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Inleiding
In 2019 stond het museum ‘in de steigers’: vanaf mei werd groot onderhoud aan
het pand uitgevoerd. Helaas bleek er een draagbalk tussen de eerste etage en de
zolder compleet doorgeroest. Een forse tegenvaller, want de vervanging en de
bijkomende werkzaamheden zorgden voor vertraging en een forse extra rekening
van de aannemer.
Gelukkig heeft de Gemeente Schiedam eind 2019 deze extra kosten willen
financieren, zodat de reserves voor onderhoud begin 2020 weer gezond zijn. Ook
het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft een aanzielijke bijdrage geleverd.
De werkzaamheden (vooral nog schilderwerk) zullen in het eerste kwartaal van
2020 worden afgerond. Dan is het museumpand (bijna) klaar voor een stralende
toekomst.
Het museum had verder een prima jaar: meer bezoekers en een hogere omzet in
de winkel. De tentoonstelling met affiches van Andries ter Veer wordt door
bezoekers zeer gewaardeerd. Behalve de schenking van deze affiches werd er een
bijzonder Delftsblauw bord geschonken.
Bestuur
In 2019 zijn er 12 bestuursvergaderingen geweest. Belangrijke onderwerpen
waren: het groot onderhoud, de plannen voor de opknapbeurt voor de winkel en
het werven van nieuwe vrijwilligers voor winkel en museum.
Het bestuur bestond in 2019 uit:
Liesbeth Schoel – voorzitter (benoemd tot 2022)
Marc Oudshoff – secretaris (2023)
Evert Zoomer – penningmeester (2023)
Jan Bot – conservator (2023)
Ed van Duuren – beheer/onderhoud (2021)

De penningmeester en conservator zijn herbenoemd in 2019. De penningmeester
heeft aangegeven in 2020 zijn bestuursfunctie te willen neerleggen.
Museum
Ook dit jaar konden we weer een groter aantal bezoekers in het museum
rondleiden. Helaas was een gedeelte van het jaar op de eerste verdieping een
gedeelte afgesloten in verband met de renovatie van de gevel. Het is verheugend
dat een groot aantal bezoekers van buiten de regio komt. Het is aangenaam om
via de tijdlijn op de eerste verdieping de geschiedenis van de HAKA en de
verbruikscoöperaties duidelijk uit te kunnen leggen. Als laatste op deze tijdlijn
kom je bij de huidige COOP, dit is vaak een herkenning bij de bezoekers.
Collectie
Het is prettig dat er nog steeds schenkingen
binnenkomen, die betrekking hebben op de
verbruikscoöperaties. Zo kregen we van de
familie Kruiderink een prachtig Delftsblauw
bord, geschonken door het personeel van de
R.K. Delftse Verbruikersvereeniging ‘Ons Doel’
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
deze coöperatie in 1930.
Van de heer Ter Veer ontvingen we een aantal affiches, gemaakt door zijn vader,
Andries ter Veer, die werkzaam is geweest op de reclameafdeling bij de
HAKA/Coöperatie aan de Vierhavenstraat in Rotterdam. Deze posters zijn
gemaakt in de periode 1935-1968.
Onze collectie is door de VU
Amsterdam geraadpleegd in verband
met een tentoonstelling over Willem
van Genk. Willem van Genk was in
1967 de winnaar van de door de
Coöperatie uitgeschreven
tekenwedstrijd. De tentoonstelling
‘WOEST’ was te zien in de Hermitage
Amsterdam.

Dit jaar zijn we gestart met het digitaliseren van de foto’s en dia’s met als
resultaat dat er nu op de eerste verdieping, via een iPad, diverse COOP-winkels
kunnen worden bekeken op plaatsnaam. Deze collectie wordt verder uitgebreid.
Al jaren stond er een groot blauw plastiek op de zolder van 5 meter breed. Zonder
te weten wie dit had gemaakt en waar het heeft gehangen. Door toeval zijn we er
achter gekomen dat de kunstenaar Henk Tieman is. Het plastiek heeft gehangen
in het COOP-distributiecentrum in Utrecht. In het museum is er helaas geen plaats
voor. Via onze contacten met het hoofdkantoor van COOP in Arnhem is het
plastiek nu aan hen in bruikleen gegeven. Nu hangt het plastiek aan de muur in
het huidige distributiecentrum van COOP in Deventer.
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Tentoonstelling
De affiches van Andries ter Veer zijn zo bijzonder dat we deze in de wisseltentoonstelling laten zien. Er zijn affiches bij uit de periode van de HAKA-producten
(tot 1945), onder andere een prachtexemplaar van
het HAKA-gebouw aan de Vierhavenstraat in
Rotterdam.
Ook uit de periode van na 1945, dus de COOPperiode, zijn een aantal posters te zien, tot medio
2020.

Educatie/Kids Tour
Eind maart is het ‘Kids Tour
Puzzelboekje’ gepresenteerd door de
wethouder, met 2 groepen van de St.
Jozefschool. De nieuwe puzzeltocht,
voor kinderen van de groepen 5 en 6
van de basisschool, is in oktober 2019
door 2 groepen gevolgd.

De contacten met de ‘Parels van Schiedam’ (Stichting Mooi Werk) zijn prima. In
diverse nieuwsbrieven en tijdens de ‘Parelsmarkt’ was het museum aanwezig.
Hopelijk wordt de vraag groter in 2020.
Overigens blijven de rondleidingen voor de groepen 7/8 in het educatieve aanbod
beschikbaar, begin 2020 zijn er drie gepland.
Beheer en onderhoud
In 2019 is eindelijk begonnen met het groot onderhoud van ons pand, waar de
Monumentenwacht ZH in haar rapport uit 2016 al op aandrong.
De aanbestedingsprocedure nam veel tijd in beslag. Eind 2018 kon de opdracht
worden gegeven aan de Fa. Bijl, een aannemer uit Schiedam. De werkzaamheden
zijn gestart in mei 2019. Er stond heel wat te gebeuren, maar volgens de planning
zou het werk in augustus afgerond kunnen zijn.
Helaas kwam de aannemer tijdens zijn werk gebreken tegen: zoals een
doorgeroeste ijzeren balk, die geplaatst was tijdens de grote renovatie in 1986,
tussen de eerste verdieping en de zolder (zijde Lange Haven). Deze moest door
specialisten worden vervangen, met als gevolg een fors bedrag aan meerwerk.
Een forse tegenvaller, maar een noodzakelijke investering voor de toekomst van
ons pand.
Vanwege deze extra werkzaamheden moest een vergunning aangevraagd worden
bij de gemeente. Mede hierdoor duurden de werkzaamheden veel langer dan
voorzien.

Bij het stutten van de gevel en de vervanging van de balk (en de gevel eerste
etage, zijde Lange Haven) was het museum minder toegankelijk. Sluiting was niet
nodig.

Eind december was het grootste gedeelte van het groot onderhoud gedaan door
de aannemer, alleen het schilderwerk kon pas worden gedaan in 2020.
Het reguliere beheer had geen noemenswaardige problemen.
De Koerier
De Koerier is het museumblad voor de leden van de Vereniging van Vrienden van
het Museum en andere belangstellenden. In 2019 is De Koerier driemaal
verschenen in maart, september en december. Enkele onderwerpen die aan bod
zijn gekomen waren: kunst in het museum, aandacht voor een gift van de familie
van Andries ter Veer en de tentoonstelling van zijn affiches, die hij heeft gemaakt
tijdens zijn loopbaan bij de HAKA, aandacht voor de HAKA-jeugdbibliotheek en
het vervolg op de geschiedenis van de Coöperatie. Verder is er aandacht
geschonken aan onze medewerking aan de tentoonstelling ‘WOEST’ over de
kunstenaar Willem van Genk, die in 1967 heeft meegedaan aan een wedstrijd van
de COOP.
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De website wordt regelmatig onderhouden. Na het verschijnen van de Koerier
staat deze er zo snel mogelijk op.
We proberen met enige regelmaat om op onze Facebookpagina stukjes of foto’s
te plaatsen.
Verder is er een nieuwe folder ontwikkeld, die in 2020 klaar moet zijn.
Vrijwilligers
Het Coöperatie Museum draait geheel op vrijwilligers. Zij zijn actief op het gebied
van rondleidingen in het museum, de verkoop in het snoepwinkeltje, registratie
en conservering van de collectie, het beheer en onderhoud van het pand en in de
redactie van De Koerier.
In 2019 is extra aandacht geweest voor de werving van nieuwe vrijwilligers. In de
winkel zijn drie enthousiaste medewerkers gestart, zodat het rooster weer
makkelijker kan worden ingevuld. Ook is er een rondleider gevonden, die in 2020
zal starten. Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft nodig.
Cisca Verhoeven is in 2019 gestopt met haar werk in de museumploeg. Het aantal
vrijwilligers eind 2019 is 27.
Vrijwilligersuitje
Op dinsdag 8 oktober 2019 was er het jaarlijkse vrijwilligersuitje. Ditmaal werd
een rondje Schiedam/Vlaardingen gemaakt. Na koffie en vlaai in het museum
werd een bezoek gebracht aan de ‘overkant’. In het monumentale pand werd de
Branderszaal bezocht, een eeuw geleden gebouwd door distillateurs. De nieuwe
eigenares gaf een aanstekelijke toelichting.
Hierna werd de Babbersmolen bezocht. Na een kop koffie werd in twee groepen
de molen en het buitenterrein met de educatieve mini-polder bezocht. De
molenaarswoning was heel herkenbaar: die is ingericht anno 1920, toen de
laatste molenaarsfamilie er woonde... Er was alle gelegenheid om informatie uit
te wisselen, zoals ons museum ook bij een bezoek van de vrijwilligers in de zomer
had gedaan.

Tijd voor een Turkse lunch in Schiedam. Aangesterkt bezochten we het
Streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen. Een bijzonder museum met een
vaste opstelling met o.a. winkels en een schoollokaal. Op de bovenverdieping zijn
wisseltentoonstellingen. Directeur Jan Anderson vertelde zeer enthousiast over
de collectie en de organisatie.
Ter afsluiting was er een afsluitend drankje met bitterballen in Lucas Drankwinkel,
in hartje historisch Schiedam.
Vrijwilligersbijeenkomst
Op woensdag 20 november 2019 vond in de Westvestkerk een goed bezochte
vrijwilligersbijeenkomst plaats. Een goede gelegenheid om elkaar te spreken en
het afgelopen jaar en de toekomstplannen te bespreken. Zoals dit jaar het groot
onderhoud en de plannen voor de opknapbeurt voor de winkel.
Vereniging van Vrienden
De vrienden dragen het museum een warm hart toe en steunen het museum met
donaties en giften. Het lidmaatschap bedraagt 15 euro. Door de Vereniging
worden ondermeer alle vrijwilligerskosten van het museum gedekt. Dat is een
substantiële bijdrage in de exploitatie.

Helaas is er een neergaande lijn in het ledenbestand, met name vanwege de
vergrijzing. Eind 2019 waren er 102 betalende leden (2018 112, 2017 125).
Op zaterdag 13 april 2019 was in de Westvestkerk de jaarvergadering van de
Vereniging van Vrienden van het Nationaal Coöperatie Museum. De jaarstukken
van de Vereniging werden besproken. Het is een goede gewoonte ook het
Jaarverslag en de Begroting van de Stichting aan de leden van de vereniging ter
bespreking voor te leggen.
Na de lunch was er de Regenbooglezing verzorgd door Ton Heijdra van Museum
Het Schip (Amsterdam). In een bevlogen verhaal vertelde hij over het ontstaan
van woningbouwcoöperaties in Amsterdam, met als voorbeeld uiteraard De
Dageraad. Ook de verbruikscoöperatie De Samenwerking kwam aan bod en zo de
relatie met ons museumverhaal.
Bezoekers
Het aantal bezoekers beweegt zich in een stijgende lijn:
2016: 6.948
2017: 8.531
2018: 8.987
2019: 9.274 bezoekers.
Het streefgetal van 10.000 bezoekers komt in zicht. Duidelijk is te merken dat
onze plek midden in het museumkwartier en vlakbij de aanlegplaats van de
fluisterboten, bijdraagt aan het aantal bezoeken van toeristen en dagjesmensen.
Het museum kan duidelijk merken dat Schiedam steeds aantrekkelijker wordt
voor een bezoek.
Winkel
De entree naar het museum is de nostalgische snoepwinkel, met zoveel als
mogelijk ‘ouderwets’ snoepgoed.
De omzet was in 2019 20% hoger dan in 2018. Gestegen inkoopprijzen en de btwverhoging maakten dat aanpassing van de verkoopprijzen noodzakelijk was. Zo is
nu ‘los’ snoep voor 5 cent zoals vroeger, veranderd in 3 voor 20 cent. Even
wennen voor (vaste) klanten en vrijwilligers.

De winkel kon bijna het hele jaar 4 dagen per week open blijven. Een enkele keer
was de winkel gesloten vanwege het weer of andere onverwachte
omstandigheden. Het groot onderhoud maakte de winkel minder toegankelijk
(vooral in het najaar), maar dat had gelukkig weinig gevolg voor de omzet.
De extra openstelling tijdens het Museumweekend was succesvol. Helaas was dat
niet het geval bij de Brandersfeesten, met veel regen en zonder Gondelvaart.
In 2019 zijn de plannen voor het opknappen van de winkel verder uitgewerkt. De
werkzaamheden zijn gepland voor het voorjaar van 2020. Met respect voor de
nostalgische uitstraling wil het museum haar entree extra aantrekkelijk maken.
Financiën algemeen
De exploitatierekening 2019 houdt redelijk gelijke tred met de begroting, met
uitzondering van het groot onderhoud. Het jaar wordt afgesloten met een positief
exploitatiesaldo van bijna 2.300 euro.
Met een extra subsidie van de Gemeente Schiedam en een bijdrage van het Fonds
Schiedam Vlaardingen e.o. zijn de (extra) kosten van het groot onderhoud voor
meer dan de helft gedekt. Het reguliere subsidie van de de Gemeente Schiedam
blijft belangrijk voor de instandhouding van het museum. Met al deze bijdragen
blijft het museum fiancieel gezond.
Wat brengt 2020?
In 2020 zal het laatste schilderwerk buiten plaatsvinden en vinden binnen in de
huiskamer, op de eerste etage en de zolder herstelwerkzaamheden plaats. Dit
jaar is de winkel aan de beurt voor een kleine renovatie en schilderwerk. Met
meer opslagruimte en fris geschilderd wordt de entree van het museum
aantrekkelijker.
De eisen die aan het museum worden gesteld als Geregistreerd Museum, zijn
recent bijgesteld en worden in 2020 geactualiseerd.
Hopelijk schrijven meer scholen zich in voor De Kids Tour Puzzeltocht in 2020.
De werving van vrijwilligers voor het museum en het vergroten van het aantal
Vrienden zal ook in 2020 aandacht krijgen.

https://www.facebook.com/NationaalCooperatieMuseum

Nationaal Coöperatie Museum

Openingstijden
Woensdag t/m vrijdag
Zaterdag

13.00 – 17.00 uur
11.00 – 17.00 uur

Contact
Nationaal Coöperatie Museum
Lange Haven 84
3111 CH Schiedam
Telefoon: 010-4270920
nationaal-coop-museum@hetnet.nl
www.cooperatie-museum.nl
https://www.facebook.com/NationaalCooperatieMuseum

