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Mainz, 11 oktober 2018
Energiecommissaris Bommelerwaard bij Raiffeisen-lunch met Koningspaar
Tijdens een bezoek aan Rijnland-Palts vierden Koning Willem Alexander en Koningin Máxima de 200e
geboortedag van coöperatie-grondlegger Wilhelm Friedrich Raiffeisen. Onder de speciaal genodigden
in de feestzaal van de Staatskanzlei in Mainz was ook Regionaal Energiecommissaris en bestuurder
van Coöperatie Bommelerwaar, Onno van Bekkum.
“Zoiets overkomt je maar één keer”, zegt Van Bekkum. “Ik werd last minute en onverwacht
voorgedragen als gast door Tine de Moor, een bevriende Utrechtse hoogleraar die zich bezig houdt met
de geschiedenis van collectieve actie. De Consulaat-Generaal bevestigde vervolgens in no-time via de
mail dat ik dan aan de lunchtafel met Máxima zou plaatsnemen, op een stoel die vrijgekomen was. Ze
gaven de voorkeur aan een inhoudelijk iemand boven een ‘protocollaire’ hoogwaardigheidsbekleder! Met
twee ministers, de echtgenoot van de minister-president en De Moor spraken we anderhalf uur lang
intensief over burgercoöperaties. Knijp me even in m’n arm: in de 25 jaar dat ik met coöperaties bezig
ben, sprak meestal níemand over coöperaties. En nu worden we hier heel hartelijk en hartstochtelijk
over aangesproken door onze Koningín!”
Tijdens zijn lunchtoespraak sprak Koning Willem Alexander over Friedrich Wilhelm Raiffeisen, de
grondlegger van onder meer de boerenleenbanken - in Nederland nu de Rabobank: ”In een tijd dat de
kloof tussen arm en rijk onoverbrugbaar leek, bood hij gewone mensen de hoop, de moed en de
middelen om zich aan de armoede te ontworstelen. Niet door liefdadigheid, maar door hen in staat te
stellen hun krachten te bundelen en zichzelf te helpen.”
Zijn woorden echoën de eerste Troonrede van de Koning in 2013. Hij sprak toen: “Het is onmiskenbaar
dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan
vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe
dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van
iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en
omgeving.”
Het is in deze participatiesamenleving waarin de rol van burgercoöperaties in toenemende mate van
belang wordt, gaf ook hoogleraar Tine de Moor van Universiteit Utrecht aan tijdens haar toespraak.
Koningin Máxima bleek zeer op de hoogte van wat er op coöperatiegebied allemaal speelt, in binnen- en
buitenland. Het koningspaar bezocht onlangs nog diverse coöperatieve initiatieven in het land.
Binnenkort ook in de Bommelerwaard?
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Noot voor de redactie:
Coöperatie Bommelerwaar werd op 28 juni 2016 opgericht met de brede gebiedsdoelstelling van een
ecologisch, economisch en sociaal duurzame Bommelerwaard. De Coöperatie telt inmiddels zo’n 150
leden, bewoners en ondernemers, die afnemer (kunnen) zijn van het landelijk unieke stroomconcept
Bommelerwaar-Stroom. Een twintigtal leden zijn nauw betrokken bij het werk in diverse commissies.
Ieder lid heeft binnen de coöperatie één stem; gezamenlijk besluiten men onder andere over de
duurzaamheidsstrategie van de coöperatie.
Tijdens het tweejaarfeest van Coöperatie Bommelerwaar op 27 juni 2018 werden Bommelerwaarbestuurders Onno van Bekkum en Antje van Ginneken tot Regionaal Energiecommissarissen van de
Bommelerwaard benoemd door Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra, op gezag van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Voor vragen kunt u terecht bij Ellen Holleman (perswoordvoerder):
ellen@bommelerwaar.nl • 06-2480 9135 • www.bommelerwaar.nl
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