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Jean-Baptiste Godin haalde vooral inspiratie uit de geschriften van
de ‘utopische socialisten’ Charles Fourier (1772-1837) en Robert
Owen (1771-1858), die elk op hun manier de coöperatie als
organisatievorm beschouwden als een hefboom om de hele
maatschappij te hervormen.
Voor een heldere uiteenzetting van hun respectievelijke ideeën zie:
• E. ROYLE, Robert Owen and the Commencement of the Millenium.

Manchester, 1998
• J. BEECHER, Charles Fourier: the visionary and his world. Berkeley, 1986
Voor een analyse van de concrete impact hiervan, zie respectievelijk:
• R.G. GARNETT, Cooperation and the Owenite Socialist Communities in

Britain, 1824-1845. Manchester, 1972
• H. DESROCHE, La société festive. Du fourièrisme écrit aux fourièrismes

pratiqués. Paris, 1975
• H. DESROCHE, Owénisme et utopies françaises. Paris, 1971

Omdat ‘productiecoöperaties’ in de praktijk weinig of geen succes
boekten én vooral conform de maatschappelijke evolutie werd al vrij
snel alle aandacht toegespitst op ‘consumptiecoöperaties’, die wel
degelijk grote successen boekten. Kort samengevat: door met een
aantal mensen samen goederen in het groot aan te kopen, kan men
betere prijzen bedingen. Alle participanten delen in de winst. In
Groot-Brittannië groeide de coöperatie in de tweede helft van de 19e

eeuw razendsnel uit tot de grootste sociale beweging. Een succes-
verhaal dat verregaande repercussies had, omdat de coöperatie
gepercipieerd werd als hét middel om te remediëren aan sociale pro-
blemen, zonder te raken aan de kapitalistische economische orde,
zonder te raken aan de krachten van de markt, zonder een beroep te
doen op staatsinterventie. De coöperatie groeide uit tot de centrale
hoeksteen van een ideologie (‘coöperatisme’), die vooral werd gedra-
gen door ‘sociaal liberalen’. Anderzijds werd de coöperatie ondanks
haar ‘utopisch socialistische’ wortels afgeschreven door de eveneens
sterk expansieve socialistische arbeidersbeweging.
Voor algemene introducties in de problematiek voor Frankrijk, zie:
• G. NOIRIEL, Les ouvriers dans la société français XIXe-XXe siècle. Paris, 1986
• A.GUESLIN, L’invention de l’économie sociale. Idées,pratiques et imaginaires

coopératifs et mutualistes dans la France du XIXe siècle. Paris, 1998
Voor de groei van de coöperatieve beweging in het algemeen, zie:
• C. STRIKWERDA & E. FURLOUGH (red.), Consumers against Capitalism?

Consumer Cooperation in Europe, North America, and Japan, 1840-
1990. Lanham [etc.], 1999 

Specifiek voor Frankrijk, zie:
• J. GAUMONT, Histoire de la Coopération en France. Paris, 1923, 2 vol.
• E. FURLOUGH, Consumer Cooperation in France. The Politics of

Consumption, 1834-1930. Ithaca/London, 1991

Voor de groei en impact van het ‘coöperatisme’, zie:
• S. DUDINK, Deugdzaam Liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland

1870-1901. Amsterdam, 1997
• P. LAMBERT, De coöperatieve doctrine. Brussel, 1971
• M. PÉNIN, Charles Gide 1847-1932. L’esprit critique. Paris/Montréal, 1997 
Voor het scheiden der wegen tussen coöperatisme en socialisme, de
hoogst uitzonderlijke positie van België in dezen en de impact hier-
van in Europa, zie:
• H. DEFOORT, De Derde Arm. Socialisme en Coöperatie in Europa vóór

1914. ODV, UGent, 1992 [verschijnt begin 2005]

De Familistère Godin in Guise is één van de uitzonderingen, die de
bovenstaande regel bevestigen. Talloze van die experimenten misluk-
ten,waardoor diegenen die wel slaagden een aanzienlijke aandacht kre-
gen. Ook daar verschillen ze allen heel sterk van invalshoek en
uitwerking. Opmerkelijk is dat ondanks de geheel verschillende retoriek
in de praktijk al vrij snel weinig verschil bestond tussen ‘paternalistische’
kolonies enerzijds en ‘socialistische’ kolonies anderzijds.
Voor een Nederlandstalige introductie in de materie, zie:
• F. BECKER & J. FRIESWIJK, Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktie-

ve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958. Nijmegen, 1976 
Voor meer informatie omtrent beschikbaar materiaal voor onderzoek, zie:
• Nienke VAN WIJK, A working guide to sources on historical utopian

experiments in the Western World at the Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis. Amsterdam, 1998 (zie ook www.iisg.nl)

Voor de Familistère Godin in Guise, zie:
• G. DELABRE & J.-M. GAUTIER, La régénération de l’utopie socialiste: Godin

et le Familistère de Guise.Thèse de doctorat ès sciences économiques,
Paris, Université Paris I, 1978, 3 vol. [dit blijft hoe dan ook hét stan-
daardwerk, maar is jammer genoeg tot op heden niet gepubliceerd]

• O. VACHER, L’expérimentalisme psychosocial et les tentatives expéri-
mentales du fouriériste JBA Godin. Thèse de doctorat d’Etat ès let-
tres et sciences humaines, Paris, Université Paris VII, 1992

• G. DELABRE (red.), Godin et le Familistère de Guise à l’épreuve de
l’histoire. Actes du Colloque de Guise du 21 mai 1988. Reims, 1989

• T. PAQUOT (red.), Le Familistère Godin à Guise: habiter l’utopie. Paris,
1982 [nieuwe editie voorzien voor 2004]

Voor de Nederlandstalige lezer is het makkelijkst toegankelijk én
beschikbaar:
• R.-H. GUERRAND, Persoonlijke ruimten. In: M. Perrot (red.). De 19e eeuw:

materiële cultuur en de wereld van het individu. Amsterdam, AGON,
1993, p.27-101 �
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DENKEND AAN GODIN
Van kolonies en coöperaties

Het hele moderniseringsproces van de maatschappij in het algemeen en

de industriële revolutie in het bijzonder maakten dat er vanaf de late 18e

en versneld in de 19e eeuw een ware vloed aan geschriften kwam waarin

van leer werd getrokken tegen de steeds meer individualistische, markt-

georiënteerde en op concurrentie gerichte manier van produceren en

consumeren. Die brede waaier van sociale kritiek wordt sinds Marx en het

‘wetenschappelijk socialisme’ gecatalogeerd als ‘utopisch socialisme’. De

grootste gemeenschappelijke noemer van het ‘utopisch socialisme’, dat

sinds de val van de Berlijnse Muur een opmerkelijke revival kent, zijn de

pleidooien voor allerlei vormen van associatie en samenwerking.
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