De verdwenen middenstand uit Ursem
Irt lrcÍ liudct't,utl otl,t ontlcr:ock nuur tlc yartly'cnen rttítldcrt:;lutttl wrt Ursatu,:i.irt
wa op ltc:oek getrcesÍ hij Cee.s Koltpa.s cn :ijrt yntuy' Crc Koppa.r-Wayar in Bargcn.
HcÍ vcrd acn gc:allige ut,ond, wutlÍ Cca,\ cn Gré ltuddut :ot,ecl lc t,arlcllcn dul lrct
dc rrtoeilc truurd vcrd diÍ o1t ltupier yus! Íe lcggcn.

in 1924 op het eind van Noorddijk (tl-rar-rs nr. 122) als zoon
van Arie Koppes en Geertruida Beemsterboer'. Hij werd volgens goed Westh'ies
gebrLrik vernoemd naar zijn grootvader Cornelis Koppes, die gehuwd was rrlet
Trijntje Velseboer. In 1925 koclit zijn vader Arie Koppes het huis van Hein
Beukman ( 1845- 1940) aan de Drechterlandsedijk A 91, (later U 26 en nu nr. l2).
Hein Beukmau was toen 80 jaar, winkelier en petroleumventer van beroep. Zijn
vrollw Mien de Ruiter was vier jaar jonger dan haar rnan, rraar waarschijnlijk
niet nreer zo gezond. Zij overleed 12 maarï 1926.
Cees is geboren

Hein Bcukmon an iijn vrouw Mien le Ruiter, ter gelegcnheid van hun S0-jarig hux,eliiksfeest in 1923.

Arie Koppes verhuisde met zijn vrouw Geert en zijn zoon Cees naar de
Drechterlandsedijk. Hier werden nog negen kinderen geboren; Rina, Trien,
Niek, Annie, Truus, Ria, Arie, Cock en Jo. Het winkeltje was in eerste instantie
niet groter dan 6 m2. Later werd de winkel naar achteren uitgebreid en had het
een oppervlakte van ca. l0 rn2. Hierdoor was de sortering levensmiddelen ook
niet bijster groot. Arie Koppes breidde de winkel nog uit met zuivelproducten,
hij werd naast kruidenier ook melkboer. Naast zijn winkeltje bleef Arie landbouwer. Ook had hij in de herfst en winter enkele koeien op stal staan, want van
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uit cle winkel allccn kon hij zijn gezin niet onclerhouclcu.
Hct was in clie tijcl harcl werkcu cn wcini-{ vcrclienen. Vooral toen dc crisisjaren
kwarlen: 1930-1940. Hct was clan ook niet lneer dan logisch dat cle kinderen
rua clc lagcrc schcloltijcl werclen in-uczct or.n het wer-k van huu or.tdcrs enigszins te
vcrlichten.
Als clertienjarige jongcn -ein-e Cees nrel
clc baktiets het dorp roncl, cluart.nee
nam l-rij cle werkzaamheclcn van dc kruidcnicrswinkel vatr zijn vaclcr over, clic
zich toen nreer korr toc lcggcn o1-r clc

clc iukonrsten

lanclbouw.

In cle avc'lncluren u.rocht hij nog wel stucleren bij r.neester Langedijk in Spierdijk
cn latcr bij meester Schneic'lers in 't Krr.ris.
waar hij zijn vak- en micldenstanclsdiplonra haalclc. Ook anclere Ursctrrrcrs
zatcn in zijn klas. zoals Heuk clc .long.
Cor Kooij. .lan Spil en Wim vatr clc Ncs.
Er warcrr in clie tilcl volgens Cccs clcrticn krLriclcnicrs actieÍ- iu de gcnrccntc
Ulscr.r.r. tc wctcn: -las KLrijper eu Aagt
Vlaar-van clcl Mcij op Noorclclijk..lacob
de Jon-q. Willcrr Ovcrboor.n, Willerr
Stroorrer. Olal' Schulièl en Cees Petiet
te Rustcn['lrrg. Dirk Koning, Aric
Kop;rcs, .laap Mulder, Piet Kluit. Pictcr
Micnis in Urser.r.r en Ha-9 Verclwaald aatr
c1e Walingscllk brl dc Rooie bru-u.

Cccs op

Ic

huk.ficts

in

19.17

op

Ia

IIUíigcnilijk

hij Juup Zuurhicr tc Rustcnlturg. Op Ie uchtcrgntnl lc hoenleri.j run Nick run lcr Bi.jl.

jaar en in hct be-uin verartclerde er voor
hij werd opgcrocpen onr in Dr"ritslancl
te gaan werkcn. Dat zag Cees niet zitten en besloot onder te cluiken. Zijn vacler
nam de werkzaaurheden van cle winkel weer op zich. terwijl Cees overda-{ o1-r
het land van zijn vadcr werkte of bij verschiller-rde t'rocrcr.r in cle polder'. 's Nachts
sliep hij in een van de vclc schuurtjes die her en clcr in c1c polcler op het lancl
stonclen. Zo kwam hij ir-r aanraking nret anc'lerc onclercluikers in cle polcler cn
lureusen uit het vel'zet. Hem werd gevraagd om bij allcrlci activiteiten van hct
verzet te helpen. Onder leiding van Jan MLrlder wercletr vcrschillencle clroppings
voor aÍVerpterreir-r "WINNIPEG". door hr"rn vciliggcstclcl en verborgcn.
Na cle oorlog hervatte Cees zijn werkzaar.nhec'len voor dc winkel van zijn vader.
In l95l trouwde Cees r-net Gre Wever, dochter van Piet Wever en lntmetje
Schouten. Gre werd als oudste dochter geboren 1925 in Berkl-ror"rt, maar in 1934
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verhuisclc haar vadcr met zijn -qeziu uailr Nooldclijk (thans ur. 92).
Cccs cr.r Grc gin-qcn woncu ir.r r-cn nicr.rwc woning aan dc Noorddijk (thans nr.
l8). Jan Mulcler. zelÍ'timnermau vzlu beroep, hacl de woning in 1950 lateu bouwen. Jan Mulcler was r.log niet van plan zell hct huis tc gaan bcwonen cr.r zocht
claaroln ecn huurclcr'. Van cle gemecntc mocst hij clc ccrstc dric op dc hjst van
wolrilr-{zoekencle benaderen. Tijclens het schilderen vrur het hekwerk voor zijn
Iruis. kwam hij Cees Koppes tegen die (tweedc op cle lijst van woningzoekenclc)
bi-j de bLrrcn aan hct rondvra-ee n was. Cccs r-nocht hct hr.ris hurcn voor 1 25,- per
rraancl en daarrrcc wcrd het voor clie tijd het cluurstc huis van Urserr. Toch
durlilen Cces cn Gle het aan. HLrr.r oudste zoon Aad is hier geboren. In 1952
kwan-r de wouiu-e cn smederij van Bertus Lentir-r-q aan dc Drcchtcrlandscdrjk te
koop. Pict Wittc was cr snel bij om dc klandizic van dc sr-ncdcrij ovcr tc ncmcu.
Hij kocht het hele spul. maar bood het ook mcteen wccr te koop aan. De sr.nederij werd voor o1'rslagruir.ntc vcrkocht aan Lct'r Borst cn de woning ging naar cle
hoo-estc bicder. Cccs was clc ccrstc dic ecn bod uitbracht, rraar er wAreu mccr
kapers op de kLrst. Niek ZLrLrrbier had ook interesse in clc wonine. hij wilde hier'
ecn kapperszaak bcginnen en bood daaron / 1.000,- rncer dan Cees Koppcs.
Maar Piet Wittc gunde Cees nog een twcecic kans en hil heeli die met beidc handcn aangegrepen. Volgens zijn ouders was het allemaal veel te duur en zou het
nooit geen dag meer worden. Dit nieLrwtje -eing natuurlijk als een lopcnd vuurtje

door het dorp. Toen Cees bij de
Íirmilie Groot in de Mijzen kwar.r.r
te rondvragell, was Niek Groot
llet aan het melken en die vroeg
aan Cees hoeveel geld hij nodig
had, want liij kon her.n eventueel
wel helpen. Op de dag van overdracht ging Cees rnet Piet Witte
en Bertus Lenting in een auto
van Gert de Graaf naar de notaris. Daar aangekomen vroeg de
notnris aan Cees waar zijn geldschieter was. Cees htralde toen
/ 6.000,- Lrit zijn zak (die hij
een dag eerder bij Niek Groot
lracl opgelraald) en zei dat zijn
gelclschieter die morgen eerst

naar de markt in Purmerend
liij latel wel zou

moest en dat
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Gró Koppcs-llcvcr in huu' rrinlicl, anno 1960.

langs kor.nen. Zo ging dat clus vroeger, men had toeu no-q vcrtrouweu in elkaar.
Cees liet hct huis cloor Bertus Vcrn.ner vel'bollwen tot ccn voor die tijcl moclerrte

kruidenierswinkel van wel
kwar.r.r
k

van

l6 ml. De toonbank

met cen mooi -qranieten blacl

zi-jn buurvrouw Aagt Vlaar-van der Meij, clic gestopt was met haar

ruidenierswin kel tje.

In

1952 verhuisden Cees en Gré nret hun zoor.r Aad van dc Noorclclijk naar de
Drechterlandsedijk U 45 (nLr nr. 7). Zij kregen hier uog zeven kincleren: Peter,
Kees. Tl-reo. Truus. Harrs, Frank en Leorr. NatLlurlijk was het hard werken, var.t
's morgens vroe-e tot 's avoncls laat, maar het lLrkte Cees en Gre vaak met hulp
van zijn broers om alle klanten op tijd hun boodschappen te bezorgen. Ook
de broers van Gre kwamen sonls te hulp. Met narne haar broer Piet kwam her.t
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wel regelmatig te hulp, maar daar zat meer achter. Hij trouwde in 1958 met Jo
Koppes, de jongste zlls vAn Cees. Van enige concurrentie was in Ursem ltauwelijks sprake. Natuurlijk was er wel strijd om de klandizie van nieuwe klanter-r,
maar onderling hielpen de krLrideniers elkaar. Om met de klanter-r enige binding
te houden, werden eind jarer-r vijftig en begin jaren zestig, Lritstapjes georgar-riseerd door de aarrgesloten groothandel. Samen met de klanten van Henk de Jorrg
en Klaas Koning werd AviÍaLrna ol iets dergelijks bezocht. Vaak waren dit cle
enige uitstapjes van cle klanten. want het woorcl vakantie ker-rde mell llog nauwelijks. Tijdens cle vergadering van de r-r-ridclenstandsvereniging die eetr enkele
keer per jaar gehouden wercl, -qing het dan ook r.neestal over clit soolt uitstapjes
en wie wAnneer met vakantie ging, zodat er altijcl een winkel opelt was. Met hun
naaste buur en concurreut Kees Verdwaalcl en Maartje Mr.ris konden Cees et.t

Gre l-ret heel goecl vinden. Kees
Verdwaald zei dan ook altijd
als je vroeg hoeveel kir-rderen
liij liad: "Sarnen lnet t.u'n buLtt'man heb ik negen kinderen".
Hijzeli had een docl-rter Marja.
Ttlch wcrd de concurretttie vutt
cle grootwinkelbedrijven halverwege de jaren zestig, de middenstand van Ursem te veel. De
nrensen werden steeds mobieler
en de grootwinkelbedrijven kwttmeu r-nct zelÍbedieningswinkels.
De een nn cle auderbcsloot zijn
winkeltje te sluiten ol naar elders
te vertrekken. Cees en Gré vertrokken nnar Bergen wttal' ze
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een nieuwe zelÍbedieningswinkel
begonnen. Het viel hen in de eerste jaren in Bergen niet rree. De
cor-rcurrentie van Albert Hein,

Dirk van de Broek, B & W of
Simon de Wit bleef hr-rn parten A.f.schcil nanren van hun hurcn MaarÍ je cn Kces Vcrlxaall
spelen. rnlal het rueest ntistett zij hij hun vcrtrck nuur Bcrgen in 1966.
de gemoedelijkheid die in Ursem
zo gewoou was. Ze wonen nu alweer veertig jaar in Bergen, hebben de winkel
inmiddels verkocht en genieten nll vilu hun oudendag, hun kinderen en kleinkinderen en denken met weemoed terr"rg aan huu tijd in Ursern.

Arie Schaap
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