De Kruideniers
Wie een kruidenier is en wie niet is niet zo eenduidig als bij de bakkers. Er waren in de 20ste eeuw
ook kruideniers die veel melkwaren verkochten en melkboeren, die ook kruidenierswaren verkochten.Ik zal mij dus eerst maar beperken tot de drie "grote" winkels: De Coöperatie, Spar (later Casper
en Troefmarkt) en Centra.
Haedstrjitte 17 was al vóór 1895 een "woon- en winkelhuis, ook voor andere doeleinden zeer
geschikt, speciaal voor Bakkerij, met Pakhuis, Kaaszolder....".
In april 1920 verkoopt Leendert de Vries, die toen op Ayttawei 10 een handel in veevoeder had, dit
huis aan de Coöperatieve Productie en Verbruikers Vereeniging “Excelsior” gevestigd te
Leeuwarden, voor de som van f 6000,-.
Van april 1920 tot april 1969 is de Coöperatie “Excelsior” de eigenaar van Haedstrjitte 17.
Excelsior
In 1894 wordt in de statuten van de Socialistische Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.) de
coöperatie vermeld als strijdmiddel van de arbeidende klasse.
De eerste Arbeiderscoöperatie, die na de vorming van de S.D.A.P. werd opgericht, was de Coöperatie
“Excelsior” te Leeuwarden op 23 februari 1898.
Op 13 juni 1921 wordt de Coöperatieve Produktie- en Verbruikersvereeniging “Excelsior”
ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Als aangesloten bedrijven worden in Roordahuizum
vermeld T. de Jong, Kruidenierswaren en J. de Vries, Bakkerij.
Op 29 maart 1922 staat alleen nog T. de Jong ingeschreven.
In 1925 wordt de naam gewijzigd in Coöperatieve Verbruikersvereniging.
Op zoek naar meer informatie over Excelsior vind ik in de bibliotheek van het Rijksarchief een prachtig
oud boekje:
"Om lid van de Coöperatie te worden moet men:
Een lidmaatschapsformuliier invullen.
Een entreegeld van 25 cents betalen.
Een statutenboekje à 15 cents ontvangen.
Aan inleggeld f 10,- betalen over 5 jaar tijds.
***
Elk lid ontvangt:
Een BROODBOEKJE waarin de bezorger het verbruik der bakkerij nooteert. Het boekje bevat verder
alle aan wijzingen.
Een kruidenierskaart, waarop maandelijks de bonnen
van de kruidenier moeten worden ingeschreven.
Voor elken aankoop ontvangt de verbruiker een bon.
Een enveloppe om de bonnen van de manufacturen
in te leveren.
Te laat ingeleverde boekjes, kaarten of bonnen
kunnen niet meer meegeteld worden.
***
Elk lid heeft recht:
Tot het bijwonen der wijkvergaderingen.
Tot deelneming aan de verkiezingen van den
Ledenraad.
Op uitkeringen van het Moederfonds.
Op
,,
,,
Overlijdensfonds
Op
,,
,,
Noodfonds.
Op uitzending van kinderen van een bepaalden
leeftijd naar het Vacantiehuis op Ameland.
***

Het Moederfonds wordt als volgt beschreven:
“Het Noodfonds is niet de eenige hulp die de gezinnen der leden geboden wordt in geval van nood.
Wanneer een kleine wereldburger geboren is, een kleine coöperator zullen we hopen, dan is er grote
vreugde in het gezin, die echter dikwijls helaas getemperd wordt door den nood waarin menig gezin
dan verkeert. En zoo er al geen directen nood is, dan stellen de verhoogde uitgaven toch meestal
zulke hooge eischen aan de beurs, dat een vermeerdering van inkomen zeer welkom is. Ook daar
zorgt de coöperatie voor. Ja, als het lid zelf gezorgd heeft dat de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn.
Nemen we eens het geval dat in een gezin per week voor f 2,50 brood, voor f 5,- kruidenierswaren en
voor f 5,- manufacturen noodig is. Dat is f 12,50 per week. Nu wordt er een kleintje geboren. De vrouw
kan uit het Moederfonds krijgen ---- maar hoeveel? Ja, hoeveel? Als alle waren uit de coöperatie
worden betrokken, dan bedraagt de uitkeering 2 x f 12,50 = f 25,-, tweemaal de gemiddelde
wekelijksche omzet.”
Het Overlijdensfonds betaalde bij overlijden van het gezinshoofd een uitkering van tussen de f 100,en f 200,- uit, zonder dat daarvoor premie betaald moest worden.
Het boekje eindigt met de volgende wervende oproep:
Sluit U aan bij de algemeene verbruikscoöperatie
die openstaat voor elke verbruiker zonder onderscheid van politieke of godsdienstige gezindheid.
De coöperatie is verbreid over de geheele wereld. De Internationale Coöperatieve Bond (I.C.A.) telt 55
millioen leden. In haar rijk gaat de zon niet onder. En nooit zou de zon der menschheid in dit rijk
ondergaan, zooals in 1914, wanneer ieder steeds ten volle was doordrongen van het feit dat de
wereldvrede en de wereldcoöperatie slechts van hem afhangt en slechts op hem wacht.
In Nederland, ook in Friesland en vooral in Friesland, is ’t wachten nog op velen.
Vrouwen met de boodschappenmand, gij die het beginsel der revolutie, gij die het beginsel van oorlog
en vrede met u draagt: het wachten is op u.
Wij roepen u te komen, in naam der menschelijkheid, in naam van den vrede, in naam van het heil der
duizenden arbeiders en arbeidersvrouwen, die zwaar gebukt gaan onder het gewicht en het wee der
kapitalistische maatschappij.
Wij roepen u.”
Maar helaas had de Coöperatie niet het eeuwige leven.
Op 4 februari 1984 stond in de Leeuwarder Courant het volgende artikel:
“Co-öp Excelsior – eens groot, nu verdwenen
De in de kringen der socialisten ontwikkelde gedachten over het systeem van verbruiks- en
produktiecoöperaties resulteerde in 1898 wat Friesland betreft tenslotte in de oprichting van een eigen
bakkerij aan het Leeuwarder Vliet. Het was een kwestie van veel praten en overleg, teleurstellingen en
op den duur van het bijeen brengen van f 350. Voor de initiatiefnemers een enorme som. Hij werd met
stuivers en centen bij elkaar geschraapt. Maar succes bleef niet uit. De uit de arbeidende klasse
voortgekomen “Coöperatie Excelsior” sloeg zijn vleugels uit en werd gedragen door duizenden. Het
was een instrument om allen te binden, die onder het rode vaan meenden naar een toekomst te
trekken waarin uitbuiting door het grootkapitaal niet meer mogelijk zou zijn en de winsten zouden
toevallen aan iedereen die de eigen winkels schraagden..........
Behalve het commerciële facet – het aantal Excelsiorzaken in ons gewest bedroeg vele tientallen –
werden ook andere activiteiten ontplooid. Er kwam een eigen periodiek, feestavonden voor de leden
werden met veel succes georganiseerd, alreeds in de eerste tien jaren, en ook in die prille periode
werden voor kinderen van Excelsior-leden vakantiereizen naar Noordzeebadplaatsen gehouden
waarbij de jeugd bij gelijkgestemde gezinnen was ondergebracht.
Vakantiehuis
Die zorg voor ontspanning in eigen kring resulteerde in de bouw van een vakantiehuis op Ameland.
“Excelsior”was en is daar nog een begrip. Het werd in 1926 geopend en vijf jaar later uitgebreid met
een hotel-restaurant. Ontelbaar velen hebben nu nog de heerlijkste herinneringen aan dit oord dat
voor legio kleinen de kans op echt vakantie bood in tijden waarin voor hun ouders zulk een weelde
niet was weggelegd. …………
Hoewel de ledenraad al in 1935 besloot, dat een strikte neutraliteit zou worden gehandhaafd –
tevoren had men herhaaldelijk met kleine bedragen bepaalde acties van de arbeidersbeweging
gesteund – bleef de sfeer waarin “Excelsior” zich bewoog typisch die van de werkende klasse. Lid van
de VARA, van de SDAP, de “Naar het licht “-kalender in de huiskamer, geheelonthouder zijn, de
jongens en meisjes bij de AJC – en dan natuurlijk klant zijn van de Excelsior-winkels. Het hoorde bij
elkaar.

Aftakeling
Bij de komst der jaren zestig begon de vaart eruit te raken. De coöperatie begon af te takelen.
Klanten, die ervoeren, dat de meeste coöp-kruidenierszaken teveel van hun tijd vergden omdat daar
nog geen zelfbediening was liepen vlot naar een concurrent, die dat nieuwtje wel had geïntroduceerd.
Bijtijds de koers verleggen, meegaan met nieuwe ontwikkelingen, slagvaardig reageren op tactieken
van de concurrentie het was er niet bij. “Excelsior” bleef achter, de steun van de kopersschare
verminderde, de idealen werden schimmig en een jonge generatie schoof de coöperatieve
verbruikersgedachte meer en meer naar de achtergrond.
In 1973 nam EDAH het totale bestand kruidenierszaken van de Co-öp in ons land over."
(De tegeltableaus en gedenkstenen uit de muren van het Co-op-pand aan de Oldigalileeën zijn
bewaard in het Princessehof.)
Tussen 1920 en 1969 wordt de Coöperatiewinkel “Excelsior” gepacht door verschillende mensen.
Als eerste door Taco de Jong, geboren op 17 december 1883 te Irnsum, en Trijntje van der Meulen,
geboren op 26 augustus te Friens.
Zij krijgen 4 kinderen, waarvan de jongste Akke Wiersma-de Jong nog lang in Reduzum heeft
gewoond.
Taco de Jong kon goed leren, maar dat mocht hij niet
van zijn stiefvader. Toen hij de Coöperatie pachtte had
hij ook een hondekar.
Doede van Gorkum (grootvader van Durk) int de huur
voor de Coöperatie. Hij is in die tijd “zeer rood en
blauw” (socialist en tegen drank).
Ongeveer in 1929 verliet familie de Jong de winkel,
omdat mevrouw de Jong het er niet prettig vond.

Van juli
1929 tot ongeveer 1947 woont familie van der Wal in
de winkel. Zij woonden boven de winkel en daarboven
was de opslag.
Er was ook een
grote
kelder
waar de kaas in
bewaard werd.
Volgens Jurjen
van der Wal
kwam voor de
oorlog Tetman
de Vries, die chef van een Coop-winkel in Huizum was, de
etalage bij hen inrichten.
Romke van der Wal bracht in de wijde omtrek brood rond. Als
het 's winters heel slecht weer was huurde hij wel eens een taxi
bij Velstra om het brood in Wiewerd te bezorgen. Dan zal hij
weinig verdiend hebben aan dat brood.
Van 1947 tot 1951 wonen Durk Meester en zijn vrouw boven
de winkel.
Gerrit Oord

Johannes (12 jr.) en Jurjen (3 jaar)
van der Wal

In 1959 is er weer sprake van een verbouwing; maar alleen
een tekening van de voorgevel is bewaard gebleven, waarop
weinig verschil met de toen bestaande voorgevel is op te
merken.
Volgens de Burgelijke Stand heeft tot juni 1963 familie Oord

de winkel bewoond en vervolgens tot april 1969 familie Zandstra.
In april 1969 wordt de Coöperatie verkocht aan Douwe van de Laan en Annigje Spijkstra en houdt de
kruidenierswinkel op te bestaan.
De

Spar

De
voorgeschiedenis van de Spar begint
huidige pand Ayttawei 8.
eigenlijk in het
Op deze foto is
het een Vivo-winkel.
woonde hier Sijbren Uilkema (broer
Vóór 1920
van de
timmerman Bouke Uilkema) en zijn
vrouw Eeke
Kooistra. Zij zijn op 10 mei 1900
getrouwd en
hebben 3 dochters gekregen. Zij zijn
helaas maar 26
jaar getrouwd geweest, want Sijbren
overlijdt op 26
januari 1926. Hij is in Friens begraven.
Sijbren was eerst
veehouder in Grou,maar werd later in
Reduzum
winkelier.
Na zijn overlijden
zet Eeke de zaak voort. In 1933 vertrekt
zij naar Haarlem,
waar haar dochter Jetske woonde.
(In "Ferlinepraat" staat dat Eeke in 1920 failliet is gegaan. Dit lijkt mij niet waarschijnlijk, want toen
leefde Sijbren nog.)
Twee jaar na Sijbrens overlijden, rond 1928, hebben Johannes Gabes Smit en zijn vrouw Jantje
Tilma de winkel gekocht. In de winkel verkochten zij levensmiddelen, touw, klompen en APCpetroleum.
Johannes, geboren op 28 augustus 1891 te Idaard, was boerenarbeider. Hij ging een half jaar in de
leer bij Manus Weening, die een kapperszaak op de Haven had. Toen Weening eind 1920 stopte werd
Johannes Smit kapper en scheerbaas in de achterkamer van Ayttawei 8; de kruidenierswinkel was
vóór in het huis.
In de kapperszaak had iedereen zijn eigen mes, zeep enz.,die in aparte vakjes in een kast lagen. Het
was er vaak zo gezellig dat mensen er lang bleven zitten.
Johannes Smit was ook "leedaanzegger": hij ging de huizen langs om te vertellen dat iemand
gestorven was.
Vanaf 1942 kopen Jaap en Aaltsje van der Meer de Vivo-winkel aan de Ayttawei. Bij de winkel kwam
een depot van de CAF, dat van der Meer overnam van Lindert de Vries.

In 1950 is de winkel aan een zekere Koops verkocht en daarna kochten Thaede Engelsma en zijn
vrouw Kornelia Fransbergen de zaak. Toen was het alleen een kruidenierszaak, want Johannes Smit
verhuisde met zijn kapperszaak naar wat nu Haedstrjitte 26 is (Fam.Tigchelaar).
In de tijd dat Engelsma de kruidenierswinkel bemande is het een Sparwinkel geworden.
De Spar is in 1932 opgericht door Adriaan van Well in Zoetermeer.
Meestal zegt men dat De Spar een afkorting is van het motto "Door Eendrachtig Samenwerken
Profiteren Allen Regelmatig". In dat geval is het lidwoord "De" dus een essentieel onderdeel
van de naam. Volgens anderen is de naam willekeurig gekozen, omdat de oprichter van Well
een sparrenboom had getekend op de notulen van de oprichtingsvergadering. In Duitsland is
het woordje "De" vervallen, in Italië is men de naam DESPAR blijven gebruiken.
Op 16 mei 2009 is op de plaats van het ontstaan van de Spar (Dorpsstraat Zoetermeer) op
initiatief van de bewoners ter herinnering een kunstwerk geplaatst. Het kunstwerk is gemaakt
door Vera Zegerman. In Leiderdorp is een Spar-museum gevestigd.

In september 1958 overlijdt Thaede Engelsma "na een langdurig geduldig lijden", slechts 41 jaar oud.
In de Linepraet van juli 1963 schrijft zijn weduwe het volgende:

"Troch in birjocht as bijlage fan dit blêd, lit ik jim witte, dat ik de saek mei yngong fan 17 juli
o.s. oerdraech oan de hear JOH.BRINKSMA fan Wytgaerd.
Ik wol jim allegear hertlik tank sizze foar it fortrouen dat my skonken is; mar net allinne foar it
saeklike bin ik jim tank forskuldige. Ek woe ik, ek út namme fan myn bern, jim tankje foar alles
hwat der yn 1958 foar ús dien is. Wy sille nea forjitte dat der yn dy acht moanne fan freeslike
sykte, yn ús hûs de blommefazen en fruitskealen nea leech west hawwe. ..........
Ik sprek hjirby de winsk út, dat de hear Brinksma fan jiim itselde fortrouwen krije mei, as dat ik
hawn ha.
K.Engelsma- Fransbergen en bern"
Op 17 juli 1963 volgden Zus en Johannes Brinksma dus de weduwe Engelsma op in de Sparwinkel.
Het was een heel klein winkeltje. Zus was helemaal niet bekend met het kruideniersvak, dus was het
runnen van de winkel wel even wennen; zeker als er in die eerste jaren ook nog 2 kinderen geboren
worden
Johannes was veel op pad. Hij haalde 1 x per week de boekjes op, waarin de klanten hun
boodschappen opschreven. In Idaard, Friens en bij de oudere mensen in Reduzum. En bracht
vervolgens die boodschappen aan huis.
Op 15 april 1968 overlijdt bakker Hans Hilverda. In november van dat jaar kan zijn weduwe, Tjitske
Hielkje Postma Haedstrjitte 18 verkopen aan Zus en Johannes Brinksma. In de linker helft van het
huis is de winkel en in de rechter helft het woonhuis. In
1977 kochten Johannes en Zus ook Haedstrjitte 20 en
werd nr.18 helemaal Spar-winkel.

De boodschappen die Johannes aan huis bezorgde werden contant betaald. Maar in de winkel was
een kaartenbak met op alfabet de kaarten van klanten die nog iets schuldig waren. Sommigen lieten
elke boodschap opschrijven en kwamen dan aan het eind van de week alles betalen.
Alle goederen kwamen uit de opslag van de Spar in Aldeboarn. Maar ook in Reduzum is er een
opslag van groenten en fruit geweest, zoals te lezen in een bericht in de Leeuwarder Courant van 23
februari 1971.
In de loop der jaren is er wel 4 of 5 keer ingebroken in de
winkel; ruitjes ingeslagen, planken losgeschroefd etc..
Maar in 1982 is er echt een overval gepleegd, hetgeen een
diepe indruk gemaakt heeft. Vooral natuurlijk in de eerste
plaats op familie Brinksma zelf, maar ook op iedereen die het
van dichtbij meemaakte.
LC Woensdag 20 oktober 1982

Bij overval op kantoor

PTT in Roordahuizum
buit van 18.000 gulden
ROORDAHUIZUM - Twee gewapende mannen hebben gistermiddag het
postagentschap in Roordahuizum overvallen. Bij de overval op het in de
Sparwinkel van Johannes Brinksma gevestigde agentschap is ongeveer
18.000 gulden buitgemaakt. Van de overvallers ontbreekt elk spoor.
Omstreeks tien voor vijf verschenen twee gewapende mannen in de winkel van Brinksma.
Ze dwongen een aanwezige klant op de grond te gaan liggen en de winkelier moest één van hen naar
de kluis brengen. De ander bleef in de winkel achter. Terwijl de heer Brinksma met één van de
overvallers in de kluis was, kwam zijn vrouw in de winkel. Zij moest ook op de grond gaan liggen.
(Zus had de 2 mannen door het raam van haar woonkamer langs zien lopen en vond dat ze er wat
vreemd uitzagen. Dus ging ze maar eens kijken wat er aan de hand was!)
......De zoon van de winkelhouder die in de gaten had gekregen dat er wat loos was in de winkel heeft
de politie gebeld.
Een maand later zijn de overvallers, een 34-jarige en 32-jarige man uit Leeuwarden, door de
Grouwster politie aangehouden. Zij bleken ook nog 2 andere postagentschappen overvallen te
hebben. Het duo bleek in zeer grote financiële problemen te verkeren. Er werd 1 1/2 jaar cel geëist.
Zus en Johannes Brinksma wilden na dit vreselijke gebeuren niet meer het postagentschap houden.
Gelukkig voor het dorp durfden Klaas en Koosje de Vries dit, met extra veiligheidsmaatregelen, wel
aan.
In juli 1999 zijn Zus en Johannes Brinksma gestopt met de winkel. Johannes had geen zin in het
gedoe met de Euro.
De gewoonte om 's ochtends vroeg, vóór de winkel openging de aardappels te schillen en de groente
schoon te maken, is Zus nooit echt kwijtgeraakt.
Toen Zus en Johannes stopten met de winkel was er gelukkig nog de winkel van Bauke en Adri
Hallema, de Promarkt. Maar de geschiedenis van deze winkel zal ik verder vertellen bij de
Melkboeren, omdat de winkel daaruit ontstaan is.
Nu dus verder met de laatste grote winkel:
Centra
In 1936 vestigt Hans Koelstra, op 4 maart 1908 geboren te
Wieuwerd zijn kruideniersbedrijf in het huis wat nu Haedstrjitte 66
is.
Bij de Kamer van Koophandel luidt de volledige omschrijving van
zijn bedrijf: kruideniers- en drogisterijbedrijf, kleinhandel in tabak
en tabaksartikelen, schoonmaakartikelen, schrijfbehoeften,
petroleum, garens, handdoeken en dweilen.
Koelstra was een grote, letterlijk en figuurlijk "onbuigzame" man.
Hij was eigenlijk werktuigbouwkundige, maar kon in de crisistijd
geen baan vinden. Hij was helemaal niet geschikt als kruidenier.
Na de verkoop van de winkel is hij les gaan geven in zijn eigen
vak.
Hans Koelstra was gehuwd met Grietje van Gorkum. Zij waren op
dezelfde dag jarig. Grietje is de dochter van Doede van Gorkum,
kuiper, tweelingzusje van Janneke en zuster van Oebele, de
vader van Durk van Gorkum. Grietje was verpleegster.

Grietje van Gorkum was van huis uit zeer anti alcohol. En gelukkig was Hans Koelstra dat ook. Hij
weigerde zelfs kersenbonbons te verkopen! Hij was ook lid van de Nederlandsche Vereeniging tot
Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, afdeling Roordahuizum.
Zij hadden geen kinderen, maar hebben in de oorlog wel Riekje Arentsen opgevangen en
geadopteerd. Haar broet Henk werd door een ander gezin in Reduzum opgevangen.
In 1955 verkochten Hans en Grietje Koelstra hun winkel aan Henk en Annie de Jager.
Mevrouw de Jager kon mij gelukkig nog zelf alles vertellen over haar tijd in de winkel.
Hier volgt haar verhaal.
Uit het gesprek met Mevrouw de Jager wordt mij duidelijk dat het winkeliersbedrijf haar van jongs af
aan in het bloed zit. Al vanaf haar 14e jaar wilde zij graag een winkel hebben. Dus toen zij, fietsend
naar de Huishoudschool, zag dat een Centra- kruidenierswinkel in Franeker een meisje voor 2 dagen
zocht heeft zij meteen gesolliciteerd. Na de goedkeuring van haar ouders mocht ze daar gaan werken.
Dat deed zij zo naar tevredenheid dat zij er na de Huishoudschool hele dagen heeft gewerkt.
Na 2 jaar ging zij werken in de Coöperatiewinkel in haar eigen dorp, Dronryp.
In 1949 behaalde zij haar Middenstandsdiploma; het examen was in de Harmonie in Leeuwarden. In
1951 volgde zij een schriftelijke cursus voor kruidenier en daarvoor moest zij 1 x per maand naar
Groningen. Zo ook in 1953 voor de tabakscursus. De examens werden landelijk afgenomen in Zwolle.
Toen zij 3 jaar in Dronryp had gewerkt werd zij gevraagd tijdens het zomerseizoen als filiaalchef bij de
Coöperatie op Ameland te gaan werken.
Ondertussen kenden Annie en Henk de Jager elkaar al sinds de lagere schooltijd.
Henk was electriciën en machinebankwerker, maar er was, na zijn militaire dienst, op dat gebied geen
werk te vinden. Hij heeft nog wel een poosje bij Miedema's Wagenfabriek in Winsum gewerkt, maar
daar werd iedereen ontslagen toen de grens met Turkije dicht ging.
De Coöperatie kon wel iemand gebruiken om brood rond te brengen bij de filialen en zo kwam Henk
ook in dienst bij de Coöperatie.
Coöperatie "De Tijdgeest" had een vacature voor filiaalhouder in Wieringen (NH). Henk op een
rijdende winkel en Annie in de winkel in Wieringen. Zij hebben het daar geweldig naar hun zin gehad.
Maar toen Annie na de geboorte van hun oudste dochter lang ziek was geweest, wilde Henk liever
terug naar Friesland.
In 1955 hebben zij het huis met de winkel van Hans en Griet Koelstra gekocht. Deze winkel was toen
nog geen Centra.
Het verschil tussen de Coöperatie en de Centra was dat je bij de Centra zelf de winkel moest kopen.
De inkoop deed je centraal en ook de reclame deed je met elkaar.
Centra
Centra
In 1916
1916 werd
werd de firma
firma Gebroeders Schuitema te Groningen opgericht.
opgericht. In
In
In 1931
1931 nam
nam Schuitema
Schuitema het
hetinitiatief
initiatiefom
de inkoopkracht van 12 grossiers verspreid over het land te bundelen. De bdoeling was om een groot samenom
de inkoopkracht van 12 grossiers verspreid over het land te bundelen. De bedoeling was om een groot
werkingsverband tussen winkelier en grossiers te creëren. Ze ontwikkelden een winkelformule voor de ondersamenwerkingsverband
tussen
en grossiers
te creëren. Ze ontwikkelden
een winkelformule
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nemers die op dat moment
zelf winkelier
zaken deden
met hun inkoopcentrale.
Dat samenwerkingsverband
startte
vanaf 1933 onder
dedat
naam
Centra.
In zaken
de jaren
50,60
70inkoopcentrale.
groeide Centra Dat
fors.samenwerkingverband
ondernemers
die op
moment
zelf
deze
meten
hun
Eind zeventiger jaren gaat het met de groei een stuk minder hard. Doordat het economisch slechter gaat
startte vanaf 1933 onder de naam Centra. In de jaren 50,60 en 70 groeide Centra fors.
kiezen klanten voor voordeliger concurrenten. Vanaf 1981 werden de Centra-winkels langzaamaan vervangen
Eind
door zeventiger
C1000. jaren gaat het met de groei een stuk minder hard. Doordat het economisch slechter gaat
De
laatste
Centra
sloot
op 1 december
2001
haar
deuren.
kiezen klanten
voorsupermarkt
voordeliger
concurrenten.
Vanaf
1981
werden
de Centra-winkels langzaamaan
vervangen door C1000.
De laatste Centra supermarkt sloot op 1 december 2001 haar deuren.
En bij deze winkel was geen auto, zoals in Wieringen. Henk had alleen een transportfiets, waarmee hij
langs de klanten ging om de boodschappen te brengen.
Na de gezelligheid van Wieringen was het wel erg wennen, het wonen in Reduzum. Het dorp was toen
nogal 'vergrijsd'. Om een voorbeeld te geven: Lieuwe en Doetie van der Haak en Hendrik en Eeke
Smit waren de jongste getrouwden, maar 10 jaar ouder dan Annie en Henk. De meeste mensen van
hun leeftijd waren niet getrouwd en hadden geen kinderen.
De winkel had kruidenierswaren, tabak en petroleum. En ook een drogisterij, waarvoor Annie later nog
een diploma heeft gehaald. Dat was wel een pittige, 2-jarige opleiding. Maar gelukkig wilden de buren,

Watze en Wietske van der Schaaf graag op de kinderen passen; zij hadden zelf geen kinderen.
In 1960 kreeg de Centra als eerste een kassa in de winkel.
Toen Watze en Wietske waren opgenomen in een verzorgingshuis hebben Annie en Henk hun huis
gekocht en afgebroken.(Op de foto van de winkel in "Ferlinepraat" zie je hun huis nog staan.)
En in 1967 werd er een winkel aan het woonhuis bijgebouwd. Deze winkel werd nu een
zelfbedieningszaak. Dat was wel erg wennen voor de klanten. Er waren drie winkelwagentjes, maar
toch liepen sommige klanten nog met aan elke arm een mandje.
Het contact met de andere kruideniers was goed. "Zij waren meer collega's dan concurrenten", aldus
mevrouw de Jager.
Henk was ook notabel in de kerk. Een notabel hield toezicht op het werk van de kerkvoogden. (Deze
functie bestaat nu niet meer.) En in de eerste jaren in Reduzum was hij ook nog monsternemer voor
de zuivelfabriek; moest hij 's ochtends heel vroeg bij de boer zijn.
Helaas werd Henk begin september 1975 ernstig ziek. Op 8 december overleed hij, slechts 45 jaar
oud.
Annie heeft de winkel nog een half jaar voortgezet na Henks overlijden, maar hem toen verhuurd aan
Reinder en Lippie Sixma, die aan de overkant woonden.
Toen Annie naar Gaasterland verhuisde werd het woonhuis verkocht aan Rein Fluitman en de winkel
aan Sixma.
Aan het eind van ons prettige gesprek had Annie de Jager een mooi slotwoord:
"Is het niet mooi dat de dochter van de Spar getrouwd is met de zoon van de Centra?"
De Coöperatie, de Spar en de Centra waren de grote kruidenierswinkels, later supermarkten.
Maar daarnaast waren er nog andere kruideniers, waarover minder bekend is.
Op Haedstrjitte 10 had eerst Sjoerd Hemminga en later Jan Franken een kruidenierswinkel.
Jan Franken overleed in 1936 en toen werd het huis verkocht.

LC 18 mei 1896

In het huis achter Haven 2, dat later is afgebroken, vestigde zich
Gerben Jans Jonker. Zijn zaak werd later overgenomen door zijn
zoon Jan Gerbens Jonker. Die kon het echter niet bolwerken en
ging in 1935 failliet. Vervolgens vertrok hij met zijn gezin naar
Amerika.

april 1941

Johannes K. Schurenga, getrouwd met Sietske Vellinga, heeft zich
op 12 mei 1891 als kruidenier gevestigd in Reduzum en is twee LC 4
jaar later al weer vertrokken naar Amerika.

