd er veel op
de lat geschreven, winkeliers gaven krediet
aan hun klanten, waardoor deze verplicht
waren om bij de desbetreffende winkelier
af te nemen totdat aan de schulden was
voldaan.
Het was duidelijk dat de wantoestanden
die in de negentiende eeuw tot de
oprichting van coöperaties hadden
geleid inmiddels waren overwonnen.
Hongerlonen, vervalste levensmiddelen,
gedwongen winkelnering, dat alles
was bijgeschreven in het boek der
geschiedenis. Daarmee was volgens
velen de bestaansreden voor de
verbruikscoöperaties verdwenen. Men
heeft uiteraard voortdurend gepoogd het
coöperatieve ideaal te actualiseren, al was
het maar, aldus sommige cynici, omdat
het wezenlijke argument was gelegen in
de continuïteit van de onderneming. Een
doel dat elk bedrijf zich nu eenmaal moet
stellen. Maar dat was de meesten toch
te mager. De coöperatoren beseften toen

nauwelijks dat in de wereld om hen heen
veranderingen op komst waren, waardoor
zij weldra links zouden worden ingehaald
door het particuliere bedrijfsleven.

Begin 1972 begon de financiële situatie
van de co-op u.a. onhoudbaar te worden.
In deze organisatie waren de deelgenoten
met een totaalverlies van fl. 12 miljoen.
Op 12 april 1973 vindt de definitieve
overname plaats. RSH krijgt de bedrijven,
Edah de winkels. De verkoop omvat
niet alleen de supermarkten en andere
winkels maar ook het transportapparaat
van de groothandel, het groots opgezette
distributiecentrum met kantoren in
Utrecht. In 1982 vormden de laatsten
Co-op Gelderland en Co-op Zaanstreek
samen Co-op 82. In 1999 herdoopt tot
Consumenten-Coöperatie Coöp Nederland
u.a. met inmiddels alweer meer dan vijftig
supermarkten.
2018 is Co-op supermarkten een groots
winkelbedrijf met een omzet van € 1,4
miljard met 5395 werknemers met 700.000
leden, 300 winkels. Bij supermarktketen
Coop zijn klanten met een klantenkaart
automatisch lid van de Coöperatie.
Zowel plaatselijk als landelijk kunnen
ze het beleid bepalen. In winkelpanels
fungeren klanten als de ogen en oren
van de supermarktmanagers. Honderden
co-op klanten zijn actief binnen de
supermarktketen. Er bestaan negentig
winkelpanels met elk gemiddeld zes leden.
Zij bespreken alles wat betrekking heeft
op hun supermarkt. Uit de winkelpanels
worden 54 leden gekozen voor de
ledenraad (waar verder nog maximaal
achttien ondernemers in zitten die op

De geschiedenis van de Coöperatie V - vervolg
franchisebasis een coop-winkel runnen).
De ledenraad benoemt als hoogste
orgaan, het bestuur bepaalt wat er met
de winst gebeurt en beslist over andere
beleidsmatige zaken. Daarnaast is een
coöperatieve raad met vier consumenten
erin, die adviseert het bestuur gevraagd
en ongevraagd over het functioneren van
de coöperatie. Tevens is men aangesloten

bij Superunie voor de inkoop van diverse
merken, waaronder het huismerk. Markant
en Oké, maar met eigen huismerk Co-opgelabeld. Ook is men aangesloten bij de
N.C.R. (Nederlandse Coöperatie Raad), de
vele coöperaties in Nederland b.v. Achmea,
Rabobank, Friesland Campina. Coöp
supermarkten nemen de zestiende plaats in
ter grootte.

Personeelsorgaan HAKA Rotterdam
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Tijdens de jaarvergadering in april 2018
heeft de secretares Jan Zilverentant
aangegeven te willen stoppen aan
het eind van het jaar. Wij willen Jan
bedanken voor de jaren, dat hij de
functie van secretaris heeft vervuld en
zullen tijdens de jaarvergadering op
gepast wijze afscheid nemen.
Een afscheid van de secretaris is de
komst van een nieuwe secretaris.
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De nieuwe secretaris stelt zich voor:
"Ik ben Marc Oudshoff, sinds januari
secretaris van het NCM. Na de Hotelschool
heb ik vooral gewerkt binnen 'Kunst &
Cultuur', o.a. in Schiedam, waar ik nu
30 jaar woon. Ook alweer 30 jaar ben
ik actief geweest als bestuurder van
stichtingen en verenigingen. Ik hoop
dat ik, samen met een enthousiast team
vrijwilligers, het NCM een mooie plek kan
geven in Schiedam en Nederland. Wie
het verleden niet eert, is de toekomst
niet weert ... "
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Kunst in het museum
Op de le etage.
Ditmaal een gipsenbeeld van de Belgische
kunstenaar Louis Sarteel. Een replica
van het oorspronkelijke grotere originele
beeld, dat stond in de publieksruimte

van het Tentoonstellingsgebouw in Gent,
waarin in 1924 een grote tentoonstelling
werd gehouden van de Int. Coöperatieve
Beweging.
We zien een aantal mannen- en vrouwen-

figuren, die gezamenlijk de wereldbol omvatten met daarop de tekst: Cooperation.
Het materiaal is gips met een glanzende
bruine bovenlaag, het beeld dat in Gent
stond was ongeveer 2 meter hoog.
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Reclamefolder van de HAKA

Dranken, dil! st

Zaterdag 13 april a.s. wordt weer de jaarvergadering van de vrienden van
het coöperatie museum gehouden. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in de Westvestkerk, Westvest 90, 3111 BZ Schiedam (op ongeveer 150
meter van ons museum). Aanvang van de vergadering is om 10.30 uur.
Aansluitend aan de vergadering zal er de Regenbooglezing gehouden
worden door Ton Heijdra van Museum Het Schip uit Amsterdam over het
ontstaan van woningcoöperaties met als voorbeeld de Dageraad en de
verbruikscoöperatie De Samenwerking in Amsterdam. We sluiten deze
ochtend af met een eenvoudige lunch. Na de lunch kunt u eventueel nog
een bezoek brengen aan het museum.

