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VOORWOORD

Toen op de laatste Algemeene Vergadering der Ver- 
eeniging „Gemeenschappelijk Grondbezit” na lezing en 
aanhooring van de hier bijeengebrachte rapporten der wer
kende groepen, het voorstel werd gedaan deze rapporten 
als brochure te doen verschijnen, vond dit denkbeeld terstond 
algemeenen bijval.

Die verslagen toch waren voor velen der aanwezigen 
een blijde verrassing. We konden vermoeden dat de groepen 
een moeilijk bedrijfsjaar hadden te doorworstelen gehad. 
Het zou dus niets te verwonderen zijn geweest, indien we 
hadden gehoord van teleurstellingen, van zorgen en zwa
righeden. En zie, inplaats daarvan hoorden we zakelijke 
uiteenzettingen en overtuigende cijfers, die onwederlegbaar 
aantoonden dat onze op socialistische leest geschoeide 
bedrijven de moeilijkheden der tegenwoordige tijdsomstan
digheden tot dusver glansrijk hadden doorstaan. Een blij 
en trotsch gevoel was op veler gezichten te lezen. En het 
kwam tot uiting door het algemeen verlangen, de mooie 
resultaten van het practisch werken in ruimen kring bekend 
te maken.

Zoo gaan dan deze verslagen, die in het kort de ge
schiedenis bevatten van een vijftal door arbeiders gestichte 
en door arbeiders beheerde ondernemingen, de wereld in.

De publicatie bedoelt dus te zijn een stukje propaganda
werk. Dit woord wil ons niet zonder aarzeling uit de pen. 
Want hetgeen in de arbeidersbeweging onder propaganda 
wordt verstaan is vaak niet meer dan vulgaire reclame. En 
daarvan, dat wil zeggen: van bombast en boerenvangerij, 



wenschen we ons verre te houden. We willen in het oog 
blijven houden dat onze propaganda moet zijn een propa
ganda van de daad, van resultaten. Maar daarin mogen we 
ook niet tekort schieten. Want zou het niet zijn, indien we 
nalieten te wijzen op de uitkomsten van ons werken, alsof 
we waren opgegaan in zaken-doen ; alsof we ons doel bereikt 
achten zoo de werkers in onze bedrijven er maar in waren 
geslaagd voor zich zelven een droog en warm plaatsje te 
hebben bemachtigd ?

We blijven dus pleiten, getuigen. Doch eerst nadat we 
het voorbeeld gaven, nadat we werkten met geduld en vol
harding, aldus het pad banende voor degenen, die we 
oproepen ons te volgen.

Mogelijk zal de inhoud van dit boekje droog gevonden 
worden. Laat ik u zeggen dat de groote belangen, waarom 
het hier gaat, in den juisten toon zijn behandeld. Uit deze 
rapporten spreekt een geest als te lang in de socialistische 
beweging werd gemist. Wat heeft men zich niet lang 
tevreden gesteld met beginselen, met idealen, met doctrines! 
Wat kon men er moeilijk toe komen, eindelijk eens te 
beproeven al die mooie dingen om te zetten tot een stukje 
werkelijkheid! En hoevelen blijven zich vergenoegen met 
woorden, woorden, woorden, of zetten alles op de kaart van 
zoogenaamde politieke actie, aldus eigen initiatief prijs 
gevende!

De zakelijke toon van dit boekje is daarom juist een 
verkwikking. Men heeft de moeilijkheden van de practijk 
leeren kennen en is wat bescheiden geworden. Men weet dat 
men alleen stap voor stap zal vooruit komen. Maar verre 
van zich daardoor te laten ontmoedigen blijft men vol 
goeden moed voor de toekomst. En. . . . het groote doel 
wordt in het oog gehouden en blijft wonen in de harten. 
Zoo sloot de Drukkerij „Nieuw Leven” in Den Haag zich 
aan bij G.G.B. toen haar bestaan reeds verzekerd was en zij 
een maatschappelijk doel wou blijven nastreven. Zoo bleef 
de Coöperatieve Bakkerij „Walden” te Zaandijk haar beginsel 



getrouw, toen zij zich omzette in een verbruiksvereeniging, 
door het personeel het overwicht te geven in het bestuur. 
Zoo schenken alle bedrijven een aandeel uit de winst aan 
de Spaar-Voorschotbank van G.G.B., opdat zustergroepen 
kunnen worden gesteund of nieuwe bedrijven kunnen wor
den gesticht.

Maar lees de verslagen en de ernstige wil om het alge
meen belang te dienen, om het voorbeeld te geven en zoo 
op de onrechtvaardige maatschappij van heden ten goede 
in te werken, komt u telkens tegemoet.

Wat deze arbeiders hebben ondernomen is een alles
zins belangrijk maatschappelijk werk. Zoo is, om iets te 
noemen, de proefneming van de Coöperatieve Vereeniging 
„Walden" te Zaandijk, om de rechten van producenten en 
verbruikers naar de eischen van het socialisme tot regeling 
te brengen, de aandacht van alle coöperatoren ten volle 
waard.

De verslagen geven het recht tot de verwachting, dat 
het practisch socialisme ook in ons land spoedig een woordje 
zal meespreken, ten spijt van de patent-socialisten en de 
patent-coöperators, die dit werken tot hiertoe met minach
ting hebben bejegend.

J. METHÖFER.



Sigarenfabriek „De Pionier”
Groningen

Opgericht 17 November 1904

De geschiedenis van bovenvermelde groep is te leer
zaam, om haar niet even in ’t kort te memoreeren. Boven
dien heeft het een eigenaardige bekoring om eens een 
terugblik te werpen op den afgelegden weg.

Welk een bonte mengeling van herinneringen doemt 
er dan in ons op ! Herinneringen van strijd, voorspoed, 
tegenspoed, kameraadschap, verdeeldheid, enz. Daar is een 
taaie, moeizame strijd gestreden. Schier ontelbare hinder
nissen moesten uit den weg geruimd.

Edoch, hoe zwaarder strijd, hoe schooner zege. Juist 
het feit, dat onze zaak zich trots vele moeilijkheden wist te 
handhaven niet alleen, doch op te werken tot de hoogte 
waarop ze thans staat, houdt een schoone belofte in voor 
de toekomst. De kwestie, waar het om ging, n.1. of een 
groep arbeiders een bedrijf zou kunnen stichten, beheeren 
en tot bloei brengen buiten een patroon om, is tot oplossing 
gebracht. Onomstootelijk is bewezen, dat in vele takken 
van bedrijf — enkele takken van grootbedrijf dienen nog te 
worden uitgezonderd — de arbeiders het gesmade patroons- 
juk kunnen afwerpen, zoo ze dit ernstig willen en rekening 
houden met de ervaring van hen, die het voorbeeld gaven. 
Want juist in de verwaarloozing van dit laatste schuilt de 
oorzaak van vele mislukkingen.

Wanneer nieuw te stichten groepen er van afzien op 
eigen houtje te gaan „proefnemen”, doch de lessen en de 
raadgevingen van de oudere associaties benutten, zal het 
aantal mislukkingen tot een minimum worden gereduceerd.

Doch ter zake.
Toen den 10den October 1904 op de fabriek van den 

heer Tinga alhier een staking was geproclameerd, had in 
de hoofden der leden van de afd. Groningen van de Ned. 
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Federatie van Sigarenmakers, als gevolg van de levendige 
propaganda van de in 1899 door Dr. Frederik van Eeden 
opgerichte vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit, de 
idee productieve associatie reeds postgevat. Geen wonder 
dus, dat een zoo welkome aanleiding als deze staking werd 
aangegrepen om over te gaan tot het stichten van een eigen 
onderneming. Zoo geschiedde dan ook, dat op de vergade
ring van 14 October van bovengenoemde afdeeling tot 
oprichting eener sigarenfabriek werd besloten en den 17en 
October d.a.v. door 2 leden der afdeeling met de fabricatie 
werd aangevangen.

Voor bedrijfskapitaal werd een bedrag van ƒ 150.— uit 
de kas getrokken, terwijl de woning van een der werkers 
tot werkplaats werd gebezigd. Na het strikt noodige te 
hebben aangekocht, was het bedrijfskapitaal al gauw ver
dwenen en begon feitelijk al direct de lijdensweg. Menig
maal moesten des avonds een paar kistjes sigaren worden 
afgeleverd en voor het daarvoor ontvangen geld eenige 
ponden tabak gekocht, alvorens den volgenden dag opnieuw 
met den arbeid kon worden begonnen. De ijzeren wil even
wel, waarmede de zaak was aangepakt, en de belangelooze 
medewerking van verschillende afdeelingsleden — meer
malen werd door hen een nacht gewerkt — maakten het 
mogelijk elk bezwaar te overwinnen. Daarbij kwam, dat wij 
al vrij spoedig krachtigen steun ondervonden van een groot 
deel der Groninger arbeidersbeweging, door het vragen van 
onze sigaren, overal waar men zich bevond. Bovendien 
werd elke meeting in de stad en in de provincie, ja zelfs 
daarbuiten, door een of meer werkers bezocht met sigaren, 
waardoor in korten tijd aan ons fabricaat reeds vrij groote 
bekendheid werd gegeven. Tevens werd aan den uitgang 
van de grootste werkplaatsen des Zaterdagsavonds met 
sigaren post gevat, zoodat menigeen zich met een „Pio- 
niertje” in den mond naar huis spoedde.

Dat deze methode van werken succes opleverde moge 
blijken uit het feit, dat na 4½ maand het aantal vaste wer
kers reeds 8 bedroeg.

De gestadige uitbreiding van het debiet had inmiddels 
verandering van werkplaats met zich meegebracht. Zes 
weken na de oprichting n.1. werd een groote zolder gehuurd 
voor ƒ 1.50 per week, welke na 3 maanden weer werd ver
vangen door een toevallig leeg staande sigarenfabriek, 
waarvoor ƒ 4.50 huur per week moest worden opgebracht.
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Deze ruil, hoewel hij financiëele bezwaren opleverde, was 
geen luxe. Het verblijf op dezen zolder midden in den 
winter en onder de bloote pannen had al heel weinig aan
trekkelijks en deed aan de geschiktheid tot werkplaats veel 
afbreuk.

Dat de kapitaalkracht van de groep nog niet hoog werd 
aangeslagen moge hieruit blijken, dat bij het aangaan der 
huurovereenkomst voor het naleven onzer verplichtingen 
een borg' werd vereischt. Kameraad Kaspers, die ook reeds 
vaak in „De Arbeider” op het bestaan onzer zaak had ge
wezen en voor haar propaganda gemaakt, was zoo bereid
willig dit borgschap op zich te nemen.

Zoo langzamerhand was nu ook het tijdperk aangebro
ken dat een enkele tabakshandelaar ons met monsters kwam 
bezoeken en ons eenig crediet werd verleend. Dat de Gro
ninger Fabrikantenvereeniging — die den groei van onze 
zaak, welke ze in ’t begin alle levensvatbaarheid ontzegd 
had, met leede oogen zag — dit bemerkte, bleek alras uit 
het verbod aan de handelaren om aan ons tabak te leveren 
op straffe door hen te worden geboycot. Hoewel déze maat
regel het betrekken van de noodige grondstoffen zeer 
bemoeilijkte, werd het doel van de fabrikanten niet bereikt. 
Verschillende handelaren wisten door een „achterdeurtje” 
toch met ons in relatie te blijven. Een enkele firma, die ons 
een beduidend crediet had toegezegd, moest echter het 
slachtoffer worden van de wraakzucht der nobele Groninger 
patroons. Toen de heeren een paar jaar later n.1. ontdekten, 
dat deze firma vrij wat zaken met ons deed, werd ze1 voor 
de keus gesteld, òf door de geheele Noordelijke en zoo 
noodig door de Landelijke Fabrikantenvereeniging te wor
den geboycot òf hare relaties met „De Pionier” te verbre
ken. De firma koos noodgedwongen het laatste en moest, 
om aan de fabrikanten waarborg te verschaffen, een over
eenkomst teekenen, waarbij ze zich in geval van woord
breuk verplichtte tot betaling eener boete van ƒ 5000.—.

De tegenwerking van de zijde van de georganiseerde 
patroons vermocht den groei onzer zaak echter niet te 
stuiten. Integendeel, juist de voortdurende belaging prik
kelde tot groote krachtsinspanning. Bovendien speelden ze 
ons prachtig propaganda-materiaal in handen, waarvan we 
een zeer dankbaar gebruik maakten. Het eerste jaarfeest 
kon dan ook reeds met 14 werkers worden herdacht.

Toch was aan deze betrekkelijk snelle uitbreiding der 
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zaak, hoe verblijdend dan ook, een schaduwzijde. Ons 
bedrijfskapitaal, dat uitsluitend uit de winsten, die in ver
band met verschillende omstandigheden de eerste jaren 
gering waren, moest worden gevormd, bleek telkens en 
telkens veel te klein. De hieraan verbonden bezwaren te 
overwinnen, alsmede de uiteenloopende gedachten, heeft 
veel hoofdbrekens gekost en de onaangenaamheden, die er 
mede het gevolg van waren, hebben ten slotte tot een 
scheiding tusschen afdeeling en groep geleid.

Bij deze scheiding werd een onderling ziekenfonds en 
een zoogenaamde steunkas gevormd. In deze steunkas werd 
door ieder lid ƒ 0.25 contributie gestort, waarvan 2/5 deelen 
werden gebruikt tot versterking van het bedrijfskapitaal en 
de rest tot steun bij werkstakingen en propagandistische 
doeleinden. Op de 7e jaarvergadering werd het ziekenfonds 
— het verzuim wegens ziekte kwam toen voor rekening van 
de fabriek — en op de 9e jaarvergadering de steunkas op
geheven en besloten bij werkstakingen lijsten te laten 
circuleeren. Reeds eenige jaren terug was de contributie 
verminderd tot ƒ 0.20, die uitsluitend voor propaganda en 
steun bij werkstakingen werden gebruikt.

Door de gestadige uitbreiding, die de zaak in den loop 
der jaren had ondergaan, was de fabriek op de Kwinken- 
plaats langzamerhand te klein geworden. Door het bijhuren 
eener localiteit in de nabijheid der fabriek, waar een deel 
der werkers werd ondergebracht, werd dit bezwaar onder
vangen. Toch zou dit slechts voorloopig zijn. De vrij dure 
exploitatie van twee gebouwen voor één en hetzelfde bedrijf, 
de zeer lage hygiënische eischen waaraan beiden voldeden 
en de steeds gunstiger wordende financiëele positie der 
zaak zelf hadden de gedachte aan een eigen, flink en ge
riefelijk ingericht gebouw doen ontstaan.

Men zon op middelen om tot dit doel te geraken en 
met behulp van de Spaar-Voorschotbank, die een niet on
belangrijke som te onzer beschikking stelde en de uitgifte 
van een obligatie-leening van ƒ 5000.— mochten we ook 
hierin slagen. Een heerenhuis aan 't Damsterdiep werd 
gekocht en afgebroken, waarna op de fundamenten ons 
nieuw gebouw verrees. Begin November 1911 werd het 
feestelijk ingewijd. Twee avonden vierden we feest; de 
eerste maal met onze afnemers in en buiten te stad, de 
tweede met de georganiseerde Groninger arbeiders. Vriend 
Methöfer sprak de feestrede uit, vertegenwoordigers van de 
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meeste officieel erkende groepen waren aanwezig en het 
Pioniers-Mannenkoor „Excelsior” en de Muziekvereeniging 
, Salvaja” uit Zuidhorn luisterden de vergaderingen met 
zang en muziek op. Het inwijdingsfeest heeft dan ook een 
blijvenden indruk nagelaten.

Zoo zaten we dan in onze nieuwe fabriek en voelden 
ons er al zeer spoedig op ons gemak. Het was dan ook wèl 
een verbetering. Was in de verlaten gebouwen alles even 
bekrompen en naar — vooral het kantoor op de Kwinken- 
plaats was een curiosum — in het nieuwe perceel kon lucht 
en licht vrijelijk binnendringen en werd door + 50 personen 
de ruimte voor + 80 personen ingenomen. Heel lang echter 
mochten onze menschen van het ruime plaatsje niet pro- 
fiteeren. Eensdeels geïnspireerd door de mooie, nieuwe 
woning, anderdeels door de vrij zware financiëele lasten, 
die er nu op onze schouders drukten, werd het beste beentje 
vóór gezet, wat tot gevolg had, dat de sterkte van het per
soneel betrekkeljjk vlug met een man of 10 toenam. De uit
sluiting in de sigarenindustrie in 1913 deed de rest, zoodat 
we 1914 ingingen met 69 personen, welk aantal tot vlak 
voor de mobilisatie weer was aangegroeid tot 79.

Sedert heeft het aantal werkers geen uitbreiding meer 
ondergaan, wijl de uit de mobilisatie geboren onzekere 
toestand nog steeds tot voorzichtigheid aanmaant.

Aan gelegenheid tot vergrooting van het bedrijf heeft 
het echter, ook in den tijd na Augustus 1914, niet ontbroken. 
Talrijk zijn de aanvragen om levering van sigaren, die nood
gedwongen moesten worden afgewezen. Deze kunstmatige 
beperking van het debiet heeft ontegenzeggelijk hare na- 
deelen en het wachten is dan ook slechts op terugkeer van 
meer normale omstandigheden om uitbreiding van de zaak 
met kracht ter hand te nemen. Vergrooting van het fabrieks
gebouw is daarvoor echter noodzakelijk. Op welke wijze 
deze het best tot stand is te brengen, maakt reeds een punt 
van overweging uit.

Wie had durven vermoeden, dat de in 1911 gebouwde 
fabriek in 1915 reeds weer te klein zou blijken!

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons over
zicht. Uiteraard moest naar beknoptheid gestreefd worden, 
waar zooveel belangrijks was mede te deelen.

Laat ons thans tot meer zakelijke beschouwingen over
gaan. Waar het inlasschen van veel cijfers — hoe nuttig 
overigens ook — tal van lezers afschrikt, zullen we ons 
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daarbij de grootst mogelijke beperking opleggen en in 
hoofdzaak die noemen, welke kunnen dienen om een beeld 
te krijgen van den omvang onzer zaak.

Uit het financiëel verslag over 1914 stippen we het 
volgende aan:

De inkomsten over 1914 bedroegen ƒ 88812.04 5, de 
uitgaven ƒ87900.14.

De leveranties aan Debiteuren klommen van ƒ 65259.— 
in 1913 tot ƒ 71046.— in 1914, een stijging alzoo van 
8.87 %. In vergelijking met vorige jaren is deze stijging 
gering te noemen. Wanneer wij echter in ons geheugen 
roepen de eerste dagen van Augustus, toen ondergang 
dreigde, en de daarop volgende periode van slapte, die 
evenmin iets goeds voorspelde, mogen wij over het resul
taat nog alleszins tevreden zijn. Het is waar, de omzet had 
in normale omstandigheden naar raming een 7 a 8 mille 
hooger kunnen zijn, doch wat beteekent zoo’n kleine tegen
slag, indien men daarvan spreken mag, in vergelijking met 
de groote moeilijkheden, door meerdere zaken ondervonden 
en vooral, nu al weer ruim een jaar van drukte achter 
ons ligt ?

Dat de telkens in de jaarverslagen voorkomende uit
drukking „het incasseeren der vorderingen vond naar 
wensch plaats" inderdaad geen holle phrase is, blijkt wel 
het best hieruit, dat gedurende het bestaan van de zaak 
— ruim 10 jaar dus — slechts ƒ525.— werd afgeschreven. 
Van den gezamenlijken omzet over die jaren, + ƒ 405.000, 
is dat niet meer dan 0.13 % !

Wanneer wij dan bedenken, dat zeker meer dan 50 % 
van onze afnemers tot de arbeidersklasse behooren, blijkt 
daaruit duidelijk, dat de eerlijkheid dezer menschen een 
vergelijking met meer kapitaalkrachtige koopers glansrijk 
kan doorstaan.

De waarde van den voorraad grondstoffen, in hoofd
zaak tabak, variëert geregeld van ƒ 20.000 tot ƒ 25.000. Een 
vrij aanzienlijk bedrag dus.

In nauw verband hiermee staat het, we mogen haast 
zeggen, vrijwel onbeperkte crediet, dat onze zaak geniet. 
Het is heusch geen zeldzaamheid, dat leveranciers, waar
mee we voor het eerst in relatie treden, ons zonder eenige 
borgstelling een crediet van 3 tot 4 duizend gulden verlee- 
nen. Aan het stipt nakomen onzer financiëele verplichtin
gen wordt echter ook de meeste zorg gewijd. Wij beschou-
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wen dit als een noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor 
onverschillig' welke zaak.

Het vreemde kapitaal, waarmee onze Vereeniging 
werkt, bestaat uit een 1e hypotheek op het fabrieksgebouw, 
groot ƒ 8000.— tegen 4% %, een bijna volteekende 4 % 
obligatie-leening, groot ƒ 5000.—, een van de Spaar-Voor- 
schotbank bij den bouw der nieuwe fabriek ontvangen 
bedrag van ƒ 800.—, vermeerderd met gedeeltelijk als 
voorschot terugontvangen winstafdrachten over de laatste 
jaren, eveneens tegen 4 %, een 4 % Deposito-leening, groot 
ƒ 150.— en een bedrag van ƒ 14.— aan Rentelooze Aan- 
deelen.

Bij den tegenwoordigen hoogen rente-stand, blijken 
we in dit opzicht dus in gunstige condities te verkeeren. 
En op de 1e hypotheek en op de Obligatie-leening is mo
menteel bereids ƒ 600.— afgelost.

Bij de Crediet-vereeniging Amsterdam, agentschap 
Groningen, werd begin 1911 een rekening-courant geopend.

Een bij het stichten van de nieuwe fabriek aangegane 
crediet-hypotheekleening van ƒ 2000.— is, dank zij de ge
leidelijke vergrooting van ons bedrijfskapitaal, reeds in 1914 
geheel afgelost kunnen worden.

Betreffende de productie valt ’t volgende op te merken. 
In 1914 werden 4.802.555 sigaren gefabriceerd, d.i. gemid
deld 92.359 per week. Wanneer we de lengte van elke sigaar 
op gemiddeld 10 c.M. rekenen, zouden deze een gezamen
lijke lengte van ruim 480 K.M. hebben gehad. Een respec
tabele afstand dus.

Een vergelijkend overzicht van de productie in de jaren 
1908 en 1914 doet zien, dat de 2 cents sigaren langzamer
hand het veld ruimen voor de meer dure soorten, n.1. de 
2%, 3 en 4 cents. Een feit, waarover we ons slechts kunnen 
verheugen, wijl daardoor de verhouding tusschen het stuk
loon van particulieren en het door onze Vereeniging uit
gekeerde vast-loon tot meer normale proporties wordt 
teruggebracht.

Bedroeg b.v. de productie van sigaren van 6 en 5 
a 10 cent verkoop in 1908 82½ % van de geheele productie, 
in 1914 was dit slechts ruim 31 %, terwijl de productie van 
2% cents sigaren in dat tijdvak steeg van 12.3 tot 58.3 %.

De gemiddelde verkoopprijs per 1000 gefabriceerde 
sigaren klom in die jaren als gevolg daarvan van ƒ 14.50 
tot ƒ18.17.
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Omtrent de inrichting en werkwijze onzer Vereeniging 
het volgende:

De Koninklijke goedkeuring der statuten dateert van 
26 September 1908. Voor de G.G.B.-groepen is deze maat
regel naar onze meening een gebiedende eisch.

De Vereeniging bestaat uit leden, adspirant-leden en 
leerlingen. Onder adspirant-leden worden o.m. verstaan de 
leerlingen, die den 17-jarigen leeftijd zijn gepasseerd, doch 
dien van 20 jaar nog niet hebben bereikt.

Voor aanneming van nieuwe, d.w.z. adspirant-leden, 
worden, met uitzondering van het geval dat het leerlingen 
betreft, zoo noodig sollicitanten opgeroepen, waaruit op 
een daarvoor belegde ledenvergadering het benoodigde 
aantal bij volstrekte meerderheid van stemmen, voorloopig 
voor den tijd van 3 maanden, gekozen wordt. Na dezen 
termijn moet het bestuur over de desbetreffende adspirant- 
leden op de eerstvolgende ledenvergadering omtrent aan
neming tot vast-lid advies uitbrengen, waarna de vergade
ring met meerderheid van stemmen uitspraak doet.

Voor ieder, die als vast-lid wordt aangenomen, is het 
lidmaatschap van de hoofdvereeniging „Gemeenschappelijk 
Grondbezit” noodig. Een voorloopig gekozen lid, dat na 
zijn 3-maandelijkschen proeftijd niet als vast-lid aange
nomen wordt, kan desverlangd nog hoogstens 3 maanden 
doorwerken tot het zoeken eener andere betrekking. Bij 
gebleken geschiktheid en instemming met de statuten en 
reglementen der Vereeniging, wordt een leerling-adspirant- 
lid op 20-jarigen leeftijd als lid aangenomen, indien hij op 
de daarvoor bestemde vergadering de meerderheid der 
stemmen op zich vereenigen kan.

Het bestuur der Vereeniging bestaat uit een oneven 
aantal van minstens vijf personen. Zij worden op de jaar
vergadering uit en door de leden gekozen. De vergadering 
wijst den Voorzitter aan, de overige functies worden door 
het bestuur onderling verdeeld.

Bij ziekte of ongevallen wordt aan de leden gedurende 
een tijdvak van ten hoogste één jaar het volle loon uit
gekeerd. Bij overlijden van een der leden wordt aan de 
weduwe, zoo hij minstens een jaar in de Vereeniging is 
werkzaam geweest, gedurende den tijd van 3 maanden het 
volle, gedurende 3 maanden de helft en vervolgens ge
durende 6 maanden 1/3 van het loon uitgekeerd.

Met de dagelijksche leiding van het bedrijf is belast de 
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Voorzitter van het bestuur, daarin bijgestaan door het ad
ministratief personeel. Te dien einde stelt hij zich op de 
hoogte van alles, wat een goeden gang van zaken kan be
vorderen. Van zijne bevindingen doet hij verslag in de 
wekelijksche bestuursvergaderingen en bespreekt daar 
eventueel door hem noodig geachte wijzigingen in de 
bedrijfsorganisatie als anderszins.

De Voorzitter vertegenwoordigt zoowel naar buiten als 
naar binnen de Vereeniging. Hij voert namens het bestuur 
de genomen besluiten uit en is de persoon, tot wien de 
leden zich met verzoeken, klachten of kennisgevingen 
hebben te wenden. De administratie wordt op gezette tijden 
door een daartoe bevoegd persoon gecontroleerd.

5 % van de netto-winst wordt toegekend aan het 
Hoofdbestuur van de Vereeniging Gem. Grondbezit, waar
van minstens 2 % in contanten worden afgedragen, terwijl 
voor het resteerende bedrag een 4 % rentende schuld
bekentenis wordt afgegeven.

Van de overige 95 % wordt 20 % op de rekening- 
Pensioenfonds en 75 % op de Kapitaal-rekening bij
geschreven.

Bij uittreding, om welke redenen ook, kan het uitge
treden lid niet de minste rechten laten gelden op de 
bezittingen der Vereeniging.

Bij ontbinding der Vereeniging vervallen de bezittin
gen, met inachtneming van art. 1702 van het Burgerlijk 
Wetboek, aan de hoofdvereeniging „Gem. Grondbezit". 
De Vereeniging erkent de verplichting om groepen en ver- 
eenigingen, welke in dezelfde richting werkzaam zijn, zoo
veel mogelijk te steunen.

Het Hoofdbestuur van de Vereen. Gem. Grondbezit 
heeft ten allen tijde het recht, de groepsvergaderingen bij 
te wonen, alsmede boeken en bescheiden in te zien en te 
controleeren. Een uittreksel uit de balans etc. wordt dit 
college jaarlijks toegezonden.

Voorgaande en meer andere zaken zijn alle geregeld in 
een Huishoudelijk Reglement, waarvan ieder lid een ge
drukt exemplaar in zijn bezit heeft.

Het aan den man brengen van de gefabriceerde sigaren 
geschiedt door een tweetal reizigers, waarvan één met een 
abonnement het heele land bereist, terwijl de andere ge
durende 3 dagen per week in de stad Groningen werkt, waar 
het debiet vrij beduidend is.
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De administratie wordt behartigd door 2 boekhouders, 
waarvan één, die evenals de beide reizigers in dezelfde 
rechten en plichten deelt als de overige leden, voor den 
geheelen dag en de andere voor een gedeelte van den dag.

Het personeel bestaat op dit oogenblik uit 58 leden, 5 
adspirant-leden, 11 leerlingen, 3 losse werkers en 2 perso
nen in loondienst, te zamen dus 79 man. Van de 58 leden, 
zijn 56 huisvaders.

Tot slot nog een enkel woord over de toepassing onzer 
beginselen.

Het behoeft wel geen betoog, dat wij, die in 11 jaren 
tijds een bloeiende zaak hebben weten tot stand te brengen, 
aan de deugdelijkheid van de idée „Productieve Associatie" 
geenszins twijfelen. Het is ons dan ook eenvoudig een 
raadsel, dat onze propaganda steeds weer op zooveel moei
lijkheden stuit, waar toch de mogelijkheid voor arbeiders, 
om zonder patroon een zaak te stichten en groot te maken, 
aangetoond is. Onze vaste overtuiging is, dat het bij het 
tegenwoordig geestelijk peil der arbeiders mogelijk is, de 
G.G.B.-beginselen met succes toe te passen, wanneer zij 
zich slechts hoeden voor overdrijving, fanatisme en be- 
ginselruiterij.

Wanneer de onderlinge verstandhouding aan redelijke 
eischen voldoet, is er voor den waarachtigen socialist geen 
plaats in het productie-proces, die meer bevrediging schenkt 
dan die in een Associatie op den grondslag van Gemeen
schappelijk Grondbezit.

Onze leuze zij dus: „Volharden bij het ideaal" !



Boekdrukkersvereeniging „Voorwaarts”
gevestigd te Amsterdam

Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 16 Sept. 1905, Staatsbl. No. 233

1 Januari 1905 werd Drukkerij „Voorwaarts" opgericht 
met een kapitaal, dat blijkens de destijds in „De Pionier" 
gepubliceerde balans ƒ 553.855 bedroeg. Dit kapitaal, in z'n 
geheel toch al niet groot, bestond slechts voor een gering 
deel uit contanten en overigens uit materiaal en goederen
voorraad. Dit wekt al direct het vermoeden, dat 1 Januari 
1905 niet het eigenlijke begin geweest is van de onder
neming der Amsterdamsche typografen, die in afwachting 
van het welslagen der grootsche vak-actie van den Typo
grafenbond, alvast een aanvang wenschten te maken met 
het prutswerk van den vrijen arbeid. Vóór genoemden 
oprichtingsdatum bestond er inderdaad al zoo iets, dat als 
een embryo van de tegenwoordige Drukkerij „Voorwaarts” 
kon worden aangemerkt. Arie Reiman begon al een paar 
jaar eerder boven z’n woning op zolder, ergens in de 
Kanaalstraat, de uitoefening van het drukkersbedrijf, nog 
wel niet in z'n geheelen omvang, maar dan toch geïnspi
reerd door de Van Eedensche propaganda voor productieve 
associatie. Arie was het eenige werkend lid dezer associatie; 
de andere associé's moesten zich voorloopig vergenoegen 
met contribueerende leden te zijn, maar ze beleefden op 
den duur van Arie weinig pleizier. Deze had zich blijkbaar 
in z'n beginsel vergist; toen het goed in 'm begon te wer
ken „als nieuwe wijn die tot de spon uitbarst”, bleek het 
geen socialisme maar kapitalisme te zijn, en lag de weg 
van het drukkerspatroonschap duidelijk afgebakend voor 
hem. Toen het zoldertje in de Kanaalstraat verlaten was 
voor een eenigszins ruimere werkplaats in de Egelantier
straat, waar Reiman samenwerkte met E. A. Mester en 
L. Andrea (de beide laatsten thans nog werkend lid van
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Drukkerij „Voorwaarts"), bleek het eerst noodige niet aan
wezig te zijn: er was geen socialistische eenheid, en na 
veel geharrewar viel de combinatie uiteen. Reiman werd 
drukkersbaas, Andrea en Mester richtten een nieuwe asso
ciatie op, het begin van de tegenwoordige Drukkerij 
„Voorwaarts”.

En toen ging alles gesmeerd ? Neen, dat nu juist niet. 
De samensteller van dit overzicht heeft zich bij het door
lezen der oude notulen dikwijls de vraag gesteld : hoe is het 
mogelijk, dat die menschen — en anderen met hen, zooals 
K. Nanning, G. Wurpel en A. L. Weber, — dat zwoegen en 
ploeteren hebben volgehouden ! Wat lijkt daarbij onbedui
dend hetgeen verlangd wordt van degenen, die nu kunnen 
werken in een bedrijf, dat hecht op pooten staat. Die eerste 
werkers van „Voorwaarts” zijn zeker niet met kousen en 
schoenen aan den hemel binnengestapt!

Waar beknoptheid moet worden betracht, kan slechts 
hier en daar een greep worden gedaan en vluchtig aan
gestipt. Veel vertellen van den eersten tijd zullen we dus niet, 
vooral niet, omdat dit weinig opwekkende lectuur zou zijn. 
De eerste vier jaren lijken nu een aaneenschakeling van 
misère van allerlei aard: voortdurend in de penarie. Hoe 
kon het anders, waar gebrek aan bedrijfskapitaal meermalen 
zelfs oorzaak was, dat de werkers na een volle week van 
hard ploeteren op Zaterdag slechts de beschikking hadden 
over een kassaldo, dat niet toereikend was om het loon uit 
te betalen. De leveranciers gingen voor, moesten voorgaan, 
maar vraag niet, hoe het geld nog altijd op het laatste 
nippertje bijeengebracht werd. De Hollandsche leveran
ciers toonden in den regel minder welwillendheid dan 
buitenlandsche; eerst toen een buitenlandsche lettergieterij 
niet tegen het risico van beduidende leveranties opzag, 
kwam een Hollandsche lettergieterij op het denkbeeld om 
het ook maar te wagen, en het is zeker teekenend 
voor de kentering die in den toestand gekomen is, 
dat dezelfde leverancier ons de laatste jaren op gezette 
tijden een advieskaart zendt, de kennisgeving bevattende, 
„dat zijn vertegenwoordiger de eer hoopt te hebben, ons 
eerstdaags te bezoeken en zich voor de opdracht onzer 
gewaardeerde orders beleefd aanbeveelt".

Maar ook de papierhandelaren hadden destijds weinig 
vertrouwen in de zaak, van crediet verleenen was aanvan
kelijk geen sprake. Het was dikwijls: eerst money en dan
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papier. Wat geeft het nu, in zulke omstandigheden veel 
drukwerkorders te hebben, die dikwijls pas weken na 
aflevering worden betaald; sterker, bij het toenemen der 
orders, namen ook de financieele moeilijkheden toe. Er 
moest geld komen, en er zou geld komen, maar hoe ? Ziedaar 
de penibele vraag, die op bijna elke groepsvergadering aan 
de orde kwam. En dan was het eind van de beraadslaging 
telkens dit: ieder zou zijn best doen, een bedrag bij vrien
den of kennissen voor de zaak te leenen, maar dat dit eenig 
positief resultaat had, lazen wij in de notulen niet. Wel 
leest men herhaaldelijk van een „potje", waarin door wer
kende en algemeene leden, wat men van zijn schamele 
inkomsten missen kon, werd gestort en waaruit de drukkerij 
— naar 't schijnt — in de eerste jaren hoofdzakelijk het 
hoogstnoodige materiaal heeft aangekocht. Moge er aan 
zakelijk inzicht vroeger wel iets ontbroken hebben, de wil, 
de onverzettelijke wil om te volharden en de rotsvaste over
tuiging in het goede beginsel, hielden de „Voorwaarts" in 
stand. Maar alvorens zij haar naam eer kon aandoen, inder
daad voorwaarts gaan op den weg, die leidt naar een flink 
bedrijf, op kameraadschappelijke samenwerking gegrond, 
was er nog iets anders noodig dan goede wil, moest er een 
helder inzicht komen in hetgeen men bereiken wilde, be
hoorde een goede, doeltreffende organisatie nummer één 
van het program te zijn. Dat het gebrek aan zakelijk inzicht 
vergoeding vond in zaakkundigen bijstand van het toen
malige Hoofdbestuur der Vereeniging G.G.B., mag worden 
betwijfeld. „Voorwaarts" bestond nauwelijks drie maanden, 
of zij droeg — 13 April 1905 — als winstaandeel honderd 
gulden af aan het Hoofdbestuur, dat dit bedrag accepteerde, 
zonder te bedenken, dat dientengevolge de financieele 
moeilijkheden in de jonge drukkersgroep moesten toenemen. 
Vol idealisme, dacht men aan beide kanten: dat gaat goed 
zoo ! Maar de werkelijkheid leerde op den duur wel wat 
anders.

De lessen der ervaring werden echter niet in den wind 
geslagen, met het gevolg, dat er mettertijd door de buiten
wereld ook meer vertrouwen in de zaak werd gesteld. Lang
zamerhand werd crediet verkregen, enkele geestverwanten 
leenden „Voorwaarts" een sommetje, soms renteloos, soms 
tegen matige rente, de inmiddels opgerichte Spaar-Voor- 
schotbank van G.G.B. kwam flink over de brug, en ten
gevolge van een en ander werden de geldmiddelen wat
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ruimer. Dat wil zeggen, er kon aan de financieele verplich
tingen tegenover de crediteuren stipt worden voldaan. Maar 
dat was ook alles. Zoodra er zich iets buitengewoons voor
deed, was er weer zoo goed als geen cent voor in kas. Neem 
maar eens de verhuizingen. Het ging van de Egelantiersstraat 
naar de Molensteeg, van de Molensteeg naar de Boomstraat, 
van de Boomstraat naar de Planciusstraat en van de Plan- 
ciusstraat naar de Berenstraat. Laat men nu alsjeblieft niet 
denken, dat die herhaalde verhuizingen voor Drukkerij 
„Voorwaarts” een lolletje waren ! Het moest, er was geen 
ontkomen aan. De laatste verhuizing kostte ons ruim 
ƒ 5000.—, doordat daarmede een verbouwing van het tegen
woordige perceel gepaard moest gaan. We waren deze 
buitengewone onkosten nog niet geheel te boven, toen den 
lsten Augustus 1914 de oorlog uitbrak en allerwegen toe
standen ontstonden waarvan wel niemand ter wereld zich 
vooraf een eenigszins juist denkbeeld had kunnen vormen. 
Toen werd ook de geregelde gang van zaken in Drukkerij 
„Voorwaarts” dermate gestoord, dat het leek, alsof het met 
zooveel inspanning in vele jaren tot stand gebrachte werk 
plotseling ineen viel. We waren de laatste paar jaren zoo 
langzamerhand er aan gewend geraakt dat het goed ging, 
kwamen dientengevolge bijna in een stemming, dat het niet 
anders dan goed kon gaan, maar ziedaar de catastrofe, die 
reeds zooveel verbrijzelde aan materieel en geestelijk goed 
en die ook ons weer tot bezinning bracht van het broos 
bestaan aller dingen. Het moest ook hier weer eens blijken 
door het ingrijpen van een onweerstaanbare kracht, hoe 
weinig de mensch nog van de werkelijkheid ziet en hoe 
onjuist zijn gevolgtrekkingen dikwijls zijn op velerlei gebied. 
De deceptie, die wij als groep in het klein ondervonden, 
kan in haar wezen weinig verschillen van de ontnuchtering, 
die het uitbreken van den wereldoorlog bracht niet alleen 
in de arbeidersbeweging, maar in de geheele maatschappij.

Wij waren, zooals reeds gezegd, min of meer tot de 
overtuiging gekomen, dat Drukkerij „Voorwaarts” er niet 
slechts was, maar ook bleef, dat de stormen die in den loop 
der tijden over haar waren heengegaan, voldoende weer
staan waren om daaruit te mogen besluiten, dat haar grond
slag kerngezond was en haar bestaan niet ernstig meer kon 
worden gedeerd. Maar wat beteekende eigenlijk al het 
vroeger ondervondene in het groepsleven bij de ramp die 
thans alles meesleept ? Wat vroeger een storm scheen, 
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bleek niet meer dan een onbeduidend zuchtje in vergelijk 
met den orkaan, die nog voortwoedt met onverminderde 
kracht. Wat bleef er eigenlijk bij het uitbreken van den 
oorlog over van onze drukkerij ? Als zaak zeker maar bitter 
weinig. Het samenstel van vertakkingen en relaties, dat 
'langzaam ontstaat en in haar groei de handelszaak tot sta
biliteit brengt, was als met één slag bijna geheel verbroken. 
Het drukkersbedrijf werd, in ’t geheel genomen, door den 
oorlogstoestand ernstig geschokt, maar er kan bezwaarlijk 
eenige onderneming in onze industrie heviger zijn aan
gegrepen dan drukkerij „Voorwaarts", en dit als gevolg 
van den aard van ons werk. Voor het overgroote deel ver
richten wij onze werkzaamheden ten dienste der arbeiders
beweging, en wel voornameljjk voor de syndicalistische 
organisaties. De ontzettende werkloosheid, die onmiddellijk 
bij het uitbreken van den oorlog intrad en verder het groote 
aantal gemobiliseerden, brachten de vakbeweging tot bijna 
volslagen machteloosheid en de organisaties hadden in het 
algemeen groote moeite om zich staande te houden. Het 
eenige middel dat daartoe dienen kon, was bezuiniging op 
de huishoudelijke uitgaven, terwijl natuurlijk aan kosten 
voor de gewone propaganda in het geheel niet kon worden 
gedacht. De uitgave der verschillende vakbladen werd bij 
den aanvang der mobilisatie onmiddellijk gestaakt, aan be
staande plannen voor publicatie van brochures en jaarboek
jes kon geen uitvoering worden gegeven. Om niet geheel 
den band tusschen organisatie en leden te verbreken, werd 
door de verschillende vakvereenigingen in samenwerking 
met het N. A.-S. besloten tot uitgave van een gemeenschap
pelijk orgaan, en als zoodanig verscheen dan ook „De 
Arbeid” nog eenmaal per week. Dit was zoowat het eenige 
vaste werk dat voor ons uit de vakbeweging overbleef.

Een oproep in „Vrije Arbeid” om Drukkerij „Voor
waarts” met werk te steunen had o.a. tot gevolg, dat een 
der leden ons verraste met een gift van ƒ 100.—, die ons 
door bemiddeling van het Hoofdbestuur bereikte. Deze 
edelmoedige schenking ging vergezeld van een opmerking, 
die hierop neerkwam, dat het toch wel niet veel geven zou 
en er weinig kans zou zijn, dat daardoor de boel boven 
water kon worden gehouden. Veel vertrouwen in de sta
biliteit onzer zaak had de bedoelde persoon dan ook waar
schijnlijk niet, en het moet hem nu wel een reden tot 
vreugde zijn, te vernemen, dat, met alle erkentelijkheid voor 
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zijn goede bedoeling, zijn gift door ons als een renteloos 
voorschot is geboekt, dat te gelegener tijd weer in handen 
van het Hoofdbestuur zal worden gesteld.

Verder had de oproep in „Vrije Arbeid” nog eenig 
succes door werk, dat ons door een paar associaties werd 
opgedragen, maar dit kon natuurlijk slechts weinig invloed 
oefenen op verbetering van den toestand.

De mobilisatie bracht drie onzer leden in militairen 
dienst; dit beteekende voor de zaak een vermindering van 
werkkracht van pl.m. 15 %. Daartegenover ging onze omzet 
met 60 % achteruit, waaruit wel blijkt, dat het resteerende 
werk volstrekt onvoldoende was om de overigen regel
matig aan den gang te houden. Om te trachten de zaak te 
behouden, waren we genoodzaakt zooveel mogelijk te be
zuinigen, maar hiervan moesten de werkers de dupe wor
den. Er viel bijna niet anders te bezuinigen dan op het 
arbeidsloon. Wij mochten er niet aan denken het vroeger 
vergaarde kapitaal binnen betrekkelijk korten tijd op te 
teren, en daartoe zou het zeker kunnen komen, indien men, 
werk of geen werk, met de betaling van het loon doorging. 
Er werd daarom besloten, voorloopig drie dagen per week 
te werken en in overeenstemming daarmee het weekloon 
tot op de helft terug te brengen.

Het zal eenigszins zonderling klinken, als wij na het 
voorafgaande thans kunnen mededeelen, dat 1914 een 
bijzonder goed jaar voor drukkerij „Voorwaarts” is geweest, 
het beste jaar zelfs dat zij ooit heeft gekend. Het spreekt 
vanzelf, dat dit het gevolg was van de bijzonder gunstige 
bedrijfsresultaten in de eerste 7 maanden. Onze omzet was 
in die periode gestegen tot gemiddeld ƒ 3000.— per maand. 
Maar met Augustus kwam de daling. Gaf Juli een omzet 
van ƒ 4857.—, in Augustus bedroeg deze ƒ 1800.—, in Sep
tember ƒ1200.—, in October ƒ1400.—, in November 
ƒ1600.—, in December ƒ1800.—. In totaal evenwel bleef 
onze omzet slechts ƒ 252.— beneden dien van het vorige 
jaar en bedroeg ruim ƒ 31000.—. De winst was in 1914 zelfs 
hooger dan ooit te voren; na aftrek van alle gewone on
kosten, en ƒ1700.— die nog voor de verbouwing moesten 
worden afgeschreven, bleef er een saldo van ruim ƒ 2200.—.

Wat de inning onzer vorderingen betreft, hadden wij 
geen reden tot klagen. Integendeel ! Wij hadden bij het uit
breken van den oorlog een bedrag van ƒ 6400.— uitstaan, 
waarbij 3 organisaties met respectievelijk ƒ 3300.—, ƒ 700.— 
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en ƒ 500.—. Deze schulden werden binnen betrekkelijk 
korten tijd betaald en wij kunnen gerust zeggen, dat wij 
nimmer zoo vlug en gemakkelijk incasseerden als tijdens 
den oorlog. Het gevolg was, dat wij voor ons doen dik in 
het geld kwamen te zitten juist in een tijd dat door gebrek 
aan werk geen weekloon kon worden verdiend. Toen wij 
echter aan het eind van het jaar den toestand wat beter 
konden overzien, en gebleken was, welk gunstig resultaat 
de exploitatie van het bedrijf had opgeleverd, toen was ook 
de tijd gekomen om den materieelen toestand der werkende 
groepsleden te verbeteren. Zij hadden elk in 5 maanden 
tijd door gebrek aan werk pl.m. ƒ 150.— schade geleden 
en hadden hun loon van drie of vier dagen per week slechts 
een weinig kunnen aanvullen door opname van een bedrag 
van ƒ50.—, dat elk in ons spaarfonds had gestort! Waar 
allen hun opofferingsgezindheid voor de zaak hadden ge
toond, daar moest te eer de gunstige financieele toestand 
der zaak een gereede aanleiding zijn, om de geleden schade 
eenigszins te vergoeden.

Was 1914 over het geheel genomen een bijzonder 
gunstig jaar voor onze zaak en kan men dus uit de bedrijfs
resultaten over dat tijdvak niet zoo spoedig het bewijs 
putten voor den geweldigen klap dien de oorlogstoestand 
ons gaf, zeer duidelijk wordt dit, als we het eigenlijke 
oorlogsjaar plaatsen tegenover gelijke periode van een jaar 
te voren. Daaruit blijkt dan, dat de omzet bedroeg in :

1914 1915
Augustus ƒ2012.94 f 1805.92
September „2185.46 „ 1274.87
October „ 2530.13 „1447.65
November „ 2879.06 „ 1622.97
December „ 3335.40 „ 1836.17’

1913 1914
Januari f 2704.39’ ƒ 1427.14
Februari „ 2811.92  1482.67
Maart „ 3480.16’ „2135.62
April „ 3749.61’ „3108.40
Mei „ 2502.91 „ 1341.14’
Juni „ 2830.47 1731.72
Juli „ 4857.46’  2386.11

ƒ 35879.04’ ƒ21600.38
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Dat is een achteruitgang van ƒ 14278.66, of bijna 40 %. 
Om terloops een denkbeeld te geven van de ontwikke

ling onzer zaak, zij hier vermeld, dat begin 1916 de drukkerij- 
inventaris een aanschaffingswaarde van ƒ 29373.31 ver
tegenwoordigde; hierop is in totaal ƒ 11379.71 afgeschre
ven. Verder de volgende cijfers: „Voorwaarts” werd 
1 Januari 1905 opgericht met een kapitaal van ƒ 553.85

 1906 bedroeg het kapitaal .............. „ 1171.21
„ 1907 „ „ „ .............. „ 1667.01
„ 1908 „ „ „ .............. „ 911.87
„ 1909 „ „ ..............  1932.77
„ 1910 „ „ „ .............. „ 3575.95
„ 1911 „ „ „ .............. „ 4953.61°
„ 1912 „ „ „ ..............  6387.13

1913 ”, „ ” .............. „ 8164.63
„ 1914 ” ” ” .............. „ 9867.16
„ 1915 „ „ ”, .............. „ 12085.55
” 1916 ” ” „ .............. „ 13556.48
Het aandeel dat de Spaar-Voorschotbank van G.G.B.

uit het totaal-bedrag der winst genoot, bedroeg ƒ 899.65.
Om tot den tegenwoordigen toestand terug te keeren, 

opgemerkt mag zeker worden, dat wij tot dusver den schok 
goed hebben kunnen doorstaan dank zij de omzichtigheid, 
die wij in lateren tijd in al ons werken zooveel mogelijk heb
ben betracht.

Ten gevolge daarvan heeft ook de zaak hare uitmunten
de reputatie bij de crediteuren tijdens den oorlog in alle op
zichten kunnen handhaven, wat ons op de meest duidelijke 
wijze van verschillende zijden is gebleken.

Als het hier medegedeelde nu bij andere arbeiders den 
lust mocht opwekken in gelijken zin werkzaam te zijn, dan 
hebben zij daarbij te bedenken, dat de leden eener G.G.B.- 
associatie nimmer persoonlijk eenige aanspraak kunnen 
maken op de bezittingen der groep, die bij eventueele ont
binding vervallen aan de Vereeniging Gemeenschappelijk 
Grondbezit. De winst, die de exploitatie van het bedrijf op
levert, dient voor uitbreiding en voor propaganda van het 
beginsel. Winstuitkeering aan de leden heeft niet plaats. Wel 
moet de associatie er naar streven, met de arbeidsvoorwaar
den aan de spits te staan, zoodra men de eerste moeilijke 
tijden te boven is. En zoolang zij dit niet kan, dat haar dan 
voor oogen sta het woord van Paulus : „Niet dat ik het reeds 
gegrepen heb, maar ik streef er naar”.



Drukkerij „Nieuw Leven"
Paviljoensgracht 68-70 - Den Haag

Deze drukkerij is voortgekomen uit de drukkerij van de 
Uitgevers-Vereeniging „Vrede", die tot 1907 een eigen 
drukkerij exploiteerde, voor de vervaardiging harer uitgaven. 
Wel was zij geneigd, ook voor particulieren en andere ver- 
eenigingen te werken, doch alleen, wanneer de inhoud van 
het aangeboden drukwerk niet in strijd was met de begin
selen, welke door haar werden verbreid. Het spreekt van
zelf, dat onder deze voorwaarde maar weinig drukwerk ter 
vervaardiging werd aangeboden.

De vier oprichters van drukkerij „Nieuw Leven” met 
nog twee andere personen, maakten in dien tijd het perso
neel uit van de drukkerij der Uitgevers-Vereeniging „Vrede”. 
Het was in Juli 1905, toen de Uitgevers-Vereen. „Vrede" 
aan haar personeel mededeelde, dat de toestand niet kon 
blijven zooals die was. De hoeveelheid werk door de eigen 
uitgaven verminderde allengs, zoodat het personeel der 
drukkerij, evengoed als de Uitgevers-Vereen. zelve, inzag, 
dat op deze wijze het voortbestaan der drukkerij ernstig 
werd bedreigd. Krachtens hare beginselen kon de Uitgevers- 
Vereen. „Vrede" er niet toe besluiten, de grenzen voor het 
aan te nemen drukwerk wat uit te zetten, hetgeen, volgens 
de meening van het meerendeel van het personeel, het 
eenige middel was, om de drukkerij voor ondergang te be
hoeden. Als gevolg hiervan werd met de Uitgevers- 
Vereeniging overeengekomen, dat het personeel dan 
maar voor eigen rekening zou trachten werk er bij te 
krijgen, zoodat de Uitg.-Vereen, voor den aard van dat 
werk geen verantwoording had. Het personeel bleef na
tuurlijk in dienst van „Vrede”, met dien verstande evenwel, 
dat voor de verrekening van den tijd en de kosten, noodig 
voor de vervaardiging van het eigen werk, een voor het 
personeel zeer voordeelige regeling werd getroffen.
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Het personeel van „Vrede" verkeerde vanaf den be
ginne in zeer gunstige omstandigheden. Het had het voor
recht, mede te mogen oordeelen over het loon, den werktijd, 
de technische aangelegenheden der drukkerij, enz., doch 
daar slechts één van het personeel lid was van de Vereen. 
„Vrede", spreekt het vanzelf, dat men geen medezegging- 
schap had over de zaken der Uitgevers-Vereeniging.

De maatregel waardoor het personeel vrij was ook 
voor eigen risico drukwerk uit te voeren, diende in hoofd
zaak om het personeel langs dezen weg in staat te stellen 
eenig kapitaal bijeen te zamelen, om dan, zoo werd om
streeks Juli 1905 overeengekomen, tegen 1 Jan. 1907 het 
geheele drukkerij-bedrijf met inventaris van de Uitgevers- 
Vereeniging over te nemen.

Aldus ontstond drukkerij „Nieuw Leven”.
Vóór tot de oprichting op deze wijze van „Nieuw 

Leven” besloten werd, was reeds gebleken dat één der 
personeelleden van „Vrede”, n.1. Johan Heller, niet tot het 
lidmaatschap wenschte toe te treden, wijl hij volle sympa
thie gevoelde voor de beginselen van de Uitgevers-Vereen. 
„Vrede”, hoewel hij zich niet verzette tegen de mede- 
uitvoering van het aangeboden drukwerk. En omdat er den 
laatsten tijd groote slapte heerschte, welke door den 
nieuwen maatregel niet direct scheen uit den weg geruimd, 
trok I. van der Meer, die een der oudsten, zoowel in jaren 
als in de connecties met de Uitgevers-Vereen. „Vrede” 
was, zich terug, ter wille zijner collega’s.

Vier personen bleven alzoo over, n.l.: de gebroeders 
L. en P. Fijlstra, G. v. d. Veen en A. den Bruigom de Haas, 
en zij deelden de oprichting van „Nieuw Leven”, die eigen
lijk slechts alleen in beginsel plaats had, op de volgende 
wijze aan het publiek mede:

Den Haag, 4 Augustus 1905.
„Werkers, werkt voor elkander.”

L. S.
Wij brengen bij deze ter uwer kennis, dat hier ter 

stede is opgericht eene Productieve Associatie in het 
Drukkersbedrijf, welke zal optreden onder den naam 
„Nieuw Leven” en bovenstaand motto als haar devies 
heeft gekozen. De eenige drukkerij op dien grondslag 
in Den Haag.
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Niet, werkers werkt voor anderen, noch laat 
voor u werken, maar werkt voor elkander. Zeer zeker 
een streven, dat uwe sympathie wegdraagt.

Van verschillende zijden werd ons reeds steun en 
medewerking toegezegd, en waar wij meenen, dat ook 
uw streven in deze richting gaat, en het: „werkers, 
werkt voor elkander” uw volle instemming heeft, daar 
vertrouwen we, dat u blijk van uwe sympathie met 
ons streven zult geven, door ons zooveel mogelijk te 
steunen en het bij u voorkomende drukwerk door ons 
te laten vervaardigen.

Waar wij beschikken over ruime localiteit, over 
flinke machines en een vrij uitgebreid materiaal, zijn 
we in staat al het voorkomende drukwerk vlug, netjes 
en tegen billijken prijs uit te voeren.

In het volle vertrouwen op uw steun en medewer
king verblijven wij,

Namens Drukkerij „Nieuw Leven”, 
P. FIJLSTRA.

Deze circulaire had tot resultaat, dat vooral door de onaf
hankelijke vakbeweging successievelijk het drukwerk van 
„Nieuw Leven” werd betrokken. Het eerste drukwerk — 
en dit verdient zeer zeker bijzondere vermelding — was 
een convocatie van het Haagsch Vak-Comité.

Uit den aard der zaak was de toeloop van cliëntèle niet 
direct zoo heel groot. Dat begon heel langzaam, hetgeen 
voor het drukkersbedrijf niet te verwonderen is, omdat deze 
benoodigdheden niet eiken dag voorkomen. Niettemin was 
het resultaat van dit gedeeltelijk voor eigen rekening werken 
en voor de rest nog in dienst van de Uitg.-Vereen. „Vrede”, 
dat op 1 Januari 1907, den dag waarop de overname van 
de drukkerij bepaald was, een bedrijfskapitaaltje van ƒ 650 
was bijeengebracht. Laten we hier direct aan toevoegen, 
dat dit kapitaal op 31 December 1915, dus gedurende 9 
jaren, vermeerderd is tot een bedrag van f 16.000.—.

Vanaf 1 Januari 1907, den officieelen datum van op
richting, omdat op dien datum de geheele drukkerij overging 
op „Nieuw Leven”, moest dus geheel voor eigen risico 
worden begonnen.

De desbetreffende overeenkomst tusschen de Uitg.- 
Vereen. „Vrede” en drukkerij „Nieuw Leven” was voor de 
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laatste in de meeste opzichten zeer gunstig. De overname 
van het materiaal geschiedde voor pl.m. ƒ 5000.—, geheel 
renteloos, waarvan 1 derde gedeelte het eigendom was van 
het Fed. Fonds te Nieuwe Niedorp, terwijl de overige twee 
derde gedeelten het eigendom van de Vereen. „Vrede” 
was. De aflossing werd bepaald in 10 jaarlijksche gelijke 
termijnen. Tevens beloofde „Vrede” in deze overeenkomst 
haar drukwerk op onze drukkerij te doen vervaardigen, zoo
lang zijzelve geen eigen drukkerij weer had, aan welke 
overeenkomst zij zich stiptelijk heeft gehouden, waarvoor 
een woord van lof aan de toenmalige beheerders van de 
Vereen. „Vrede" hier zeker niet misplaatst is.

Onder deze omstandigheden was het risico voor de 
vier bovengenoemde oprichters, waaraan zich inmiddels 
einde December 1906 een vijfde toevoegde, n.1. C. de Voogd 
— sinds 1908 penningmeester-administrateur — niet geheel 
denkbeeldig, maar toch ging men vol moed de toekomst 
tegemoet.

Behalve het drukwerk van de Vereen. „Vrede” was al 
spoedig voor onze nieuwe drukkerij het werk van de Coö
peratieve Bakkerij enz. „De Volharding” een belangrijke 
steun. Reeds in Maart 1907 werd onze drukkerij uitgenoo- 
digd tot mededinging, wat tot gevolg had, dat de leverantie 
van een groot deel van het drukwerk ons werd opgedragen.

Toen nu de oprichting en de overname van den inven
taris officieel had plaats gevonden, werden de statuten, 
benevens huishoudelijk reglement ontworpen en goedge
keurd, waarop inmiddels de koninklijke goedkeuring werd 
aangevraagd.

In deze statuten werd als naam onzer drukkerij vast
gesteld : „Vereeniging Drukkerij Nieuw Leven, samenwer
kende arbeidersgroep”. Als doel bepaald: „door gemeen- 
schappeljjken arbeid op vrijen grondslag een rechtvaardiger 
organisatie der gemeenschap te bevorderen.”

Het lidmaatschap omschreven: „Als leden der Ver
eeniging worden beschouwd zij, die den leeftijd van 23 jaar 
hebben bereikt, instemmen met het doel der Vereeniging, 
en na minstens een jaar in een der bedrijven te zijn werk
zaam geweest, de stemmen van ¾ deel der leden op zich 
vereenigen.” Het bestuur werd gevormd door Voorzitter, 
Secretaris-Penningmeester en Commissaris, hetwelk bij een 
latere wijziging veranderd werd in Voorzitter, Secretaris, 
Penningmeester-Administrateur en 2 Commissarissen.
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Ten opzichte van de winst werd bepaald, dat 10 % van 
de netto-winst zou worden afgestaan aan de vereeniging 
G.G.B., waarbij de drukkerij zich inmiddels had aangesloten, 
hetwelk bij eene latere herziening der statuten in 1910 werd 
teruggebracht op 5 %. Tot regeling der interne aangelegen
heden werd bepaald, dat in de maand Februari of Maart 
een algemeene ledenvergadering zou plaats vinden, waarin 
den leden een overzicht van winst of verlies en de balans 
wordt overgelegd, de werktijd en het loon worden bepaald 
en waar verder besprekingen kunnen plaats vinden inzake 
winstvedeeling, aanschaffing van materiaal e.d. Verder 
kunnen vergaderingen worden belegd, zoo dikwijls dit noo- 
dig blijkt. Ten slotte werd daarin bepaald, dat bij eventueele 
ontbinding der Vereeniging de bezittingen komen aan de 
Vereeniging G.G.B., na behoorlijke liquidatie.

Uit het hier genoemde blijkt wel, dat bij aanneming van 
nieuwe leden geen inleggeld gevraagd wordt en dat bij 
eventueel uittreden geen recht op uitbetaling van eenig 
winstaandeel wordt toegekend. Bij latere herziening is hierin 
wel een kleine wijziging aangebracht, doch van zeer geringe 
beteekenis.

Het jonge, teere plantje, sinds 1 Jan. 1907 blootgesteld 
aan alle invloeden der natuur, bleek al spoedig te staan in 
vruchtbaren bodem en sterk genoeg om aan de grillen der 
omstandigheden weerstand te kunnen bieden. Want hoe
wel tijdelijke slapte in het bedrijf ons niet geheel bespaard 
bleef in den z.g. komkommertijd voor de drukkersbedrijven, 
de stijging van den omzet gedurende het bestaan onzer 
drukkerij geeft wel het meest doorslaande bewijs van den 
voortdurenden vooruitgang. Ten bewijze hiervan dienen de 
bedragen van den omzet, gedurende de negen jaren van ons 
bestaan, dus vanaf 1 Jan. 1907—31 Dec. 1915. Deze luiden 
respectievelijk op 31 December:
1907: ƒ 11.237.22
1908: „ 13.843.25
1909: „16.135.05

1910: ƒ19.874.10
1911 : „22.548.34
1912: „28.992.69"

1913: ƒ 27.214.57
1914: „26.546.49"
1915: „31.369.49

Deze cijfers toonen voldoende aan, dat zelfs de oorlogs
jaren 1914-'15 geen nadeeligen invloed hebben uitgeoefend.

Met de stijging van den omzet, werden natuurlijk de 
uitgaven aan papier, bindwerk, algemeene onkosten enz. 
in vrijwel dezelfde verhouding hooger. Eveneens de jaar- 
lijksche bedragen aan loonen.
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Op 1 Jan. 1907 begonnen met 6 personen, waarvan 4 
leden der Vereen., moest alras worden overgegaan tot het 
aanstellen van meer personeel, dat in den aanvang gezocht 
werd in jonge krachten, waarvan eenigen thans reeds tot de 
leden der Vereeniging behooren, doch waarvoor men zich 
ook wendde tot oudere collega’s, die grootendeels na vol
brachten proeftijd het lidmaatschap onzer Vereeniging 
waardig werden geacht. Zoo was dan het aantal werkers, 
leden zoowel als niet-leden dat in het bedrijf werkzaam was, 
op 31 December van de hieronder volgende jaren, in:

1907: 8 1910: 14 1913: 20
1908: 10 1911: 18 1914: 20
1909: 11 1912: 19 1915: 21 

waarvan 4 personen gemobiliseerd vanaf 1 Augustus 1914.
Het bedrag aan loonen, jaarlijks uitbetaald, bedroeg 

over hetzelfde tijdvak, in:
1907: ƒ4.511.155
1908: „5.254.47
1909: „6.942.89

1910: ƒ 8.648.96
1911: „10.413.05
1912: „ 13.002.58

1913: ƒ12.514.79
1914: „ 12.040.26
1915: „ 11.443.39

Gedurende de geheele mobilisatie werd aan de vier 
gemobiliseerden een toelage verstrekt van pl.m. ƒ 450.— 
in 1914 en ƒ750.— in 1915. In den aanvang der mobilisatie, 
gedurende de maanden Aug. en Sept. 1914, werd geen volle 
dag gewerkt, en toch het volle loon uitgekeerd aan het ge
heele personeel.

De algemeene loonsverhoogingen gingen over het 
geheel vrijwel gelijk met desbetreffende acties van de vak
organisatie, doch bijna vanaf de oprichting was het loon 
per week genoten aan onze drukkerij steeds aanmerkelijk 
hooger dan de minimum eisch.

De werktijd, die bij de oprichting was bepaald op 9 uur 
per dag, behalve des Zaterdags 7 uur, werd in 1914 zoo
danig gewijzigd, dat gedurende de 6 zomermaanden (van 
Mei tot en met October) des Zaterdagsmiddags niet wordt 
gewerkt, en gedurende de 6 wintermaanden des Zaterdags
middags van 2—5 uur. Gemiddeld is de werkweek 51 uur.

Door den gestadigen vooruitgang was het natuurlijk 
ieder jaar noodig voor een belangrijk bedrag nieuw materiaal 
aan te schaffen. Bedroeg de waarde van het materiaal dat 
op 1 Jan. 1907 volgens taxatie van de Uitg.-Vereen. „Vrede" 
was overgenomen, slechts ƒ4.894.25, op einde Dec. 1915
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was de aanschaffingswaarde van den geheelen inventaris 
geboekt voor eene waarde van ƒ 13.600.32, waarvan op het
zelfde tijdstip was afgeschreven voor een som van ƒ 8.474.28.

Het spreekt vanzelf, dat door het voortdurende aan
schaffen van materiaal en machines en het aanstellen van 
meerdere werkkrachten, de werklokalen, die in den aan
vang model-werkplaatsen genoemd konden worden, op den 
duur toch nog te klein werden. Als gevolg hiervan werd in 
het laatst van 1912 besloten, de eerste étage van het perceel 
waarin de drukkerij gevestigd is, die toen nog bewoond 
werd door een der gehuwde leden, te doen verbouwen tot 
zetterij. Hierdoor kwam het benedengedeelte geheel dis
ponibel voor de drukkerij en de expeditie, zoodat voor- 
loopig althans ook hiervoor voldoende ruimte is. Deze ver
bouwing was in het voorjaar van 1913 gereed, en evenals 
het benedengedeelte in den aanvang tot model kon dienen, 
zoo kan het ook deze nieuwe zetterij, met haar ruimte, 
luchtigheid en licht, dat ’s avonds bestaat in electrisch 
booglicht. Zoo spoedig doenlijk werd het materiaal naar 
boven getransporteerd en werd de nieuwe localiteit in ge
bruik genomen, die thans na bijna 3 jaren gebruik, is ge
bleken naar wensch te zijn ingericht. Hier is plaats voor 
minstens een 20-tal zetters, terwijl er thans een 12-tal staan.

Moge de tijd geven dat ook deze localiteit wederom te 
klein wordt.
Den Haag, Maart 1916. G. v. d. V.



Coöperatieve Bakkerij en 
Verbruiksvereeniging „Walden" 

te Zaandijk.

Het was ongeveer in het begin dezer eeuw, dat Dr. F. van 
Eeden door geheel het land propagandistische redevoerin
gen hield voor daadwerkelijk socialisme, voor zelfdoen der 
arbeiders.

Wat bedoelde Dr. van Eeden hiermede ?
Niet anders dan dat de arbeiders eigen bedrijven zouden 

oprichten, bedrijven waarvan de vruchten niet in handen 
kwamen van één of enkelen. — „Werkers, werkt voor elkan
der", was z'n eenvoudige leuze.

Lang, veel te lang reeds, hadden de werkers gepraat 
over hunnen toestand van onderworpenheid aan den patroon. 
Evenwel, dat praten over hun toestand was noodig om tot 
de conclusie te komen, dat, om werkelijk afdoende ver
betering onder de arbeiders te brengen, het patronaat moest 
worden afgeschud. Het privaat bezit van grond en arbeids
middelen was de oorzaak van alle kwaad.

Tot deze ware conclusie gekomen zijnde, was niets 
eenvoudiger dan den raad van Dr. van Eeden op te volgen, 
te gaan werken zonder patroon, waardoor het privaat bezit 
zou worden afgeschaft en zou plaats maken voor gemeen
schappelijk bezit.

Dr. van Eeden, het enthousiasme ziende waarmede z'n 
ideeën werden begroet, waarschuwde tegelijk reeds, om 
niet al te hooge idealistische eischen aan de eigen bedrij
ven te stellen. Niet verder gaan dan practisch mogelijk is, 
was zijn raad.

Het gevolg van Dr. van Eeden's optreden was: het 
stichten van de vereeniging „Gemeenschappelijk Grond
bezit”. Het was een vereeniging van menschen van allerlei 
rang en stand, vol idealisme, die allen vol goeden moed 
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wilden aanpakken. Spoedig was er wat geld bij elkander en 
hier en daar verrezen kleine bedrijven, welke beheerd wer- 
den door de werkers zelven. Vele bedrijven zijn na dien 
opgericht en weer verdwenen. Wij kunnen hier tevens wel 
aan toevoegen, dat de oorzaak van het verdwijnen meestal 
de schuld is geweest van de werkers zelven. Veelal waren 
de werkers te vol van idealisme, te weinig zakelijk. Idealisme, 
hoe noodig ook voor de opbouwing van iets goeds in de 
maatschappij, wordt verkeerd, zoo men door dat idealisme 
gelooft, dat de noodige controle en orde in de op te bouwen 
bedrijven, welke tenslotte een betere of nieuwe maatschappij 
zouden vormen, overbodig zijn. De raadgeving van Dr. van 
Eeden werd in den wind geslagen, men wilde zich veelal 
niet laten raden door de praktijk. Als wij ons naar de praktijk 
zouden richten, kunnen wij alles wel overboord gooien en 
bleef er niets anders over dan, nu ja, dan dat wij niet voor 
een patroon werken. Dat was de gangbare meening onder 
de werkers.

Evenwel, de opgedane ervaring in die verdwenen be
drijven hebben wij later kunnen gebruiken. Nutteloos is zij 
dus lang niet geweest.

Ook Dr. van Eeden, niet geheel onbemiddeld, wilde een 
proef wagen. Op z'n tamelijk uitgebreid landgoed „Walden" 
in de gemeente Bussum, was wel ruimte om eenige bedrijven 
te beginnen. Hij nam verschillende vakmenschen aan, voor
eerst tuinders. Oorspronkelijk was de meening, dat, zoo men 
den grond in bezit had, de rest wel volgen zou. Daarom 
begon men met den tuinbouw. Hierop volgde de aanneming 
van een bakker. Deze bakker kon best brood bakken voor 
de tuinders en eenige geestverwanten, welke ook op het 
landgoed woonden. Hierbij zij aangemerkt, dat Dr. v. Eeden 
de werkers wèl had aangenomen, doch verder in het behee- 
ren vrijheid liet.

De idee om voor de markt te werken zat niet in de 
bedoeling. Men wilde trachten in „Walden" een maatschap
pijtje apart op te richten. De één bakt, de ander maakt 
schoenen, een derde bebouwt den grond, enz. enz. Daaraan 
heeft het landgoed den naam: Kolonie „Walden” te danken. 
En zoo ook werd in die dagen propaganda gemaakt voor 
Binnenlandsche Kolonisatie.

Al spoedig bemerkte men het niet buiten de gewone 
maatschappij, zooals de uitdrukking was, te kunnen redden. 
Men had haar noodig voor den afzet van verschillende pro
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ducten. Toen men dit inzag, en er vele menschen waren, 
welke gaarne van de Kolonie „Walden" wilden betrekken, 
begon men zich daarop toe te leggen en verkocht men 
weldra brood en tuinproducten in de omliggende gemeenten.

De werkers van „Walden" vonden het noodig een offi- 
cieele afspraak te maken met Dr. van Eeden, in verband met 
z'n terreinen en gebouwen. Zoo werd de vereeniging „Wal
den” gesticht, los van Dr. van Eeden en deze stond tegen
over haar als verhuurder der bezittingen.

Al spoedig bleek alleen het bakkersbedrijf in de ver
eeniging „Walden" winstgevend te zijn en hierdoor ontstond 
oneenigheid, wat tot gevolg had, dat de vereeniging in con- 
conflict kwam met Dr. van Eeden en deze zich ten slotte 
genoodzaakt achtte de vereeniging de huur zijner gebouwen 
en terreinen op te zeggen.

De bakkers, nu hoofdzakelijk de vereeniging vormende, 
zagen kans in de gemeente Bussum een bakkerij te bouwen 
en in Amsterdam een bakkerij te huren. Vanuit Amsterdam 
nu werd voorloopig het brood naar de Zaanstreek verzonden.

Wij schrijven voorloopig, wijl dit niet van langen duur 
is geweest. Al spoedig meende de vereeniging in de Zaan
streek zelve een bakkerij te moeten beginnen. Dit kwam 
vooral door den drang der afdeeling „G.G.B.” te Zaandam, 
welke „Walden’s" producten verkocht. Op dat tijdstip waren 
er drie personen noodig om het brood in de Zaanstreek te 
bezorgen; een voor Wormerveer-Krommenie, een voor 
Zaandijk-Westzaan en een voor Koog a/d Zaan en Zaandam. 
Het gebeurde: in Augustus 1907 werd een kleine gehuurde 
bakkerij in gebruik genomen, te Zaandijk. Twee bakkers 
waren er toen werkzaam om het benoodigde brood en toen 
ook koek te bakken, van wie er één uit de bakkerij te Bussum 
afkomstig was. Zoo waren er dus toen vijf personen werk
zaam aan het bedrijf in de afdeeling Zaandijk der vereeniging 
„Walden”. De wekelijksche omzet was ongeveer ƒ 225.—.

Met jeugdige voortvarendheid besloten de Zaandijkers 
voor te stellen de zaak tegen 1 Jan. 1908 af te koopen, wat 
in Bussum gaarne werd aangenomen. Voor de som van ƒ 425, 
plus den voorraad goederen en inventaris, te zamen de som 
van ƒ 1312.63 uitmakende, werd de geheele zaak overgeno
men en voorloopig voor rekening van een paar personen 
voortgezet.

Het lag volstrekt niet in de bedoeling van de menschen, 
voor wier rekening voorloopig de zaak werkte, om er een 
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particulier bezit van te maken; trouwens, dit was ook niet 
de wensch van de overige werkers. Daarom bevatte op 25 
Maart 1909 de „Staatscourant” de acte van oprichting der 
vereeniging Bakkerij „Walden” te Zaandijk. Hier dient aan 
toegevoegd te worden, dat reeds de eerste balans, na een 
half jaar werken, dus 1 Juli 1908, een kleine bedrijfswinst 
aangaf van ƒ34.58; en het tweede half jaar ƒ51.97 winst 
toonde. Vanaf de oprichting dus is er werkelijk verdiend 
geworden. Daar kwam nog een winst bij op inventaris; bij 
overname was maar een ruwe schatting gemaakt, doch na 
zuivere berekening was de inventaris meer waard, zoodat 
na een jaar werken de koopsom niet alleen verdwenen was 
van de balans, doch daarop nu zelfs een kapitaalstaat aan 
de creditzijde van ƒ 173,49 prijkte.

Zoo stond de zaak er dus voor, toen de vereeniging Bak
kerij „Walden” was gesticht. De omzet ging al stijgende, 
zoodat nu wekelijks voor ongeveer ƒ 300.— werd verkocht.

Uit die dagen moeten wij nog een belangrijke gebeur
tenis vermelden, een gebeurtenis, die veel invloed ten goede 
heeft gehad op de tegenwoordige inrichting: de afschaffing 
van den nachtarbeid in de bakkerij. Vanaf Augustus 1907, 
dus vanaf de oprichting, werd er alle nachten brood gebak
ken. Dat nachtarbeid treurig is èn voor de werkers èn voor 
het gezin van een werker, behoeven wij hier niet te verklaren. 
In de Zaanstreek is de gruwel van den nachtarbeid duchtig' 
bekend. Zoo forsch als het besluit in December 1907 was om 
voor eigen rekening de zaak van Bussum over te nemen, 
nog forscher was het cordate besluit om den nachtarbeid af 
te schaffen.

Hoewel wij er direct eenige brooden minder door bakten, 
heeft dit toch na een poosje werken geen achteruitgang 
gebracht. Integendeel, wij meenen dat, zoo er geen afschaf
fing van den nachtarbeid was ingevoerd, vele personen onze 
zaak minder sympathie zouden hebben toegedragen.

Er zat echter meer in de hoofden der werkers wat tot 
uiting moest komen. En dat was de overdenking van ons 
standpunt ten opzichte van onze verbruikers tot de zaak 
en omgekeerd. De verbruikers toch hadden totaal geen ver
band met de zaak. Betrekkelijk was met de stichting der 
bakkerij, evenals met de andere bakkerijen van „G.G.B.”, 
alleen het belang van de werkers in het bedrijf in ’t oog 
gehouden. Te werken zonder patroon toch was het eenige 
devies. Hoewel dit natuurlijk een zeer belangrijke, de meest 
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belangrijke factor is om te komen tot een betere maat
schappij, mocht het belang der verbruikers evenmin uit het 
oog worden verloren. Neen, wij moesten juist het belang 
der verbruikers schakelen aan onze zaak, om te komen tot 
vlugger groei, wijl groei beteekende al meer productie aan 
de patroons te onttrekken en in handen brengen der gemeen
schap. Dit was het wat er broeide in de hoofden.

Zoo werd er gezocht naar den besten weg om hiertoe 
te geraken en met vele vrienden werd hierover geraadpleegd. 
De heer J. Methöfer uit Den Haag, hoofdbestuurder van de 
vereeniging „G.G.B." en administrateur aan de Coöperatieve 
Vereeniging „De Volharding”, deed ons een plan tot wijzi
ging onzer zaak aan de hand, hetgeen was als volgt: De ver
bruikers te bewerken lid te worden der zaak door ƒ 5.— 
aandeel te storten; een bestuur te verkiezen uit werkers en 
verbruikers, meerendeels uit werkers; de gemaakte winst, 
na behoorlijke reserveering en afschrijving’, te verdeelen 
onder de leden naar gelang van het verbruik. Ziedaar in korte 
trekken het plan van den heer Methöfer. Het plan vond niet 
direct ingang bij alle werkers; er waren er, die vreesden, 
dat dit de weg was om te komen tot de gewone burgerlijke 
coöperatie. Dat werd niet gewenscht. Ten eerste toch is 
de verhouding van het personeel tot het bestuur in een 
burgerlijke en ook in de sociaal-democratische coöperaties 
als die van den knecht tot den patroon. Medezeggingschap in 
het bedrijf ontbreekt. En dat moest juist het zwaartepunt 
in onze vereeniging blijven. Men wilde gaarne practisch 
werk leveren, maar het ideaal op te offeren: „Aan de wer
kers de wereld”, dat ging niet.

Ten tweede gaat in vele coöperaties de geheele winst 
jaarlijks naar de leden terug’ in den vorm van dividend; 
daardoor wordt het uitzettingsvermogen der zaak belem
merd, wat natuurlijk volkomen in strijd zou zijn met de 
bedoelingen.

Men ziet, de bezwaren van dezen hadden een zede- 
lijken ondergrond. Echter, na veel overleg kwam men tot 
de conclusie, dat juist die bezwaren ondervangen moesten 
worden door de inrichting der statuten. Er werden in een 
drietal plaatsen vergaderingen belegd om de verbruikers bij 
elkander te krijgen ter bespreking van het voorstel. Boven
dien werd door de broodbezorgers aan de verbruikers een 
circulaire uitgereikt, waarin men door zijn handteekening 
te plaatsen zich met het voorstel ingenomen verklaarde.
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Nu toog men aan 't werk om concept-statuten te ma
ken en gebruikte voor het zakelijke gedeelte daarvoor de 
statuten van „De Volharding” uit Den Haag. Het ineenzetten 
van dit concept geschiedde door de werkers en eenige ver
bruikers, gekozen op de vergaderingen.

November 1909 werd een algemeene vergadering uit
geschreven en het concept behandeld ; het werd behoudens 
enkele kleinigheden aangenomen. De statuten werden ver
der voor den notaris verleden en December 1909 begon de 
Zaansche Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging 
„Walden” voor hare rekening te werken.

De wekelijksche omzet was nu ƒ 320.—. Ons kapitaaltje, 
dat voortaan reservekapitaal moest heeten, was gegroeid 
tot ƒ 509.02½. Het ledental was ongeveer honderd personen. 
Het bestuur werd gevormd door 9 personen, n.1. 5 werkers- 
bestuurders en 4 uit de verbruikers. Voor controleering enz. 
waren gekozen zes commissarissen uit de verbruikers.

Zoo ging dus de nieuw gevormde coöperatie aan het 
werk, met vol vertrouwen de toekomst tegemoet ziende.. . . 
en de practijk heeft ons geleerd, dat dit vertrouwen niet 
beschaamd is geworden. De omzet is direct stijgende ge
weest en na verloop van 10 maanden — het boekjaar had
den wij gesteld van 1 October tot 30 September — gaf de 
balans het niet onaardige winstcijfer aan van ƒ 930.08, terwijl 
de wekelijksche omzet toen was geklommen tot ongeveer 
ƒ 400.—. Het ledental was gestegen tot 200. Wij merken hier 
even bij op, dat deze aanwinst in een jaar tijd van 100 leden 
hoofdzakelijk was gevormd uit de reeds bestaande verbrui
kers. Ook willen wij hier even opmerken, dat ongeveer de 
helft van den omzet, welke totaal ƒ 16.000.— bedroeg, aan 
leden was verkocht. Daardoor genoten de leden het eerste 
jaar reeds 7 % dividend, wat tot gevolg had, dat vele ver
bruikers zich als lid lieten inboeken.

De zaak kreeg vertrouwen en hierdoor werd de groei 
sneller; het tweede boekjaar — dus van 1 Oct. 1910 tot 30 
Sept. 1911 — werd er reeds omgezet ƒ23.900.—, waarvan 
aan de leden ƒ 15.980.—; ook dit jaar werd 7 % dividend 
uitgekeerd. De totale winst was ƒ 2097.85.

De zaak groeide steeds. De noodzakelijkheid van een 
betere inrichting deed zich sterk gevoelen. De jaarvergade
ring van November 1910 had reeds toestemming gegeven 
tot aankoop van grond, als de gelegenheid zich voordeed. 
De huur der bakkerij duurde tot Augustus 1912.
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Alvorens het bestuur stappen deed in die richting, wilde 
het een poging wagen om meer eenheid te verkrijgen in de 
Zaansche coöperaties. Het feit toch, dat er zooveel concur
rentie aan de Zaanstreek is, van de coöperaties onderling, 
was voor goede coöperatoren een doorn in het oog. Het 
bestuur heeft toen veel moeite gedaan om tot één centrale 
coöperatie te komen; echter het heeft niet mogen zijn. Wij 
kunnen hier tevens nog aan toevoegen, dat de poging tot 
samenwerking, in het voorjaar van 1915 herhaald, voor
namelijk met het oog om meerdere concurrentie in het 
kruideniersbedrijf te voorkomen, eveneens op niets is uit- 
geloopen.

Toen er dus van het plan tot samenwerking niets kon 
komen, deed het bestuur moeite om grond of een perceel 
te koopen, waar geschikt een bakkerij kon verrijzen. In Mei 
1911 gelukte dit. Er werd een flink perceel gekocht en in 
het voorjaar 1912 werd begonnen met her- en nieuwbouw, 
welke in Juni was voltooid en in gebruik genomen werd.

Met trots werd het nieuwe gebouw betreden, hetwelk 
ons in de gelegenheid zou stellen aan den snellen vooruit
gang te voldoen. De groei was boven verwachting; werd in 
Juni 1912 ongeveer ƒ 600.— per week omgezet, aan het 
einde van het boekjaar was dit geklommen tot f 750.—. 
Voor den verderen groei wenschen wij niet te veel cijfers 
te noemen, alleen enkele hoofdzaken.

In het derde boekjaar — dus van 1 Oct. 1911 tot 30 
Sept. 1912 — was totaal omgezet ƒ31.344.—, waarvan aan 
leden ƒ 20.000.—. De netto winst was f 2029.75½.

In het vierde boekjaar — dus van 1 Oct. 1912 tot 30 
Sept. 1913 — was de totale omzet ƒ 41.412.—, waarvan aan 
leden ƒ31.800.—. Winst ƒ 3579.75½.

In het vijfde boekjaar — dus van 1 Oct. 1913 tot 30 
Sept. 1914 — was de totale omzet ƒ 56.536.—, waarvan aan 
de leden ƒ44.100.—. Winst ƒ4292.98.

Door dezen verbazenden snellen groei, was het bestuur 
in het voorjaar van 1914 genoodzaakt te besluiten de bak
kerij te vergrooten. Na eenige moeite werd zekerheid ver
kregen omtrent de financiën, en de verbouwing was juist 
in aanvang, toen in Augustus deze oorlog uitbrak. Naast de 
bekende moeilijkheden, van opzegging crediet en annu- 
leering van gunstige voorkoopen van goederen, had het 
bestuur toen de zware taak om aan financiën te komen voor 
de vergrooting der bakkerij. Hoewel het werk nog een 
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oogenblik werd stilgelegd, moest de aannemer toch door
gaan met bouwen; er was reeds een begin gemaakt !

Het is voor elkander gekomen en gelukkig, want trots 
alles ging de omzet vooruit; voorjaar 1915 werd reeds per 
week omgezet ƒ 1400.—, ƒ 1500.— ! De halfjaarlijksche ba
lans — 1 April — gaf reeds den gemiddelden omzet aan 
van ƒ 1550.— per week, terwijl wij heden, September, circa 
ƒ 1900.— omzetten. De hooge broodprijzen zijn hier natuur
lijk gedeeltelijk debet aan. Doch ook de aanwinst van het 
ledental bewijst den groei. Vanaf November 1914 zijn meer 
dan 200 leden toegetreden en het aantal bedraagt thans 
bijna 1000.

Door de goede reserveering van de winst is het moge
lijk geweest altijd op tijd aan onze verplichtingen te vol
doen. Door ieder jaar 30 % van de winst bij het reserve- 
kapitaal te voegen, was dit October 1914 reeds geklommen 
tot ƒ 4380.—.

Het uitzettingsvermogen zou ook ten zeerste belem
merd zijn geweest, zoo wij deze gunstige bepaling der sta
tuten niet hadden gehandhaafd. De totale winstuitkeering, 
zooals zij bij de meeste coöperaties plaats vindt, wordt door 
vele coöperatoren als een ramp beschouwd.

Ook hebben wij in de afgeloopen jaren nog iets kunnen 
doen voor ander maatschappelijk werk. Verschillende 
goede doeleinden konden financieel gesteund worden; o.a. 
vacantiekolonies, propaganda voor geheelonthouding, sta
kingen enz., werden gesteund met een bedrag van ƒ 661.74.

Ook hebben wij reeds een „Moederfonds”, sinds Nov. 
1913. Den leden wordt een week vrij brood verstrekt bij 
bevalling; het vorig jaar bedroeg' de gezamenlijke uitkee- 
ring ƒ53.12. Hoewel klein, komt zoo'n uitkeering vooral het 
arbeidersgezin goed van pas.

Vermeldenswaard is verder onze aansluiting bij de 
Handelskamer, en bij den Nederlandschen Coöperatieven 
Bond.

Het belang van aansluiting bij de Handelskamer zal 
ieder duidelijk zijn. Door gezamenlijken inkoop kunnen 
voordeelen verkregen worden, welke als alleenstaande 
coöperatie nimmer te behalen zouden zijn. Niet alleen om 
dat voordeel echter zijn wij aangesloten, doch uit over
weging, dat wij gezamenlijk ten slotte de productie kunnen 
overnemen uit de handen van het patronaat. En dat toch is 
het doel, hetwelk vooral niet uit het oog moet worden ver-
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loren. Wij zeiden het reeds in den aanvang: „privaat bezit 
is de oorzaak van de vele maatschappelijke ellende”. Daar
om ook aangesloten bij den Nederlandschen Coöperatieven 
Bond, welke de algemeene propaganda voor coöperatie 
voert, hoewel niet precies op den grondslag welken wij 
wenschen: een groote medezeggingschap van de werkers 
in de coöperatie zelve. Voor deze propaganda zorgt echter 
nog steeds de vereeniging „Gemeenschappelijk Grond
bezit", welker propaganda wij ook jaarlijks steunen.

De medezeggingschap der werkers, zooals wij die 
hebben ingevoerd door de meerderheid der bestuurders uit 
de werkers te benoemen, heeft steeds geleid tot gunstige 
resultaten. Er bestaat een goede verstandhouding tusschen 
bestuur en personeel, welke zoo vaak gemist wordt in 
andere coöperatieve bedrijven. Door uitbreiding van het 
personeel, dat thans 20 personen bedraagt, is het natuurlijk 
niet mogelijk omtrent alle kleinigheden overleg te plegen, 
doch de wetenschap, dat alles besloten wordt met goed
keuring der werkers-bestuurders, geeft den anderen de ge
ruststelling, dat al wat besloten wordt, in het belang zal zijn 
van allen.

De gunstige resultaten, zedelijk en stoffelijk verkregen, 
gaven aanleiding het vijfjarig bestaan feestelijk te herden
ken, trots de treurige economische verhoudingen tengevolge 
van den huidigen oorlog.

Stellig had niemand zoo'n gunstig’ verloop, zoo'n snel
len opbloei van „Walden” verwacht. Met trots kan door 
ieder, die voor „Walden” heeft gestreden, op den afgeleg- 
den weg terug worden gezien. Het is natuurlijk niet onmo
gelijk, dat er in de toekomst minder prettige ervaringen 
worden opgedaan. Doch vol moed gaan wij verder. Hinder
palen zijn er om opgeruimd, putten om gedempt te worden. 
Met vereende krachten, het symbool der coöperatie, 
zal het ons gelukken, en wij zullen zoodoende een effen 
weg verkrijgen, begaanbaar voor ieder, leidende tot de 
overwinning van de coöperatieve samenleving op de kapi
talistische.



Geassocieerde
Metselaars- en Opperlieden-Vereeniging

„Voorwaarts” te Amsterdam

Deze groep is opgericht in Juni 1914 met 9 leden, en 
wel 5 metselaars en 4 opperlieden.

Allen hadden reeds deelgenomen aan de Coöperatieve 
Bouwersvereeniging „Samenwerkende Metselaars en Opper
lieden”. Deze coöperatieve groep had zich, omreden het 
overgroote deel der deelnemers van samenwerking geen 
begrip had, over den kop gewerkt en bevindt zich in liqui
datie. Wij waren dus geen nieuwelingen, hadden een harde 
leerschool achter den rug’, doch bleven eenparig doordron
gen van het beginsel „aan de werkers de wereld", zoodat 
wij ons niet meer konden vereenigen met het oude doen 
om wederom aan de patroons alsjeblieft om werk te vragen.

Reeds bij het voorstel, om de oude zaak te liquideeren, 
werd daaraan een voorstel verbonden, een nieuwe combi
natie op te richten op de grondslagen van G.G.B. De 
afwikkelingen der oude zaak zijn nog niet voltooid, hoewel 
wij van onzen kant hebben gedaan wat wij konden om de 
zaak tot een spoedige afwikkeling te krijgen.

Van de liquideerende zaak werd door ons het restee- 
rende voorhanden zijnde steigermateriaal overgenomen 
tegen den prijs dien het oorspronkelijk had gekost en wel 
voor ƒ 1160.37. Wij hebben verder ons aandeel in het tekort 
bijgepast, zijnde 45 % van het aandeel van ƒ 100.—, dus 
ƒ 45.— per persoon en buitendien hebben wij gezamenlijk 
als groep nog een bedrag van ƒ 300.— aan de liquideerende 
vereeniging gegeven, omreden diverse debiteuren niet aan 
hunne verplichtingen hebben voldaan en wij liefst zoo 
spoedig mogelijk van de zaak af wilden.

Ons eerste werk begonnen wij in Augustus 1914, in 
het begin van den oorlog, waarlijk geen mooi tijdstip, doch 
wij hadden weinig keuze, de werken der oude groep waren
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klaar en nu moesten wij, trots allen oorlog, het begin maken.
Het resultaat van ons werken was, dat wij met het 

einde van 1914 met 15 groepsleden waren en nog voor 
ƒ 1500.— aan steigermateriaal en gereedschappen hadden 
aangeschaft, zoodat wij, na afschrijving op den ouden over
genomen rommel van ruim 50 %, een bezit aan steiger
materiaal en gereedschappen hadden van ruim ƒ 2000.—.

Behalve de groepsleden, hebben nog een 5-tal metse
laars en 6 opperlieden tijdelijk bij ons gewerkt.

In den loop van 1915 zijn de zaken niet zoo voordeelig 
gegaan; door gebrek aan werk hebben wij maanden lang 
maar met enkele groepsleden gewerkt en waren de overigen 
werkloos of werkten tijdelijk bij patroons.

In het laatste gedeelte van het jaar is hierin eenige 
verandering gekomen en werken wij nu, in April 1916, met 
een 5-tal niet-groepsleden.

De arbeidstijd in onze groep is in overeenstemming 
met de plaatselijke gewoonten en het loon is voor allen, 
metselaars en opperlieden, gelijk en bedraagt 42 ct. per uur.

Aan onze groep is verder een onderling ziekenfonds 
verbonden, waarin door de leden per week 10 cent wordt 
gestort en door de groep per lid en per week 10 cent wordt 
bijbetaald, de uitkeering bij ziekte bedraagt ƒ 12.— per 
week. Verder zijn de groepsleden verzekerd tegen onge
vallen in en buiten bedrijf tegen een uitkeering van ƒ 21.— 
per week; de premie hiervoor wordt betaald door de groep.

Alhoewel wij doordrongen zijn van het beginsel van 
G.G.B., durven wij ons toch niet aan toekomst-beschou- 
wingen overgeven. Ook is onze groep nog te jong, om een 
staat van dienst te kunnen overleggen. Doch dit kunnen 
wij er wel van zeggen: dat het onze overtuiging is, dat er 
geen andere oplossing is om de heerschende sociale wan
toestanden op te heffen dan dat de arbeider zich zelven 
bekwaamt als regelaar van den arbeid en verdeeler van de 
producten.

Werkers, werkt voor elkander ! zij ons begin en uit
gangspunt.

F. A. J. DREWES, bedrijfsleider.



Onze Spaar-Voorschotbank

De werkdadigste steun voor G.G.B. wordt gegeven door 
deel te nemen in de Spaar-Voorschotbank, waarvan de sta
tuten luiden:

ARTIKEL 1.

De Spaar-Voorschotbank is een instelling van de konink
lijk goedgekeurde vereeniging „Gemeenschappelijk Grond
bezit” en staat als zoodanig onder het algemeen beheer 
van het hoofdbestuur dezer vereeniging.

ART. 2.

De bank stelt zich ten doel geldelijke voorschotten te 
verstrekken aan de erkende groepen van G.G.B.

ART. 3.

De inkomsten der bank bestaan uit:
a. Stortingen van obligatienemers;
b. „ op spaarboekjes ter verkrijging van obli

gaties ;
c. winsten der Bank;
d. winstaandeelen der groepen en coöperaties, aange

sloten bij de vereeniging G.G.B. (Art. 9 der statuten);
e. schenkingen.

ART. 4.

De Bank geeft een onbepaald aantal obligaties uit, elk 
groot 5 gulden en hooger. De obligaties zijn gesteld op naam 
of aan Toonder en doen een rente van 3% 's jaars.
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ART. 5.

Ten einde de gelegenheid zoo ruim mogelijk te stellen 
een of meer obligaties te verwerven, worden door de Bank 
spaarboekjes uitgegeven, waarop een obligatie met spaar- 
zegels kan worden volgestort.

ART. 6.

Alleen bij overlijden of vertrek naar het buitenland — 
waarvan schriftelijke bewijzen ten genoege van de directie 
der Bank moeten worden overlegd — kunnen gedeeltelijk 
gestorte bedragen van ƒ 5.— aan erfgenamen van spaarders 
of aan houders van spaarboekjes worden terugbetaald.

ART. 7.

Indien mogelijk, wordt jaarlijks 4 % van het nog te boek 
staande op obligaties gestort kapitaal uitgeloot. Afwijking 
van deze bepaling behoeft de goedkeuring van de Algem. 
Vergadering van G.G.B.

ART. 8.

De uitloting zal plaats hebben in October en de uitbe
taling na 1 Januari d. a. v. Bekendmaking van de uitlotingen 
met opgave van getal en nummers der obligaties zal geschie
den in „Vrije Arbeid" en in minstens nog twee andere bladen.

ART. 9.
De rente eener obligatie wordt gerekend te zijn ingegaan 

den 1en Januari na de volstorting.

ART. 10.
Coupons, vijf jaar na het verschijnen niet ingewisseld, 

vervallen ten gunste van de Bank.

ART. 11.
De termijn van inwisseling van uitgelote obligaties is 

gesteld op vijf jaren. Daarna vervallen deze uitgelote en 
niet-ingewisselde obligaties mede ten voordeele van de Bank.



46

Eenmaal uitgelote obligaties doen geen rente meer.
Ieder, ten wiens name obligaties staan en wiens adres 

bij de Bank bekend is, ontvangt de jaarrente franco toe
gezonden.

Voor zoover obligaties op naam worden uitgeloot en 
het adres van den obligatiehouder bij de Bank bekend is, 
zal het uitgelote bedrag’ per aangeteekenden brief vrachtvrij 
aan den obligatiehouder worden overgemaakt.

ART. 12.
Hei beheer der Bank is opgedragen aan een college 

van drie commissarissen, door het hoofdbestuur van G.G.B. 
gekozen, benevens aan een administrateur, die tevens admi- 
nistrateur-adviseur der groepen kan zijn.

ART. 13.
De Commissie van Beheer is bevoegd tot het aanstellen 

van agenten, die voor hunne bemoeiingen 2 % van het door 
hen gestorte bedrag kunnen erlangen.

Het verdere personeel der Bank zal op voordracht van 
de Comm. van Beheer door het H.B. van G.G.B. worden 
gekozen.

ART. 14.
De aanvragen om voorschotten moeten schriftelijk 

worden ingediend aan de Commissie van Beheer en behoor
lijk zijn toegelicht.

ART. 15.
Voorschotten boven ƒ 100.—- kunnen alleen worden 

verleend met toestemming van de geheele Commissie van 
Beheer.

Eveneens is toestemming van de geheele Commissie 
vereischt ook voor sommen beneden ƒ 100.—, indien de 
aanvragende groep reeds een schuld heeft bij de Bank van 
ƒ 500.—, of wanneer binnen een tijdperk van 3 maanden 
bij herhaling zoodanige aanvraag geschiedt.

In alle andere gevallen zal voor het verleenen van 
hoogstens ƒ 100.— en voor een termijn van hoogstens 1 
maand aangevraagd, de toestemming noodig zijn van ten 
minste één der commissarissen en van den administrateur.
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ART. 16.

De voorschotten worden verleend tegen een rentever
goeding van 4 % ’s jaars, hetzij op hypotheek, hetzij tegen 
afgifte van een schuldbekentenis, waarin de voorwaarden 
van terugbetaling als anderszins behoorlijk zijn geregeld.

ART. 17.

Bij afwijzing van een verzoek om voorschot heeft de 
betrokken groep het recht daartegen in hooger beroep te 
gaan bij het hoofdbestuur.

ART. 18.

De verdere organisatie der Bank zal worden geregeld 
bij huishoudelijk reglement door het hoofdbestuur te ont
werpen en goed te keuren.

Goedgekeurd door de Algemeene Vergadering 
der Vereeniging G.G.B., gehouden te Amster
dam, 26 Januari 1908.

Personen, die geneigd zijn een of meerdere obligaties 
te nemen, spaarder willen worden of eenige verdere inlich
ting wenschen, gelieven zich te wenden tot den Administra
teur der Spaar-Voorschotbank: J. Methöfer, Marconistraat 
38, Den Haag.



Naschrift.

Zonder twijfel zullen de lezers, die onbevooroordeeld 
van vorengaande bladzijden hebben kennis genomen, sym
pathie gevoelen voor hetgeen door de Vereeniging „Gemeen
schappelijk Grondbezit" wordt beoogd. Zeker, de resultaten 
hadden grooter kunnen zijn, doch men vergete niet, dat 
begonnen werd met voor het meerendeel onzaakkundige 
personen, terwijl het bedrijfskapitaal in de meeste gevallen 
onvoldoende was. Daarom kunnen wij trotsch zijn op onze 
groepen en de door haar bereikte resultaten. Wij gaan dus 
voort op den ingeslagen weg en hopen steeds meerdere 
sympathie te mogen ondervinden. Ook van u, geachte lezer ! 
Deze sympathie kunt ge bewijzen door overal onze groepen 
te bevoordeelen en te recommandeeren, onze geschriften 
te koopen, en ten slotte toe te treden als lid van onze Ver
eeniging. Gij kunt dit doen, voorzoover ge woonachtig zijt 
in de plaatsen waar afdeelingen gevestigd zijn, bij de afdee- 
lings-secretarissen, hieronder genoemd. Woont ge buiten 
deze plaatsen, dan kunt ge u opgeven als algemeen lid bij 
den secretaris van het Hoofdbestuur: A. Altink, Sint Jans- 
straat 21, Amsterdam.

De contributie bedraagt f 2.50 per jaar. Leden ontvangen 
het maandblad gratis.

HET HOOFDBESTUUR.

AFDEELINGS-SECRETARISSEN:

AMSTERDAM : J. Kromhout van der Meer, 1e Keuche- 
niusstraat 11, 2e étage.

DEN HAAG: H.D.M. Wehrens, Scheepersstraat 148. 
GRONINGEN: P. Bij de Leij, p/a Sigarenfabriek „De 

Pionier".
KOOG-ZAANDIJK: M. Krom, Parkstraat, Zaandijk.
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