Beste coöperatoren en belangstellenden
Als dit nummer van de Koerier verschijnt zit de
zomer er weer bijna op. Terugblikkend kunnen we
stellen dat het geen stabiele zomer is geweest met
een wisselvallige augustusmaand met veel regen.
Alleen de maand juli had uitschieters met tropische
temperaturen.
Maar goed, we gaan ons geleidelijk weer opmaken
voor het najaar waarin we misschien nog een beetje
nazomer krijgen.
Het Nederlandse klimaat is grillig maar dat heeft
toch ook weer in bekoring.

Wat gaat deze uitgave van de Koerier ( de 32e)
bieden?
Allereerst een bijdrage van Piet Wolters over de
geschiedenis van de coöperatie met foto's van o.a.
fabrieken in Rotterdam. Verder een verslag van de
jaarvergadering van 13 aprilj.L waarin o.a. afscheid
werd genomen van Sita v.d. Most en onze secretaris
Jan Zilverentant.
Een verslag van Ed van Duren over de verschillende
uitleggingen van de reqenbooqvlaq. Een beknopt
verhaal over de HAKA-Jeugdbibliotheek.

Andries Sybrandus ter Veer
Geboren op 31 januari 1903 te Leeuwarden.

~

In Leeuwarden de lagere school en de ULO doorlopen en In 19271928 de Leeuwarder Schilderschool.
In 1929 de kunstacademie In Amsterdam gevolgd en daarna aan het
werk gegaan bij de koekjesfabriek •Sluis• in Deventer. Daarvoor
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gekomen met de •HAKA" in Rotterdam.
Besloten om In 1935 bij de "HAKA" te gaan werken en verhuisd naar
de Mathenesserdljk in Ro1tenlam. Later verhuisd naar Schiedam en
In 1939 naar Vlaardingen.
Andries ter Veer was werkzaam op de PR-afdellng aan de
Vierhavenstraat In Rotterdam en was bezig met het ontwerpen van
diverse reclamefolders en reclamepagina's. Eerst onder de naam
HAKA en na 1945 onder de naam CO-OP.
Was ook betrokken bij de inrichting van winkels, o.a. bij de winkel
aan het Burgemeester de Bordespleln te Vlaardingen. Tevens actief
bij het beoordelen van etalages die meededen aan
etalagewedstrijden onder coöperatie-winkels.
Was ook redactlelld van het maandblad •De Koerier" voor de HAKA·
person-lsverenlglng Rotterdam, leverde ook regelmatig tekeningen
voor het maandblad.
Was een harde werker, geen man van 8 tot 5 uur, was ook vaak in
het weekend thuis bezig met ontwerpen. Fletste meer den 25 Jaar
van Vlaardingen naar de Vierhavenstraat In Rotterdam.
Na zijn pensioen In 1968 is Andries teruggegaan naar Friesland waar
hij in 1982 in Leeuwarden is overleden.

Zaterdag 14 september 2019 wordt de tentoonstelling over het werk
in de vorm van posters van Andries ter Veer voor de HAKA geopend.
De opening is om 12.00 uur.

De geschiedenis van de Coöperatie VI
In de vorige Koeriers hebben we aandacht besteed aan de geschiedenis van de coöperatie. Nu schrijven wij over de belangrijkste punten
in de geschiedenis van de coöperatie.
Enige jaartallen:
1860 Eerste verbruikscoöperaties in Nederland opgericht
1865 Oudste nog bestaande verbruikscoöperatie opgericht in
Zaandam
1877 De coöperatie winkelverenigingen "Eigen Hulp" opgericht
1882 De coöperatie winkelverenigingen "Eigen Hulp" besluiten
hun inkopen waar mogelijk te centraliseren
1890 Eerste centrale inkoopcommissie voor de verbruikscoöperaties als onderdeel van de Nederlandse Coöperatie
Coöperatieve Bond

1900 Eerste coöperatieve eigen productie zeep te Delft
genomen, later verplaatst naar Moerdijk, nog later (1927)
naar Utrecht
1914 Centrale inkoopcommissie wordt omgezet in een afzonderlijke en zelfstandige Coöperatieve groothandelsvereniging "Handelskamer"
1917 Eerste meelproductie van de Handelskamer
1932 Nieuw hoofdkantoor van Handelskamer te Rotterdam in
gebruik genomen

1933 Nieuw complex productiebedrijven "De Handelskamer" te
Utrecht in gebruik genomen (en beschuit-biskwie en koekbakkerij, chocolade en suikerwerkafdeling, meelprodukten)
1947 Samensmelting van de "Handelskamer'', de Bond van
Nederlandse Verbruiks Coöperaties, de Federatie van
Katholieke Verbruikscoöperaties en de Bond van
Christelijke Verbruikscoöperaties tot de "Centrale der
Nederlandse Verbruikscoöperaties

1952 Nieuwe moderne meelfabriek van Nederlandse Verbruikscoöperaties aan de Rijnhaven te Rotterdam in gebruik
genomen

1959 De naam "Nederlandse Verbruikscoöperaties" gewijzigd
"Coöp Nederland"
1973 De definitieve overname vindt plaats. K.H.S. krijgt de
bedrijven, Edah de winkels
1982 Vormen de twee laatsten, Coöp Gelderland en Coöp
Zaanstreek samen Coöp 82
1999 Consumenten Coöperatie Nederland U.A.
2001 Gaan Co-op Nederland U.A. Codis samen Zelfstandige
Kruideniers met Coöperatieve inkoopvereniging
2014 Is het Coöp supermarkten met een omzet van 1.007
miljoen met 5395 Werknemers, 1034.000 leden met 280
winkels.

Ford bestelwagen uit de jaren dertig

Verslag van de jaarvergadering van Vrienden van het Nationaal
Coiiperatiemuseum op zaterdag 13 april 2019
Wegens ziekte van onze voorzitter
Liesbeth Schoel neemt Evert Zoomer de
voorzittershamer over. Het is een redelijke
opkomst en na de koffie opent de voorzitter
de vergadering.
Na afhandeling van de gebruikelijke
agendapunten is het tijd voor een afscheid.

Na vele jaren vrijwilligerswerk in het
winkeltje en in bejaardenhuizen als coopmedewerker was het tijd voor Sita van der
Most om afscheid te nemen.

Evert sprak enkele lovende woorden en
overhandigde Sita een fraaie bos bloemen
en een cadeau. Weer een oudgediende die
qua leeftijd afscheid moet nemen.
Bestuursverkiezing.
Het volgende afscheid. Na enkele jaren
treedt onze secretaris Jan Zilverentant af.

Ook hier spreekt Evert enkele Lovende
woorden en weet Jan zover te krijgen
dat hij vrijwilligerswerk gaat doen in het
museum.

Zijn opvolger is Marc Oudshoff. Hij draait al
een tijdje mee bij de coop maar nu neemt
hij het roer over van Jan en wordt onder
applaus benoemd.

Nadat aan alle formaliteiten is voldaan
en Evert de vergadering heeft gesloten is
het de beurt aan onze gast van vandaag
Ton Heijdra die een Lezing zal houden
over woningcorporaties in Amsterdam.
Hij geeft een uitbreide uiteenzetting
over De Dageraad, een onderdeel van
Plan Zuid van Berlage. Via Lichtbeelden
en andere visuele informatie laat hij zien
hoe de arbeiderswoningen in Amsterdam
in een stadsgedeelte zijn gerealiseerd en
veelal, door de .Amsterdamse School zijn
ontworden. Er is een museum Het Schip
waar u alles kunt zien wat er door de
Amsterdamse School is gerealiseerd onder
de noemer De Dageraad.

De diverse betekenissen van de regenboogvlag

Homobeweging

Vredesbeweging

Internationale
coöperatieve
beweging

De Rainbow
Warrior

Kunst in het museum
Wanneer we bezoekers rondleiden door het museum wordt er soms
een opmerking gemaakt over de lamellen op de le verdieping met
de vraag of deze kleuren van de regenboog iets te maken hebben
met de LTHB (De Homobeweging).
In 1922 werd door de International Co-operative Alliance (ICA)
een federatie van coöperaties, besloten om een eigen vlag te gaan
voeren. Hiervoor stelde de Franse hoogleraar Charles Gide voor
om de zeven kleuren van de regenboog als vlag te gebruiken.

De regenboog stond volgens hen voor eenheid in verscheidenheid,
de kracht van het licht, verlichting en vooruitgang.
Er zijn ook andere organisaties die de regenboog dragen o.a. de
vredesbeweging en ook Greenpeace had de kleuren op hun schip
De Rainbow Warrior. Maar de regenboogkleuren werd het eerst
gebruikt bij de Boerenoorlog 1524-1525.
Zoals jullie zien zijn de kleuren door verschillende organisaties
gebruikt en daar kunnen we trots op zijn.

De HAKA-Jeugdbibliotheek leeft nog steeds
Zeventig jaar na de uitgifte van de eerste HAKA-Jeugdboeken
nemen deze nog altijd een belangrijke plaats in, in vele
particuliere boekenkasten.
Opgebouwd in een tijd dat het lezen van jeugdboeken zeker geen
gemeengoed was hadden de zeer lezenswaardige boeken ook een
gevoelswaarde. Het was toch maar hun eigen coöperatie die er op
een gemakkelijke en eenvoudige manier voor zorgde dat ook het
arbeidskind in het bezit kon komen van een eigen bibliotheek.

Hoe ontstond het idee van een HAKA-jeugdbibliotheek?
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het vormen van zo'n
bibliotheek voor de jeugd uit de coöperatieve gezinnen weliswaar
opvoedkundig geheel juist was, maar dat dit pedagogische element
niet de wezenlijke achtergrond was. De oorspronkelijke opzet was
een puur zakelijke. De coöperatieve gedachte, overgewaaid uit
Engeland, werd omstreeks 1860 in diverse steden van Nederland
opgepakt. De bedoeling-van de consument, -irr-ceöperatieve
kringen aangeduid als de "verbruiker'', was te komen tot eigen
productie van de primaire levensbehoeften. Zo werd de (kostbare)
tussenhandel uitgeschakeld. Een goed kwaliteitsprodukt tegen
een redelijke prijs, rechtstreeks uit de eigen fabrieken, zouden
de levensomstandigheden van de gebruiker moeten verbeteren.
In 1914 ontstond de centrale organisatie "De Handelskamer''
genaamd die zich ten doel stelde de plaatselijke coöperaties - in
het coöperatieve jargon deelgenoten geheten - te bevoorraden.
In eerste aanleg als groothandel. Het streven bleef er op gericht
fabrieken te stichten die een eigen merk konden produceren.
De fabrieken kwamen er en als eigen merk werd de afkorting
De Handelskamer gekozen; HAKA.
In het museum staat een vitrine met kinderboeken uit de HAKAperiode die door de jeugd kon worden geleend.

Start eerste Kids Puzzeltocht, met openingswoord door wethouder Duncan Ruseter
27 maart 2019

