~

CNationaal
Coöperatie
'7¾useum
Schiedam

Twee tentoonstellingen buiten de deur
Eind April hebben we een tentoonstelling ingericht
in het pand van de Historische Vereniging Schiedam.
In het pand in de Hoogstraat in Schiedam kregen
we een aardig stuk vitrine tot onze beschikking om
onze geschiedenis van de coöperatie "Des", Door
Eendracht Sterker, te laten zien.
We hebben daar laten zien hoe, in 1902 de "DES"
in de Kethelstraat is begonnen met een bakkerij
waarbij later ook een levensmiddelenwinkel kwam.
Dit alles onder de bezielende leiding van M.C.M.
de Groot. De coöperatie groeide in Schiedam met
o.a winkels op de Hoogstraat en in de Gorzen. De
laatste uitbreiding van de "DES"was een winkel
aan de laan van Bol-Es. Tijdens de expositie waren
eigendomsbewijzen, notariële akten, diverse foto's
van winkels en notulenboeken van de vereniging te
zien.
Hierna ging de "DES" samen verder met de coöperaties
uit Vlaardingen en Maassluis.

Twee tentoonstellingen buiten de deur - vervolg Later kregen we het verzoek om tijdens
de "IABR-2018+2020" de Internationale
Architectuur Biennale Rotterdam, welke
gehouden werd van 1 juni tot 23 juli in
het HAKA-gebouw aan de Vierhavenstraat

in Rotterdam, iets van de geschiedenis van
de HAKA en het gebouw te laten zien. In
het gebouw was een architectuur-expositie
ingericht en werden voor internationale
groepen lezingen gehouden over duurzame
Bouwen.
We hebben daar door middel van foto's, tijdschriften en HAKA-artikelen op bescheiden
wijze de geschiedenis van de Handelskamer

proberen duidelijk te maken. Ook had de
organisatie op de begane grond grote foto's
van het gebouw en de werkzaamheden
binnen het gebouw opgehangen.
Het was aangenaam om weer in het HAKAgebouw te zijn en iets van de geschiedenis
van onze coöperatie te laten zien.
Jan Bot

In memoriam
Andreas du Pon
In de leeftijd van 105 jaar.

Wim Wasman
Op 23 mei j.l. overleed op hoge leeftijd een van onze oudste vrijwilligers Wim
Was man. Tijdens zijn leven was hij al jarenlang in dienst van de CO-OP. Na zijn
pensioen werd hij een van de vrijwilligers van ons museum.
Jarenlang was hij het hart van de winkel tot hij wegens gezondheidsproblemen
op hoge leeftijd moest stoppen.
Wij hebben hem samen met vele klanten en bekenden node gemist.
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Corry van IJperen-Coens
29 december 1926 - 22 mei 2018
Op 22 mei ontvingen we het bericht
dat Corry was overleden.
Corry was een van de oudgedienden
van het museum, op lijsten uit 1985
komen we haar naam al tegen. Dit
was nog aan de Kethelstraat, later is
ze mee verhuisd naar de Lange Haven
en heeft haar steentje bijgedragen in
de winkel.
Na gestopt te zijn voor het museum
bleef ze nog steeds belangstelling
houden voor het museum, regelmatig
kwam ze op bezoek bij de zolderploeg
om even bij te kletsen. Ook was Corry

altijd aanwezig tijdens de vergadering
van de vrienden van ons museum.
Voor de laatste vergadering, dit jaar,
had ze met Nora afgesproken om naar
de vergadering te komen, maar bij het
verlaten van haar flat is ze gevallen
en brak haar heup. Via ziekenhuis en
revalidatie weer naar het ziekenhuis
en daar is ze in het bijzijn van haar
zoon en schoondochter overleden.
Het einde van een enthousiaste,
vrolijke en vooral coöperatieve vrouw.

Op 23 juli is overleden meneer du Pon.
Een markante persoon, nog helder van geest.
Op 7 juli zei hij op de veteranendag in de
Grote Kerk in Vlaardingen "Als wij allemaal in
het leven wat verdraagzamer zijn voor elkaar,
dan zijn er geen oorlogen meer in de wereld".
Dit jaar kreeg hij het Mobilisatie-oorlogskruis
uitgereikt.
Meneer du Pon zoals wij hem bij het museum
kennen is een echte coöperator. Zijn werkzaam
leven heeft hij doorgebracht bij de HAKA/
Coöperatie. Bij een reorganisatie moesten er
een groot aantal mensen worden ontslagen.
Meneer du Pon hielp meer dan 1000 mensen
weer aan werk.
Vanaf de oprichting van het museum was hij
hierin geïnteresseerd en bezocht trouw de
jaarvergaderingen van de vrienden van ons
museum. Regelmatig nam hij zitting in de
kascontrolecommissie.
Meneer du Pon een man met een coöperatieve
instelling.
Jan Bot

Jan Bot
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De geschiedenis van de coöperatie 111
Na de geschiedenis van het museum willen
wij aandacht schenken aan de geschiedenis
van de coöperatie. In een van onze vorige
nummers van de Koerier hebben wij het
over het ontstaan/opkomst geschreven en
in nummer 28 April 2018 de groeiperiode
(1875-1910).
Nu de consumentencoöperaties na 1945
Coöp Nederland

Het centralisatieproces wat zich met de
Handelskamer al inzette, ging ook na 1945
door. De vier landelijke organisaties: De
Christelijke Bond van Verbruikscoöperaties,
de Diocesane Bonden van RoomsKatholieke Verbruiksverenigingen, de
Centrale Bond en de Handelskamer
verenigden zich landelijk in de Centrale
der Nederlandse Verbruikscoöperaties.
Deze organisatie gaat werken onder de
naam Coöp Nederland. De naam Coöp gaat
de HAKA als handelsnaam vervangen. Coöp
Nederland heeft een federatief karakter: de
verbruikscoöperaties blijven zelfstandig. In
juni 1958 besluiten de deelnemers teneinde
onderlinge concurrentie uit te sluiten
om tot regionale deelgenootschappen te
komen. In 1969 dragen acht regionale
coöperaties de bevoegdheden over aan de
centrale organisatie Co-op Nederland. Deze
zogenaamde A-deelgenoten zijn gevestigd
in Amsterdam, Deventer, Enschede, Den
Haag, Groningen,Leiden, Rotterdam en
Tilburg. Samen zijn ze verantwoordelijk
voor de helft van de omzet. De overige
coöperaties de zogenaamde B-deelgenoten

blijven zelfstandig. In dezelfde tijd komt er
een formele scheiding tussen de in 1934
opgerichte Nationale Coöperatieve Raad en
de verbruikscoöperaties.
Binnen de N.C.R. hadden behalve
consumenten,
landbouw en
zuivelcoöperaties ook Boerenleenbanken en
Raiffeisenbanken zitting. In 1970 verlaten
de verbruikscoöperaties de N.C.R. De N.C.R.
wil zich voortaan enkel met land- en
tuinbouwcoöperaties bezighouden. Een
aantal landbouwcoöperaties blijft echter bij
Co-op Nederland aangesloten.

heeft men echter geen klachten. In 1978
blijkt de financiële situatie plotseling
kritiek te zijn. Onder druk van intrekking
van het bankkrediet wordt de Co-op voor
een dilemma geplaatst Men stond voor de
keuze om ingrijpend te saneren waardoor
een groot aantal mensen werkloos zou
worden, of verkopen en de B-deelgenoten
een schadeloosstelling te verstrekken. Dit
laatste gebeurde.

In 1972 verschijnt het laatste jaarverslag
van Co-op Nederland. De resultaten zijn
dan al onbevredigend. Over productiecentra

De wijze waarop deze verkoop tot stand
is gebracht blijft dubieus, zeker in relatie
tot de minimale inbreng van de leden.
In onduidelijke transacties werden
zowel het productiecentrum als het
distributiecentrum verkocht aan K.S.H.
Scholte-Honig en EDAH-winkels. Doordat
de A-deelgenoten hun bevoegdheden
hadden overgedragen was de ledeninbreng
bij dit debacle nihil. De leden konden
enkel achteraf Co-op ua opheffen.

Kunst in het museum
Ditmaal een kunstwerk waarvan de maker
bij ons bekend is als schilder en glazenier
Marius Richters ( dit staat op het
kunstwerk).
Hij werd opgeleid aan de Rotterdamse
academie voor beeldende kunst, hij
stond bekend om zijn geschilderde
haventaferelen van Rotterdam, daarnaast
was hij ook glazenier.

raam is verwerkt de stad Vlaadingen met o.a.
de kerk en wat masten van visserijschepen.

schilderde ramen te zien in de St.Janskerk
te Schiedam. In de raadzaal van het
stadhuis in Rotterdam hangen ook zes
monumentale wandschilderingen.

Ook van Marius Richters zijn gebrand-

Daarnaast maakte hij gebrandschilderde
ramen waarvan wij er een in ons bezit
hebben. Deze hangt op de eerste
verdieping. Dit glas-in-loodobject werd
aangeboden door het personeel van de
Voorloper uit Vlaardingen in verband met
het 50-jarige bestaan (1905-1955). In dit

Hulde aan de mensen

Achter het kleine winkeltje gaat
een hele grote wereld_van
verleden naar toekomst schuil ...

die dit museum in stand
houden!

'Een warme en gastvrije ontvangst.

Op zoek naar voorwerpen uit de tijd
dat mijn ouders een coöperatiewinkel
runden in 9roningen (r953-r95t).
<Dank voor alle fiulpvaardigfieid
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wat een leuk museum!

