
Friedrich Wilhelm Raiffeisen en zijn werk: 
de coöperaties
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (geboren in 1818 in Hamm/Sieg,  
gestorven in 1888 in Heddesdorf, het huidige Neuwied) 

werd na zijn diensttijd burgemeester in Weyerbusch (1845–48), daarna in 
Flammersfeld (1848–52) en uiteindelijk in Heddesdorf (1852–65). Om gezond-
heidsredenen moest hij het burgemeestersambt in 1865 neerleggen. Reeds 
in Weyerbusch begon hij gedreven naar manieren te zoeken om de concrete 
nood van de mensen door zelfhulp en eigen verantwoordelijkheid te verkleinen. 
Hiermee ging hij in Flammersfeld, en daarna in Heddesdorf, consequent door 
en ontwikkelde zijn vormen van kredietcoöperaties om de armoede onder de 
boerenbevolking te bestrijden. Hieruit ontstonden, dankzij de ondersteuning 
van de “Landwirtschaftlicher Verein für Rheinpreußen” en de “Fürst zu Wied”, 
een lange rij coöperaties, hij zich ondanks het feit dat hij blind werd tot aan zijn 
dood onvermoeibaar en succesvol bij betrokken bleef. Deze activiteiten vorm-
den de kiem voor het tegenwoordig internationale coöperatiewezen.

Het idee van de coöperatie:  
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid
Een belangrijke dag voor coöperaties; op 30 november 2016 werd het coöperatie-
concept door UNESCO als eerste Duitse voorstel opgenomen in de representatieve 
lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. De wereldcultuurorgani-
satie benadrukt hiermee het belang van de coöperaties voor de samenleving. In 
Duitsland is het coöperatieconcept  en de -praktijk een cultuurvorm die door de 
grootschalige verspreiding  een belangrijk stempel drukt op de maatschappij. Eén 
op de vier Duitsers is lid van een coöperatie. Meer dan 800 miljoen mensen over de 
hele wereld zijn tegenwoordig lid van een coöperatie. Het oprichten van coöperaties 
vormde en vormt een antwoord op actuele maatschappelijke problematieken. Zij 
leveren een bijdrage aan duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld door het bestrijden 
van armoede door lokale werkgelegenheid en sociale integratie te bieden. In de 
coöperaties gaan de mensen als mede-eigenaar van gezamenlijke projecten en op 
basis van gelijkwaardigheid met elkaar om. De coöperaties waren altijd al bedoeld 
als een op maatschappelijke waarden gestoelde beweging die is gebaseerd op 
ideële principes zoals solidariteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en democratie. 
Dit heeft vandaag de dag een grote culturele betekenis die nu ook op internationaal 
niveau is erkend.
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De aanvraag voor dit UNESCO-besluit werd in 2013 door de “Deutsche  
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft” in samenwerking met de “Deutsche 
Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft” geïnitieerd en door de Bonds- 
republiek Duitsland met succes bij UNESCO ingediend.

Het leven van Friedrich Wilhelm Raiffeisen
30 maart 1818 F.W. Raiffeisen wordt geboren in Hamm/Sieg
tot 1835  Religieuze opvoeding en onderwijs door pastoor 
 Seippel, Hamm
1835 –1843  Militaire dienst in Keulen, Koblenz en Sayn
1843–1845 Administratieve werkzaamheden bij het 
 “Landratsamt Mayen”
15 januari  1845  Benoeming tot burgemeester van Weyerbusch
23 september 1845 Huwelijk met Emilie Storck, Remagen
22 maart 1848  Benoeming tot burgemeester van Flammersfeld
24 augustus 1852  Benoeming tot burgemeester van Heddesdorf
1862 Raiffeisen vraagt om gezondheidsredenen om 
 vervroegde pensionering
vanaf 1862  Adviserende taken bij de oprichting van diverse spaar- en 

kredietcoöperaties
1863 Emilie Raiffeisen overlijdt in Heddesdorf
1865  Raiffeisen gaat met pensioen; huwelijk met 
 Maria Pensenroth
1866  Publicatie van het boek “Die Darlehnskassen-Vereine 
 als Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung”
11 maart 1888  Raiffeisen overlijdt in Heddesdorf; hij wordt begraven  

op het kerkhof van Heddesdorf op 14 maart 1888

Vele handen maken licht werk.


