
Een Lepel van ‘De Toekomst’  1888-1938 
 
De onderstaand afgebeelde lepel vond ik op een rommelmarkt. De lepel was geheel zwart en 
dus heb ik wel even moeten poetsen om hem weer toonbaar te maken. 
 

    

Lepel (verzilverd) 
 
Afmetingen:  
15 cm lang en 3,3 cm breed 
 
Opdruk voorzijde:  
 
Afbeelding van de Martinitoren 
te Groningen met omliggende 
gebouwen.  
 
Daaronder de letters: C d T 
(Coöperatie de Toekomst) 

 
 
Tekst op achterzijde:  
 
1888 de Toekomst 1938 
 
Merken op achterzijde:  
 
HAKA  
(het levensmiddelenmerk van 

alle socialistische 

verbruikscoöperaties) 

 
90  

 

 

Over de reden van de uitgave  
van de lepel en de Coöperatie  
de Toekomst en de HAKA vond 
ik op het internet allerlei 
informatie. 
 
Hiervan en met name de situatie 
te Groningen heb ik het een en 
ander verzameld en geef ik hierna 
weer. 

 
 

 
 
      Uithuizen, 7 januari 2018, B.D. Poppen   



De Toekomst te Groningen 1888 - 1938 
 

Een eigen gebouw voor de arbeidersbeweging 
 
Aan het eind van de 19-de eeuw was de socialistische beweging in Noord-Nederland sterk. 
Domela Nieuwenhuis ging vaak op propagandatocht en kwam regelmatig in Groningen.  
Maar het was voor de arbeidersbeweging niet eenvoudig om een zaal te huren. Uitbaters 
waren bang andere klandizie te verliezen. 
De organisaties van de arbeidersbeweging, als de SDB (Sociaal Democratische Bond) en 
verschillende arbeidersverenigingen waren regelmatig op zoek naar zalen voor hun 
bijeenkomsten. Dat was niet eenvoudig, daar veel uitbaters niet bereid waren zalen te 
verhuren omdat ze bang waren andere klandizie te verliezen. 
Om een eind aan de zalennood te maken nodigde Joan Nieuwenhuis (gemeentelijk architect) 
in 1885 de besturen van alle bestaande werkliedenverenigingen uit in het gebouw van de 
meubelmakersgezellenvereniging De Eendracht aan de Zuiderbinnensingel om het 
zalenvraagstuk te bespreken. Dit leidde tot oprichting van de Groninger Arbeiders 
Maatschappij.  
Al snel bleek het gebouw De Eendracht voor de groeiende arbeidersbeweging te klein. Men 
had gehoord dat in Gent een bloeiende coöperatie bestond, die een eigen gebouw 
exploiteerde, waarvan een bakkerij het voornaamste onderdeel was.  
In mei 1887 besloot de Groninger Arbeiders Maatschappij een Coöperatieve Broodbakkerij 
op te richten. Joan Nieuwenhuis ontwierp het gebouw van de Coöperatieve Productie- en 
Verbruiksvereniging De Toekomst u.a.  
De statuten en de begroting werden opgesteld en met een borgstelling van de 
kapitaalkrachtige heren J.E. Scholten, Prof. Drukker en Jhr. Albeda van Ekenstein werd de 
bouw mogelijk. 
 

 

In juli 1888 werd De Toekomst als eerste coöperatie 
in Nederland in gebruik genomen.  
Het gebouw bestond uit twee woningen met elk twee 
vertrekken waarvan één keldervertrek. Hierachter 
magazijnen en de bakkerij, evenals een kantoortje. 
Op de eerste verdieping waren een grote vergaderzaal 
van 160 m2, een leeszaaltje, een toneel en bestuurs- 
en kleedkamer.  
De bakkerij had voor die dagen een ruime 
werkplaats, de beste in de stad Groningen. 
De eerste doelstelling van de coöperatieve 
Vereniging De Toekomst was dus het verkrijgen van 
zaalruimte. Maar ook de Coöperatieve Productie- en 
Verbruiksvereniging was belangrijk om kwaliteit van 
de producten te creëren en de winst van de coöperatie 
te gebruiken voor de doelstellingen van de 
arbeidersbeweging.  

 
In de eerste jaren van De Toekomst was er nog geen winst. De geldmiddelen waren schaars en 
bestuursleden moesten soms van hun karig inkomen geld voorschieten. Leveranciers leverden 
vaak niet, uit vrees voor de particuliere bakkers. 
 



In de eerste twee decennia van het bestaan van De Toekomst zijn regelmatig de statuten 
veranderd. Hieruit zijn een aantal ontwikkelingen te herleiden. De coöperatieve vereniging 
was voortgekomen uit de arbeidersbeweging en alleen arbeiders konden van de coöperatie lid 
worden. Zij zagen de arbeidersbeweging als een ongedeelde beweging. Dat was in de statuten 
vastgelegd. Dit betekende dat zij volgens de statuten godsdienstig en politiek neutraal waren. 
Als onderdeel van de arbeidersbeweging was De Toekomst solidair bij stakingen door brood 
aan de stakers te geven.  
De SDB vroeg in 1892 om bij de 1 mei-viering een rode vlag aan het gebouw van De 
Toekomst te mogen hangen. Dat was blijkbaar te politiek. Want het werd alleen toegestaan als 
er een witte baan in het midden zou worden aangebracht waarop stond: ‘voor de acht-uren-
dag’. 
 

 

Uit de verschillende wijzigingen van de statuten 
blijkt dat langzaam de maatschappelijke 
doelstellingen van de vereniging op het tweede plan 
komen. De nadruk kwam te liggen op de ‘verbetering 
van de stoffelijke toestand van haar leden’. De 
jaarlijkse winst werd verdeeld, eenderde voor het 
reservefonds, eenderde voor de aflossing van 
schulden en eenderde werd onder de leden verdeeld. 
In 1905 werden de statuten als volgt gewijzigd: 30% 
voor het reservefonds, 45% wordt onder de leden 
verdeeld, 10% wordt afgedragen aan de SDAP en 
eveneens 10% aan de Groninger Bestuurdersbond 
(FNV/NVV). De resterende 5% kreeg het bestuur in 
handen voor bijzondere gevallen, ter ondersteuning 
van de arbeidersbeweging. We zien het percentage 
voor de leden stijgen en tevens de maatschappelijke 
doelstelling groeien door financiering van onderdelen 
van de arbeidersbeweging.  

 
De ondersteuning betekende een duidelijke keuze voor de sociaaldemocratische partij en de 
vakbeweging. 
In 1912 worden de statuten opnieuw gewijzigd. De winstdeling levert nu het volgende beeld 
op: 65% voor de leden, 15% voor het reservefonds, 5% voor de SDAP en 5% voor de 
economische arbeidersbeweging, 2% in handen van het bestuur en 7% voor het op te richten 
pensioenfonds voor het personeel. Het aandeel van de leden groeit opnieuw, het aandeel voor 
de maatschappelijke doelstelling neemt af. 
 
In de daarop volgende jaren wordt de bijdrage aan de SDAP en de vakbonden verlaagd tot 
3%. In 1920 werd De Toekomst na veel discussie lid van de Centrale Bond van Nederlandse 
Verbruikerscoöperaties. Deze landelijke organisatie schreef voor dat er geen winstuitkering 
mocht plaatsvinden aan maatschappelijke organisaties. In de statuten van 1922 is dan ook 
vastgesteld dat in een periode van vijf jaar de bijdrage aan SDAP en GBB (vakbeweging) 
wordt afgebouwd. De coöperatieve activiteiten worden in de dagelijkse gang van zaken steeds 
belangrijker. De activiteiten richten zich vooral daarop. De maatschappelijke strijd komt op 
het tweede plan. 
De broodbakkerij met de broodbezorging was na enkele jaren een groot succes. De capaciteit 
werd met verschillende ovens uitgebreid. In de loop van haar vijftigjarig bestaan zijn de 
activiteiten van De Toekomst verder uitgebreid.  



Verschillende voorstellen werden in de eerste jaren aan de ledenvergadering voorgesteld: een 
kamer met verpleegartikelen, een volksapotheek (wordt niet uitgevoerd), verstrekken van 
cokes uit eigen voorraad in de strenge winter van 1890/1, kruidenierswaren. 
Uiteindelijk werd de bakkerij te klein. Na de Eerste Wereldoorlog is daarvoor nieuwe 
huisvesting gevonden aan het Taco Mesdagplein. Het gebouw De Toekomst werd verbouwd, 
en er wordt een slagerij in gehuisvest. Vele andere zaken zijn bestudeerd en uitgevoerd. Vanaf 
1910 werden er winkels in de arbeiderswijken in Groningen opgericht als filialen van De 
Toekomst waar manufacturen, aardappels en groenten, brandstoffen, enz. werden verkocht. 
De Toekomst is dan in circa 16 panden in de stad Groningen gehuisvest. 
 
De coöperatie heeft een zeer actieve rol gespeeld in Groningen en omgeving. Ook in de 
provincie werden coöperaties opgericht die zich wilde aansluiten bij De Toekomst. Het 
bestuur besloot de regionale coöperaties te ondersteunen met boekhouding en inkoop, maar 
volledig zelfstandig te laten functioneren. 
 
Na het 50-jarig jubileum bleef De Toekomst bestaan met haar vele vestigingen in Groningen. 
Het oorspronkelijke pand dat was gebouwd en opgericht om de vergadernood te verminderen, 
werd uiteindelijk in haar jubileumjaar bij publieke verkoping verkocht. 
 
Ed van Eijbergen   april 2009 
 
Geraadpleegde literatuur 

H.A. Bastiaans, “De Toekomst” 50 jaar, De Toekomst 50 jaar: geschiedkundig overzicht van 
de Coöp. productie- en verbruikersvereniging “De Toekomst” u.a. te Groningen, 1938 
H. van der Lee, De Toekomst, Groningen, uitgegeven Vlaardingen, november 1992 
 
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/de-toekomst-groningen-1888-1938/ 

 
 

 
 
De Toekomst. 25 sep 2016 - J.H. Boersema (Web beheer Groningen stad) 
Ter gelegenheid van de nieuwe FNV lokaal website: een blik terug op het begin.  
‘De Toekomst’ was van 1888 tot 1938 het eerste Vakbondsgebouw te Groningen. 
In juli 1888 werd De Toekomst als eerste coöperatie in Nederland in gebruik genomen (bron: 
Stichting Vrienden van de Historie van Vakbeweging. 
 
https://lokaalfnv.nl/regio/groningen/actueel/2016/09/oude-vakbondsgebouw 



De Toekomst, tempel van de oude beweging 
 
Geplaatst op: 5 november 2007 | Auteur: groninganus  
 
Ik kwam vanmiddag langs ‘De Toekomst’ aan de Coehoornsingel, een gebouw dat opgeknapt 
en verbouwd is. Sinds deze zomer was de pandnaam al zichtbaar in een vak bovenaan de 
gevel: 
 

 
 
De rest van het pand bleef nog een poos in de steigers staan, maar die zijn onlangs verwijderd.  
Volgens een bord op een raam verhuurt ‘Beter Wonen’ er ruimtes. Op hun website stond, dat 
het ging om ateliers, maar inmiddels is die pagina weer weg en volgens een buurman 
gebeurde er weinig in het pand: 
 
De Toekomst werd in 1888 gebouwd als het drankloze onderkomen van de Groninger 
Arbeidersmaatschappij en Coöperatie De Toekomst. Ook is er veel vergaderd. Zo vond er 
eind 1893 het landelijke congres van de oude socialistische beweging plaats, dat de scheiding 
der geesten tussen anarchisten en sociaal-democraten onvermijdelijk maakte.  
Aan de voorstellingen boven de ramen is er van die tweedracht nog niets te merken. De ene 
symboliseert met schaaf, troffel, aambeeld, schrijven en lectuur de opbouw van het 
socialisme: 
 
Terwijl de andere gewijd is aan de hier nog gevestigde coöperatieve bakkerij die in 
verschillende volkswijken verkooppunten had, maar haar puike broodjes zo te zien ook met 
de bakkerskar aan de man bracht: 



 
 

  
 
https://groninganus.wordpress.com/2007/11/05/de-toekomst-tempel-van-de-oude-beweging/ 



Hectiek in De Toekomst 
 
Geplaatst op: 4 februari 2014 | Auteur: groninganus  
 

 
 
    “Toen kwamen mannen als Troelstra en anderen naar voren en de felheid en verbetenheid 
waarmee zij de stampvolle zalen van het gebouw De Toekomst toespraken had tot gevolg dat 
er grote opgewondenheid heerste. Tafels en stoelen vlogen soms door de lucht! Mijn collega’s 
en ik zaten aan de perstafel. En eerlijk gezegd, wij zaten wel eens in de piepzak. Ik wil maar 
zeggen, dat aan het beroep van journalist in die tijd wel enig risico was verbonden.” 
 
Aldus de oud-verslaggever Albert Tonkens over de tijd (1900-1911) dat hij bij het 
Nieuwsblad van het Noorden werkte. Bron: dezelfde krant van 2 januari 1965 (rubriek 
‘Noorder Rondblik’). 
 
https://groninganus.wordpress.com/?s=De+Toekomst%2C+tempel+van+de+oude+beweging 



‘De Toekomst’, Taco Mesdagplein 
 
Geplaatst op: 7 juli 2008 | Auteur: groninganus  
 
“De ingang van het gebouw werd en wordt nog gevormd door een poort, versierd met 
beeldhouwwerk van A. van der Lee.” 
 

 
 
“De beide opgaande zijden dezer poort worden gevormd door twee meer dan levensgrote 
figuren. Aan de ene zijde een landarbeider met zijn schop…” 
 

  
 
“…aan de andere kant een industrie-arbeider met zijn voorhamer. Zij zijn de symbolische 
voorstelling van de arbeid, waarop heel de maatschappij steunt.” 
 



“Op hun nekken rust een fries, waarin een zinnebeeldige voorstelling is gebeeldhouwd. In het 
midden gaat de zon op over een betere, meer op broederschap gebaseerde wereld en over die 
zon heen reiken twee figuren elkaar de hand, als symbool van de saamhorigheid van alle 
mensen.” 
 

 
 
“De mannenfiguur rechts, met de vlag, wijst aan hen die volgen de weg naar die betere 
wereld…” 
 

  
 
“…aan de andere zijde geven de figuren van een man met vrouw en kind en van de oude man 
aan, dat de betere wereld slechts bereikt zal worden als allen eendrachtig optrekken.” 
“Moge deze allegorische voorstelling van het coöperatieve streven velen inspireren om mede 
te strijden voor een rechtvaardiger samenleving. Het is slechts een strijd van den geest, niet 
van het geweld, doch hij moet gevoerd worden voor de toepassing van het coöperatieve 
beginsel, op het practische leven van alle dag en onze strijdleuze is: Eén voor allen, allen voor 
één!” 



In het voorjaar van 1913 verhuisde coöperatie ‘De Toekomst’ haar bakkerij en 
bedrijfskantoren naar het Taco Mesdagplein, nadat ze als grootwinkelbedrijf aan de 
Coehoornsingel uit haar jasje was gegroeid. De geciteerde passages komen uit het tamelijk 
zeldzame gedenkboekje De Toekomst 50 jaar; Geschiedkundig overzicht van de Coöp. 

Productie- en Verbruiksvereniging ‘De Toekomst’ u.a te Groningen, aan de hand van haar 

notulen samengesteld door den tegenwoordigen directeur H.A. Bastiaans (Groningen 1938). 
Al is de Toekomst allang verdwenen, in het pand zit nog steeds een coöperatie, maar dan van 
schippers, voor de aankoop van oliën, vetten etc. 
Ik was nog nooit in die straat geweest, maar had het fries wel eens gezien in een of ander boek 
over het socialisme hier in Groningen. Sinds medio mei, toen Suzanne een foto van het 
kunstwerk op Flickr plaatste, had ik al zin om het eens te gaan bekijken. Door de aankoop van 
dat gedenkboek kwam het er vanmiddag van. 
 
De figuren bij de poort in de ‘60ger jaren (?) zijn weggehakt omdat de vrachtwagens van de 
toenmalige laagschedelige eigenaren/gebruikers er niet door konden. Na luide protesten van 
de buurt en artikelen in het Nieuwsblad, zijn ze toen gereconstrueerd. 
Het wegbreken van de hoofden is gebeurd in 1973 of 1974 in opdracht van het bakkersbedrijf. 
De beelden zijn gerestaureerd in de jaren ‘80. Zie het DAGboek ‘Deur toedoen. De 
Verborgen Stad Groningen (1997). 
Pag. 53 van het getipte boekje zegt dat de arbeiders in 1973 werden onthoofd door de 
bakkerij. Voor de aanschaf van nieuwe vrachtwagens had de bedrijfsleider de poort wel 
opgemeten, maar binnenwerks – hij hield geen rekening met de uitstekende hoofden die toen 
maar werden verwijderd. 
 
Uit het archief is me gebleken dat de (bakkerij van) Co-op Noord in 1976 failliet- en in 1977 
overging in de Edah. Bij de reconstructie van de jaren tachtig - ook op aandrang van PvdA-
politici - zijn echter de oorspronkelijke hoofden niet teruggezet, want getuige enkele foto’s 
van de oorspronkelijke arbeiders in de fotomap van de Taco Mesdagstraat kregen de 
onthoofde lijven andere koppen! 
 
Piet Knollema, 1 juli 2017 om 23:39  
Zo ongeveer gedurende de jaren 50 van de vorige eeuw werkte ik bij de kruideniersafdeling 
van DE TOEKOMST, zoals de organisatie meestal genoemd werd. Rond 1960 kende men 
rond de 25 kruidenierswinkels. Die werden bevoorraad vanuit het magazijn aan de Hofstede 
de Grootkade. Aan het Taco Mesdagplein zat naast het kantoor de bakkerij. Iedere morgen 
zwierven tientallen broodlopers vanuit de poort de stad in. De meesten met een handkar, 
waarvan sommigen van indrukwekkende grootte. Als er sneeuw lag - en dat leg er in die nog 
vaak - stonden aan de poort werkloze mannen in de hoop dat ze de broodloper tegen een 
geringe vergoeding mochten helpen de kar door de sneeuw te duwen. Zo’n broodloper moest 
dan met zijn handkar bijvoorbeeld eerst naar de Oosterparkbuurt (plan Oost) of Helpman. 
De vrouwen waren vrijwel allemaal thuis want naast de bakker, kwam ook de melkboer 
dagelijks langs en één of twee keer per week de groentenman. De huur werd wekelijks aan de 
deur geïnd net als het abonnementsgeld voor de krant en de verzekeringspremies. De slager 
kwam vaak langs om te vragen wat er voor het weekend bezorgd mocht worden en de 
kruidenier kwam “het boekje” halen, waarna later in de week de bestelde boodschappen 
werden bezorgd. Alleen daarom al had menige huisvrouw geen tijd om buitenshuis te werken. 
Dat is allemaal wel drastisch veranderd. 
 
https://groninganus.wordpress.com/2008/07/07/de-toekomst-taco-mesdagplein/ 

 



Was de bol op vakbondspand De Toekomst 

een wereldbol of niet?  
 

 
 
Foto Corné Sparidaens  

 

 
 
Groningen, Toen mars de wereld nog was.Een wereldbol op het pand De Toekomst aan de 

Coehoornsingel aan Groningen. Foto: Google Streetview  

 
De wereldbol aan de voorgevel van vakbondspand De Toekomst aan de Coehoornsingel in de 
stad is onlangs oranje geschilderd. Dat mag niet, oordeelt de gemeente.  
 
De Toekomst is een gemeentelijk monument waaraan niets veranderd mag worden, zeker niet 
zonder toestemming. Een paar weken geleden is de wereldbol tijdens schilderwerkzaamheden 
‘meegenomen’. De groenblauwe kleuren hebben plaatsgemaakt voor oranje. 



Oplettende voorbijgangers maakten de gemeente attent op de verandering. Die besloot in te 
grijpen omdat het pand sinds een jaar of twee een beschermd monument is. De wereldbol 
maakt deel uit van de ‘architectuurhistorische waarden’ en is volgens de gemeentelijke 
monumentencommissie ‘een decoratie in eclectische stijl’. 
 
De gemeente heeft de eigenaar van het pand per brief gesommeerd om de voorgevel voor 1 
juli in oorspronkelijke staat terug te brengen. Gebeurt dat niet dan volgt er een juridische 
procedure en eventueel een dwangsom. ,,Zo zijn de regels”, zegt gemeentelijk woordvoerder 
Hans Coenraads. ,,We willen een monument graag als zodanig behouden. Oorspronkelijk was 
de bol wit. Misschien moeten we als gemeente in gesprek met de eigenaar.” 
 
Een van de eigenaren van De Toekomst is Berry Kemkers. Hij kocht het pand in 2007 met 
twee compagnons. Toen ze het gebouw onder handen namen, kwam onder een centimeter 
laag verf de naam van De Toekomst tevoorschijn, evenals fraaie voorstellingen in reliëf boven 
de ramen. ,,De bol waar het nu over gaat was op dat moment goudkleurig. Wij besloten er een 
wereldbol van te maken, dat vonden we grappig”, zegt Kemkers. 
 
Monumentale status 

Toen het pand werd benoemd tot gemeentelijk monument was de bol een wereldbol en 
zodoende valt die vorm onder de monumentale status. Kemkers is zich van geen kwaad 
bewust. ,,In originele staat was de bol geen wereldbol, die hebben wij ervan gemaakt.  
Duiven hadden de wereldbol in de loop der jaren vernield. Een overbuurvrouw voert die 
beesten helaas. We kwamen een kunstenaar tegen en die zei: ,,De Toekomst is Mars”. 
Vandaar dat ie nu oranje is.” Hij heeft nog geen brief ontvangen van de gemeente. 
 
Voormalig eigenaar van De Toekomst is Max de Zee die het pand in 1973 kocht. Destijds zat 
studentenvereniging Unitas erin. ,,De bol was toentertijd ecru van kleur. Toen wij het 
verkochten in 2007 hebben de nieuwe eigenaren er een wereldbol van gemaakt, wat nergens 
op slaat want het heeft niets te maken met de oorsprong van het pand.” 
 
De Toekomst 

De Toekomst werd in 1888 gebouwd als het drankloze onderkomen van de Groninger 
Arbeidersmaatschappij en Coöperatie De Toekomst. Gemeentelijk architect Joan 
Nieuwenhuis ontwierp het. Het werd een vergaderlocatie van de socialistische beweging.  
Eind jaren dertig nam regenkledingfabriek Piccadilly er zijn intrek.  
Tientallen jaren later zat Unitas erin, waarna het omgebouwd werd tot kantoorruimte.  
Nu is de 850 vierkante meter die het gebouw telt verdeeld over negentien woonruimtes. 
 
http://www.dvhn.nl/groningen/Was-de-bol-op-vakbondspand-De-Toekomst-een-wereldbol-of-

niet-22243543.html 

 
 

  



De Poort van De Toekomst in Groningen 

 

 
 
Groningen Binnenstad-west - Poort van De Toekomst  

 
Deze poort uit 1913 met beelden en reliëfs in de gevel van het kantoorgebouw van de 
voormalige socialistische coöperatieve bakkerij, productie- en verbruiksvereniging ‘De 
Toekomst’ staat aan het Taco Mesdagplein. De Toekomst was eerder gevestigd aan de 
Coehoornsingel. De beelden zijn vervaardigd door de Groninger beeldhouwer A. van der Lee. 
Het werk heet ‘Poort van De Toekomst’. 
 
26 mei 2017  
 
Marijke Brouwer 
 
 
http://groningeninbeeld.rtvnoord.nl/index.asp?id=6573 

 
 
 

  



Poort van De Toekomst in Groningen 
 

 
 
Taco Mesdagplein 7 A, 9718 KE Groningen 

Bouwjaar: 1913. Architect: A.M. van der Lee (poort)  

 
Inleiding POORT met beelden en reliëfs in de gevel van het kantoorgebouw van de 
voormalige socialistische coöperatieve bakkerij ‘De Toekomst’ uit 1913. Het kantoorgebouw 
is ontworpen door de Amsterdamse architecten Z. Gulden & M. Geldmaker. De beelden en 
het fries, die de arbeid symboliseren, zijn vervaardigd door de Groninger beeldhouwer A. van 
der Lee.  
Omschrijving Rechthoekige poort met zandstenen omlijsting waarbij op decoratieve wijze aan 
weerszijden op de hoeken twee beelden in de vorm van mansfiguren met gereedschap zijn 
uitgebeeld: links een industrie-arbeider met voorhamer, rechts een landarbeider met schop. 
Boven de poort bevindt zich een verhoogd rechthoekig fries van zandsteen waarop in het 
midden een stralende zon en zes naakte figuren zijn uitgebeeld.  
Waardering Rijk gebeeldhouwde poort, onderdeel van het kantoorgebouw van de voormalige 
socialistische coöperatieve bakkerij ‘De Toekomst’, van algemeen belang vanwege zijn 
cultuurhistorische waarde en vanwege de gaafheid en de uniciteit (op regionaal niveau) van de 
decoraties en vanwege zijn betekenis voor de sociale geschiedenis van de sociaal-
democratische arbeidersbeweging.  
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
 
Rijksmonument nummer: 485244 
 
http://rijksmonumenten.nl/monument/485244/poort-van-de-toekomst/groningen/ 

 



 
 
Aan het driedelige, zandstenen beeldhouwwerk is de naam verbonden van Arie van der Lee 

(1872-1959), zoals de signering op het reliëf boven de poort te lezen geeft. 

 
Het zijn kenmerkende overblijfselen uit de decennia rond 1900. Een tijd waarin onder grote 
groepen schrijvers, architecten, beeldende kunstenaars en anderen de heilige overtuiging 
heerste dat een rechtvaardiger maatschappij binnen handbereik was. Dat bevlogen ideaal en 
het geloof in solidariteit en de ‘maakbaarheid’ van een betere mens, aan wiens geluk ook de 
beeldende kunst een steentje zou kunnen bijdragen, kende grofweg twee exponenten: het 
katholicisme en het socialisme. De kunsten behoorden bij te dragen aan de morele en 
esthetische verheffing van het volk. Het artistieke ideaal was de middeleeuwse kathedraal, als 
(vermeende) uiting van ‘gemeenschapskunst’ en teken voor de samenleving. In de 
voorstellingen aan het coöperatiegebouw is de ‘één voor allen, allen voor één’-gedachte 
nadrukkelijk present. 
 
Harry Perton  

Hier zat coöperatie De Toekomst met haar bakkerij en kantoren, nadat ze als 
grootwinkelbedrijf aan de Coehoornsingel uit haar jasje was gegroeid. Het nieuwe gebouw 
werd in het voorjaar van 1913 opgeleverd. Ik citeer pag. 50 van het pas door mij gekochte 
gedenkboek over 50 jaar de Toekomst (1938): 
“De ingang van het gebouw werd en wordt nog gevormd door een poort, versierd met 
beeldhouwwerk van A. van der Lee. De beide opgaande zijden dezer poort worden gevormd 
door twee meer dan levensgrote figuren. Aan de ene zijde een landarbeider met zijn schop, 
aan de andere kant een industrie-arbeider met zijn voorhamer. Zij zijn de symbolische 
voorstelling van de arbeid, waarop heel de maatschappij steunt. 
Op hun nekken rust een fries, waarin een zinnebeeldige voorstelling is gebeeldhouwd. In het 
midden gaat de zon op over een betere, meer op broederschap gebaseerde wereld en over die 
zon heen reiken twee figuren elkaar de hand, als symbool van de saamhorigheid van alle 



mensen. De mannenfiguur rechts, met de vlag, wijst aan hen die volgen de weg naar die 
betere wereld; aan de andere zijde geven de figuren van een man met vrouw en kind en van de 
oude man aan, dat de betere wereld slechts bereikt zal worden als allen eendrachtig optrekken. 
Moge deze allegorische voorstelling van het coöperatieve streven velen inspireren om mede te 
strijden voor een rechtvaardiger samenleving. Het is slechts een strijd van den geest, niet van 
het geweld, doch hij moet gevoerd worden voor de toepassing van het coöperatieve beginsel, 
op het practische leven van alle dag en onze strijdleuze is: Eén voor allen, allen voor één!” 
 
https://www.flickr.com/photos/ditissuzanne/2499905306/in/photostream/ 

 

 
 
[...] De poort dateert uit 1888 en vormde lange tijd de toegang tot de coöperatieve bakkerij De 
Toekomst. Deze zogenoemde volksbroodbakkerij maakte onderdeel uit van een coöperatie die 
over een groot aantal winkels in de stad beschikte. Tegen betaling van een jaarlijkse 
contributie konden leden zaken kopen als brandstof, brood en kleding en was het onder meer 
mogelijk aan een fonds voor ziekenhuisverpleging deel te nemen. Op deze wijze streefde de 
organisatie naar verbetering van het welzijn van de arbeidersklasse. 
Het reliëf rond de toegangspoort staat symbool voor de socialistische strijd, zoals die zich in 
de tweede helft van de negentiende eeuw in het kielzog van de industrialisatie ontwikkelde.  
In de opgaande zijden zijn een landarbeider met een schop en een industriearbeider met een 
voorhamer aangebracht. De gekromde figuren verbeelden de glorie van de arbeid. [...] 
 
https://www.flickr.com/photos/ditissuzanne/2499905308/in/photostream/ 

 
 
boek:  De “Toekomst” 50 jaar; geschiedkundig overzicht van de Coop. Productie- en  

Verbruikersvereniging “De Toekomst” U.A. te Groningen 

Uitgever De Toekomst, Groningen. Verschenen 1938 



De Toekomst aan de Meeuwerderweg 
 
Geplaatst op: 28 december 2009 | Auteur: groninganus  
 

 
 
Toen Martin de Vries De Komeet verkocht en ik hoorde dat er een nieuwe tapijtzaak in 
Meeuwerderweg 106 zou komen, heb ik de nieuwe eigenaar gevraagd of hij de winkelruimte 
daar ging strippen. Van Martin wist ik namelijk dat er nog oude reclame van De Toekomst op 
een muur moest zitten. Helaas stripte de nieuwe eigenaar de zaak niet en bleef het zicht op die 
oude reclame dus nog even uit. 
De Toekomst was een ‘Coöperatieve  Productie- en Verbruikersvereniging’ van socialistische 
snit, met onder meer een droge kroeg en een bakkerij, maar ook een afdeling 
kruidenierszaken. Deze laatste werd in 1909 opgericht. In 1910 kreeg De Toekomst een eerste 



kruidenierswinkel aan het Zuiderdiep, de tweede was vanaf 1 mei 1912 die op 
Meeuwerderweg 106, hoek Joachim Altinghstraat. 
De venters van De Toekomst deden in deze buurt namelijk zeer goede zaken: 
 
“De omzet in die buurt beliep toen reeds ƒ 300, – per week en men verwachtte een belangrijke 
toeneming wanneer daar een filiaal werd gevestigd…” 
 
Het winkelpand werd nota bene gehuurd van Mees, de bouwmaterialenhandelaar die eind 
negentiende eeuw de projectontwikkelaar van dit stuk Oosterpoort was geweest. Chef van het 
filiaal werd E. Blokzijl, tot dan toe eerste bediende van de winkel aan het Zuiderdiep. 
Het aantal kruidenierswinkels van De Toekomst in de stad groeide gestaag, er was geen 
volkswijk of er zat wel één. Als filiaalchef functioneerde Blokzijl goed, bij hem trad er weinig 
weegverlies op, en toen De Toekomst in 1915 een pand aan de Zuiderweg te Hoogkerk kocht, 
werd Blokzijl daar de chef van het nieuwe filiaal. J.J. Pik, eerste bediende aan de 
Meeuwerderweg, nam de opengevallen plaats van Blokzijl in. 
Pik zou tot 1924 blijven. Toen kon zijn collega van het filiaal Gerbrand Bakkerstaraat het niet 
bolwerken. Deze J. van der Woude werd overgeplaatst naar de kennelijk wat gemoedelijker 
Meeuwerderweg, terwijl Pik zijn plaats in het Oosterpark innam. 
Van der Woude bleef slechts een halfjaar. In maart 1925 werd hem ontslag verleend, terwijl 
J.W. Beijer uit Zwolle hem opvolgde. Onder zijn bestier kocht De Toekomst in 1927 het pand 
Meeuwerderweg 106 met de achterliggende woning aan de Joachim Altinghstraat voor in 
totaal 13.000 gulden. 
Kort na deze aankoop - wellicht de opmaat tot een verbouwing - ging ook Beijer naar een 
filiaal in het Oosterpark, waarbij hij aan de Meeuwerderweg werd opgevolgd door 
mejuffrouw Been. Zij zou in januari 1937 van haar taak worden ontheven en als eerste 
bediende terechtkomen in het filiaal aan de Oude Kijk in het Jatstraat. Chef Leutholff van de 
opgeheven vestiging aan de Nieuwe Ebbingestraat kwam vervolgens naar de 
Meeuwerderweg. 
Deze gegevens haal ik uit een jubileumboek van De Toekomst uit 1938. Documentatie van na 
dat jaar ontbreekt. De winkel van De Toekomst aan de Meeuwerderweg heeft zeker nog tot na 
de oorlog bestaan, maar het is me vooralsnog onbekend wanneer hij precies opgeheven is. Het 
kan ook zijn dat er nog even een Co-op heeft gezeten. 
 

7 reacties on “De Toekomst aan de Meeuwerderweg” 
catthy 29 december 2009 om 11:25  
Tot in de 50-ger jaren was er een coop Toekomstwinkel in de Oosterparkwijk in de 
Nachtegaalstraat. Ik herinner me nog goed dat wij alleen daar de booidschappen deden, ook 
de gasmunten moesten daar gehaald worden. Als lid van de cooperatie kreeg je aan het eind 
van het jaar een winstaandeel uitgekeerd. Altijd prettig in december. En het oelde ook als was 
het een klein beetje je eigen winkel. 
 
Dwarsbongel 29 december 2009 om 12:52  
Is het mogelijk dat ik in de vijftiger jaren nog handkarren (of waren het toch bakfietsen?) van 
“De Toekomst” in de stad heb zien rijden? Dat beeld dringt zich aan mij op; je weet wel, van 
die karren met een dichte bak met openslaand deksel. Net als bakkerskarren. 
 
Luc 29 december 2009 om 17:27  
Wij kregen onze boodschappen van het fileaal aan de Paterswoldseweg. Een keer in de week 
kwam een bezorger de boodschappen brengen in een grote zeildoeken tas plus het 
boodschappenboekje die hij dan weer ingevuld meenam met de lege tas. Hij kwam op een 



grote boodschappenfiets met aan het stuur drie of vier tassen, voorop een mand met tassen en 
achterop ook nog de nodige tassen. Om zijn nek hing een zwartleren bodetas voor het geld. 
Kortom het was een heel gezeul. 
 
Maartje 29 december 2009 om 19:03  
Heb je ook nog iets gelezen over een Co-op winkel in de Kijk in ’t Jatstraat waar ze textiel 
verkochten? Mijn moeder kocht daar geregeld. Toen het 1 mei was liep een van de 
verkoopsters mee in de 1mei optocht, ik zag haar als 4 jarige en riep: “kijk mam, kijk de 
juffrouw van de copelatie”. Ik had dat laatste ooit nog jonger zo gezegd en zo bleef de winkel 
thuis genoemd. Later verhuisde deze zaak naar de Guldenstraat, waar nu Selexyz is. De chef 
heette Vos. 
Mijn man heeft als 15 jarige bij de Toekomst bakkerijen gewerkt en twee jaar later reed hij 
met een bakkerskar rond. Later weer koekbakker in de bakkerij aan de HW. Mesdagplein.Tot 
1945 heeft hij daar gewerkt. 
 
Gelkinghe 29 december 2009 om 20:35  
@Dwarsbongel, 
Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Zie ook de reactie van Luc. 
@Maartje, 
De overgang Toekomst > Co-op moet ik nog documenteren, misschien stuit ik dan ook op die 
zaak in de Kiekintjat. 
Intussen heb ik even gekeken in het NvhN van eind april, begin mei 1912, of daar iets in 
stond over de opening van het filiaal aan de Meeuwerderweg. Niets! Wel ging de “lange 
stoet” van de 1 mei optocht met brandende fakkels, die die avond een “ontzaggelijke massa 
volk” op de been bracht, langs de Meeuwerderweg. Er liepen wel 32 organisaties met 21 
vaandels mee. Een van de leuzen: “Het socialisme is de trots waarop de kerk der toekomst zal 
worden gebouwd”. Coöperatie De Toekomst had in deze stoet een wagen met een paar 
paarden ervoor, waarop de leus meegevoerd werd: “In elke snee brood zit een stukje winst 
van de arbeidersbeweging”. Ook voerde de wagen een symbolische voorstelling mee waarbij 
de grossier, de makelaar en de winkelier in kruidenierswaren, in die volgorde, op de 
consument drukten. 
In die tijd bestond overigens het plan al voor de bakkerij aan het HW Mesdagplein. 
 
Dick 30 december 2009 om 00:04  
Even gezocht in het Adresboek Groningen 1950-1951: 
Coop. “De Toekomst”, 18 vermeldingen op naam, en 15 (!) filialen waaronder 
Meeuwerderweg 106, Nachtegaalstraat 2 en Oude Kijk in t Jatstraat 69 en 71.  
Bij nr 71 staat Meubelen vermeld, bij 69 Manufactuen (zetfout komt uit dit boek).  
Op 71a: A.H. Brus, Chef de bureau Coop. de Toekomst. 
 
Anneke van der Woude 18 juli 2012 om 22:10  
Ik ben geboren in de Oude Kijk in ’t Jatstraat 69a dus boven de textielwinkel. Ik herinner mij 
inderdaad dat daar een meneer Vos werkte. Wij zijn daar weggegaan in ongeveer 1955 denk 
ik. Mijn vader werkte bij Cooperatie de Toekomst als etaleur/decorateur. Hij moest elke dag 
naar een ander filiaal om daar de prijskaarten te schilderen, aanbiedingen en zo. Hij deed dat 
ook wel thuis aan de eettafel waar dan het tafelkleed vanaf kwam. In de woonkamer lagen dan 
de pas geschilderde en nog natte prijskaarten te drogen. Volgens mij schilderde hij dat met 
plakkaatverf. Vooral rood en geel. 
 
https://groninganus.wordpress.com/2009/12/28/de-toekomst-aan-de-meeuwerderweg/ 



Hoogtijdagen en slappe tijden in ‘de droge kroeg’ 
 

Geplaatst op: 25 juli 2008 | Auteur: groninganus  
 

 
 
Coöperatie De Toekomst dankte in 1888 zijn ontstaan aan het gebrek aan goede zaalruimte 
voor de arbeidersbeweging. Volgens het jubileumboekje dat ik hier laatst al eens aanstipte, 
heerste er “een ware zalennood”: 
 
“De vergaderzalen die men ter beschikking kon krijgen, waren klein en vunzig en de grotere 
kon men niet huren, omdat daarvoor het geld ontbrak”. 
 
Je zou dan denken dat het horeca-gedeelte van het coöperatieve bedrijf - waar geen alcohol 
geschonken werd -  een florissante onderneming was, maar het tegendeel blijkt waar, want 
financieel is dat “steeds een zorgenkind geweest”. Weliswaar was er de eerste jaren in het 
gebouw aan de Coehoornsingel een goede zaalbezetting en een “vrij druk cafébezoek”, maar 
ook toen al was het resultaat slecht. Verder zou er zelfs geen enkel jaar winst worden 
gemaakt. In de eerste dertig jaar moest er per jaar gemiddeld 1225 gulden bij, geld dat vooral 
uit de bakkerij kwam. 
De Groninger socialisten hebben heus wel geprobeerd er wat meer schwung in hun ‘droge 
kroeg’ te krijgen, door toneeluitvoeringen, concerten en café-chantants, maar dat zette 
allemaal weinig zoden aan de dijk en daarom werd de horeca tussen 1897 en 1900 zelfs even 
verpacht. Diverse keren is de boel ook gezelliger gemaakt of gemoderniseerd, maar dat haalde 
evenmin veel uit. In 1930 en in 1936 gingen respectievelijk het café en de zalen dicht. 
Het jubileumboekje zegt niets over hoogtijdagen en slappe tijden, maar het geeft in twee 
tabellen wel omzetcijfers van de horeca, die ik in het volgende grafiekje heb verwerkt: 
 
In de eerste jaren was het er dus druk. Daarna zien we begin jaren 1890 de belangstelling 
inzakken, wat zal liggen aan de strijd tussen de parlementaire en de anarchistische vleugel van 
de Sociaal Democratische Bond (SDB). Wel lijkt de zaak na de afsplitsing van de SDAP 



(1894) weer even op te leven, maar na de verpachtingsperiode (1897 - 1900) en tot de Eerste 
Wereldoorlog zijn de omzetten vrijwel nooit meer zo hoog geweest als in het begin. 
In de revolutionaire tijd aan het eind van die Eerste Wereldoorlog (Rusland, Spartakisten, 
Troelstra) is er een enorme opleving. Ik denk dat veel mensen toen de politieke debatavonden 
in De Toekomst bezochten. Maar het revolutionaire getij verliep en sindsdien werd de omzet 
elk jaar een beetje minder, in een lange glijdende schaal naar beneden. 
 
https://groninganus.wordpress.com/2008/07/25/hoogtijdagen-en-slappe-tijden-in-de-droge-

kroeg/ 

 
 

 
 
Coöperatie kook-en huishoudboek door Lötgering - Hillebrand HAKA (1938) uitgave van de 

afdeling propaganda en publiciteit van de coöperatieve handelsvereniging, de handelskamer 

HAKA te Rotterdam. 



HAKA, kantoorgebouw Coöperatieve 
Groothandelsvereniging ‘De Handelskamer’   

 
Vierhavenstraat 40-42, Rotterdam 
 

 
 
Versiering bij de ingang: geglazuurd en gepolychromeerd bouwaardewerk, ca. 270 cm. 

architect: H.F. Mertens 

 
Deze in 1914 opgerichte coöperatie was bedoeld om de arbeiders levensmiddelen, met name 
brood, van goede kwaliteit voor een redelijke prijs te leveren. Een groot aantal Nederlandse 
winkelverenigingen was aangesloten bij de coöperatie. Behalve een betere huisvesting was 
het gebouw ook een uiting van het zelfvertrouwen van de Nederlandse coöperatieve 
beweging. Het bedrijfsverzamelgebouw bevatte kantoren, opslagruimte, fabrieksruimte en 
werkplaatsen. Bij de entree was een reliëf van Hildo Krop in het tegelwerk aangebracht, dat 
inmiddels is verdwenen: ‘De gebruikscoöperatie beteugelt met sterke hand de 
maatschappelijke krachten en stelt ze ten dienste van het gansche volk’ (mannenfiguur, die 
steigerend paard beteugelt). 
 
http://www.timswings.nl/hildokrop/tag/mertens-h-f/ 



 
 
HAKA kantoorgebouw - foto: ca. 1935-39  stadsarchief Rotterdam  
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      Dit document is onderdeel van de website van B.D. Poppen   http://www.bdpoppen.nl 


