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H
Samenwerken.

Krachten, kennis en
middelen bundelen

om zaken te
veranderen. Dat is het

basisidee van de
coöperatie. Historicus

Luc Wolters dook
op verzoek van

de Coöperatieve
Rabobank

Roermond-Echt in de
rijke historie van de

(Midden-)Limburgse
coöperaties.

H et leven op het Lim-
burgse platteland, hal-
verwege de 19de eeuw,
was er een van hard

werken voor een karige boter-
ham. Zeker, er waren grote boe-
ren die het goed voor elkaar had-
den. Maar het merendeel van de
plattelandsbevolking bestond uit
keuterboertjes. Een paar koeien,
een varken, wat kippen en de kari-
ge oogst van minieme lapjes
grond, daar moesten de - door-
gaans grote - gezinnen het mee
zien te redden.
Met hangen en wurgen lukte dat
meestal nét. Tot de landbouwcri-
sis van 1878-1895 - toen Europa
werd overspoeld door goedkoop
graan uit Amerika - het boerenbe-
staan grondig overhoop gooide.
De grote boeren wisten door sa-
menwerking het hoofd meestal
wel boven water te houden. Maar
de kleine boeren, ploeteraars, laag
(of niet) 0pgeleid, wantrouwend
tegenover ‘het moderne’, hadden
geen verweer tegen de ongrijpba-
re krachten van de wereldecono-
mie. Een vruchtbare voedingsbo-
dem voor een fenomeen dat el-
ders in Europa al eerder ingang
had gevonden: de coöperatie.

„Het idee van de coöperatie werd
al heel vroeg omarmd door het so-
cialisme, en riep alleen al daarom
argwaan op in katholieke krin-
gen”, zegt historicus Luc Wolters.
„Het duurde dus even voor Lim-
burg overstag ging. Maar toen de
lokale overheden zagen dat de
landbouw kapotging als de han-
den niet ineen geslagen zouden
worden, ging de knop om en
werd er werk van gemaakt. Voor-
al aangejaagd door kapelaans met
een sociale inslag, onderwijzers,
dat soort mensen.”
Een van de pioniers was school-
meester en kosterszoon Joannes
Ament uit Stramproy (later direc-
teur van de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond) die in 1892 de
aanzet gaf tot de start van de eer-
ste coöperatieve zuivelfabriek in
Tungelroy. Hij wist 48 boeren te
winnen voor het idee om samen
een (met de hand aangedreven)
boterkarn aan te schaffen. Een zo-
genaamde centrifuge, een begrip
dat in Limburg al snel ingebur-
gerd raakte als de fuu(s).
Het idee kreeg al snel navolging.
Samen optrekken bleek te lonen.
In 1896 werd in Roermond de
Christelijke Limburgse Boeren-
bond opgericht, met ‘boerenko-
ning’ Jan Truijen uit Altweert als

eerste voorzitter. De bond hield
zich in eerste instantie bezig met
de gezamenlijke inkoop van kunst-
mest en veevoer, maar keek ook al
snel naar de mogelijkheden op
het terrein van onderlinge verzeke-
ringen tegen bijvoorbeeld hagel-

schade of dodelijke paardenziek-
tes. En - niet het onbelangrijkste -
vanuit de Boerenbond werd de op-
richting van coöperatieve banken
bevorderd. In 1897 kreeg Swalmen
de eerste Boerenleenbank. Andere
plaatsen zouden snel volgen. In de

ogen van katholieke voormannen
als ‘boerenapostel’ pater Gerla-
chus van den Elsen (1853-1925)
was de boerenbank eerder een
maatschappelijke dan een finan-
ciële instelling, het instrument om
„den woeker te weren, den landman

in zijn nood bij te staan, maar ook
spaarzaamheid, naastenliefde, ar-
beidzaamheid en matigheid te bevor-
deren.”
Het basisprincipe van de coöpera-
tie bleek op veel terreinen toepas-
baar te zijn. En dat is het anno

2012 nog steeds. De moderne
coöperatie, vaak via een reeks fu-
sies ontstaan uit die allereerste sa-
menwerkingsverbanden uit het
einde van de 19de eeuw, is in Ne-
derland een economische factor
van belang. De veertig grootste
coöperaties die actief zijn in de
verwerking van agrarische produc-
ten (melk, vlees, groenten, fruit)
bieden werk aan ongeveer 75.000
mensen en zetten samen bijna 37
miljard euro om. En dan zijn er
nog de coöperaties die zich bezig-
houden met verzekeren en bankie-
ren, waaronder ‘grote spelers’ als
de Rabobank en verzekeraars als
Achmea, VGZ, Univé, CZ, Dela en
Interpolis.
Historische voortrekkers als Joan-
nes Ament en Gerlachus van den
Elsen zullen die uitwerking van
‘hun’ formule zelfs in hun stout-
ste dromen niet voorzien heb-
ben...
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Uit de rijke historie van de Limburgse coöperaties: de voormalige stoomzuivelfabriek van Eckelrade (beneden), de coöperatieve veiling van Wijlre
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