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De geschiedenis van de Coöperatie IV 
Na de geschiedenis van het museum willen wij aandacht schenken aan de geschiedenis van de coöperatie. 
In ons vorige nummer hadden we aandacht voor Coop-Nederland. Nu aandacht voor: 

Consumentencoöperaties na 1910 
In 1915 scheidt de Handelskamer zich af van de N.C.B. Hierdoor wordt de coöperatieve groothandel aantrek 
kelijk voor alle consumentencoöperaties d.w.z. ook de christelijke en socialistische coöperaties gaan gebruik 
maken van de diensten van de Handelskamer. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat de Kamer naast 
groothandelscentrum ook productiecentrum kan worden. Dit gebeurt onder de handelsnaam en het merk 
HAKA. Hoewel de financiële positie niet altijd even rooskleurig was breidt de eigen produktie zich steeds 
meer uit. De crisisjaren bleken uitermate gunstig voor de ontwikkeling van de HAKA. De omzet van de eigen 
produktie verdubbelde zich tussen de jaren 1929 en 1933. 

Omstreeks 1940 blijkt de Handelskamer over de volgende te beschikken: 

Rotterdam: 
een meelfabriek, koffiebranderij, theemeleerderij, 
afdeling voor tabak en sigaren, huishoudelijke 
brandstoffen, schoenen, assurantie en meubels. 

Utrecht: 
fabrieken voor beschuit, koek en banket, cacao en 
chocolade, zeep, suikerwerk, biscuit, olie en vet, 
pudding, vermicelli, jam, toilet en poetsartikelen. 

Gouda: 
kaaspakhuizen. 

Hengelo: 
afdeling voor manufacturen, confectie, matrassen 
en lingerie. 

Valkenswaard: 
tabak en sigarenfabriek. 

Jodenbreestraot Amsterdam 

HAKA Rotterdam hoofdkantoor 1935 

Coöperatieve bakkerij Kethelstraat 1927 

Het grootste deel van de coöperatie had een eigen 
bakkerij en bij 147 coöperatieve verenigingen kon 
men ook steenkool bestellen. Een eigen produktie 
apparaat betekende een grote mate van zelfstandig 
heid, deze drang naar zelfstandigheid vloeide ook 
voort uit de ervaring van de coöperaties. Ze had 
den veel tegenwerking ondervonden van particuliere 
leveranciers; op deze wijze konden de leveranciers 
buitenspel worden gezet. Tevens betekende de aan 
wezigheid van een eigen produktieapparaat met de 
daarbij behorende merken een stimulans voor de be 
trokkenheid van de leden. De Handelskamer maakte 
rond de eerste wereldoorlog een sterke groei door. 



De geschiedenis van de Coöperatie IV - vervolg 
De coöperatieve gedachtengang won aan 
aantrekkingskracht en door middel van 
het lidmaatschap kon men enigszins de 
armoede opvangen. 
In de periode van 1920 tot 1925 daalt 

Het duwen achter een bakkerskar viel niet altijd mee 

Uithangbord 
We moeten een tijdje terug gaan in de 
tijd, toen het museum werd geopend. Het 
museum werd geopend door het onthul 
ling van het uithangboord aan de gevel 

in de Kethelstraat. In 1977 werd dit ver 
richt door de toenmalige wethouder Chris 
Zijdenveld. Het huidige museum aan de 
Lange Haven werd 30 jaar geleden op de 
zelfde wijze geopend door de oud Bur 
germeester de heer Scheeres, nu met een 
klein toevoegsel met de naam van het mu 
seum erop. Het werd tijd voor een nieuw 
uithangbord omdat het oude bord toch 
wel de tand des tijds heeft meegemaakt. 
Het nieuwe bord is geheel gemaakt in de 
oude stijl. Een bord dat door het materi- 

het aantal aangesloten coöperaties en het 
ledental. Deze tanende belangstelling lijkt 

De bezorgers hadden het langs de weg met het 
taenemende verkeer niet altijd even gemakkelijk. 
Hierbij een foto waarop bakker Otto van Gullik de 

weg even kwijt was 

aalgebruik beter om kan gaan met de regen 
en wind, ook is het nu uit een geheel en met 
grotere letters gemaakt. 

Ook het ijzeren smeedwerk is opnieuw ge 
schilderd en ook de naam van HAKA heeft 
een andere kleur gekregen. Al met al kan het 
uithangbord er weer jaren tegenaan. 

veroorzaakt door de economische bloei 
die Nederland in 1923 doormaakt waar 
door een reële stijging van de lonen kon 
worden afgedwongen. Ten gevolge hiervan 
kon een percentage van 66% toenemen. 

Kids tour 
puzzelboekje 
Het museum heeft een samenwerking 
met de organisatie "Parels van Schie 
dam" deze heeft ten doel om kinderen 
meer te betrekken bij Cultuureducatie, 
natuur- en milieueducatie, sport en kin 
derparticipatie. 
Door het bezoek aan onze museum kun 
nen de kinderen leren hoe en wat de 
coöperatie is, dat deden door een rond 
leiding en een verhaal te vertellen over 
de coöperatie na afloop kreeg men dan 
een spel mee, we zijn nu door het spel 
heen. Vanaf nu zal het bezoek in een 
vorm van een kids Tour puzzelboekje 
worden gedaan, in het boekje staan 30 
vragen met enkele doe-dingentjes zo 
als het wegen van bruine bonen op de 
weegschaal in het winkeltje, ook staan 
er verhaaltjes in over bijvoorbeeld hoe 
men vroeger woonde, de puzzeltocht 
kan ook gebruik worden voor kinderen 
die met hun ouders of Opa en Oma's 
het museum bezoeken. De puzzeltocht 
is geschikt voor kinderen die al aardig 
kunnen lezen. 
Het puzzeltochtboekje is ontworpen 
door BART-WORKS uit Vlaardingen. 



Vrijwilligersuitje dinsdag 16 oktober 2018 
Zoals vorige jaren heeft Evert Zoomer, 
onze penningmeester weer een leuk vrij 
willigersuitje op touw gezet. Dit vond 
plaats op dinsdag 18 oktober 2018 met 
mooi zonnig weer. Nadat om 09.00 uur 
de deelnemers zich verzameld hadden op 
de parkeerplaats achter de Margriethal in 
Schiedam, gingen we met eigen vervoer 
op pad. Dit keer werd het een trip over 
Voorne-Putten. 
Om 10.00 uur stond de Koffieleut in 
Rockanje op het programma, deze is geves 
tigd aan de Lodderlandse dijk 24 in een oude 
boerenschuur middenop het boerenland. 
Na de koffie met appeltaart en een inlei 
ding konden we een grote collectie aan 
vele koffiemolens bewonderen alsmede een 
collectie land- en tuinbouwwerktuigen. 
Rond 11.15 uur stond er een bezoek aan 
het Stadsmuseum ( de vroegere oudheids- 

kamer) te Hellevoetsluis gepland. Een klein 
schalig museum met een breed aanbod over 
het leven, wonen en werken in Hellevoet 
sluis. Zeker de moeite waard! Hierna vertok 
ken we naar Spijkenisse waar we om 12.45 
aankwamen. Allereerst was er voor een uit 
gebreide lunch gezorgd door Tiny Zoomer en 
een aantal dames, deze vond plaats in het 
atrium bij de museumwoning "Back to the 
"Sixties", 
Nadat we allen smakelijk hadden gegeten, 
was de museumwoning aan de beurt. Ik kan 
zeggen een blik van herkenning, héél erg 
leuk en zeer uitgebreid ingericht, zelfs kle 
ding uit die tijd hing netjes op de knaapjes, 
Daarbij was er een tijdelijke expositie over 
koffie zetten en alles hieromtrent. 
Hierna stond er ook nog een bezoek gepland 
aan wijngaard en kwekerij "Domein de vier 
Ambachten, in 1978 opgezet door de ho- 

veniersfamilie Lorsheijd. Ook hier was er 
ontvangst met koffie, na een kleine wan 
deling door de wijngaard was er een pre 
sentatie over wijn en cider maken e.d. met 
kleine hapjes en konden we van de diverse 
wijnen en cider proeven welke sinds 1981 
door hen zelf worden geproduceerd. Zelfs 
verschillende likeuren behoren tot hun as 
sortiment en dit alles onder de rook van 
Rotterdam, héél bijzonder! 
Rond 17.30 uur waren we terug bij het 
startpunt in Schiedam en ik denk dat ik 
namens alle deelnemers spreek als ik zeg 
dat het een heerlijke en leerzame dag 
was. 

Cisca Verhoeven 

Op pagina 4 volgt een korte fotoimpressie 
van deze bijzondere dag. 

Koffiemolens, molens ... 

Aan de lunch in Hellevoetsluis Slaapkamer in Back to the Sixties 

Prijsvergelijk 
1938 - 1967 - 2018-12-05 
Hieronder volgt een aantal Coop-artikelen met de prijzen zoals 
deze verkocht werden. Aangezien sommige produkten door de ja 
ren heen in een andere hoeveelheid qua gewicht werden verpakt 
en verkocht, zijn de prijzen in de onderstaande tabel aangepast 
en opnieuw berekend. 

HAKA 1938 Coop 1967 Coop 2018 
Suiker f 0,46 f 1,24 € 0,69 
Slaolie f 0,85 f 1,68 € 1,56 
Vermicelli f 0,10 f 0,46 € 0,95 
Margarine f 0,25 f 0,48 € 0,79 
Macaroni f 0,13 f 1,39 € 0,66 
Havermout f 0,28 f 0,74 € 0,99 
Tarwebloem f 0,11 f 1,47 € 0,89 
Koffie(bonen) f 0,30 f 1,86 € 2,99 
Thee f 0,27 f 0,86 € 2,75 

Keuken met pannenrek Kaptafel uit de jaren 60 4 st. Toiletzeep f 0,24 f 0,79 € 2,29 



Vrijwilligersuitje dinsdag 16 oktober 2018 - vervolg 

Voor diegenen die eens een bezoek wil 
len brengen aan de diverse musea hier de 
adressen; 

Stadsmuseum Hellevoetsluis 
Industriehaven 8a 
3221 AD Hellevoetsluis. 

Druiventrossen in Simonshaven 
Museumwoning "Back to the Sixties" 
Wooncomplex Serreburgh 
Eikenlaan 37a, 3203 BG Spijkenisse 
openingstijden: zaterdag en zondagmiddag 13.00 tot 16.30 uur. Voor nadere informatie tel.nr. 0181-621658 dhr. Evert Zoomer. 
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