
baas in 
eigen bank

dossier
crisis

In de negentIende eeuw schIet de duItse burgemeester FrIedrIch 
raIFFeIsen de dorpsbewoners te hulp met meel en zaaIgoed. zIjn 
weyerbuscher brodvereIn en de FlammersFelder hIlFsvereIn zIjn 
de voorlopers van de coöperatIeve banken. door samen te werken 
kan ook de kleIne man zelFstandIgheId bereIken. In nederland  
leven raIFFeIsens Ideeën voort In de rabobank.

door Paul van der steen

coÖPeratieve bank  
raiffeisens ideeËn 
kregen navolging in 
nederland  Deze bank is 
een dag eerder overvallen. 
15 augustus 1965. Foto ANP/
Andre van den Heuvel
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ellende stapelde zich op  
in het Nederland van de jaren 
1846 en 1847. De aardappel-
ziekte hield huis. Een lange, 
hete zomer en een muizen-

plaag bedierven veel andere oogsten. Be-
smettelijke ziekten heersten. Tot over-
maat van ramp bleek de winter die de 
overgang tussen de twee jaren markeerde 
lang en koud. Een deel van het hongerige 
volk van Nederland begon zich te roeren. 
Verschillende steden meldden opstootjes.

Nederland was verre van uniek. Ook 
elders sloeg de crisis in volle hevigheid 
toe. Alleen al in Ierland kwam ruim een 
miljoen mensen om van de honger. 
Hunkerend naar nog enig toekomstper-
spectief emigreerden veel anderen naar 
de Verenigde Staten. Het land was voor 
generaties getekend. In een groot deel 
van Europa knorden de magen en groei-
de de onvrede over bestaande verhoudin-
gen. Niet voor niets zou 1848 het grote 
jaar van de revoluties worden.

De ene streek zuchtte harder onder de 
omstandigheden dan de andere. Het 
Westerwald, een regio ten oosten van 
Keulen en Koblenz, had het extreem 
moeilijk. Met weinig vruchtbare grond 
en een bars klimaat konden boeren er 
maar net rondkomen. Vermogen en 
voorraden opbouwen lukte nauwelijks.

Sinds de Middeleeuwen waren de 
maatschappelijke verhoudingen nauwe-
lijks veranderd. Mensen leefden van dag 
tot dag. Woekeraars maakten misbruik 
van de situatie door krediet beschikbaar te 
stellen tegen torenhoge rentes. Als agrari-
ers in gebreke bleven moesten ze een deel 
van hun geringe bezittingen opgeven. Zo 
werd de toestand alleen maar uitzichtlo-
zer. In de Pruisische Landdag zei de nog 
maar kort daarvoor verkozen afgevaar-

openbare voorzieningen. Raiffeisen ging 
nog verder. Hij zorgde voor een bakhuis 
dat van het meel tegen redelijke prijzen 
broden bakte. Zo probeerde hij te voor-
komen dat speculanten een slaatje sloe-
gen uit de honger. De organisatie van dit 
alles kwam in handen van de Verein für 
Selbstbeschaffung von Brod und Früch-
ten, later bekend geworden als de Weyer-
buscher Brodverein en een vroege 
voorloper van de coöperaties.

De landraad, het bestuur op districtsni-
veau, berispte Raiffeisen voor zijn optre-
den. De burgemeester zondigde tegen de 
regels. Maar na het zien van de resultaten 

moest de raad op het aanvankelijke 
standpunt terugkomen en zwaaiden de 
leden Raiffeisen zelfs lof toe. Die had na de 
hongerwinter ook zaaigoed beschikbaar 
gesteld tegen dezelfde voorwaarden 
waaronder eerder meel en brood verdeeld 
waren. Het bestaan in Weyerbusch bleef 
karig, maar het ergste leed was daardoor 
geleden. Het principe van zelfhulp had 
gewerkt.

bestaanszekerheid was er nauwe- 
lijks in de negentiende eeuw. Het lot kon 
zich zomaar tegen je keren. Het leven van 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen was verge-
ven van dit soort keerpunten: armoede, 
ziekten en overlijden zetten zijn bestaan 
steeds weer op de kop.

Hij werd geboren in Hamm an der 
Sieg op 30 maart 1818, vijf dagen voordat 
in Trier, aan de andere kant van de Rijn, 
Karl Marx ter wereld kwam, die een nog 
radicaler antwoord op het sociale vraag-
stuk zou formuleren. Raiffeisen zag het 
levenslicht in een periode waarin Europa 
nog aan het bijkomen was van het tijd-
perk-Napoleon. Het Westerwald was op 
het Congres van Wenen, waar nieuwe 

gezin  raiffeisen met zijn vrouw 
en vier kinderen  De burgemeester 
verloor zijn echtgenote en drie van zijn 
zeven kinderen toen zij nog jong waren.

armoede  heel duitsland ver-
keerde midden negentiende eeuw 
in crisis  Deze dakloze familie woont in 
een hut bij Berlijn. Afbeelding ANP/AKG

stelden de bestuurder voor de eerste grote 
crisis in zijn loopbaan. Uit de koninklijke 
magazijnen van Pruisen kreeg Weyer-
busch een voorraad meel toegewezen. De 
regels schreven voor dat de porties alleen 
tegen contante betaling mochten worden 
uitgegeven. Dat hield in dat degenen die 
het meel het hardst nodig hadden geen 
enkele kans maakten.

Dat kon niet, vond Raiffeisen. De 
burgemeester gaf voorrang aan zijn 
geweten. Hij verstrekte meel als een soort 
voorschot. Inwoners konden hun schuld 
later inlossen door mee te werken aan de 
bouw van scholen, wegen en andere 

tijdlijn
1864-Heden 
coöperatieve banken 
in nederland

1864
Friedrich Raif -
feisen richt in 
Duitsland de al-
lereerste boeren-
leenbank op. ➤

1886
Een staatscommissie voor 
Landbouw stelt vast dat 
het kredietwezen op het 
Nederlandse platteland 
onbevredigend is.

1886
Het Friese 
dorp Warga 
richt de 
eerste zuivel-
coöperatie op.

1896
Pater Van den Elsen 
volgt het voorbeeld van 
Raiffeisen met katholieke 
boerenleenbanken in 
Noord-Brabant.

1896
Het Twentse Lonneker en het 
Limburgse Swalmen krijgen 
banken die in hun gemeenschaps-
idee lijken op de boerenleenbank 
van Raffeisen.

1898
Oprichting Coöperatieve 
Centrale Raiffeisen-Bank 
in Utrecht en Coöperatieve 
Centrale Boerenleenbank in 
Eindhoven.

Inwoners konden 
hun schuld inlos-
sen door mee te 
werken aan de 
bouw van scholen, 
wegen en andere 
openbare 
voorzieningen

digde Otto von Bismarck dat hij geen 
gebied kende waar het lot zo onbarmhar-
tig had toegeslagen als in het Westerwald.

friedrich wilhelm raiffeisen was  
in 1845 als twintiger burgemeester gewor-
den van de straatarme gemeente Weyer-
busch, die bestond uit ruim twintig ver-
spreid gelegen dorpen. De misoogst van 
1846 en de daaropvolgende hongerwinter 
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Raiffeisen  
betoogde dat er 
een directe relatie 
bestond tussen 
armoede en  
afhankelijkheid

grenzen werden getrokken in Europa, 
toegevallen aan Pruisen.

Onder die nieuwe verhoudingen 
kreeg vader Gottfried Friedrich Raiffeisen 
in Hamm an der Sieg het burgemeesters-
ambt. Na een paar jaar raakte hij geeste-
lijk de weg kwijt. De oorzaak daarvan is 
niet precies duidelijk. Het kostte hem zijn 
positie. Hij overleed pas bijna drie 
decennia later, maar in wezen bestierde 
zijn vrouw vanaf begin jaren twintig van 
de negentiende eeuw het huishouden als 
een weduwe, met alle armoede en onze-
kerheid die daarbij hoorden. 

Friedrich Wilhelm, met zes zussen en 
twee broers onder zich, had het geluk dat 
hij in de gloriedagen van zijn vader was 
geboren. Bij zijn doop waren de dorpson-
derwijzer en de dominee getuigen, en die 
namen hun verantwoordelijkheid na het 
wegvallen van vader Raiffeisen serieus.

op de dorpsschool werd  
de kinderen slechts ele-
mentair lezen, schrijven en 
rekenen bijgebracht. De 
dominee gaf Friedrich 

Wilhelm daarna drie jaar lang privéon-
derwijs. Raiffeisen vertelde later dat het 
daar niet bij bleef. De geestelijke gaf de 
jongen ervan langs met de onderkant van 
het klokkentouw in de toren, als hij dat 
pedagogisch noodzakelijk achtte.

Onder invloed van zijn leermeester 
groeide Friedrich Wilhelm uit tot een 
serieuze, studieuze en zeer gelovige 
jongeman. Waarschijnlijk koos hij niet uit 
passie voor een loopbaan in het Pruisi-
sche leger. Maar voor jongens zoals hij, 
opgegroeid in niet al te welgestelde 
milieus, bracht de krijgsmacht mogelijk-
heden die elders niet voor hen waren 
weggelegd. Als 17-jarige nam hij vrijwillig 

1930
Einde aan de groei 
van boerenleenbanken 
door de depressie als 
gevolg van het instor-
ten van Wall Street.

1922-1924
De financiële crisis 
treft de coöperatieve 
banken niet vanwege 
hun grote opgebouw-
de reserves.

1972
Fusie Coöperatieve 
Centrale Raiffeisen-
Bank en Centrale 
Boerenleenbank onder 
de naam Rabobank.

1977
Met de oprichting van 
de Unico Banking Group 
ontstaat samenwerking tussen 
Europese coöperatieve banken, 
waar onder de Rabobank.

1980-Heden
De industrialisatie van 
de landbouw zorgt 
ervoor dat krediet-
verlening van banken 
belangrijker wordt.

2007-Heden
Coöperatieve banken wor-
den minder getroffen door 
de kredietcrisis doordat ze 
minder geld in riskante be-
leggingen investeren.

2012
De Verenigde 
Naties roepen 
2012 uit tot het 
Jaar van de 
Coöperatie.

dienst bij de Zevende Artillerie-Brigade 
in Keulen. Drie jaar later verkaste hij – 
inmiddels onderofficier – naar de Inspec-
tieschool in Koblenz, waar Raiffeisen 
vooral op het gebied van bètavakken veel 
kennis opdeed. Na zijn opleiding werd 
hij toezichthouder namens het leger in 
een ijzergieterij in Sayn vlak bij Koblenz. 
Daar werden onder meer kanonnen voor 
het Pruisische leger vervaardigd.

raiffeisen kon dat werk maar kort 
doen. Hij kreeg last van zijn ogen, wellicht 
omdat hij in de gieterij te lang in het vuur 
had gekeken. In 1843 werd hij afgekeurd. 
Op zijn vijfentwintigste moest Raiffeisen 
opnieuw beginnen. Hij had geluk dat 
Pruisen voormalige militairen mogelijkhe-
den bood tot voortzetting van hun carrière 
in overheidsdienst. De ex-officier greep 
die kans aan en volgde opnieuw een oplei-
ding in Koblenz, om daarna te verkassen 
naar Mayen in de Eifel, voor het vervullen 
van het ambt van Kreis-secretaris.

In Weyerbusch werd Raiffeisen voor 
de eerste keer burgemeester. Hij kon nu 
ook gaan trouwen. Dat kostte enige 
overredingskunst. Zijn verloofde Emilie 
Storck, een apothekersdochter uit Rema-
gen, was het stadsleven in het Rijn-dal 
gewend. Tijdens een eerste bezoek aan 
het Westerwald zag ze vooral veel arme 
boeren en niets wat op een cultureel leven 
leek. Toch stemde ze in met een huwelijk. 
Het paar kreeg zeven kinderen, van wie 
er drie al op jonge leeftijd overleden.

Raiffeisen bleef drie jaar in Weyer-
busch. Daarna werd hij burgemeester in 

het eveneens in het Westerwald gelegen 
Flammersfeld, enigszins vergelijkbaar met 
zijn eerste gemeente, maar dan met meer 
dorpen. Vier jaar later volgde een promo-
tie naar Heddesdorf in het Rijn-dal, 
tegenwoordig één stad met het iets ten 
noorden van Koblenz gelegen Neuwied. 

Waar hij op zijn oude standplaatsen 
voornamelijk te maken had met boeren, 
bestuurde Raiffeisen hier een gemeen-
schap met veel handwerkslieden en 
arbeiders. Verder zag hij niet zoveel 
verschil. Ook hier moesten de meeste 
mensen dagelijks knokken voor hun 
bestaan. Na de Weyerbuscher Brodverein 
en de Flammersfelder Hilfsverein richtte 
de burgemeester de Heddesdorfer Wohl-
tätigkeitsverein op. Steeds overtuigde hij 
zich eerst van de steun van notabelen als 
onderwijzers en geestelijken. Hij had 
minstens een paar mensen nodig met wie 
hij letterlijk kon lezen en schrijven.

Ondertussen kreeg Raiffeisen de 
nodige tegenslagen te verwerken. Zijn 
vrouw Emilie kreeg last van een hartkwaal 
en overleed in 1863 op 36-jarige leeftijd. 
Haar weduwnaar ging nog in hetzelfde 
jaar sukkelen met zijn gezondheid, toen 

» actueel
De wereldeco-
nomie hobbelt al 
ruim vier jaar van 
de ene crisis naar 
de andere. Het be-
gon in het najaar 
van 2007 met de kredietcrisis. Bank 
na bank viel om of moest door over-
heden worden gered. Daarna kwam 
de crisis rond de euro, die vooral een 
schuldencrisis is. Om de kredietwaar-
digheid van Nederland te behouden 
wil het kabinet-Rutte miljarden extra 
bezuinigen

boerin  de plattelandsbevol- 
king kon dankzij de coöperatieve  
banken een zekere mate van  
zelfstandigheid bereiken   
Baldingen, ca 1880. Afbeelding Alinari 
Archives

begeesterd  zelfs op zijn  
oude dag zette raiffeisen zijn 
werk voort  Afbeelding collectie  
Bedrijfshistorie Rabobank Nederland

1914-1920
Groei van de boeren-
leenbanken door toene-
mende landbouwexport 
naar Duitsland tijdens 
Eerste Wereldoorlog.
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» meer weten
Boeken
Een degelijk overzicht van het leven 
Raiffeisen en de invloed van zijn ge-
dachtegoed biedt Raiffeisen. Der 

Mann, die Idee und das 
Werk (1988) van Rudolf 
Maxeiner, Gunter Aschhoff 
en Herbert Wendt.

Michael Klein, hoogleraar kerkgeschie-
denis in Heidelberg en predikant in de 

kerk in Hamm an der Sieg, 
waar Raiffeisen een belang-
rijk deel van zijn kennis op-
deed, schreef twee boeken 
over de beroemdste zoon 
van zijn standplaats: Ban-

kier der Barmherzigkeit. 
Friedrich Wilhelm Raif-
feisen (2008) en Leben, 
Werk und Nachwirkung des 
Genossenschaftsgründers 
Friedrich Wilhelm Raif-
feisen (1818-1888). Dargestellt im 
Zusammenhang mit dem deutschen 
sozialen Protestantismus (1997).

Keetie Sluyterman was met een aantal 
anderen verantwoordelijk voor een 
inzichtelijke en rijk geïllustreerde be-

drijfsgeschiedenis van de 
Rabobank en haar voorgan-
gers: Het coöperatieve al-
ternatief. Honderd jaar Ra-
bobank 1898-1998 (1998).  
De bundel Een eigen koers. 
Coöperatief bankieren in 
turbulente tijden (2009) 
onder redactie van Joke 
Mooij en Wim Boonstra 
voegt daar het perspectief 
van de kredietcrisis van 

2008 aan toe, maar blikt ook terug op 
de Rabobank tijdens de malaise in de 
jaren dertig.

Musea
Er is een hotel in Hamm an der Sieg 
dat claimt het geboortehuis van 
Raiffeisen te zijn, maar waarschijnlijk  
is hij geboren in het gebouw dat nu 
onderdak biedt aan een museum.  
Dat is gewijd aan leven en werk van 
de burgemeesterszoon die zelf bur-
gemeester werd. In de collectie onder 
meer het bureau van de bestuurder  
en zijn dodenmasker.

Internet
Meer plekken waar Raiffeisen leefde, 
werkte en geëerd wordt zijn te vinden 
op www.deutsches-raiffeisenmuse-
um.de.

coöperatIeve banken 
de leden zijn 
de baas

een coöperatieve bank 
onderscheidt zich van een 
meer bedrijfsmatige bank 

door het verenigingskarakter 
ervan. Leden kunnen geld 
inleggen bij de bank, maar ook 
van hun bank geld lenen. Uit hun 
midden kiezen ze een bestuur. 
Door de gezamenlijke aanpak 
ontstaan mogelijkheden die 
anders buiten het bereik van een 
gemeenschap zouden blijven.

Het belang van de leden hoort  
leidend te zijn. Aandeelhouder-
waarde, zoals bij andere banken, 
speelt geen rol. Er hoeft daarom 
ook geen geld over te schieten 
om uit te keren als dividend. Winst 
maken is niet per se taboe, maar 
is vooral bedoeld om het voortbe-
staan van de bank te verzekeren.

Sommige coöperatieve banken 
groeiden uit van kleine clubs tot 
grote spelers. Vanuit het niets  
beginnen is tegenwoordig een stuk 
moeilijker. Om een factor van enige 
betekenis in de markt te kunnen 
zijn of te worden is een miljarden-
kapitaal nodig, dat niet zomaar  
bij elkaar te krijgen is. 

hij tijdens een tyfusepidemie op ziekenbe-
zoek ging. Gevolg was dat Raiffeisens 
oogkwaal verergerde. Uiteindelijk werd 
hij blind. In 1865 moest hij noodgedwon-
gen zijn post als burgemeester opgeven.

zijn ondernemingslust  
leed niet onder die tegensla-
gen. Juist in deze moeilijke 
jaren veroverde hij definitief 
zijn plek in de geschiedenis-

boeken. Door ervaring wijs geworden be-
gon Raiffeisen in te zien dat alleen chari-
tas een te smalle basis vormde onder de 
door hem noodzakelijk geachte hulpver-
lening. In 1864 richtte hij de Heddesdorfer 
Darlehnskassen-Verein op, niet zoals zijn 
vorige organisaties gebaseerd op liefdadig-
heid, maar een echte coöperatieve bank. 
In 1866 verscheen een boek waarin hij zijn 
ideeën uiteenzette: Die Darlehnskassen-
Vereine als Mittel zur Abhilfe der Noth der 
ländlichen Bevölkerung, sowie auch der 
städtischen Handwerker und Arbeiter. 
Praktische Anleitung zur Bildung solcher 
Vereine, gestützt auf sechzehnjährige Er-
fahrung als Gründer derselben.

werd het risico beperkt. Leden hadden 
een gelijke en onbeperkte aansprakelijk-
heid en kozen uit hun eigen gelederen 
een onbezoldigd bestuur. De werkzaam-
heden van de op te richten instellingen 
kostten geld, maar veel hoefde dat niet te 
zijn. Volgens Raiffeisen hoefde er hooguit 
1 procent te zitten tussen de rentepercen-
tages van leners en spaarders.

De banken met hun menselijke maat 
en een lokaal werkterrein konden eventu-
eel aansluiting zoeken bij een coöpera-
tieve centrale bank. Raiffeisen bracht dat 
idee zelf in praktijk door de oprichting 
van de Rheinische Landwirtschaftlichen 
Genossenschaftsbank in Neuwied. In 
1877 volgde een nationale koepel.

Otto von 
Bismarck noemde 
coöperaties ‘oor-
logskassen voor 
de democratie’ 

Raiffeisen werd niet rijk van zijn coöpera-
tieve ideeën. Zijn bestuurderspensioentje 
schoot tekort om zijn oude, sobere leefstijl 
voort te zetten. Daarom ging hij in zaken. 
Activiteiten als sigarenfabrikant werden 
geen succes. Als wijnhandelaar slaagde 
hij wel. Ook in deze sector verspreidde 
hij zijn gedachtegoed.

Begin jaren tachtig van de negen-
tiende eeuw begon Raiffeisen te denken 
over een rustige oude dag. Hij zorgde 
voor een opvolger, maar omdat die 
gezondheidsproblemen kreeg, pakte de 
Westerwalder al snel zijn oude werk weer 
op. Lichamelijk eiste de ouderdom al 
flink zijn tol, maar bezoekers waren onder 
de indruk van de begeestering waarmee 
Raiffeisen zijn werk voortzette.

Hij riep ook weerstand op. Met name 
in liberale hoek ergerden mensen zich 
aan de religieuze en morele saus waarmee 
Raiffeisen zijn leer overgoot. Ze vonden 
zijn optreden veel te bevoogdend.

In katholieke kring aarzelde men 
ideeën van een protestant over te nemen, 
maar naarmate de tijd verstreek gaven 
steeds meer bisdommen toestemming 
voor coöperaties. Wereldlijke autoriteiten 
wantrouwden de verenigingen waarmee 
het volk zich minder kwetsbaar probeer-
de te maken nogal eens. Een minder 
afhankelijke massa betekende ook een 
mondigere massa. Otto von Bismarck 
noemde coöperaties ‘oorlogskassen voor 
de democratie’.

Aan het keizerlijk hof zag men wel de 
waarde van het werk. Wilhelm i bedacht 
de oprichter van zovele coöperaties met 
een onderscheiding en schonk 30.000 
mark aan een van zijn banken. Toen 
Raiffeisen in 1888 op 70-jarige leeftijd 
overleed, hoorde – dichter bij huis – de 
vorst Zu Wied tot de treurenden: ‘Ik heb 
een vriend verloren, van wie ik veel 
geleerd heb.’ 

rabobank  in 1972 fuseer-
den de boerenleenbank en 
de raiffeisenbank  Dankzij 
haar coÖperatieve structuur is de 
Rabobank ontkomen aan de ergste 
excessen van de crisis. Foto ANP

Een jaar later verscheen het eerste deel van 
Marx’ Das Kapital. Communisten spraken 
elkaar aan als Genosse. De coöperaties  
die Raiffeisen en anderen voorstonden, 
heetten in het Duits Genossenschaften. 
Maar Raiffeisen moest niets hebben van 
Marx’ radicale oplossingen. Hij was geen 
voorstander van morrelen aan de bestaan-
de orde. Hij wilde mensen bestand maken 
tegen de barre omstandigheden. Anders-
om kwamen de communisten wel met hun 
varianten van de coöperatie. 

Raiffeisen betoogde in zijn boek dat er 
een directe relatie bestond tussen armoe-
de en afhankelijkheid. Hij stelde zelfhulp, 
zelfbestuur en zelfredzaamheid centraal. 
In gezamenlijkheid konden ook de kleine 
man en vrouw een zekere zelfstandigheid 
bereiken. Het maakte hen misschien niet 
bestand tegen alle klappen die ze konden 
oplopen, het nam wel de ergste be-
staansonzekerheid weg en bood in betere 
tijden uitzicht op kleine stapjes vooruit.

In de praktijk leidden Raiffeisens 
ideeën tot coöperatieve banken die een 
kleine regio bestreken – omdat men 
daardoor meer wist over de kredietvragers 

warenzentrale   het coöpera-
tieve systeem voorzag in een 
centrale inkoop en verkoop van 
landbouwbenodigdheden en 
-producten  1881. Foto Archiv DRV 


