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DE L.t\UDBOUWCOOPERATIES.
B0halve d.at de ontwikkaling der industrie den
srondslag legde voor een verhooging van de productivitei t in den Landbouw; bracht ze tegelijk den boer tot
collectief leven. Dit geschiedde naar verschillend~
richtingen, welke' in het woord COOPERATIE sanengevat
kunen worden.
De boerQn'tZoöperaties ontwikkelen zich over de
heele wereld Det -groote snelheid, welk proces in en na
den '\iTereldoorlog
nieuwe drijfkrachten kreeg. In Amerika
begon de aaneensluiting der boeren al heel vroeg (1867),
in Europa eerst omstreeks 1890. Het groeiproces blijkt
in alle landen verschillend te zijn: hier zet het bij
de kleine boeren in, daar bij degroote, in Amerika
begint het in hoofdzaak met verkooporganisaties, in Europa treden de inkoopvereeniGingen en het coBperatief
drijven van Landbouwf.nduat.r-t eên neer op den voorgrond.
Omdat het niet doenlijk is, in een kort bestek
eenigermate een beeld te geven van den omvang van de
landbouwcoöperaties op het oogenblik, kunnen we niet
anders doen dan het alon bekende verschijns~l der .coBperatievorming met een enkel voorbeeld te demonstreeren.
We v{illen daar-om eerst eanige opmer-kf.ngen maken omtrent
Neo.erland.
Onstreeks ~890-95 zagen de boeren in Nederland
zich ged'\'Tongen
tegen de knoeierijen der kunstmestleveranciers stelling te nemen. Kunstmest is nu eenmaal een
nrttkel, wa.3.l"bij
de boer "een ka.t in den zak" koopt: hij
Boet maar' gelooven,. dat hen deugdelijke waar en geen
rOIJmel verzocht wordt. Inderdaad kwamen veel vervalschingen '\"cur! Or1 zLch tegen deze bedriegerijen te wapenen,
waren de boeren c1ap,roEl
gedwongen tot gec0enschappelijk
optreè.en, zoodat zo gezamenlijk gingen inlcoopen en dan
Ç)en üC:"1.ster
van ciepartij lieten onderzoeken. Daarbij
hadden ze dan behalve het rustige gevoel niet bedrogen
te zijn, IJtteen het voordeel van goedkooper inkoopen.
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Ir:Nederland is 110t coöper-a t t ar inkoopen na. den oor-Log
zeer sterk tOGgeno~en, een verschijnsel, dat nen in alle
landen kan waarnenen. Voor Nederland was h0~ verloop als
volgt:
COOPERATIEVE I:NI~OOPENAANli MEST, ZA.AIGOED, VOER, enz.
====================================================
Bedrag
in
Guldens

Aantal
deelnemende
co<:5peraties

Aantal
Leden

====================================================
1904
1:1 880 000
855
56 192
11.77
1.04 455
1913'
37 362 000
9:1 1.56 000
1924
1586
156 054
====================================================

Rekent men het over het totaal aan boerenbedrijven, dan ,'rerder in 1924 reeds door 707& van de boea-en
coöperatief ingekocht.
Naast de inkoopcoöperaties ontstonden ook verkooporganisaties <lIs afweer tegen het handelskapitaal.
Zeer èl.uidelijkkwam dit in den allerlaatsten tijd nog
eens tot uiting bij het zoogenaamde SlBchtconflict in
Hei 1929, dat tu,sschen de veeboeren eenerzijds en de
veehandelaars anderzijds ontstaan waa , In hat blad van
het handelskapitaal "VEE- EN VLEESCHH.!ü'TDEL"lezen we
daaromtrent het volgende:
.
"Bondsvoorzitter Trompetter weeS terecht in de
afdeelingen van den Bond van Veehandelaren op het snelgroeiencl coöper-a ti.egevaar, DAT ZI.CE MEESTER lLL\.KT V.AN
DillJ VEE-EXPORT. De co<:5peratievevee-exports~achterij
te
AkkruIilb:veidt haar.handelsinvloed in buiten- en binnenLand snel uit .•...Het wordt tijd ....dat Vlij weigeren
koeien te p koop en van den commissionair van ~e Friesche
Co()peratie, die er te Utrecht en Rotterdam mee markt.
Alle veehandelaren moeten dat vee laten staan. Dan zal
het minder opbrengen en zullen de boeron-coöperators
voelen, wat het zegt, den handel uit te schakelen ...Eier
MOET DE VEEHANDEL OP ZELFBEHOUD zijn bedacht, aleer zijn
kracht door- de stil aan voortvloekerende coöpel'atie geheel is ondermijnd ....Hier·nocht de b~~dsvoorzittar wel
waar-schuwen:
WJ.LlliT VOOR UW BELANGEN DOOR EENDRc'\.CETIG
IN
DE BRES TE STi\J\N VOOR DE ALOUDE ::mCHTEN VJlH DEN VRIJE17
VEEH !~rDEL " •

blz .24.
:Sen tweede richting, waarin ds aaneensluiting
bo oz..•en zich vol trole, betrekt zich èliréct op de bewer.i:üngvan h0t land en den oogst. Volg(Jns Rutgers zijn
"arbeidsbesparende machine's als tractorén en dorschmachine's onvereenigbaar met het kleinbedrij~"~ De levende werkelijkheid is echter anders. Het is hier weer
de coöperatie, die de boeren aaneensluit tot gemeenschappelijk gebruik van tractors en dorschmachine's.
Qe~C'

x::;e:anoc~
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XWie dus aan het aantal in
gebruik zijnde tractors en dorschmachine's wil vaststellen, in hoeverre de Landbourz gemechaniseerd is, vergist
zich grondig. ~ Dit springt te meer in het oog, als we
bedenken, dat het ook gebruikelijk. is, dat de dorpssmid
of autohersteller dergelijke machine's in bezit heeft,
om ze aan de kleine boeren te'verhuren. In de inten8ie~
ve landbouwlanden van West-Europa
I S dit gedeelte
.
van den landbouw voor een heel stuk reeds gemechaniseerd.
Ondanks de toename van het kleinbedrijf is er van een
"ach"i3eruitgang der technische hulpmiddelên" niets te bespeuren. 'V'Te willen natuurlijk geenszins beweren, dat
e.emechanisatie vol ui tgeboUiV'dis. Integendeel! We
staan hier per slot van rekening nog eerst aan het begin
de:t:'
ontvvikkeling.
De industrie werkte echter ook op sen andere
richting op de aaneensluiting der boeran. Verschillende
industrieën, die direct op den landboui'lrusten, .zooals
sUiker-, aardappelmeel-, stroocartonen zuivelfabrieken',maaktien van de versplintering der boeren gebruilt,
~XHäXX~
om hun grondstoffen tegen schandelijk lagen
prijs van d~ boeren af te nemen. Als tegenweer ontstonden daaruit eenerzijds de verkoopscoBperaties
en anderzijds gaven deze prak~ijken den' aanstoot, DAT DE BOEREN
ZELF ZULKE FABRIEKEN

GINGEN OPRICHTID~. Zoo zijn er op

het oogenblik in Nederland 18 stroocartonfabrieken,
waaryan 10 coöperatieve. De Nederlandsche stroocartonfabrieken beheerschen 90% vàn het aanbod op de wereldmarkt, terffijl 60% van de productie in handen der coöperaties is. Van de sui~erfabrieken is 1/3 in handen
dar coöperaties. In 1925 werd 25% van alle in Nederland
geproduceerdè boter door coöperatieve zuivelfabrieken
verwerkt en 45% van alle kaas.
Voor lJeèlerlandis de toestand nu zoo, dat
"DE EANDEL, IN KUNSTMEST ~ ,VEEVOEDER EN ANDERE BEDRIJFSBENOODIGDHEDEN, IN EIEREN EN KLEINVEE, IN ZUIVELARTIKELE1~ ZAAI- -EN POOTGOED EN HET LANDBOUWCREDIET is
MEER OF MINDER COOPERATIEF GEÖRGANISEERD. VERDER KENNEN
W:!t

':rE COOPERKrIEVE"L\RD,,'lPPELMEi!iL-,
STROOCARTON-,SUII\:ER-,
VEEKOEKEN
EN KUNSTHESTFABRIEKEN;'.("Handelingen
van de
Grol'linger Haatschappij
van Landbouw", Jaarg.1923/24,
blz.86).
Deze toestand
geldt
echter
geenszinà
uitsluitend voor Nederland.
Zoo schrijft
bijv.
Meschernakow
in ean a.rtikel
over "Do LandbouwcoBperaties"
in "Agrarprobleme"
Band1, Heft 1, 1928, op blz. 36:
"HEDENIS HET DEELNEMEN
AAJ)DE LANDBOUWCOOPERATIE VOORlEDEREN BOER'EEN DWINGENDE
nOODZ
. r\KEtIJKHEID.
IN HET HOOG-ONTWII\:KELDE
KAPITALISMEK./ili DE BOER, DIE
NIET AAN DE BOERENCOOPERATIE
DEELNEEMT,BIJ DENHUIDIGENSTiiliDVAN Z.tlKENZIJN BEDRIJF NIET UITOEFENEN".
De normalisàtia
der producten,
waarover 'we reeds
vroeger
~praken,
vormt een wezenlijke
stimulans
voor de
coöperatievorming.
Eet is een wederkee;r;i.g proces,
of
anders gezegd:
coöperatie
en normalisatie
zijn functioneel afhankelijk.
Normalisatie
is pas mogelijk,
als de
coöperatie
tot stand gekomen is en is .de normalisatie
voor.bepaalde
producten
doorgevoerd,
dan moeten de boe'ren,
a.ie nog buiten
de coöperatie.bl,even,
.z ch ten slotte
ook aanslui ten.
ä

. .' "De nor-maä.Lsat.ä e voert tot gemeenschappelijke
behand~ling
van'gelijksoortige
grootè hoeveelheden
product.
Zij veronderstelt
daarom
de aaneensluiting
van een
groot aantal
producenten,
die hetzelfde
product
vervaardigen
en ze levert
tegelijk
hun economischen
grondslag.
Ze voert dus ar toe,
DE AFZONDERLIJKENBOER UIT
ZIJN ISOLEHEUT TE BEVRIJDElJ EN HEI'.lTOT EEl! DEEL VA}T EEN
GROOTERGEHÈELTE MAItEN, KXXXX~Kj{XU. ~.• DAAID~r.EE
SLAAT
DE NORMALISATIEDE 'BRUGTO~ DE AANEENSLUITINGDER BEDRIJVEN TOT EENSGEZIl>lD
HANDELENEN DA.i\RIvIEE
TO'T DE GEDACHTEVAN COOPERATIEFWERKEN". ( "Bankierstag",
blz. 231) .
..

Het is dan ook- niet ·te vernonderen , dat juist
de
landen,
die tot normalisatie.
van producten
overgingen,
Gen krachtig
coöperatief
leven hebben. Zoo zijn in
DEN~LURKEN
85% der melk- en slachtveaboeren
coöperatief
verbonden.
De melk van 86% der Deansche melkkoeien
w'ordt in coöperatieve
f abr-Lek en verwerkt.
Verder hebben
de coëper-ut.Le,s daar bijna 100% van de varkansuitvoer
en 25% van de ..producten
der kippenteei
t in handen.
FINLANDverwer-kt 92% van de boter- en 70% van de kaas
coöperatief.
ESTL.AND84% van de boter en 84% van de. kaas.
AUSTRjLIE 91% van de boter en 91.% van de kaas. NlEU'IZEEL~urD80% Van de boter en 80% van de kaas. In
.:ü:ERIILi.. vrer-d in 1.925 1/6 van de totale
agrarische
pr-o+
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ductie langs oo8peratieven weg V~~ocht. VoOr 1928 werd
het echter reeds op 1/4 geschát~ Ii6e snel de coöperatieve be~A(eg1ngin het land det'normali3~tie nog steeds
groeit, moge blijken uit de volgende getallen:
1913
1915

~925

3 099 verkoopooöperatie met een om~et van
310 000 QOO dollar.
5 424 co~perat1es met een omzet van 635 000 000.
10 803 coöperaties met totaal 2 700 000 leden.
Omzet 2 400 000 000 dollar. Hierbij w~en slechts
1217 inkoopco~peratiea
met totaal 247 000 leden en
een omzet Van 135 000 000 dollar.
..

We staan dus voor het Ivereldverschijnsel, dat
het co8peratief zaken doen steeds meer om zich heen
grijpt. Mogen de boeren nu ook al eigen credietbanken
hebben opgerioht, de ontzaglijke bedragen, die nu bij
den co~perati~ven handel betrokken zijn, kunnen onmogelijk door deze gefourneerd worden, zoodat ze voor millioenen vrediet bij de particuliere banken moeten opnemen.
De coöperaties komen daarmee onder den invloed van het
bankkapitaal, dat nu de heela agrioultuur in zijn werkingssfeer gaat betrekken.
HET BANKKAPITAAL GAAT NU
WERKELIJK "POLITIEK MAKEN" VOOR HET GEHEELE ECONOMISCHE
LEVEN, ZE NEEMT·NU DUS BEHALVE DE INDUSTRIE OOK DE
AGRICULTUUR ONDER HAAR CONTROLE. WELKE CONTROLEERENDE
rol ze daarbij nu reeds speelt, is ons biet bekend.
Voor de boer is in ieder geval dit zeker, dat hij de
uitbuiting van het handelskapitaalontloopende,
nu in den
ban raakt Van het nog veel machtiger bankkapitaal. Hij
heeft zich een parasiet van den hals gesohoven, maar
kreeg er een· andere voor in de plaats.

