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Het is de grote onbekende. We leven er allemaal van en het is 
de fundering van onze maatschappij: gemeengoed. Lucht, water, 
kennis, software, de sociale sfeer en zo veel andere dingen die ons 
dagelijks leven mogelijk maken en de economie doen draaien. 
Veel gemeengoed loopt echter gevaar en wordt de collectiviteit 
ontnomen, gecommercialiseerd en op onomkeerbare wijze ver
woest. Het zou moeten worden gekoesterd en ontwikkeld. 

Wij moeten ons opnieuw bewust worden van de waarde van het 
gemeengoed. Zonder is er geen welzijn noch welvaart mogelijk. 
Gemeengoed heeft mensen nodig die bereid zijn het te verdedigen 
en zich verantwoordelijk voelen. Vele problemen van onze hui
dige maatschappij kunnen worden opgelost als we onze energie 
en creativiteit toespitsen op wat onze rijkdom maakt, op wat 
functioneert en wat mannen en vrouwen helpt hun potentieel te 
ontwikkelen. 

Met dit rapport willen wij deze aspecten en een op gemeen
goed gebaseerde productie door gelijken weer onder de aandacht 
brengen.
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voorwoord

metdefinancieel-economischecrisisverkerenzoweldemarktalsdestaat(europa
inbegrepen)ineensysteemcrisis.Indezeomstandighedenishetbelangrijkerdanooit
omalternatievevormenvansamenwerkingenbeheerteontwikkelen,enhierbijvormen
dezogenaamdecommonshetmeestbelovendealternatief.Hetisdanookgeentoeval
datelinorostromin2009denobelprijsvooreconomieontvingvoorhaarwerkover
decommons.Inhaarwerktoontzeduidelijkaandatmenseninverschillendedelen
vandewereldopeenheeleffectievewijzeuiteenlopendezakenalscommonsbeheren
zoalsnatuurlijkegrondstoffen,voedselsystemenofnieuwevormenvansamenwerking
ontwikkelen(zoalsopen sourcesoftware).Hetisduidelijkdatdetheorievandecom-
monsenhaarverdereontwikkelingindepraktijkdegroenepolitiekkanvoedenenkan
uitgroeientoteenevenwaardigebeleidsoptieindetoekomst.

HetisdeverdienstevandeHeinrichböllStiftungdatzijreedseind2010eengroot
internationaalcongresoverdecommonsorganiseerdeeninhetkaderhiervandeze
publicatierealiseerde.geheelindegeestvandecommonswordtdezekennisnuter
beschikkinggesteldvanhetnederlandsetaalgebied,zodatdezeooktothetgemeen-
goedindelagelandenkandoordringen.

brussel,februari2012

dirkHolemans,
Coördinatoroikos

dickPels,
directeurbureaudeHelling

«eensamenlevingzondergemeengoed
isalseenhemelzonderzon»

Het onderwerp van dit rapport: gemeengoed, en de erkenning van de verborgen
waardeervanvindtsteedsmeerzijnwegnaarpolitiekeenpubliekedebatten.metdit
rapportwillenwijmeerlichtwerpenopdeveleaspectenvandeterm‘gemeengoed’
enbeschrijvenhoehetopverschillendemanierenkanbijdragentotvrijheid,sociale
gelijkheidendemocratischevernieuwing.

doorgemeengoedoptewaarderenkunnenwijhetoverheersendeendestructieve
economischemodelopzijnkopzetten.Heelwathedendaagseproblemenzoudenwor-
denopgelostalsweonzeenergietoespitstenopwatwerktenwijmensenhelpenom
hunpotentieelteontwikkelen.

Inditrapportwordentalrijkevoorbeeldenaangehaalddieeennieuwekijkbieden
opvraagstukkenwaarmeeelkegeneratiewordtgeconfronteerd.eenveranderingin
perspectiefopentinvelegevalleneenvolledignieuwgezichtsveld,volmetinnoverende
ideeënenoplossingen.deHeinrichböllStiftungvoertaleenaantaljarenonderzoek
uitnaarditonderwerp.ditrapportishetresultaatvandeinitiatievenenhetwerkvan
onzebuitenlandsebureaus,maarkwamerpasechtdankzijdevruchtbaresamenwer-
king van verschillende denkers in de interdisciplinaire politieke salon over gemeen-
goed:“Zeitfürallmende”.

Ikbedank iedereendieheeftbijgedragenaandit rapportenmijn specialedank
gaatuitnaarSilkeHelfrichvoorhaarbijzondereinzetentoewijding.Ikwensuveel
leesplezierenhoopdatditboekjevooriedereeneenbronvaninspiratiemagzijn.

berlijn,december2009

barbaraUnmüßig
bestuurslidHeinrichböllStiftung
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over di t rapport

waarinouderetraditiesnaarwerdverwezenalsres communes–gemeenschappelij-
kegoederen–isnunaardeachtergrondgeschovenenzelfsindevergetelheidgeraakt
doortoedoenvandemarkt,destaatenhundoctrinesoverres privataeenres publi-
cae.gemeenschappelijkegoederenwordenbeschouwdalsres nulliusof“goederen
dievanniemandzijn”.waterenluchtzijngoedevoorbeeldenvangemeengoederendie
hetdroevigelotondergaanvandingendieniemandsbezitzijnenwaarniemandom
geeft.derampzaligegevolgenhiervanzijnvooriedereenduidelijkmerkbaar.

Res communes,“gemeengoed”inhetnederlandsof“ commons”inhetengels,
zijnechterniet“eigendomvanniemand”.Zebehorenonsallemaaltoeenmogenniet
zomaarvoorelkdoelwordengebruikt,enalzekernietwordenvernietigd.Iedervan
onsmoethetrechteropopeisen.gemeengoedvoedtons,maakthetmogelijktecom-
municerenmet elkaar, vrij te bewegen, het inspireert ons, bindt onsaanbepaalde
plaatsenen–nietonbelangrijk–dientalsstortplaatsvooronsafval.

onscollectiefrechtopgemeengoedgeefteennieuwedimensieaanhetklassieke
conceptvaneigendom,dateerstenvooralwordtgeassocieerdmetinviduelerechten.
Hetwerptookeenaantalprovocatievevragenop:

 ◆ watzijndegevolgenalswedegrondbeschouwenalsgemeengoed?
 ◆ watgebeurtermetopenbareplaatsenalszenietlangerwillekeurigkunnenwor-

dengeprivatiseerddoorreclame,lawaai,auto’senparkeerplaatsen?
 ◆ watalskennisencultureleeigendommenvanzelfsprekendgratiskunnenworden

gebruiktenhetcommerciëlegebruikervandeuitzonderingopderegelis?
 ◆ welkeregelseninstitutieskunnenonshetbesthelpenomgemeengoedte

beheren?

Inditrapportwordendezevragennietoptheoretischvlakonderzocht,nochwordt
gekekennaardepraktische,politieke,socialeeneconomischegevolgen.wijwilden
vooralontdekkenwathetpotentieelvangemeengoedis,alsweeropeenverstandige
enduurzamemaniermeeomgaan,waaromhetinzijnbestaanwordtbedreigdenhoe
wekunnenverhinderendathetverlorengaat.Zogevenwedelezerinzichtinonze
ideeënenbevindingen.

nietelkgemeengoedisidentiekenbijgevolgzijnookderegelsdienodigzijnom
gemeengoedtebehoedenvoorpersoonlijketoe-eigeningofverwoestingverschillend.
elinorostrom,degemeengoedtheoretica,wonin2009denobelprijsvoordeecono-
mie,watwereldwijddeaandachtopdezeproblemenvestigde.detheoretischeaanpak
vandejuristYochaibenklerleiddetothetinspirerendeideevaneen“opgemeengoed
gebaseerdeproductiedoorgelijken”,ofeencommons-based peer production.

Hetgemeengoedmoetwordenversterktzodatheteenaparteentiteitwordtals
aanvullingopdemarktendestaat.omdittebereiken,moetelkvanonszijnverant-
woordelijkheidnemenalsmede-eigenaarvan“onsgemeengoed”,watnietalleenzal
leidentoteenuitbreidingvanonzevrijheden,maarooktotmeerinspraakindebeslis-
singendieonsallenaangaan.naaststaatshulpenoverheidsreguleringheeftgemeen-
goeddeinzetvanmensennodigomtefunctioneren.derijkdomdieuitgemeengoed
voortkomt,moeteerlijkwordenverdeeldoverallelevenssferen.

deauteursvanditrapportzijnvelendankbaarvoorhunsolidairesteun,hunkri-
tischoordeelenhuncreatievebijdrage.wijdankeninhetbijzonderChristianegrefe,
JillScherneck,oliverwillingentoniSchilling.

SilkeHelfrich,rainerKuhlen,wolfgangSachs,ChristianSiefkes

“etquidemnaturalijure
communiasuntomniumhaec:
aeretaquaprofluensetmare
etperhoclitoramaris.”

“Krachtensdenatuurwetten
zijndelucht,hetwater,de
zeeenbijgevolgookdekustin
feitevaniedereen.”
JUStIanIUS(535n.Chr.)

inleiding

gemeengoediseengoedbewaardgeheimvanonzewelvaart.Iedervanonskomthet
overalendagelijkstegen.Iedervanonsgebruiktgemeengoedvooreconomischeacti-
viteiten, inhetgezinsleven, indepolitiekenvoorontspanning.grotendeelsonzicht-
baar, isheteenvanzelfsprekendevooronderstellingvanhetsocialeeneconomische
levenergaatmeeraandacht naarde twee jongerebroertjes vanhet gemeengoed,
namelijkprivategoederen,zoalsdievanfabriekshallennaarwinkelcentrareizenen
indewereldvandeconsument terechtkomen,enpubliekegoederendiewereldwijd
doorburgemeestersenregeringsleiderswordengeplandenopengesteld.deeconomie
focustvooralopprivégoederenendeupsendownsvanwinstbejagenkapitaalverwer-
ving.dezeobsessielaatweinigruimteenaandachtovervoordeintrinsiekebehoeften
vangemeengoed.daarnaastiseralleenbelangstellingvoordeebenvloedindeschat-
kistvandestaat,waaruitdepubliekegoederenwordenbetaald.gemeengoed,hoe
onontbeerlijkook,leidteenschaduwbestaan.

De industrie heeft gemeengoed nodig om te kunnen produceren. 
Ieder van ons heeft het nodig om te leven en zelfs te overleven.

Inoktober2009kreegProfessorelinorostromdenobelprijs vooreconomie voor
haarlevenslangepionierswerkoverdebestemanieromgemeengoedtebeheren.met
verschillendegeneratiesstudentenenonderzoekersbestudeerde“lin”ostromsyste-
matischnatuurlijkerijkdommenoverdehelewereld.Haardoelstellingwasommensen
telerenhoezecollectiefgebruiktegoederenhetbestkondenbeherenopdatdezeinal
hunbehoeftenkondenvoorzien,maarookindievantoekomstigegeneraties.alseen
vandeweinigenheeftostromdeinnovatie,communicatieencoördinatiegedocumen-
teerdwaarmeemensenproblemenoplossendieeenrechtstreekseinvloedhebbenop
hunleven,als zedaardevrijheidtoekrijgen.

ostromsnobelprijsiseeneerbetoonaanhaarlevenswerk.Hetheeftgemeengoed
weeronderdeaandachtgebrachtendatisuitstekendnieuws.erisechternogeen
andereredenwaaromgemeengoedaaneenopmarsbezigis:deeconomischecrisisdie
dewereldophaargrondvestenheeftdoenschudden.

Het principe van een economie gebaseerd op gemeengoed is: iedereen  
is gelijk en heeft het recht om deel te nemen aan het beheer van de rijkdommen.

Het principe van een kapitaalgerichte maatschappij: alles draait om geld.  
Hoe meer geld, des te meer invloed.

INVLOED

INVLOED

INVLOED

GEMEENGOED-
ECONOMIE

INVLOED

INVLOED

INVLOED¤¤¤

¤¤ ¤¤ ¤¤
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KAPITAAL-
GERICHTE 

MAATSCHAPPIJ

elinorostromishoogleraar
politiekewetenschappenaan
deIndianaUniversityinbloo-
mington.In2009werdzede
eerstevrouwelijkewinnaar
vandenobelprijsvoorde
economie.ostromdoetonder
andereonderzoeknaarwater-
voorraden,visserij,houtkap,
hetgebruikvanweilandenen
jachtgebieden.
alsinterdisciplinaironder-
zoeksterwerktostromop
hetraakvlakvansociologie
eneconomieenlevertzeeen
belangrijkebijdrageaanbeide
disciplines.Haarbekendste
werkisGoverning
the Commons: The Evolution
of Institutions for Collective
Action.

Foto:olIvIermorIn,aFP/
gettYImageS
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ditverhaalillustreerthetverliesvangemeengoeddoormachtsmisbruik.eerstwaren
de stoelen beschikbaar, hoewel het aanbodbeperktwas en de vraag ernaar groot.
daaromvolgdendepassagiersoorspronkelijkdestelregelvanvrijmaarkortgebruik.
Zodraeengroepbeslisteomdeligstoelentemonopoliserenenhetexclusiefgebruiks-
rechtopeiste,werdditstukjegedeeldbezitnietlangeralszodanigerkendenvolgde
ereenstrijd.Hierzienwedateengroepdemachtgrijptendegenendiewordenuit-
geslotentenslottegeenenkeleregelmeererkennen.Ineendergelijkesituatiemaakt
hetgeenverschilofdeligstoelenwordentoegeëigenddoordatiemandzijnwildoor-
drijft,descheepvaartmaatschappijbetaaltofordersvolgtvandekapitein.voorde
meestepassagiersisdecruisevanafdatmomentminderaangenaamenzelfsminder
comfortabel.

dezeallegoriekanopveledomeinenwordentoegepast:onderwijs,water,land,de
atmosfeer.Hetlageaantalligstoelenmaaktvooriedereeninfeiteeeneindeaanhet
aangenaamreizen–terwijldelenmetanderenreizenoverhetalgemeeneenleukere
ervaringmaakt.terwijlhetgebruikvandezegoederentocheeneerlijkenduurzaam
rechtis.Zolijdtdekwaliteitvanonslevenerookonderalscollectievegoederenons
zonderoverlegofonderhandelingwordenontnomen,terwijlhetgebruikervantoch
eeneerlijkenduurzaamrechtis.Zulkeonderhandelingsprocessenkunnencomplexen
conflictueuszijn,maarzolangdedoelstellingsamenwerkingis,kunnenzeleidentot
aanvaardbareoplossingenoplangetermijn.

de allegorie van de ligstoelen

eencruiseschipvaartvanhavennaarhaven.ophetdekstaanligstoelen.erzijn
driemaalminder ligstoelen dan passagiers aan boord. tijdens de eerste dagen
vandereiswordendestoelensteedsdooranderepersonenbezet.Zodraiemand
opstaatwordtdestoelalsvrijbeschouwd.niemandaanvaardtdatjeeenzakdoek
ofeenandervoorwerpopeenligstoelneerlegtomdezebezettehouden.ditiseen
goederegelingomhetbeperkteaantalligstoelenteverdelen.
Zodrahetcruiseschipdevolgendehavenverlaatenveelnieuwepassagiersaan
boordzijngekomen,houdtdezeregelingnietmeerstand.denieuwkomers,die
elkaarallemaalkennen,vertoneneenandersoortgedrag.Zeeigenenzichdelig-
stoelentoeenleggenerexclusiefenconstantbeslagop.Hetmerendeelvande
anderepassagierskrijgtnooitmeereenligstoeltepakken.erheersteentekort,
erbreekteenstrijduitendemeestegastenvoelenzichminderophungemakaan
boorddanvoordien.

doorHeinrichPopitz,Phänomene der Macht,tübingen1986

“CarnivalCruise”
Foto:UtIlISateUrFlICKr
JoSHboUSel

gemeengoed, commons – 
wat is dat?

gemeengoed – wat is dat?

NATUUR SOCIALE
SFEER

CULTURELE
SFEER

DIGITALE
SFEER

Hulpbronnen die collectief kunnen worden gebruikt vormen de ruggengraat van een 
functionerende maatschappij. In die zin vormen gedeelde goederen de infrastructuur, 
het erfgoed, de identiteit en de cultuur van een gemeenschap of natie.

Indenatuur is elkvanons isafhankelijkvanwater,bossen,debodem,visgronden,
soortendiversiteit,landschappen,deluchtendeatmosfeer,metalledaarmeeverbon-
denlevensprocessen.Iedervanonsheefthetbasisrechtopdegavenvandenatuur,
hunbehoudenrechtvaardiggebruik,ookalzijnzeparticuliereigendom.

Indesociale sfeerishetopbouwenvaneensociaallevenonmogelijkzonderstadsplei-
nen,parken,openbaretuinen,vrijeavonden,zondagenenvakanties,maarookzonder
carpooling,internetcommunities,sportenvrijetijdsuitjes.dankzijdietijdenruimte
zijn spontante en informele ontmoetingenmogelijk. In vele opzichten kanhet soci-
alegemeengoedinstandwordengehoudendoordegemeenschappenendeinitiatie-
venvandeburgerszelf.Hetgemeengoedkanechterookpubliekebeschermingnodig
hebbenomveiligheidenzekerheidtewaarborgen.eeninnovatieveaanpakbuitende
marktendestaatomisnoodzakelijkomcomplexedienstenalsgezondheidszorg,poli-
tiekedeelnameeneenstabielfinancieelsysteemvooriedereentegaranderen.

Indeculturele sfeerishetduidelijkdattaal,geheugen,gebruikenenkennisonmisbaar
zijnvoorelkemenselijkegemeenschap.netzoalswehetnatuurlijkgemeengoednodig
hebbenomteoverleven,vereisenonzecreatieveactiviteitenookeencultureelgemeen-
goed,omonstekunnenuitdrukken,tedelen,samentewerkenendingenopnieuwuit
tevinden.wijputtenuitdeverhalen,demuziekendebeeldenvanvorigegeneraties
omeennieuwecultuurtecreërenengevenonzeartistiekestijlen,techniekenentradi-
tiesdooraandevolgende.Zomoetenweookzorgendatdecreatieveuitingenvanonze
tijdvolledigvrijtoegankelijkzijnvoordetoekomstigegeneraties.

Indedigitale sfeerblijktdatproductieenruildestebeterfunctionerennaarmatede
toegang totdigitalevoorwerpenendatabankenminderwordtbelemmerd.voorde
navigatieindevirtuelewereldeneencreatievecultureleontwikkelingishetnoodza-
kelijkdatsoftwarecodesenderijkdomaanonlineteksten,audiomateriaal,beeldenen
filmsbeschikbaarzijnvooranderen,zonderaltezeerdoorauteursrechtenteworden
beperkt.

plaza in plaats van shopping mall

decentraalgelegenPlazaHidalgoCoyoacáninmexicoCitybruistvanhetleven.de
cafészittenvolenzoweltoeristenalsdeplaatselijkebevolking latenzichverleiden
doordegeuren,kleurenengeluidenvandePlaza.Iedereenkaninhetparktotrust
komenenalledrukterondomgadeslaanindeschaduwvaneenboom.mensenkomen
graagnaarditpleinenblijvenersteedsterugkomen.

Zulkeplazasmakendeeluitvandecharmevanvelelatijns-amerikaansesteden.
Zedragenechterdezelfdenaamalsandereplazas:verwaarloosdeopenbareplaatsen
enmegalomanewinkelcentra.IndehoofdstadvanelSalvadorbijvoorbeeldworden
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winkelcentrabeschouwdalsdeenige‘veiligeuitstapjes’.ouderszijngerusterwanneer
zewetendathunkinderendaarzittenennietinhetvervallenstadscentrum.maarin
die‘winkelcentra’wordtergepatrouilleerddoorprivébewakersennietdoordepolitie.
mensendoenhierafstandvanhunburgerrechtenenwordenklanten,onderworpen
aanprivateregelgeving.

HetcentrumvanSanSalvadorheeftnogsteedseenaantalpleinenwaarjekunt
rondslenteren,enhetstadsbestuurheefteenprogrammabedachtomzeteverfraai-
enmetbankjesentelefoonhokjes.maarzodradeverkopersenhandelaarsnaarhuis
zijn,komthetpublieke leventotstilstand.opzachteavonden,die inSanSalvador
vroegvallen,blijvendeopenbarepleinenlevenloos.mensenblijvenerzeldenhangen
enkomennogmindervaakterug.

In2006werdeenrepresentatiefonderzoekuitgevoerddoorFlaCSo,hetonder-
zoeksinstituutvoorsocialewetenschappen.erwerdaanderespondentengevraagd
ofhetstadscentrumvanSanSalvadorvoorheneenhistorisch-culturelewaardehad.
90%antwoordde:“Ja”.ongeveer80%bevestigdezelfs:“Ja,hetisonsplein.Het
behoorttoeaandebewonersvanSanSalvador.”maaropdevraagofzeweleensin
hetstadscentrumafspraken,antwoorddeongeveer60%:“Zelden,endanenkelalsik
toevalligdierichtinguitmoet.”meerdan70%zououdegebouwengraagvervangen
ziendoorparkeerplaatsen.

Het stadscentrumvanSanSalvador is eenduidelijk voorbeeldhoe inwoners de
bandmethunstadhebbenverloren.dezebandenzijnverzwaktdoorsocialeverwaar-
lozing,debelangenvanprivé-projectontwikkelaarsendekrappebudgettenvande
plaatselijkeautoriteiten.

Zelfsinhartjeberlijnwordenparkengeslotenenwegenheraangelegdommeerplaats
temakenvoor‘consumptieplaatsen’.wieheeftdestadsbewonersaanwiedezewegen
enpleinentoebehorenomhunmeninggevraagd?

Stedelijk gemeengoed bestaat uit plaatsen die bruisen van leven en waar de kenmer
kende smaken en talenten van de lokale bevolking kunnen floreren. Zo zijn de bekende 
buurten van Berlijn gevormd door de bewoners zelf die klaarstaan om hun buurt te 
beschermen tegen inmenging van buitenaf. De herontdekking van openbare plaatsen 
als gemeengoed kan steden weer leefbaar maken.

de geschiedenis van het concept gemeengoed 

afhankelijkvanhoejehetdefinieert,bestaathetideevangemeengoedalduizenden
jaren.omdathetgrotendeels isweggevaagd inhetpubliekebewustzijn, ishet leer-
zaamomeraan te herinneren dat deCodexJustinianum in delaat-romeinse tijd,
ongeveer1500jarengeleden,veelcomplexerevormenvaneigendomerkendedanwij
vandaagkennen.deCodexmaakteeenonderscheidtussenviersoorteneigendom:

“theypavedparadise/andput
upaparkinglot”
JonImItCHell,1970

eenleegpleininberlin-mitte
Foto:FlICKr-gebrUIKer
teorUIZ

 ◆  Res nullius:degoederendieniemandseigendomwarenenbijgevolgdooriedereen
vrijkondenwordengebruikt

 ◆  Res privatae:hetprivé-eigendomvanpersonenoffamilies
 ◆  Res publicae:allegoederendiedoordestaatwarengecreëerdvooropenbaar

gebruik,zoalswegenenopenbaregebouwen

devierdecategoriehoudtverbandmetonsonderwerp,hetgemeengoed:

 ◆  Res communes:denatuurlijkerijkdommenzoalsdelucht,rivierenendezee,die
hetgemeenschappelijkeeigendomwarenvaniedereen.

GEMEENGOED
CULTUUR  TAAL  FILOSOFIE  FYSICA  MUZIEKINSTRUMENTEN  KLASSIEKE MUZIEK 

JAZZ  BALLET  HIP HOP  ASTRONOMIE  ELEKTRONICA  INTERNET  FREQUENTIEGOLVEN  

GENEESKUNDE  BIOLOGIE  RELIGIE  WISKUNDE  CHEMIE  OPEN SOURCE-SOFTWARE

NATUUR  LUCHT  WATER  FOTOSYNTHESE  MOEDER-AARDE  ELEKTROMAGNETISCHE  GOLVEN DNA 

MINERALEN DIEREN PLANTEN ANTIBIOTICA OCEANEN VISGROND STILTE AQUIFER MOERASSEN 

BOSSEN RIVIEREN MEREN ZONNE-ENERGIE WINDENERGIE GRAAN  (WATERHOUDENDE GRONDLAGEN)  

GEMEENSCHAP  WEGEN  SPEELPLEINEN  KALENDERS  UNIVERSITEITEN  

BIBLIOTHEKEN  SOCIALE ZEKERHEID  WETTEN  KAPITAALMARKTEN  MUSEA  POLITIEKE 

INSTELLINGEN  GELD  LANDBOUWMARKTEN  VLOOIENMARKTEN  CRAIGSLIST  VAKANTIE

deze indeling helpt ons ook vandaag nog om verschillende vormen van mogelijke
eigendomssystemeninonzesamenlevingteonderscheiden.maargemeengoedisniet
enkeleenkwestievaneigendom,maarookvansocialeregelsentradities.deromein-
seeigendomsvormenmoetenuiteraardwordenaangepastaandehedendaagsereali-
teit.Res communes krijgen bijvoorbeeld een ruimere interpretatie, waar ook het 
gemeenschappelijke culturele erfgoed en de gezamenlijke uitvindingen in de digi-
tale wereld deel van uitmaken.

dedrierivierendiesamen-
vloeientotdestroomvan
hetgemeengoed.
grafischevoorstellingnaar
PeterbarneS,Capitalism
3.0

goed om te weten

Het isbelangrijk tebegrijpendatgemeengoeden ‘publiekgoed’niethetzelfde
zijn.Zedelenweleenaantaleigenschappen,waardoordetweevaakmetelkaar
wordenverward.Zokanhetbijzowelgemeengoedalspubliekgoedsomslastig
zijniemandvanhetgebruikervanuittesluiten.weprofiterenallemaalvanfoto-
syntheseenwegebruikenallemaalwikipediaofrekenkundigealgoritmes.

gemeengoedendeklassiekeeconomischegoederencategorieënvertonenech-
terookbelangrijkeverschillen.Zowordthetmeestegemeengoedgeërfd:hetzijn
geschenkenvandenatuurenwerdenalszodaniggekoesterd,ofhetwerdgepro-
duceerdendoorgegevendoorpersonenengroependienietaltijdduidelijkidenti-
ficeerbaarzijn.Hetkangaanomlange(cultureletradities,cultuurlandschappen,
talen)ofheelkortehistorischeprocessen(wikipedia,gratissoftware).

gemeengoedontstaatookwanneerindividuensamenietscreërenenditver-
volgenstotgemeengoedverklaren.Indatgevalzijnergeenpoliticiofoverheids-
organenbijbetrokken.voorbeeldenhiervanzijndemarkuptaalvoorwebpagina’s,
Html,het internetprotocolhttpenwerkendieondereenvrije licentieworden
uitgebracht.

Publiekegoederendaarentegenwordenmeestalgeproduceerddooroverheids-
organen.Hetaanleggenvanwegen,hetbouwenvanvuurtorensenfinancieren
vandeopenbareveiligheidzijnhiervoorbeeldenvan.defocusvanpubliekegoe-
derenzijndeciviele infrastructuurendedienstendienoodzakelijkzijnvoorde
gemeenschap.

Publieke goederen vereisen dat de staat een dominante rol speelt. Voor 
gemeengoed is vooral de inzet van mondige en betrokken burgers noodzakelijk. 
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de infrastructuur  
van gemeengoed

Hetgemeengoedbestaatuitdriebasiselementen:debouwstenen,demensenende
normenenregelgevingdiealleelementensamenbrengen.

FUNDERING
=

HULPMIDDELEN

MENSEN
=

GEMEENSCHAPPEN

RAAMWERK
=

REGELS

De eerste bouwsteen is materieel.ditzijndehulpbronnenzelf.Hetkunnenfysiekehulp-
bronnenzijnzoalswater,grondendeatmosfeer,ofimmateriëlezoalsgenetischeinfor-
matie,softwarecodes,algoritmenencultureletechnieken,ofzelfsdetijdwaaroverwe
beschikken.ditzijnallemaalgoederenuiteengemeenschappelijkfonds.wehebben
allemaalhetnatuurlijkerechtomzetegebruiken.

De tweede bouwsteen is sociaal.dezeverwijstnaardemensendiedezehulpbronnen
gebruiken.Hetideevangemeengoedisondenkbaaralsergeenverbandwordtgelegd
metdemensendiesamenhulpbronnenbeherenineenbepaaldsociaalmilieu.Kennis
kandoormensenwordenaangewendomeendiagnose te stellenofeenremedie te
vinden en culturele technieken kunnenworden gebruikt om iets nieuws te creëren.
Hulpbronnenwordenomgezetingemeengoeddoormensendiezecollectiefgebruiken.

De derde bouwsteen is regulerend.dezeomvatdenormenenregelsdiehetbeheervan
hetgemeengoedsturen.welzijnergroteverschillen:hetgebruikvanbyteseninfor-
matieregulerenisietsheelandersdanhetbeheervannatuurlijkehulpbronnenzoals
water en bossen. wat gemeengoederen wel gemeenschappelijk hebben is dat elke
groepgebruikerszelfbeslisthoedehulpbronnenwordenbeheerd.ditheeftenkelkans
vanslagenalseengroepmensencollectiefuitwerkthoeditconcreetmoetgebeuren.
Hetingewikkeldesocialeproceshierachterheet‘  commoning  ’–eentermdiedehis-
toricusPeterlinebaughuitdemiddeleeuwenheeftovergenomen.Hijgebruikt‘  com-
mons  ’alswerkwoord,nietalszelfstandignaamwoord.Uitdit‘  commoning  ’komen
regelsennormenvoortwaaroverwordtonderhandeldinvaakconflictueuzeprocessen.

“thereisnocommons
withoutcommoning.”
(“erisgeengemeengoed
zondergemeenschappelijk
tehandelen.”)
PeterlInebaUgH

NORMEN
+

REGELS
GEMEENGOEDHULPBRONNEN

GEMEEN-
SCHAPPEN

Leven in een op gemeengoed gebaseerde cultuur betekent: het leven in eigen 
handen nemen.

gemeengoed,ofdedaarmeeverbondenrechten,isuiteraardvaakafhankelijkvan
destaatvoorbescherming.Hetbehoudendeontwikkelingvangemeengoedop
wereldschaal–deatmosfeer,deoceanen,deruimte–isampermogelijkzonder
intergouvernementeleakkoorden.

alsdezeeenhetluchtruimwerdenverdeeldzoalsland,zouelkestaaterop
eenofanderemaniervoormoetenzorgendatheteenaantalonderlingverbon-
den‘waterwegen’had,opdatdeeigenschepenvrijzoudenkunnenvaren.enkel
welvarende landenzoudenditkunnenklaarspelen.alleanderezoudentolmoe-
tenbetalenop‘vreemde’waterwegenoftoestemmingmoetenvragenomzichte
verplaatsen.visserszoudenslechtsdatdeeltjevandezeekunnenbevarendieze
zoudenbezittenofhuren.duikersenanderewatersporterszoudenalleenworden
toegelatenindegebiedendiespeciaaldaarvoorbestemdzoudenzijn.

De zee is gemeengoed. Ieder heeft het recht om over zee te reizen. Mobiliteit zou 
ondenkbaar zijn zonder gemeengoed.

demeestestateneigenenzichhetexclusievegebruiksrechtopbredestrokenzee
voorhunkusttoevooreconomischgebruik,maarschepenmogenoveralongehin-
derdvarenmitszegeenoorlogsdoeleindenhebben.totdusverwerddevollezee
dusnognietinafzonderlijkestukkenverdeeld.

Hetzelfdegeldtvoorhetluchtruim.In1954spandeeenCanadeeseenrechts-
zaakaanomdatvliegtuigenoverzijnperceelgrondvlogen.Zijnargumentwasdat
alsjeeigenaarwasvaneenstukgrond,datookinhielddatjeeigenaarwasvande
aardeeronder,totindekernvanonzeplaneet,envandeluchterboven,oneindig
veromhooginderuimte.vliegtuigendie‘zijn’ luchtruimwildenbinnendringen
moestenhemdaaromeerstomtoestemmingvragen.gelukkigoordeeldederech-
terdatdeluchtenderuimteniemandseigendomkondenzijn,maardegemeen-
schappelijkeerfenisvandemensheidwaren.Zijzijngemeengoedofinjuridische
termen:res omnium communis.

 Aanbevolen literatuur: SilkeHelfrich,Heinrich-böll-Stiftung(ed.),Wem  
gehört die Welt? Zur Wiederentdeckung der  
Gemeingüter,2eeditie,münchen,2009

“oceaanenrif”
PHoto:FlICKr-gebrUIKer
alIweSt44
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Insommigewijkenvandestadboston indevSvindtnadeeerste sneeuwvaleen
winterritueelplaats.mensenmakeneendeelvandestraatsneeuwvrijenplaatsener
dandozen,vuilbakkenofoudestoelenopomdieopenplaatsaftebakenenals‘hun’
parkeerplektotdesneeuwsmelt.volgenselinorostromisdateenvormvangemeen-
goed.waarom?Indiewijkenbestaatconsensusdatwieeenparkeerpleksneeuwvrij
maakt,daartijdelijkookhet‘gebruiksrecht’vanheeft.netalsinhetgevalvande
ligstoelenophetcruiseschipisereeneenvoudigeoplossingommetbeperktemiddelen
omtegaan:tijdelijkegebruiksrechteninplaatsvanonbeperktepermanenterechten.
Somskomtmenechterpasnaeenlangestrijdtotdezeeenvoudigeoplossingen.

geparkeerdeauto'sinhet
winterseboston
Foto:FlICKr-gebrUIKer
andwat

hoe werken 
 gemeengoederen?

gemeengoed verbetert de levenskwaliteit

gemeengoediseenbronvanwaardeenwaarderingbuitendemarktofalseencom-
plementvanmarktwaarde.mensenhebbeneropmeerdanéénmanierbaatbijdatze
gemeengoedkunnengebruikenbovenopdedienstendiedemarktendestaatbieden.
dezevoordelenzijnduidelijkwaarcollectiefgebruiktemiddelenalsweilanden,water,
meren,bossen,veldenengraandebasismiddelenvanhetbestaanvormen,zoalsin
talrijkedorpen ingroeilanden inhetZuiden.degemeenschappelijke rechtenverze-
keren gratis toegang tot essentiële middelen, waarvoor met samenwerking en soli-
dariteitwordtbetaald.Zodradeproductenhiervan,bijvoorbeeldvoedselvoormens
endier,bouwmateriaal,geneesmiddelen,verwarmingenanderegrondstoffen,enkel
verkrijgbaarzijnalsmarktproductendietekoopzijnvoorgeld,zullenvelenhetzonder
moetenstellen.

Gemeengoed maakt het voor de armen mogelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Het maakt het verschil tussen een armoedig en een waardig bestaan.

desituatieisvergelijkbaarinsteden.ookdaarkangemeengoedeen‘gratis’voordeel
opleverenwaarandersvoorbetaaldmoetworden.Zozijnerspeeltuinen,pleinenen
parkendiedienenvoorontspanning,socialeinteractieenzelfontplooiing.elkindividu
heeftrechtopdezevoorzieningenenwijmoetendepoliticiersteedsaanherinneren
datwenietvandezerechtenmogenwordenberoofd.Zemoetencollectiefverdedigd
wordentegenprivé-toe-eigeningenvercommercialisering.altevaak–endatisde
echte“tragedievandecommons”(ziep.16)–wordtdewarerolvangemeengoed
pasduidelijkalshetwordtbedreigd.Zomaaktdebevolkingsdichtheidindestadeen
intensievesocialesamenwerkingmogelijk,eenvormvanrijkdomdievaaknietwordt
opgemerkt,totzeernietmeeris.Korteafstandenmakenhetmogelijktebesparen
doortevoetboodschappentedoenofdekinderennaarschooltesturen,zonderdater
eentransportmiddelvoornodigis.Fysiekenabijheidisookeenstimulansvoornetwer-
kenensamenwerking,zoalsbijzelfstandigecrèches,burenhulpencollectieftuinieren.
voorelkvandezegevallengeldtonderstaandschema:

SAMEN-
WERKING

WAARDE 
SCHEPPEN 

ZONDER GELD

GEMEEN-
SCHAPPELIJKE 

MIDDELEN 

GEMEEN-
SCHAPPEN

“Jijenjouwfamiliezijnrijker
danjulliedenken,wantjullie
hebbeneenaandeelinhet
gemeengoed.”
HarrIetbarlow,ontHe
CommonS
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gemeengoed bevordert meedoen

“gemeenschapstuinenhebbenvoor50%mettuinierentemakenenvoor100%met
lokalepolitiekeorganisatie”,zegtKarllinn,animatorvandebloeiendenoord-ame-
rikaansebewegingCommunity Garden.Zelfsinduitslandzijncollectievetuinenweer
inopmars.erbestaannu100“intercultureletuinen”in55stedenenerzijnernog
eens50inaanleg.Indemeestegevallengaathetomburgersdiesamenbraakliggende
grondgaangebruikenomhuneigenvoedselteproducerenenomdesocialeintegratie
vanimmigranten,zowelmannenalsvrouwen,tebevorderen.doorsamentewieden
entespittenkrijgenzeletterlijknieuwegrondonderhunvoeten.Intercultureletuinen
zijndeplekbijuitstekvoorburenhulpencultureleuitwisseling.deaanwezigendelen
tijdenruimte,wisseleninformatieuitenbemiddeleningevalvanconflict.Zeproduce-
renzelfvoedsel,buitendestrakkehiërarchischestructuurvanbedrijvenofregeringen.

buurttuinen, kleine tuinen, kruidtuinen en ‘guerrilla’-tuinen: overal is de wil
aanwezigomdestadgroenertemaken.Zoontstaanstedelijkeoasesdiedeinnovatie
tengoedekomen.InSahlkampbijvoorbeeld,eenhoogbouwwijkinHannovergeken-
merktdoorwerkloosheid,jongerengeweldendrugsmisbruik,leveneenpaarhonder-
dengezinnenafkomstig uit verschillende landen.volwassenen zijn vaakgeïsoleerd
ennemenamperdeelaanhetsocialelevenbuitenhunetnischnetwerk.Indelaatste
jarenwerdendedakenvanondergrondsegaragesinSahlkampechteromgebouwdtot
kleineidyllischetuinen.

Stadstuinenvormeneenbelangrijkelementindeevolutievansteden.tuin-enland-
bouwbedrijven in stadscentraworden niet langer beschouwdals ‘overblijfsels’ van
pre-industriëletijden,maaralsdebouwstenenvandestadsplanningvanmorgen.

“Zetonenopkleineschaalwatindetoekomstopgroteschaalvereistisvooreen
hoge levensstandaard: duurzame levensstijlen en nieuwe modellen van welvaart”
schrijftdestichtingInterkultur,hetnationaalcoördinatieagentschapvanhetnetwerk
Interculturalgardens.

Stadstuinen zijn een vorm van leven en stadsontwikkeling die het steeds complexere 
en anoniemere stadsleven leefbaarder maken.

degemeenschaps-tuinvan
balticStreet,brooklyn,nY
Foto:FlICKr-gebrUIKer
FlatbUSHgardner

gemeengoed biedt een platForm 
voor creativiteit en samenwerking

Hetisallangerbekenddatsamenwerkingdeproductiesterkkanstuwen,vooralineen
digitalewereldwaarcompleetnieuwevormenvansamenwerkingzijnontstaan.dank-
zij elektronische communicatie bijvoorbeeld, kunnen duizenden mensen bijdragen
aandeontwikkelingvangratisbesturingssystemenenanderesoftwareprogramma’s.
Inonderzoek,alsine-learning,wordenzelfgeorganiseerdevormenvanwereldwijde
samenwerkingalsvanzelfsprekendbeschouwd.

vaakblijktdathetenthousiasmeendeverzameldekennisvanhobbyistenopgeen
enkele wijze inferieur is aan de kennis van experts van bijvoorbeeld software- of
mediabedrijven.bijhetsteedstoenemendeaantalweb2.0-toepassingen,zoalstwit-
ter,wiki’senblogs,ontstaannieuwemanierenomsamentewerkenenkennistedelen.
dankzijhetinternetkunnenplatformsvoorgezamenlijkeintelligentieengedecentrali-
seerdevindingrijkheidwordengecreëerd,diedanvooriedereenbeschikbaarzijn.ook
onderzoeksprojecten,film-ofaudioproductiesenzelfswoordenboekensteunenopde
bijdragevaneengrootaantalmensen.dankzijeenbredeparticipatiekunnenonline
communitieskwaliteitsproductenen-dienstenaanbieden,dieookmonetairewaarde
kunnenhebben.

Cruciaal voor deze economie van delen en meedoen is dat alles gratis toegankelijk 
blijft voor iedereen. Zo wordt gegarandeerd dat het werk in dit domein wordt 
voortgezet en dat alles wat eruit voortkomt, zal worden beschouwd als nieuw 
gemeengoed.

DIGITALE
BRONNEN

SAMENWERKING

OPEN
FORMATS

+
STANDAARDEN

UITWISSELING
+

 VRIJE 
ONTWIKKELING

DIGITAAL 
GEMEENGOED

bijnaallesamenlevingenkenneneencombinatievanconcurrentie,planningensoli-
dariteit,hoeweldeonderlingeverhoudingtussendezedriewisseltindeloopvande
geschiedenis.deruilvangoederenopdemarkt–hoelogischdievooronsvandaag
ooklijkt–isslechtséénmanieromgoederenaantebieden.naastdemarktbestaan
ertenminstenogtweeandere:productiedoordeoverheidenproductieendistributie
binnengemeenschappen.terwijlopdemarkthetconcurrentieprincipeheerstende
staatvooralsteuntopplanning,werkengemeenschappenvoornamelijkopbasisvan
socialewederkerigheid.

Indelaatstedecenniahebbendemarktlogicaendievandestaatertoegeleiddat
mensengeenvertrouwenmeerhebben insamenwerkingensocialereciprociteitals
manierenomgezamenlijkedoelstellingen tebehalen.tegelijkertijdwordt er steeds
meergezochtnaareennieuwevenwichttussenindividuelevrijheidensaamhorigheid.
Hetgevoeltoteengemeenschaptebehorenenvrijsamentewerkenkomtalsmaar
sterkerop–naasthetverlangennaaronafhankelijkheid.daaromgroeitdeinteresse
ingemeengoed:hetdientdezebehoefte.Hetisdezegeestdiedeinspiratievormtvan
hetgezamenlijkebeheervanvisgrondenvoordeatlantischekustvanCanadaenvan
decollectieveontwikkelingvanvrijtoegankelijkekennisbronnenindegemeenschaps-
economie(software,researchdata,wetenschappelijketijdschriften)dievaakwordt
aangeduidalspeerproduction.

De oplossing voor de huidige problemen is niet dat de staat plaats moet maken voor 
de markt, maar eerder dat de staat een stapje verder moet gaan om de rechten van 
gemeenschappen op gemeengoed te vrijwaren.

“waaromzingtFigaro,
schrijftmozartmuziekdie
Figarozingtenvindenwij
nieuwewoordenuit?omdat
wedatkunnen.Homoludens
ontmoethomofaber.dankzij
dewereldwijdesocialever-
bindingen/verbondenheid,
diewijhetinternetnoemen,
kaniedervanonsopeen
geheelnieuwemanier
creatiefzijn,zoalswehet
onsnooiteerderkonden
inbeelden,opvoorwaarde
datwe‘eigendom’ergeen
wigtussenlatendrijven”
ebenmoglen,der
anarCHISmUStrIUmPHIert
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iszolangiedereentoegangheefttothetgemeengoedzijiseigen-
domvaniedereenendusvanniemand.

JarenlaterzagHardinzichgenoodzaaktzijnessayteherzien
engafhij toedathij in feite“detragedievandeonbeheerde
commons”hadbeschreven(eensoortoxymoronomdatgemeen-
goedperdefinitiewordtbeheerd).Inzijnoorspronkelijkessay
beschreefHardin inderdaadeen toestand vanonbeperkte toe-
gang tot een stuk landdatniemandsbezitwas.Hij verwarde
gemeengoedmetniemandsland.

Gemeengoed is echter geen niemandsland. Gemeengoed komt 
voort uit het vermogen van een gebruikersgemeenschap om de 
toegang en het gebruik ervan te reguleren, zodat het iedereen 
ten goede komt, en om ‘  profiteurs  ’ die het gemeengoed 
misbruiken, te identificeren en te straffen. Gemeengoed 
behoort altijd toe aan een ‘  gemeente  ’ van gebruikers.

Hardingingerinzijnanalyseookvanuitdatdeherdersdetijd
nietzoudennemenommetelkaartepratenenregelsuittewer-
kenomhetgemeengoedtebeheren.Inhetechtelevenpratenen
onderhandelenmensendiesameneennatuurlijkehulpbronbehe-
renconstantmetelkaar.

Gemeengoed ontstaat en evolueert op basis van communicatie 
in levendige sociale netwerken.

“gemeenschappelijkweilandin
hetdorpgroßarmschlag”
Foto:KonradlaCKerbeCK,
wIKImedIaCommonS

voorHardinisgemeen-
goedeenluilekkerlanddat
wordtkaalgeplukt.volgens
zijncriticiisheteerdereen
pick-nickwaariedereen
ietsmeebrengtenmetmate
consumeert.
bernHardPÖtter,lemonde
dIPlomatIQUedIPloma-
tIQUe,aUgUStUS2009,P.10

eXcurs: de tragedie van  
“de tragedie van de  

commons”

In 1968 publiceerde het vooraanstaande wetenschappelijk tijd-
schriftScience het essay“thetragedy of theCommons” van
de amerikaanse bioloog garrett Hardin. Hardin stuurde een
krachtige metafoor de wereld in, met een diepe impact. vol-
gensHardinzoudenschaapherdersdiehunschapensamenlieten
grazenopeenweilandhuneigenbelangwillenmaximerendoorer
telkenseenschaapbijtezetten.devoordelenopkortetermijn
voorelkeherderzijnduidelijken ŕationeeĺ .dekostenoplange
termijn zijn echter voor iedereen enworden enkel zichtbaar in
detoekomst.Hardinwaservanovertuigddatditgedragonver-
mijdelijkwasenzoublijvendoorgaantothetweilandvernietigd
wasenhetgeenenkelschaapmeerkonvoeden.eenonthutsende
conclusie.

Sindsde jaren70werddemetafoorvanhetoverbegraasde
weilandlukraakgebruiktvoortalrijkesituatieswaarsprakewas
vancollectiefbeheerdehulpbronnen.Zijkreegeenplaatsinde
sociologie-eneconomiehandboekenenbepaaldedemaniervan
denkenvanhelegeneratiesstudenten.Zowerdde“tragedievan
de commons” een onweerlegbare mythe. dit is vandaag nog
grotendeelszo,ondanksdevelegateninHardinsbewijsgrond.
overdebelangrijkstepassageinHardinsessayzegtdeeconoom
Parthadasguptadathet“moeilijkisomeenstukteksttevin-
dendatevenlangenevenberoemdisenevenveelfoutentelt”
(the Control of resources, oxford 1982). na veel empirisch
onderzoekslaagdenelinorostromenhaarteamerindeplatheid
endemisvattingeninhet‘tragedie’-argumentaanhetlichtte
brengen.

Hardinvoeddemetzijnmetafoorhetbekrompenbeeldvande
mensalshomooeconomicus,dieopnietsandersuitisdanzoveel
mogelijkwinst.alsreactieopdeoverbevissingindezeedeedde
econoomScottgordonin1954ietssoortgelijks,doorhet›nie-
mandsland’ aan te duiden als ‘eigendom van iedereen’. Zijn
bekendeformulering“iederseigendomisniemandseigendom”
gafaanleidingtotdeeneoverhaasteconclusienadeandere.al
snelgoldalsalgemenewaarheiddatdetragedieonvermijdelijk

“Hijdiealseersteeenstuk
grondomheinde,hetinzijn
hoofdhaaldetezeggen:‘dit
isvanmij’enidiotenvond
diehemgeloofden,isdeware
grondleggervandeburgerlijke
maatschappij.”
Jean-JaCQUeSroUSSeaU
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gemeengoed maakt het mogelijk om 
samen meer te bereiken en beter te presteren

In1991beslootlinustorvalds,eenFinsestudentindecomputerwetenschappen,dat
hij een nieuw computerbesturingssysteemwilde ontwikkelen om tewedijverenmet
Unix, een ingewikkeld computerprogramma dat auteursrechtelijk werd beschermd.
aanvankelijkwildehij zijnnieuwaangekochte computer enkelupgradenmet extra
functies,maarnamaandenwerkbeseftehijdatzijnsysteemookdooranderenkon
worden gebruikt. “Ik werk aan een (gratis) besturingsprogramma (als hobby…)”,
schreeftorvaldsophet internet.Hijvroegomfeedbackoverwatandereprogram-
meursinzo ńsysteemzoudenwillenopnemen.wekenlaterzettehijdesoftwareop
het internet. bijna iedereen kon torvalds' code downloaden, gebruiken en, met de
juistekennisenvaardigheden,zelfsaanpassennaareigenbehoeften.

torvalds' berichtwerdmet zeer veel interesseonthaald, omdatde toenbeschik-
barebesturingssystemenweinigmogelijkhedenboden(zoalsdoS)ofheelduurwaren.
bovendienwerdenzeontwikkelddoorbedrijvenwaardegebruikersnietdeminste
invloedophadden.linustorvalds'aanpakwaseensensatie.Hijsteldedebroncode
vanhetprogrammaterbeschikkingaanhetpubliek,vroegexplicietnaar feedback
endeelnamevangebruikersenmaaktederesultatentoegankelijkvooriedereen.Het
duurde ietsmeerdantwee jaarommetmeerdanhonderdmensenlinustorvalds’
systeemteontwikkelen,datdenaam‘linux’kreeg(eensamensmeltingvan“linus”
en“Unix”).

IndietijdhadookhetgnU-project,opgestartdoorrichardStallman(ziep.39),
verschillende gratis beschikbare componenten voor besturingssystemen ontwikkeld.
Incombinatiemethetbronprogrammavantorvalds,schonkendegnU-programma’s
hetlevenaaneenvolledigfunctionerendbesturingssysteemdatvrijelijkkonworden
gewijzigd en gratis te verwerven en te gebruiken was: gnU/linux. dit besturings-
systeemwerd auteursrechtelijk beschermd onder degeneralPubliclicense (gPl),
een licentie inhandenvaneencopyrighthouder (inditgevaltorvalds)die iedereen
expliciettoestemminggeefthetprogrammatekopiëren,tewijzigenentedelenzolang
het afgeleide product onder dezelfde licentiewordt uitgebracht.dezegPl-licentie
verzekertdatmenaltijdtoegangheefttothetprogrammaenhetvrijkangebruiken
zonderdatiemandhetzichtoe-eigent.Zoblijftdecodevooraltijdgemeengoed.

naast windows en mac 0S is linux wereldwijd een van de meest gebruikte
systemen.

Hetisnogpopulairderbijbedrijvendanbijprivé-gebruikers,vooralvoorgebruikop
servers die continu en betrouwbaar moeten werken. Het gratis besturingssysteem
wordtoveralgebruiktwaardeperformance-eisenhoogliggen.Zowerkt90%vande
500meestgeavanceerdesupercomputersoplinux.

linux'succeszitnietalleeninhetfeitdatdesoftwarekanwordengedeeldmet
anderenenkanwordengewijzigd,alsgemeengoed,maarookdatdegemeenschap
verantwoordelijkisvoordeontwikkelingervan.deopen,gedecentraliseerdeenschijn-
baarchaotischemanierwaaroptorvaldsenzijnmedehackershebbensamengewerkt,
isdesoftwaregeschiedenisingegaanalshet‘bazaarmodel’,gebaseerdopeengeva-
rieerdeopendeelnameeneenlosgecoördineerdmanagement.ditintegenstellingtot
demeerhiërarchischeenvoorzichtiggeplande‘kathedraalstijl’,dienietalleenverwi-
jst naar hoe kathedralen in demiddeleeuwenwerdengebouwd,maar ooknaar de
manierwaaropgecentraliseerdeoverhedenenbedrijvensoftwareontwikkelen.

de deelname aan projecten voor vrije software wordt vaak beschreven met de
90–9–1-regel:90%gebruiktdesoftware,9%draagtafentoebijaandeverdere
ontwikkelingervanenamper1%iserregelmatigenintensiefbijbetrokken.demate
vanbetrokkenheidvandegebruikersiseenpersoonlijkekeuze.niemanddwingthen
ombijtedragen,maaraandeanderekantwordtookniemandgehinderdombijte
dragen.Iedereenbeslistvoorzichzelfofhij/zijwildeelnemeneninwelkemate.vaak
begintiemandsbijdragebijhetmeldenvaneen‘bug’,ietsdatnietcorrectwerkt.die
persoonschrijftdanmisschieneen‘patch’,eenprogrammacorrectieomditrechtte
zettenoftesthetsysteemendocumenteertdeproblemen,waardoorhijookbijdraagt
aandeverdereontwikkelingvanhetgemeengoed.

tenslotte veronderstelde Hardin dat mensen vooral produceren
omteverkopenenzoveelmogelijkwinsttemaken.wehebben
gemeengoedechtervooralnodigvooronszelf,vooronslevenbui-
tendemarkt.Zodradatverzorgd is,kancommercieelgebruik
niet worden uitgesloten. Het moet echter wel binnen redelijke
perkenblijven.

wanneerdezogenaamde‘tragedievandecommons’optreedt,
iszijaltijdeentragedievandemenselijkegemeenschap:haar-
onvermogenomregelsteontwikkelenentoetepassenvoorhet
beheervangemeengoed.

Nergens is dit duidelijker dan in gevallen waar de toegang 
tot natuurlijke bronnen niet gereguleerd is of waar de 
samenwerking in een gemeenschap om uiteenlopende redenen 
ontbreekt. De dramatische overbenutting van de atmosfeer 
en het dreigende vooruitzicht dat het wereldwijde visbestand 
volledig verdwijnt, laten het falen zien van de talrijke pogingen 
van de internationale gemeenschap om een akkoord te 
bereiken over een reeks betekenisvolle regels. Dit moet en kan 
ook veranderen.

tuxdelinux-pinguin
ParlarrYewIng

linustorvalds
lInUSmag.Com

“linux'succeszitnietalleen
inhetfeitdatdesoftwareeen
gemeengoedis,maarookdat
degemeenschapverantwoor-
delijkisvoordeontwikkeling
ervan.”
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eXcurs:  
ik en de anderen

“devrijheidvandeeeneindigtwaardie vandeanderbegint.”
ditimpliceertdatwijgeïsoleerdeindividuenzijnenonvermijdelijk
inconflictkomenmetdebelangenvananderenwanneerweons
eigenbelangnajagen(ofdatvanonzefamilieenvrienden).devrij-
heidvananderenbetekentechternietnoodzakelijkheteindevan
onzevrijheid.Hetiszelfseenvoorwaardevooronzevrijheid.

gemeengoed is niet statisch. Het is constant aan verande-
ringonderhevig,zowelalsgevolgvanlokaleomstandighedenals
doortoedoenvandeburgersdiehetbeheren.dediversiteiten
vitaliteit van het gemeengoed zegt veel over onzemaatschap-
pij.Zonderdezorgvanactieveburgerszouerhelemaalgeen
gemeengoed zijn. voor collectieve en wereldwijde natuurlijke
rijkdommen, zoals de atmosfeer en de oceanen, is dat nu net
het probleem.Zonderactieve ‘commoning’wordendagelijkse
bestaansmiddelenvollediguitgeput,kunstmatigschaarsoftot
niemandslandgemaakt.

Hij die een hart heeft voor het gemeengoed, heeft er niet 
enkel zelf baat bij, maar anderen ook. Hij die het gemeengoed 
aantast, schaadt ook zichzelf.

Het ideedatzelfontwikkelingtenkostegaatvananderenblijkt
eenillusietezijn,omdatiedersontwikkelingeenvereisteisvoor
deontwikkelingvananderenenomgekeerd.wijontplooienons
doordingentedoendienuttigzijnvooronszelfenvooranderen.
Ikkanenkeleenstapvooruitzettenalsanderendatookdoen.dat
ishetverschiltussenzelfontplooiingenzelfverwezenlijking.

Sommigen ontwerpen vrije software of componeren gratis
muziek,anderenzijnlidvaneenmilieubewegingofzettenzichin
voorintercultureletuinenofdeopenbareruimte.Zijontwikke-
lennietalleengemeengoedvoorzichzelf,maarookvooranderen.
wateenpersoonookonderneemt,hijzalaltijdmeerbereikenen
hetbeterdoenalserookanderenbijbetrokkenzijn.

meerervarendeelnemersonderzoekendecodeenbeslissenofdiekanwordengeïn-
tegreerdinhetsysteem,zondertevernietigenwatalbestaat,ofdaterverbeteringen
nodigzijn.erzijnongeveerhonderd‘maintainers’bijlinuxdieverantwoordelijkzijn
voorspecifiekesubsystemenenervoorzorgendatalleswerkt.Hoelangerenintensie-
vereendeelnemermeewerkt,destegemakkelijkerdemaintainersdewijzigingenkun-
nenopnemeninhetsysteem.derolvandemaintainerbrengtheelwatverantwoorde-
lijkheideninvloedmetzichmeevoordeontwikkelingvanhetproject,maarverschaft
ingeenenkelopzichtmachtoverdegemeenschapvangebruikers.

de linuxgemeenschap heeft een vrije en open stijl van softwareontwikkeling
ontwikkeldmetweinigofficiëleregelsenzonderveelhiërarchie.Zeheeftinmiddels
ookde‘wetvanbrooks  ’weerlegd,dieinhoudtdatsoftwareontwikkelingvertraagd
wordtalshetteamdateraanwerktboveneenbepaaldaantalkomt,omdatdeinterne
communicatiedaardoorveeltecomplexwordt.voorsoftwareontwikkelingvolgensde
‘bazaarstijl  ’geldtechterdevolgendestelregel:

“  Gegeven dat de ontwikkelingscoördinator een medium ter beschikking heeft dat 
evengoed werkt als het internet, en weet hoe je leiding moet geven zonder dwang, 
zijn vele hoofden onvermijdelijk beter dan 1.  ” (Eric Raymond)

Aanbevolen literatuur: Eric Raymond,dekathedraalendebazaar,
 http://www.opensource.nl/bazaar.html

gemeengoed zorgt voor sociale cohesie

deatmosfeervanonzeplaneet,onzegrootstegemeenschappelijkehulpbron,toont
onsdat natuurlijke rijkdommen engemeenschapsvormingnauwmet elkaar verbon-
denzijn.omdeatmosfeeromtezettenvaneenniemandsland ineengemeengoed,
moetendenatiesopeenofanderemaniersameneenwereldgemeenschapvormen.Ze
moetennieuwevormenvansamenwerkingontwerpenomdatgemeengoed‘hoeders’
nodigheeftdieverantwoordelijkzijnvoorhetrechtvaardiggebruikvandecollectieve
middelen.

Gemeengoed is dus een manier om sociale cohesie in een maatschappij te 
bevorderen, die op zijn beurt fundamenteel bijdraagt aan het goed functioneren van 
de markt en de staat.

goed om te weten

nietallesisgemeengoed,maarvelegoederenkunnenhetwelworden.determ
‘gemeengoed’duidtaandateenhupbroncollectiefwordtbeheerdengebruiktop
langetermijn,zonderdatzijwordtopgebruiktofdat iemanddetoegangertoe
wordtontzegd.dathoudtookindat:

 ◆ eenidentificeerbaregroepzorgdraagtvoorhetgoedinkwestieenhetbes-
chermtinplaatsvanhettelatenuitbuiten;

 ◆ dezegroeppassendeentransparanteregelsopsteltvoorhetbeheerervan,
zodatnietiedereenermeekandoenwathij/zijwil;

 ◆ hetbeheervandebronnenvooralzelfgeorganiseerdisinplaatsvanextern
gecontroleerd;


 ◆ allegebruikersactiefkunnenhelpenbijhetvormgevenenbepalenvanhet

beleidinplaatsvanterugtemoetenvallenopvertegenwoordiging;en

 ◆ devoordelenvangemeengoedruimerverdeeldwordeninplaatsvanslechts
voorenkelentegelden.
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synthetischebiologieeenwereldwaaringlucose,eenlandbouwproduct,kanworden
onttrokken,gefermenteerdenverwerkt tothoogwaardigegrondstofvoorde farma-
ceutischeenchemischeindustrie.bedrijvenhopensynthetischemicroben,diezichzelf
voortplantendoorceldeling,omtevormentotlevende‘chemischefabrieken’.alsdat
lukt, zal deze innovatie in de toekomst enormehoeveelheden biomassa verbruiken,
dienunogonaangetastzijnofterbeschikkingstaanvandegemeenschap.Zezullen
marktproductenmakenuithulpbronnendieandersgemeengoedzoudenblijven.Zozal
hetafbakenenvangemeengoedeennieuwe,verontrustenderedimensiekrijgen.

voorImmanuelKant,die ideologischbovenalleverdenkingverheven is, moestde
grondwordenbeschouwdalsgemeenschappelijkbezit.maarwatbetekentheteigen-
lijkalslandgemeengoedis?Inonzemaatschappijishetondenkbaardatlandalleen
beschikbaarisvoorkortetermijn-gebruiksrechteninplaatsvanvoorabsoluterechten
oplangetermijn.eendergelijkideemoetechternietalstaboewordenweggewuifd,
want:

Land is beperkt beschikbaar en de gebruiksrechten van individuen worden beperkt 
door het gebruiksrecht van alle “  oorspronkelijke rechtmatige eigenaars  ” van het 
gemeengoed.

omduurzaam,eerlijkencreatiefomtegaanmetgemeengoedmoetnietenkelworden
nagedacht over de eigendomsrechten.dehamvraag is hoe endoorwie deze eigen-
domsrechten,endanvooraldetoegangs-engebruiksrechtenmoetenwordenbepaald.
wiemaaktdespelregels?wiebepaaltofderegelseerlijkenverantwoordzijn?wie
zaltoezienopdenalevingervan?watzijndevoorwaardenomtekunnengaranderen
datgemeengoedmorgennoginovervloedaanwezigis?erbestaatgeenwondermiddel,
maarerzijnwelprincipesdiebevorderlijkzijnvoorleveningemeengoed.eenervan
komtvoortuitonzebedenkingenovergebruiksrechten:

Exclusieve private eigendomsrechten op gemeengoed die anderen voor altijd 
uitsluiten, zijn niet toegestaan.

mickey mouse beschermen

de amerikaanse zanger, acteur en volksvertegenwoordiger Sonny bono wilde de
auteursrechtelijke bescherming laten verlengen met twintig jaar met als doel ze
onophefbaartemaken.nazijndoodnamzijnvrouwmaryzijnzetelinhetCongres
overenzettezezijnkruistochtvoort.Hetwasinstrijdmetdegrondwetomauteurs-
rechteneeuwigtelatengeldenomdatdaaringeschrevenstaatdatzeeen‘beperkte

madagaskar
Foto:FlICKr-gebrUIKer
lUClegaY

“nocheengehelemaatschap-
pij,eennatieofallemoderne
maatschappijensamenzijn
deeigenaarsvandeaarde.
Zezijnerslechtsdetijdelijke
bezittersvan,hebbenhet
vruchtgebruikenmoetenzeals
‘bonipatresfamilias’(goede
huisvaders)ineenbeterestaat
achterlatenvoordetoekoms-
tigegeneraties.”
Karlmarx,daSKaPItal,
vol.3

gemeengoed: 
wiens eigendom?

wie behoort de lucht toe? de stilte? het land?

elkindividubeschiktnuenindetoekomstovereengelijkrechtomallestegebruiken
watindividueelaanniemandtoeteschrijvenis.daaromishetnoodzakelijkomdeze
rijkdommenzoalszezijn,ofzelfsinbeterestaat,aandevolgendegeneratiesdoorte
geven.

Onze verantwoordelijkheid voor gemeengoed komt voort uit de verantwoordelijkheid 
voor een leefbare toekomst voor anderen.

Het is de taak van demaatschappij omhet gebruik van bossen,water, broncodes,
graan,stedelijkeruimtesencultuurtechniekentecontroleren,wantgemeengoedzal
enkelbewaardblijvenalswehetgebruikervankunnenorganiserenopeentranspa-
rantemanierdiedecollectiviteittengoedekomt.

De staat en privéspelers zijn slechts (tijdelijke) hoeders of toezichthouders over het 
gemeengoed.

wie zou welke rol moeten krijgen bij de bescherming van onze hulpbronnen? de
antwoordenopdezevraagverschillenperpolitiekeovertuiging.wiebewijzenzoekt
datdestaathetgemeengoednietinhetbelangvandeburgersbeheert,zaldiezeker
vinden,netzoalsjevoorbeeldenzalkunnenvindenvangevallenwaarindestaatjuist
weleengoedebeheerderis.wieprivateof-marktspelersverwijtdatzedegemeen-
schappelijkehulpbronnenplunderenofdetoegangertoeonterechtbeperken,zullen
daareveneensonnoemelijkveelvoorbeeldenvanvinden.Inenkelegevallengedragen
marktspelerszichevenwelalsverantwoordelijkebeschermers.ookalsmensenzelfde
verantwoordelijkheidkrijgen,zullensuccesverhalenenmislukkingenelkaaropvolgen.

Gemeengoed veilig stellen is een eeuwige uitdaging waar geen kantenklare 
oplossing voor bestaat.

het nieuwe graaien naar land

HetZuid-Koreaansebedrijfdaewoologisticswildegedurendeeenaantaldecennia
1,3miljoenhectarelandbouwgrondpachteninmadagascar.Koreahadgraannodig.
dezeplannenveroorzaaktenheelwatophefophetafrikaanseeilandenleiddentot
eenregeringscrisisindelentevan2009.Hetprojectwerduiteindelijkstopgezettoen
deregeringsleider,marcravalomanana,werdafgezet.

Hetincidentinmadagaskarbrachtwelaanhetlichtdatdepogingomland,een
basisgemeengoed,tegraaiengeengeïsoleerdgevalwas.regeringeninChina,Japan,
maleisië,Saudi-arabië,Koeweitenegyptezoekeninhun‘koopwoede’overdehele
wereldgrotestukkengrondomergewassentetelen.eenonderzoek,uitgevoerddoor
dengograIn,heeftaangetoonddat landenzoverschillendalsoeganda,brazilië,
Pakistanenoekraïnereedslandhebbengekochtofditvanplanzijn.

ZelfstennoordenvanKhartoeminSudan,waarmiljoenenmensenhongerlijden,
heefthetSaoedi-arabischebedrijfadcomeerdan10000hectaregrondterwaarde
van95miljoendollargepacht.Hetbedrijfwilertarweengroentenproducerenvoor
hetSaoedi-arabischevolk.

doorditsoortdealswordtdeterm‘neokolonialisme’weeractueel.vooralderege-
ringenvandenieuweindustrielandenhebbenhongernaarland.Hunbevolkinggroeit
en consumeert steedsmeer verwerkte voedselproducten zoals vlees enmelk.deze
landenvrezenookdatdedrogereregio’snogdrogerzullenwordenalshetklimaat
verslechtert.daarbij komtdatdebiobrandstoffensectorook steedsgrotere lappen
grondinbeslagneemt.

overdehelewereldiseenradicaleommekeermerkbaaringrondeigendom,gedre-
vendoordesnelletechnologischeontwikkelingenopkomendemarkten.Zobelooftde

“allemensenzijnoorspron-
kelijk(…)inhetrechtmatig
bezitvangrond(…).Ze
hebbenhetrechttezijnwaar
denatuur(…)henheeft
geplaatst.ditbezit(…)is
gemeenschappelijkvanaard,
alsgevolgvandeeenheidvan
hetaardoppervlakvandeze
planeet(…).”
emmanUelKant

“wevindenvoorbeeldenvan
succesvolenmindersuccesvol
ressourcemanagementzowel
bijregeringenalsbijgemeen-
telijkebesturen,coöperatie-
ven,vrijwilligersorganisaties,

privépersonenenbedrijven.”
elInoroStrom

gemeengoed:wIenSeIgendom?
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‘  nieuwe investeringen  ’ in deze gemeenschappelijke pot en heeft er geen baat bij dat 
privérechten op culturele goederen “  voor eeuwig minus één dag  ” blijven gelden.

ofhetnugaatommateriëleofimmateriëlerijkdommen,ofzenutotdenatuurlijke,
cultureleofsocialesfeerbehoren,elkevormvaneigendommoetaandevolgendetwee
voorwaardenvoldoenomtevermijdendatzeteveelofteweinigwordenuitgebuit:
 ◆ hetgebruikvangemeengoedmagnietleidentotmisbruik,overmatiggebruikof

vernietiging;en
 ◆ niemanddiehetrechtheeftomhetgemeengoedtegebruikenoferafhankelijkvan

is,magdetoegangertoeofhetgebruiksrechteropwordenontzegd.

 Aanbevolen literatuur Strengthen the Commons. Now! 
 http://www.boell.de/downloads/Almmendemanifest _
engl_screen.pdf

duur  ’hebben.Jackvalenti,eenlobbyistuitdefilmindustrie,steldealsironischcom-
promisvooromdeauteursrechten‘vooraltijdminusééndag  ’telatengelden.

In1998verlengdehetamerikaanseCongresdeauteursrechtelijkebescherming
dantochmet20jaar.voorwerkenvanindividueleauteursblevendeauteursrechten
vankrachttot70jaarnahunoverlijden,voorbedrijvenwerddit95jaarnapublicatie.
de“SonnybonoCopyrighttermextensionact”,zoalsdewetheette, tererevan
de overleden entertainer, plaatste duizendenwerkenuit de jaren twintig en dertig
dieandersopenbaarenvrijtegebruikenzoudenzijngewordenonderslotengrendel,
waaronderdewerkenvanernestHemingwayendemuziekvangeorgeenIragers-
hwin.omdatookdisneyabsoluutwildevermijdendathetpersonagemickeymouse
gemeengoedwerd,noemdencriticidezewetookde“mickeymouseProtectionact.”

ericeldred,dieeenonlinebibliotheekwasbegonnenmetboekenzondercopyrights,
tekendeformeelbezwaaraantegendezewet.Hijargumenteerdedatdewetindruiste
tegenhetrechtopvrijemeningsuiting.Hethooggerechtshofverklaardedeklachtin
2003onontvankelijkeneldredverloor.“Hethooggerechtshofveltgeenoordeeltegen
deheersendebelangen”zozeilatereldredsadvocaatenoprichtervanCreativeCom-
mons,lawrencelessig.

Hetverhaalvande“mickeymouseProtectionact” is redelijkalgemeen.deafge-
lopen jarenhebbendeentertainmentindustrie,uitgeverijenenanderebedrijvenhet
bereikvandeauteursrechtelijkebescherminguitgebreidtenkostevandeauteursen
hetpubliek.Hetgebruikelijkepatroonisomietsteonttrekkenaanhetgemeengoed,
detoegangtothet‘nieuwewerk’strengtecontrolerenendanteverhinderendatdeze
werkenopnieuwopenbaarwordenomtekunnenwordenhergebruikt.

maarishetsuccesvanwaltdisneynietgrotendeelsgebaseerdopsprookjes,legendes
enpersonages uit deklassieke literatuurdie openbaargoedwaren?disney en een
aantalanderebedrijvenhebbenpersonagesalsSneeuwwitje,deKleineZeemeermin,
PeterPan,aliceinwonderlandenveleanderengeremixt,nieuwleveningeblazen,en
hunenormemarktmachtgebruiktomzeinparticuliereeigendomtenemen.Hetbleek
eenwinstgevendbusinessmodeldatprofiteerdevaneengemeenschappelijkcultureel
erfgoed.Inplaatsvaniets‘terugtegeven’aandemaatschappijdoordezepersonages
weertoegankelijktemakenvooriedereen(nadatdeoorspronkelijkeinvesteringenal
vele malen waren terugverdiend), was disney vastberaden om deze lucratieve toe-
gangscontrolenogeensteverlengenmet20jaarextraauteursrechtelijkebescherming.

Een maatschappij moet kunnen vertrouwen op haar onbeperkte creativiteit 
om nieuwe personages en verhalen uit te vinden. Creatievelingen moeten vrij 
kunnen putten uit de rijkdom van cultureel gemeengoed. Onze cultuur is een 
onuitputtelijke bron van verhalen, beelden, muziek en veel meer, als de toegang tot 
deze rijkdommen niet geblokkeerd of beperkt wordt. Cultuur is afhankelijk van de 

goed om te weten

 
gemeenschappelijk eigendom is niet hetzelFde  

als gemeengoed (‘commons’)

gemeenschappelijkeigendomiseenvormvancollectiefeigendom.Integenstel-
ling tot privaat eigendom behoren gemeenschappelijke eigendommen niet één
maarverschillendepersonentoe,zoalsinhetgevalvanpartnersvaneencoöpe-
ratieofvaneenvennootschapopaandelen.netzoalsbijprivaateigendomzullen
mensendiegeenmede-eigenaarzijn,geentoegangkrijgentotdatgemeenschap-
pelijkgoed.ditverschilthemelsbreedvaneensituatiewaarinniemanddetoegang
ontzegdwordt,eensituatiediebekendstaatalseen‘open access’-regime.

Symbole“disneyInfinite
Copyright”
wIKImedIaCommonS

gemeengoed:wIenSeIgendom?
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een foutmelding, deze keer met belangrijke informatie: “dit is een drm-bes-
chermdePdF,allerechtenvoorbehoudenaandeuitgeverij.alleenlezen.notities
makenistoegestaan.”

Ikwasnietvoorbereidopdezestrengetechnischebeveiligingineenopenbare
bibliotheek.Ikhaddekeuze:ofikbrachtdetweevolgendeurenaandezecom-
puterdoorenschreefstukkentekstoverzoalsdateeuwenlangwerdgedaanvóór
gutenberg,ofikverlietdeleeszaalenbeslootdatdeteksttochnietzobelangrijk
was.dederdeoptie,detekstonlinekopenvoor30euro,wasuitgesloten,omdat
ikdaarmeeenkeleenlicentievoorpersoonlijkgebruikopmijneigencomputerzou
aankopen.ennogiets:indemeldingdieikkreeg,stonddathetdigitalrights
management(drm)‘inmijneigenbelang’was…

Ikbeslootzonderhetartikeltedoen,maarikwildewelbegrijpenwaaromdit
allemaalzowas.totopdatmomenthad ikcopyrightsaltijdgeassocieerdmet
muziek, video’s, spelletjes en populaire literatuur, maar niet met onderzoek,
onderwijsenstudie.Ikdachtplotsaanartikel5vandeduitsegrondwet:

 
(1)  Elke persoon heeft het recht zijn mening in woord, schrift en beeld vrij te 

uiten, alsook om zonder belemmering informatie in te winnen uit algemeen 
toegankelijke bronnen [ … ]

(3)  Kunst en wetenschap, onderzoek en lesgeven zijn vrij […]

eenopenbarebibliotheekdievoordedaarbeschikbarewerkenheeftbetaald,is
vooriedereentoegankelijk,entochhebikergeenvrijetoegangtoe.Hadikdat
stukjeindegrondwetoverwetenschapsvrijheiddanverkeerdgeïnterpreteerd?Ik
vroegmijnprofessorommeeruitleg;diezeidatderechten indegrondweten
derechtendieexplicietineenbepaaldewetstaanmeteventuelebeperkingenen
uitzonderingen,tweeverschillendedingenzijn.

mijnprobleemvielonderhetauteursrecht,eenwetdieindeeersteplaatsde
persoonbeschermtdiedecopyrights inhandenheeft.ditkanook iemandzijn
aan wie de copyrights verkocht of overgedragen zijn, zoals een uitgever. Copy-
rightskunneninbepaaldegevallenwordenbeperktomhetalgemeenbelangte
dienen,maarenkelalsdewetgeverditbeslist,bijvoorbeeldomvolledigvrijetoe-
gangteverlenentotelektronischmateriaalinbibliotheken.waaromwasdatin
mijngevalnietzo?mijnprofessorverweesmenaarartikel52bvandewetophet
auteursrecht,datgaatoverde“reproductievanmateriaalviaelektronischeweg
in bibliotheken.”daar vond ik de explicietewetsbepalingenwaardoor ik in de
bibliotheeknietzomaarkonwerkenzoalsophetinternet.

eerlijkgezegdbegrijpikhetniet.waaromkeurenonzeparlementsledeneen
wetgoeddiehetmoeilijkermaaktvoorstudentenenprofessorenomtoegangte
krijgentotkenniseninformatiedanindetijdvangutenberg?vooralomdatdeze
kennisoverhetalgemeenmetoverheidsgeldwordtvergaard!ditiseengrondwets-
actiewaard.Ikhadiniedergevalstofvoormijnessay:

Wat ooit openbaar was of gefinancierd is met overheidsgeld moet beschikbaar 
blijven voor iedereen.

“eengoedontwikkeld
kenniserfgoedisvoorhet
denken,producerenen
verzorgen,watluchtis
voorhetademen.”
attaC-baSISteKSt15–
kennisgemeengoed

hoe een goed dat niet schaars is, schaars wordt:  
een student botst met het moderne auteursrecht

Ikzochtophetinternetinformatieovergemeengoedvooreenpaper.eenaantal
nuttige tekstenkon ikgewoondownloadenen ikkonergeschiktepassagesuit
verwerkeninmijneersteversie.toenkwamikeeninteressanteteksttegendie
ikenkeltegenbetalingkonlezenofineenbibliotheekdiederechteneralophad
verworven.

“geenprobleem”,dachtikbijmezelf,viahetinternethebiktoegangtotde
universiteitsbibliotheekenuiteraarddebibliotheekcatalogus.Hetdesbetreffende
artikelwasinderdaad“beschikbaarinelektronischevorm”.toenikhettrachtte
tedownloaden,kreegikechterdevolgendefoutmelding:“ditartikelkanenkel
wordengeraadpleegdindebibliotheekzelf”.Ikbegreepnietechtwaarom,maar
namtochmaardebusnaardeopenbarebibliotheek.Zowasikaleenuurkwijt.
toenikhetartikelindeonlinecatalogushadgevondenenhetwildelezen,kreegik
defoutmelding:“Hetartikeluitdeverzamelbundelwordtopditmomentdooreen
anderegebruikergeraadpleegd.debibliotheekheeft slechts één verzamelwerk
aangekochtenkan,volgenshetprincipevanbasistoegankelijkheid,aannietmeer
personentoegangverlenenalserrechtenzijnaangekocht.erwordtinditgeval
geenuitzonderinggemaakt.”

Ik was sprakeloos. Ik begreep niet helemaal wat ‘basistoegankelijkheid’ bete-
kende,maarikbegreepwelwathetgevolgwas:ikmoestwachten.maarwaarom?
Hadikonlangsineeneconomiecollegenietgeleerddatelektronischehulpbronnen
niet-rivaliserendzijninhungebruik?mijngebruikheeftgeengevolgenvoorande-
rendiedezelfdehulpbronnengebruiken.Plotsbesefteikwathetbetekentomhet
gebruikendetoegangtotietsalseenteksttebeperkenenexclusieftemaken,in
strijdmetdeeconomischetheorie.Ikhadeenkoffiepauzeverdiend…endaarna
zouikeindelijktoegangtotdeteksthebben!

HetartikelwasbestlangendusikwildehetopslaanopmijnUSb-stickomhet
lateraandachtigtelezen.Ikklikteop‘opslaanals’enwasweermetstomheid
geslagen.nukreegikdemeldingdatikdetekstnietkonopslaan.Ikhadgeen
andereoptieenbegondeteksttelezen.omdestukkenovermijnonderwerpte
vinden,zochtikdeterm‘gemeengoed’.resultaat:“dezoektermwerdnietgevon-
den.”datwasvreemd,wanthetwaseengespecialiseerdpaper.Ikprobeerdehet
nogeensmeteengewoonwoord.opnieuw:“Zoektermnietgevonden.”dezoek-
functiewerktevoordeheletekstniet!

geïrriteerddoordithelegedoe,beslootikslechtséénzindieikalscitaatwilde
gebruiken,tekopiërenenopteslaanopmijngeheugenstick.maarikkreegweer

deopenbarebibliotheek
alskooivanFaraday.
Foto:FlICKr-gebrUIKer
SlabmagaZIne
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kleurrijk leven in zee en op het land

Hetishetjaar2048.devisvangstisdrastischveranderdin2012,hetjaarwaar-
inhetgemeenschappelijk visserijbeleidvandeeUwerdhervormd. Inamper
tienjaartijdwerddetotalevisvangstvannegentigmiljoentongehalveerd.de
quotadieaanbevolenwerdendoorde International Council for the Explora-
tion of the Sea(ICeS)werdenregelmatigverderverlaagd,omdatdewereldwij-
deoverbevissingdebevolkinghadopgeschriktenopschuddinghadveroorzaakt.
Politicidievoorstanderwarenvaneenstatusquodreigdenhunaanzientever-
liezen.Consumentenboycottenbijnaalleproductendiegeenkeurmerkvande
marineStewardshipCouncildroegen.dehelftvanhetaantalvisboten–zó n
6000–werdbuitenbedrijfgesteldenhetbrandstofverbruikvandeanderehelft
werddrastischteruggebracht.wietochnogmettrawlnettenviste,moestzijn
vergunninginleveren.devisquotawerdenverdeeldopbasisvanstriktecriteria,
waarbijdevoorkeuruitgingnaarbedrijvenencoöperatievendiedenatuurlijke
reproductiecycli van vissen respecteerden, weinig bijvangst hadden en verse
productengarandeerden.anderecriteriawarenhetaantalbanenendemate
vanbaanzekerheid,deenergiezuinigheidendewilomdewinstteherinvesteren
omdegemeenschapteversterken.

dankzij internationale samenwerking werd de illegale visvangst beperkt.
Kweekgebieden van vissen werden beschouwd als beschermd zeegebied. de
laatste industriële aquacultuur verdweenaanhet einde vande jaren twintig,
met een technologieboom in vernieuwende visteelt tot gevolg: met gesloten
kringlopen,zonne-energieenvisvoerzondervismeel.Zelfsintoeristischegebie-
denwordtinrestaurantsenkelnogversevisgeserveerddielokaalisgevangen.
Zohoorthet.telkensalshetvisbestandwordtbedreigd,wordtdeverkoopver-
boden.visserskrijgenopleidinginduurzamevismethodes,vooralinhetlaagsei-
zoen.Zewordenbetaald vooronderhoudswerkof voorhet opnieuwuitrusten
vandehoogtechnologischevloot.Ingroeilandenhebbendekustvisserijende
duurzamekweekcultuurweermooievooruitzichtenoplangetermijnenminder
lastvanmigratiedruk.

oorlog tegen de vissen

Hetishetjaar2048.Hettonijnbestandisveertigjaargeledenwereldwijdinge-
stort,zoalsookeenderdevanallecommercieelgeëxploiteerdevissoorten.vis-
senisgeenwinstgevendeactiviteitmeer.meteensleepnetvisseniseenwrede
vismethode,alsofmeneengeheelwoudzouontbossenomeenprooitekunnen
vangen, enheeft zoveel schadeaangerichtdatdegevolgennogeeuwenvoel-
baarzullenzijn.Hoewelvissersendepoliticidiebijhetvisserijbeleidbetrok-
kenwaren reeds inde jarennegentiggealarmeerdwerden,draaidendevele
pogingenomdeaanpakteveranderenopnietsuitdoordekortzichtigheidvan
debetrokkenspelers.Zoalsexpertsin2006haddenvoorspeld,begonhethele
bruikbarevisbestandwereldwijduittedunnen.

dezeeënwordengedomineerddoorkwallendiegeennatuurlijkevijanden
meerhebben.tweedecennialangknoktehettoerismeaandekustomteover-
leven.Indejarendertigkwamhetdaneindelijktotstilstand.miljoenenvissers
enmensendieindevisindustrieeninkustgebiedenwerkten,verlorenhunbaan.
desocialespanningenindieregio'sliepenop.

deintensieveaquacultuur,dieeerstwerdbeschouwdalseenmogelijkalter-
natief,heeftineenpaardecenniavolledigestrokenkustverwoest.debodemis
vervuilddooruitwerpselenvangekweektevissenenantibiotica.Hetistezout
enonbruikbaar.tweeinternationalebedrijvenmethoogtechnologischetrawlers
wedijverenomderesterendevisgrondentoteendieptevan3000meter.Hun
monopolie op de zeldzame en dure delicatessen wordt enkel bedreigd door
illegale engewapende schepen.diewerdendoor piratengekaapt tijdens het
hoogtepuntvandecrisis,nettoendevneenlaatstewanhopigepogingonder-
namomdeongecontroleerdeintensievevisserijindevollezeevoordekustvan
ontwikkelingslandentestoppenenomdewereldwijdevisvangstafteremmen.

degevolgenvoordemensheidzijnoverdehelewereldrampzalig.debasis-
bronvanproteïnenisvooréénzesdevandewereldbevolkingernstigbedreigd,
hongeropstandenkomendagelijksvoorensteedsmeermensenverhuizennaar
elders.deoorlogtegendevisseniseenoorlogtegenmensengeworden.

trawler
Foto:FlICKr-gebrUIKer
marItImUS

getrokkeninmadagascar
doorJonatHantalbot
worldreSoUrCeSInStItUte
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open access  – de voordelen van gemeengoed 
volgt een eenvoudig principe

Open Access wordt steeds meer een constante in wetenschappelijk onderzoek. de
verklaringvanberlijnvan2004waseenmijlpaalindezeevolutie,omdathierintwee
vereistenwordenomschrevenwaaraanwerkenmet‘  open access  ’moetenvoldoen:

1.“deauteur(s)encopyrighthouder(s)verlenenallegebruikersvrije,onherroepelijke
enwereldwijdetoegang[…]eneenlicentieomhetwerktekopiëren,tegebruiken,te
distribueren,overtedrageneninhetopenbaartetonen,alsookhetrechtomdaar-
vanafgeleidewerkentemakenenteverspreiden,inelkdigitaalmediumenvoorelk
verantwoorddoel,opvoorwaardedatdeauteurwordtvermeld.bovendienheeftmen
hetrechtomeenkleinaantalkopieënteprintenvoorpersoonlijkgebruik.

2.eenvolledigeversievanhetwerkenallebijlagen,alsookeenkopievandetoestem-
mingzoalshierbovenvermeld,wordt inelektronischevormingediend(endusgepu-
bliceerd)bijtenminsteéénonlinearchief,waarbijdejuistetechnischestandaarden
worden gehanteerd (in overeenkomst met de definities van het open archief), dat
wordtbeheerdenonderhoudendooreenacademische instelling,eenwetenschappe-
lijkegemeenschap,eenoverheidsdienstofeenanderegevestigdeorganisatiedievrije
toegang,onbeperktedistributie,interoperabiliteitenlangetermijn-archiveringmoge-
lijkmaakt”.

dezeprincipeswarenenzijnnogsteedsrevolutionair.Producentenvankennis,diein
tevensgebruikerszijnvanwetenschappelijkonderzoek,hebbenhetheftineigenhan-
dengenomenindestrijdtegenbeperkingenvanhetcopyrightendesterkeprijsstijging
vanwetenschappelijketijdschriften.Zehebbennieuweregelsbepaaldvoordeacade-
mischeuitgeverswereld.dankzijopenaccesswordteengrootdeelvanhetonderzoek,
waaroverdieuitgeverijeneerstdeauteursrechtenverworvenmiddelscontractenmet
deauteurs,nuteruggesluisdnaarhetgemeengoed.
Open Accessproduceertgeenresnulliusmaarrescommunes(ziep.9).deregelis
duidelijkeneenvoudig:depersoonlijketoegangsrechtenvandeauteursdiehunkennis
publicerenwordennietbeperkt.maariedereenheefthetrechtomdiewerkenteraad-
plegenentegebruiken.

goed om te weten

erisgeenvoordehandliggendeoplossing.eenprudentbeheervangemeengoed
isafhankelijkvanverschillendefactoren:
 ◆ De aard van het goed:toegangtotwater,bossenendeatmosfeer,waarvan

dekwaliteitvermindertdoorgebruik,moetopeenofanderemanierworden
beperkt.Hulpbronnenalstaal,kennisentraditiesdiewaardevollerworden
wanneerzedoorvelenwordengebruikt,hebbendaarentegenbaatbijvrije
toegang(Open Access).

 ◆ Geografische locatie en omvang:gemeengoedvereisteenanderevormvan
regelgevingalshetomeenlokaal,regionaalofglobaalsysteemgaat.de
dorpsgemeenschapisverantwoordelijkvoordewaterput.merenenrivieren
kunnenbeterdoorderegionaleensupraregionaleautoriteitenworden
beheerdenhetzijndewereldgemeenschapendeinternationaleorganisaties
dieverantwoordelijkzijnvoorhetwaterbeheerenhetklimaatoponzeplaneet.

erzijnnietzoveelnatuurlijkehulpbronnen,maarzezijndestebelangrij-
kervoorhetoverlevenvandemensheid:deoceanen,hetklimaat,dewaterre-
serves,debiodiversiteitoponzeplaneet…deproblemendiezijgevenzijn
zocomplexomdatdirectecommunicatie,vertrouwenenbetrouwbaarheid
moeilijkertebereikenzijnopinternationaleschaaldanineendorpsgemeens-
chap.nietteminiswereldgemeengoedonmisbaar.mondiaalcultuurgemeen-
goedbeherenlijkteenvoudiger.datgeldtvooralvoorkennisoveropvoeding
enonderzoekomdatdeproductie,deverspreidingenhetgebruikvaninfor-
matiesteedsvakeropinternationaalniveauwordtgeorganiseerd.ditiséén
vanderedenenwaaromhetconcept‘  Open Access  ’overdehelewereldzoveel
succeskent.

 ◆ Ervaring en inzet:deinheemsegemeenschappenvanhetamazonegebied
hebbenzicheeuwenlangingezetomhetoerbostebewarenalseenwereldge-
meengoeddoorhunactieveinzetenervaringbijhetwerkenmetdebossen.
daaromhebbenzijerspecifiekegebruiksrechtenop.

 ◆  Historische, culturele en natuurlijke omstandigheden:deinstellingenvoor
gemeengoedinregio’swaaractieveenlevendigeburgergemeenschappenzijn
ontstaan,verschillenvandieinzoneswaarnogsteedswordtgevochtenvoor

gemeengoed versterken : 
ideeën , in i t iatieven , 

insti tuties

waar we rivaliseren om water en land, visgronden en bossen, mogen we ons niet
gedragenalsofwijlevenineenlandvanovervloed.maarhoemoetenwesamenwerken
alsdemiddelenbeperktzijnenwemoetendelen?Hoekunnenwijgaranderendatde
mensinzijndagelijksehandelingenookaananderenenaandetoekomstdenkt?

onderzoeknaargemeengoedverschaftantwoordenopdievragen.Hettoontaan
datmensendeneiginghebbenomgemeenschappelijkehulpbronnenuittebuitenalsze
elkaarnietkennenenzenietregelmatigmetelkaarcommuniceren.groependieregel-
matigcommuniceren,coördinerenenonderhandelen,bereikenvaakoptimaleresulta-
tenbijhetbeheervandegemeenschappelijkerijkdommen.

Uitputtingvanhulpbronnenkanvermedenwordendooreenvertrouwensrelatieop
tebouwen.Hetisdemoeilijkstemaarmeestbetrouwbaremanieromzichervante
vergewissendatiedersinzettwordterkendengewaardeerd.eengroepwaarvertrou-
wenheerst,kanzozijnzelfopgelegdebeperkingenoverstijgen.

Gemeengoed creëren, beschermen en uitbreiden moet voor iedereen waardevol zijn 
en meer bijdragen aan een goede reputatie dan een indrukwekkende carrière of een 
vette bankrekening.

demensenrechten,netzoalswaterbeheerandersisindrogeregio’sdanin
gebiedenwaarhetovervloedigregent.

 ◆ Betrouwbare instituties:staatsinstellingenkunnenalstrustees,bemiddelaars
ofpartnersvangemeengoedoptreden,maarookalslobbyistenopinterna-
tionaalniveau.Zekunnenzichechterenkelalszodaniglatengeldenalsze
democratischelegitimiteithebben,transparantzijnendoordemensenerkend
worden.Corrupteofkwetsbarestaten–eninfeiteookregeringeneninstel-
lingendievoorranggevenaaneconomischebelangenopkortetermijn–zullen
hetdoelamperkunnendienen.

 ◆ De stand van de technologische ontwikkeling:technologieopentnieuwedimen-
siesindeontwikkelingvangemeengoed,maarkanookbijdragentotde
schaarsteervan.watvoordienschaarswerd–zoalsdebeschikbaarheidvan
hetelektromagnetischspectrum–kannuweervoorhetgrijpenliggendank-
zijdigitalisering.eenopenspectrumisnumogelijk.anderzijdscreërende
commerciëleeigenaarsvannieuwetechnologieëneenartificiëleschaarste
vansoftwareeninhouddieandersvooriedereenbeschikbaarzouzijnzonder
verliesaankwaliteit.netzoalslandvroegerwerdomheindmetprikkeldraad
enhekken,zoprobeertmentegenwoordignieuwebarrièresteplaatsenrond
kennis,ideeënencultuurdoorhetkopiërenteverbieden.

Zoals uit deze paragraaf blijkt, is het beheer van gemeengoed een complex 
sociaal proces dat meer omvat dan het reguleren van de relatie tussen staat en 
de burger of tussen kopers en verkopers.

http://oa.mpg.de/lang/en-uk/
berlin-prozess/berlin-erklärung
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eenanderbelangrijkaspectvandeverklaringvanberlijnoverOpen Accessisdatzij
nietenkelbetrekkingheeftopwetenschappelijkepublicaties,maaropalleculturele
werken.ditbetekentnietdatindividuendievanhunwerkenlevenhunauteursrechte-
lijkebeschermingmoetenopgevenofallesalsgemeengoedmoetenvrijgeven.belan-
grijke onderzoeksinstellingen, zoals de duitse onderzoeksgemeenschap (deutsche
Forschungsgemeinschaft – dFg), hebben terecht een onderscheid gemaakt tussen
werkdatwordtgeproduceerdineenpubliekeomgevingofmetoverheidsgeld,enhet
werkvanonafhankelijkeartiestenof journalisten.maarzelfsdeze laatstenzouden
zichmoetenafvragenofhettochnietbeterisomhetpotentieelvanhetinternette
benutten,inplaatsvanafhankelijkteblijvenvandecommerciëleuitbuitingvanuitge-
verijenvoorinkomstendieproportioneelgeringerzijn.

Open Access is een paradigma dat voordelen biedt voor gemeengoed in de digitale 
sfeer. Het moet echter gestructureerd worden om de persoonlijke rechten van de 
oorspronkelijke auteur te vrijwaren, zoals:

 ◆ hetrechtoperkenningalsauteur;
 ◆ hetrechtomtebeslissenof,wanneerenhoehetwerkwordtgepubliceerd,en
 ◆ hetrechtomhetwerktebeschermentegenelkeschendingvandeartistiekeinte-

griteit(eenrechtdaterkendwordtdoordeeuropesecopyrightwetten)

Hoeaantrekkelijkhetideevanvrijetoegangookis,commerciëleuitgeverijenhebben
deneigingzichertegenteverzetten.daarommoeterwordengevochtenvoordetoe-
passingvanOpen Access.wiemoetdekostendragen(zoalsvoorbewerking,vertaling,
webhostingen/ofdrukwerk)?mogenwetenschappelijkeinstellingenhunauteurswel
verplichtenomhunwerken,gefinancierdmetoverheidsgeld,ineenpubliekarchiefte
leggen(gelijktijdigmetofnadecommerciëlepublicatie)?moetenwetenschappelijke
werkendiegefinancierdzijndooroverheidsinstellingennogwelwordengepubliceerd
voorverkoop?

Hetontstaanvaneennieuwparadigmaverlooptaltijdergmoeizaam,maardegroei
enontwikkelingvanhetconceptOpen Accesskannietlangerwordentegengehouden.
Indenabijetoekomstzalsteedsmeerkennisoverdehelewereldgratisbeschikbaar
zijn.Kenniswordtdanwathetaltijdalhadmoetenzijn:gemeengoed.

vrijetoegangstaatcommercieelgebruikvandezekennisnietindeweg.Inditsce-
nariozoudengebruikersvancommerciëlerechtennietlangergebruikslicentiesverle-
nenaandemaatschappij,maarzouomgekeerddemaatschappijcommerciëlegebrui-
kerslicentiesverstrekkenaancommerciëlepartijenvooreenbeperktgebruikervan.
Inovereenstemmingmethetbekende‘oeverprincipe’inhetwaterrecht:moeteraltijd
voldoendekennisvrijelijkbeschikbaarzijnvooriedereen,wantwanneerhetgaatover
kennis,softwareencultuur,zijnweallemaal‘oeverbewoners’.

het oeverprincipe

Hetoeverprincipehoudt indatwie landbezitwaarwaterdoor stroomtofwaar
eenwaterreservoiris,dewettelijkegebruiksrechtenvananderennietmagbeknot-
ten.alseronvoldoendewaterisvooriedereen,wordendegebruiksrechtenverdeeld
evenredigmet de grootte vande grond.dezewaterrechten kunnenniet los van
datstukgrondwordenverleendenbovendienmagwaternietuitdatstroomgebied
wordenuitgevoerd.ditprincipevindtzijnoorsprongindeengelseCommon Law.
InCanada,australië enhetoostenvandevS ishetopgenomen indemoderne
wetgeving.

deuitdagingvoorheteconomischbeleidisomdeparadoxvanhetgemeengoedopte
lossen:hoevrijerenproductieverhetis,destegroterdeeconomischewinstdieermee
kanwordenbehaald.degeschiedenisleertdathetgebruikvandenatuurheelgoed
door institutionelearrangementenkanwordenbeperktomhetalgemeenwelzijnte
dienen.Zomochtveeslechtsvolgensvasteregelsencycliopbepaaldeweidengrazen
enwerdhouthakken insommigeregio’sbeperktaandebovenloopvanrivierenom
vervuilingstroomafwaartstegentegaan.

Zulkeregelsbestaannogsteeds,maardeglobaliseringheeftdezetaakomvatten-
derencomplexergemaakt.Inhetalgemeenwelzijnmoetdewisselwerkingtussende
mensendebiosfeerzowordenbeperktengeorganiseerddatnatuurlijkeecosystemen
nietwordenafgebrokenensocialeconflictennietwordenverscherpt.erzijnhierdrie
groteuitdagingen:

 ◆ deontginningvangrondstoffenstabiliserenzodatzehernieuwbaarzijnende
uitstoottoteenonschadelijkniveaubeperken;

 ◆ landgebruikdoordemenszodanigbeperkendathetanderewezensnietschaadt;
en

 ◆ socialeverhoudingenherstructurerenzodatbepaaldegroepenmensennietten
kostevanandereleven.

totophedenbestaatergeenuniformtype institutiedatderelatie tussenmensen
natuurreguleert.netalsvoorandergemeengoedheeftdenatuurookniemanddie
haarnodenenbelangenbehartigtindepolitiekesfeer.

Gemeengoed heeft geen zetels in het parlement, noch een stem in het publieke debat 
en in besluitvormende organen.

er gelden uiteraard nationale en internationale milieurechten, maar de regels die
daaruitvoortkomenzijnaltijdhetresultaatvaneenongelijkestrijdtussenbelangen-
groepen.dekortetermijnbelangen vandehuidigegeneratiedominerenhet strijdto-
neel.Hetisdanooknietverwonderlijkdathetecosysteemdaardeprijsvoorbetaalt.
daarommoeteneronafhankelijkegemeenschapsinstitutieskomendiedenatuurlijke
rijkdommenbeschermen.

De nieuwe en vernieuwende instellingen die nodig zijn voor gemeengoed zijn net zo 
divers als het gemeengoed zelf.

de amerikaanse auteur en ondernemer Peter barnes stelde voor om ‘  commons 
trusts  ’opterichtendiemoeteninstaanvoorhetgoedebeheervangemeengoedop
langetermijn.dezeorganisatieszoudendegrenzenmoetenbepalenwaarbinnende
huidigeentoekomstigegeneratieshetgemeengoedmogengebruiken.Zijzoudeneen
vergoeding vragen voor bepaalde gebruikslicenties zekerstellen dat de inkomsten
uitsluitendgaannaardeburgers,decollectieveeigenaarsvanhetgemeengoed,en
naartoekomstigegeneraties.gemeenschappelijkeigendomzoudaardooreensterker
juridisch statuut krijgen.gemeengoed gebruiken zou dus in bepaalde gevallen een
prijskaartjehebben,netzoalshetgebruikvanandermansdienstenofproducten.deze
trustszoudenhetvisbestand,debossen,debodem,hetgrondwaterendemetalen
kunnenbeheren,alsookdeuitstootvanCo2enandereverontreinigendestoffen,zowel
opregionaal,nationaalalsopwereldniveau.mettrustsvoordeoceaan,voorgraan,
voordebodem,hetklimaatenzelfsvoorreclame(omreclameopopenbareplaatsen
tebeheren),kunnenlimietenwordenopgelegdaandeextremedrangnaarkapitaal-
vermeerdering.dehegemonievanhetkapitaaloverdenatuurzouaanbandenworden
gelegd.

“dedochartrivier
inSchotland”
Foto:maCIeKlew,
wIKImedIaCommonS
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reclame beperken

reclamestoortenvernietigt.Hetmaaktlawaaiencreëertafval.de“donkerekant
vanhetsurpluskapitalisme”,zoalsPeterbarnesdereclamenoemt,overspoeltonze
brievenbussenenonzeverbeelding.eerstkosthetonzeaandacht,danonsgeld,terwijl
demaatschappijdemilieu-ensocialelastenmaarmoetdragen.“geenenkeledicta-
tuurwasooitzovrolijkalsdeze”,merktjournalistHannorauterbergop.“weworden
bestooktmet voorwerpen,geuren, spamberichten,geluiden–eenwareaanslagop
onzezintuigen.”

amerikaansekinderenhebbenopeenleeftijdvanvijfjaargemiddeldal100000
reclamespotjesgezien.Induitslandkrijgtelkhuishoudengemiddeld33kgaanrecla-
mefolders in de brievenbus. de grote meerderheid belandt onmiddellijk in de vuil-
nisbak.Jaarnajaarwordener2,7miljoenbomenvoorgeveld,1,157miljoenkwh
elektriciteitopgewekten4,62biljoenliterwaterverbruikt,zonderdaterietsnuttigs
tegenoverstaat.

reclamevreetnietalleenaanonzenatuurlijkehulpbronnen,maarsijpeltookdoor
inonzevrijegeestelijkeruimte.omdatwezeindekrantkunnenoverslaanendetele-
visiekunnenuitzetten,zijnalleopenbareruimtesnuveranderdinadvertentieruimte.
gebouwen,pleinenenhelelandschappendienennualsreclameborden.gemeentebes-
turenenallerleiorganisatiesverkopenhunruimtesaandereclame-industrieomhun
legeschatkistentevullenofandereprojectentefinancieren.dezeinkomstenzouden
weliswaargebruiktkunnenwordenvoorgoededoelen,maarhoedanookisergeen
ontkomenaandezeaanslagoponzezintuigenendecommercialiseringvanopenbare
plaatsen.

Individuen proberen zich af te schermen met robinsonlijsten, spamfilters, tv-
reclame-blokkersofstickersmet“geenreclamea.u.b.”.Sommigelandenverbieden
hetmakenvanreclametijdenskinderprogramma’s.destatenarkansasenmainein
devSwerkenaaneenwetvoorbelastingopreclame.metropolenalsmoskou,Parijs
enSãoPaoloverbiedende‘optischevervuiling’doorgrotereclameborden.datisposi-
tief,omdatonzeaandachtaanonstoebehoort.alswenietwillendatonzeleefbare
ruimteswordenvervuildenonzevrijetijdwordtverpest,moetiedereendieonzetijden
ruimtevoorreclamedoeleindenwilgebruikendaarvoorbetalen.Hoemeeradverten-
ties,desteduurderdatmoetzijnvoordeadverteerders.

Trustszoudeneenlimietkunnenbepalenvoordetoegestane‘totalehoeveelheidsto-
ring’enkunnenverhandelbarereclamevergunningenverkopenaanbedrijvendiewillen
adverteren.depsychologischekostendiewijbetalen,zijndanmeteenterugtevinden
indehandelsbalansenvanreclamebureaus.Hetideeiseenvoudig:minderreclame–
meerinnerlijkerust–meergeldvoorreclamevrijekanalenenopenbareruimtes.

“onzeintellectueleomgeving
isgemeengoed,netalslucht
enwater.wemoetenhetbes-
chermentegenpogingenom
erwillekeurigetoegangtoete
krijgen.”
KallelaSn

“billboard”
Foto:FlICKr-gebrUIKer
SImonSCott

een klimaattrust: lucht is van ons allen

Hetmodel van een trust voor de lucht of het klimaat laat zienhoe een trust voor
gemeengoedkanwerken.Hetbasisprincipe,zoalsoorspronkelijkuitgewerktvoorde
vS,isdatalleburgersmede-eigenaarszijnvandeatmosfeerofbeter,vandatdeel
ervandattotdevS‘behoort’,evenredigmethetbevolkingsaantal.eerstwordteen
bovengrensbepaaldvoorde toegestaneCo2-uitstoot.degebruiksrechtenworden in
kwantitatieveeenhedengeveildendewinnaarskrijgenvergunningenomspecifieke
hoeveelheden te vervuilen. Hoe strenger de vervuilingsnormen, des te duurder de
vergunningen.dat geldt zolangdeatmosfeer steedsmeer vervuildwordt door een
groeiendewereldbevolkingeneentoenemendevraagnaarenergie.alsdeprijsvan
devergunningenstijgt,stijgtookdeprijsvandedienstenenproducten.tegelijkertijd
brengendeveilingeneenaanzienlijkbedragop,datevenredigwordtverdeeldonder
alleburgers,naaftrekvandenodigebeheerskosten

VERVUILERS

LUCHT TRUST

 BURGERS

wieveel consumeert, autorijdt of vliegt, betaaltmeerdanhij terugkrijgt (doorde
hogereprijsvoorkoolstof-intensievegoederenendiensten).wiematigconsumeerten
energiebespaart,krijgthetbestedegeldterugofzelfsmeer.deluchttrustisduseen
mechanisme voor sociale rechtvaardigheid.lage inkomensgroepen en armenprofi-
terenomdat zeweinig energie verbruiken.luxe enongeremdeconsumptieworden
daarentegenzwaarbelast.desterkekantvandittrust-modelisdathetatmosferisch
gemeengoedwordtbeschermdterwijltegelijkertijddeeruitvoortvloeiendeverdelings-
conflictenwordenaangepakt.

gemeengoedkomtnietuitdeluchtvallen.Hetkanopelkgewenstmomentopnieuw
wordenaangemaaktenuitgebreid.Inhetvervolgpresenterenwenogenkeleandere
ideeën omgemeengoed te beschermen.deuitvoering ervanhangt enkel af vande
veranderingswil van demaatschappij.wij kunnen alleen zinvolle discussies voeren
over het intelligent beheer vangemeengoedals dat ookals dusdanigwordt gezien
enbenoemd.tevaakbeseffenwepasdatietsgemeengoedisalswezienhoeafhan-
kelijkweervanzijn,m.a.w.alsonzemiddelen(geldofmacht)tekortschietenomhet
gemeengoedtevervangen.

Aanbevolen literatuur   Wuppertalinstituut: Zukunftsfähiges Deutschland in 
einer globalisierten Welt, Frankfurt2008,p.285f. 
 
 Peterbarnes:Capitalism 3.0 A Guide to Reclaiming  
the Commons.berrett-KoehlerPublishers
(1november2006)
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energie in eigen handen

toendeHamburgsegroenen(gal)inhetbeginvan2008nadeverkiezingenbeslo-
tenomeencoalitieaantegaanmetdeCdU,beloofdezehaarachterbandatergeen
nieuwekolencentralezoukomen.Slechtsenkelemaandenlaterwerdduidelijkdatde
enigejuridischeoptiewasomdievergunningtochteverstrekken:deverkiezingsbe-
loftemoestwordenverbroken.

deHamburgseminister voormilieuanjaHajduk enhaar collega’s vattendeze
nederlaagopalseenuitdaging.Zebeslotenomhuneigenenergiebedrijfoptestarten
entegaanconcurrerenmetprivéleveranciervattenfall.Hetbedrijf,datgevestigdwas
inhetgebouwvanhetgemeentebedrijfHamburgwasser,zouuitsluitendopbasisvan
hernieuwbareenergiebronnenelektriciteitproduceren.wanneerburgerszelfnadruk-
kelijkgroenestroomeisen,kanhetmarktaandeelvankolengestookteenergiesterk
slinken.deprojectleiderswarenervanovertuigddatzekondenrekenenopsteunvan
debevolking,omdateenduidelijkemeerderheid indedrievoorgaande jaren ineen
referendumhadgestemdtegendeprivatiseringvaneenziekenhuis,vanhetgemeente-
lijkewaterbedrijfenvaneendeelvandeinfrastructuurvoorberoepsopleiding.

nietenkelindeHanzestadwordennutsbedrijvennieuwleveningeblazen.deimpuls
komtuitalledelenvandemaatschappij:burgerszettencoalities,organisatiesensoms
zelfsoppositiepartijenopdietenstrijdetrekkentegendeplannenvanhungemeente-
bestuuromgemeentelijkeigendomteverkopenomwillevandevoordelenopkorteter-
mijn.Ineenpetitieinleipzigverwierpbijna90%vandestemgerechtigdenhetplan
omeendeelvandegemeentebedrijventeverkopenaanhetFranseconcerngazde
France.ookinQuedlinburg,meißen,Freiburgenveleanderebeiersegemeentenwer-
densocialewoningen,spaarbankenenopenbarenutsbedrijvenopdiemaniergered.

burgerswillendat lokaleoverhedendeenergieproductieweer inhandennemen,
omprioriteitenenprijzen tekunnenbepalen,ofburgerszelfhetbeheer inhanden
geven.datisalgebeurdinhetnedersaksischebio-energiedorpJühnde,inSuppingen
inbaden-württembergenmetdeFreiburgsecoöperatie‘  Energie in Bürgerhand  ’.

meteenovertuigendeaanpakvoorenergiebesparing,doeltreffendewarmtekracht-
koppelingeneenomschakelingnaarlokaalbeschikbarehernieuwbareenergiebronnen,
kanenergieproductieweer inhandenkomenvandegemeenschappen:eenradicale
decentralisatievandeenergiesector!

Wanneer energie weer gemeengoed wordt, betekent dat minder afhankelijkheid van 
de energiereuzen en meer mogelijkheden voor duurzame economische activiteit.

 Aanbevolen literatuur   Johnbyrne et al: Relocation energy into the social 
commons. bulletinofScience,technology&Society,
volume29,nr.2,april2009,p.81–94.

Hetbio-energiedorpJühnde
www.bIoenergIedorF.de

boskoFFie – een kleine revolutie

“de bossen van Kaffa bloeden!”, zegt mesfin tekele uit Zuid-ethiopië, waar
uitgestrektejunglegebiedennogsteedseenrijkevariëteitaanbiosoortenhuisvesten:
eenwaarparadijs.maardebalansvandezeboswachterissomber:alleenaltussen
1980en2000verdween43%vandegroengordel.expertsvrezendatdevernietiging
vanhetbongawoudalleenmaarverder isvoortgeschreden.de junglevanKaffa is
éénvandelaatstejunglesinethiopië.Indejarenzeventigwas40%vanhetlandnog
dichtbegroeid,nuisdatslechts2%.

deze wouden zijn niet alleen waardevol vanwege hun schoonheid en diversiteit,
maarookomdatzeeenbelangrijkebronzijnvoorhetlevenendeeconomischeactivi-
teitinderegio.bovendienkoelendezebossenhetklimaatinderegioookaf,doorhun
constantevochtopnameencondensatie.Zezorgenvoorvruchtbarelandbouwgrondin
dezuidwestelijkehooglanden,terwijldemoerassenvandelaaglandendegojebrivier
voedendieovergaatindeomorivier,delevenslijnvanhetafrikaansecontinent.om
nogniettesprekenoverdehoeveelheidkoolstofdiewordtgeabsorbeerddoordeweel-
derigefloraendebosgrond.

De bescherming van deze wildernis is niet alleen een kwestie van overleven voor de 
inheemse bevolking en de boeren die er(van) leven. Zij is een lokaal en mondiaal 
gemeengoed waarvoor de internationale gemeenschap verantwoordelijk is.

debossenvanKaffawordengerooidomdatbedrijvenerplantageswillenvestigen.Ze
verdwijnenookomdatfamiliesgroterwordenennaardiestreekverhuizenomerland
tebebouwen.wiekanhenverwijtendatzeproberenteoverleven?maardevernie-
tigingvanhetwoudhoudtookindateenlevensbronwordtverwoestdievandirect
belangisvoordebevolkingindieregio,diehetfruitervaneten,degeneeskrachtige
kruidengebruikenenerhoningenhoutvinden.devraaginKaffa–netalsinCongo,
Indonesiëenhetamazonegebied–is:hoekunnenwijdebelangenvandemens,de
mensheidendebossendienen?

Omdat de natuur, de cultuur en de wetten overal verschillen, zullen de oplossingen 
ook verschillendzijn.

InhetKaffawoudbijbongazijndeorganisatie ‘geobeschermthetregenwoud’en
hetbedrijfje‘originalFood’delandbouwersdubbelbeginnenbetalenvooreenuniek
product:boskoffie.Kaffaishetoorsprongsgebiedvandewaardevolleboondiehierin
velesoorteninhetwildgroeit.deboerenkrijgeneenvasteprijsvoorhunjaarlijkse
oogst,waardoorzenietalleeneenhogerinkomenhebben,maarookeengroterbelang
ontwikkelenbijdebeschermingvanhetbos.daardoorwordtdejunglewaardevoldoor
dezetebeschermenenduurzaamtegebruiken,inplaatsvandezetekappenenroof-
bouwteplegen.debossengenererennuinkomstenwaarvan6600kleineboerenen
hunfamilies,dievaakheelgrootzijn,kunnenleven.omdekoffieopeenduurzame
maniertekunnenverhandelen,hebbendebosbewonersendedorpsgemeenschappen
gebruikersverenigingen opgericht.Ze bakenen een gebied af, vaakmet behulp van
internationaleorganisaties,enbepalengemeenschappelijkerechtenenregelsalsmede
eenbeheerplan.‘  Participatory forest management  ’iseenklassiekeprocedurevoor
hetbeheervangemeengoed.

De besluitvormingsprocessen en sancties tegen overtreders worden bepaald door de 
mensen zelf. Dat staat op veel plaatsen gelijk aan een kleine revolutie. De boeren 
van Kaffa is deze revolutie gelukt.

wildekoffieiseenbelangrijke
bronvaninkomsteninKaffa,
ethiopië.
Foto'S:nabU/S.bender-
KaPHengSt
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kelsindepersenpubliekedebatten.Injuni2001gafbmStoeenstondhetzijnexclu-
sieverechtenopd4tinafrikaaf.behandelingenvanaidszijnerbeduidendgoedkoper
doorgeworden.

vrije licenties en copyleFt

wiebeschermdesoftwareaanvriendenofkennissendoorgeeft,pleegteenstrafbaar
feit.diepersoonmaakteenkopieendatisonderdewetophetcopyrightverboden.de
wetverbiedtonsookomdesoftwaretewijzigen,inwelkevormdanook,omdatdaar
debroncodevoornodigis:deversievanhetprogrammadienietenkeldoorcomputers
maarookdoormensenkanwordenbegrepen.bedrijvenbewakendebroncodevanhun
programma’sechterstrengengevendiezeldenvrij.Zelfsalsiemanddietochinhan-
denkrijgtendesoftwarekanaanpassen,ishetillegaalomdeverbeterdeversieaan
anderendoortegeven.Zijmagenkelvoorpersoonlijkedoeleindenwordengebruikt.

richardStallman,eenhackeruithetbeginvanhetcomputertijdperk,konditniet
begrijpen.Hijwildezijnsoftwaremetanderendelenzodatdievrijkonwordengeko-
pieerd,gewijzigdenzonderbeperkingaananderenkonwordendoorgegeven.Hijzelf
wildealleendiesoftwaregebruikendiehemdievrijhedengaf.Stallmankwammet
determ“vrijesoftware”voordiesoftwaredieallegebruikersdevolgendevrijheden
garandeerde:

 ◆  Vrijheid 0:devrijheidomhetprogrammavooralledoeleindentegebruiken
(informaticihebbendevreemdegewoonteomtetellenvanaf0inplaatsvan1).

 ◆ Vrijheid 1:devrijheidomtebestuderenhoehetprogrammawerktenomhetnaar
eigenbehoefteaantepassen.

 ◆ Vrijheid 2:devrijheidomhetprogrammatekopiërenenmetanderentedelen.
 ◆ Vrijheid 3:devrijheidomhetprogrammateverbeterenendezeverbeteringenvoor

iedereenbeschikbaartemaken.

omdevrijheden1en3uitteoefenen,istoegangtotdebroncodevereist.vrijheden2
en3zijnniettoegestaanvolgensdegeldendewetophetcopyright.voorallevrijhe-
denzoudeuitdrukkelijketoestemmingvandeoorspronkelijkeauteurnodigzijn.om
dezeproblemenaantepakken,steldeStallmanzelfeenlicentieopvoorzijnprogram-
ma’s,waarbijallegebruikersdeze4vrijhedengenieten.niemandhoefttoestemming
tevragenomtekopiëren,tewijzigenoftedelen,wantdiehebbenweal.

Stallmanzagechtersnelindatdezeviervrijhedennietvoldeden.Iedereendieeen
programmaaanpastofuitbreidtenhetvervolgensherdistribueert,zoueenmedeau-
teurvanhetnieuwesoftwareprogrammaworden.ditbetekentdatgebruikersdanook
detoestemmingvandezemedeauteurzoudenmoetenvragenomdeherzieneversiete
bewerkenendoortegeven..alsdenieuweauteurditzouverbieden,zoudendevrijhe-
denweerwordenbeknot.

omtegaranderendatalle versiesgebaseerdopdezesoftwarevrij toegankelijk
zoudenblijven,verwerkteStallmanhetcopyleft-principeinzijngnUgeneralPublic
license(gPl).Copyleftzethethelecopyrightsysteemopzijnkop.waarcopyrightsin
principenietseisenvandeauteurendegebruikernietstoestaan,doetcopyleftexact
hettegenovergestelde.degebruikersmogenjuistheelveeldoenomdatzedeviervrij-
hedenkrijgen,terwijltegelijkertijdalletoekomstigeauteursvanafgeleidwerkworden
verplichtomhungebruikersdezelfderechtenteverlenendiezezelfhebbengenoten.
deauteurskrijgendevrijheidomhetprogrammaaantepassenenvrijteversprei-
den(vrijheid3),maarenkelopvoorwaardedatzedegewijzigdeversieonderdegPl
beschikbaarmakenendaarmeeanderegebruikerstoeganggeventotdebroncodedie
nodigisomhetprogrammaverderaantepassen.

ZowordtdevrijheidvansoftwareuitgebrachtondergPlgegarandeerdtotinhet
oneindigeenvoorelkenieuwetoepassing.

zelFgeorganiseerde communicatie

om toegang te krijgen tot een telefoon- of internetnetwerk, ondertekenen we nor-
maalgezieneencontractbijeentelefoonmaatschappijofeenprovider.vroegerwaser
slechtséénmaatschappijinduitsland,debundespostdieinhandenwasvandestaat.
tegenwoordigbestaan er eenhandvolgrotebedrijven en eengrootaantalkleinere
concurrenten.erisechterweinigveranderd.degebruikerblijfteenklant.

ondertussenbiedt de technologie eenaantal alternatieven.metwlankunnen
computerssnelendraadloosmetelkaarwordenverbonden.wlan-routersdieeen
radiosignaaluitzendennaarcomputersindeomgevingzijngoedkoop.Hetsuccesvan
wlanwerdgevolgddoorvrijtoegankelijkedraadlozenetwerken.mensengebruiken
huneigenwlan-routersnietalleenomthuisdraadloostesurfenmaarookomieder-
eenindeomgevinggratistoegangtotinternettegeven.

dankzijdraadlozenetwerkeniserookdirectecommunicatietussenalleaangeslo-
tencomputersmogelijk.Zokunnenoveralcommunicatiestructurenwordenopgezet,
ookdaarwaargeeninternettoegangis,bijvoorbeeldophetplattelandof inontwik-
kelingslanden.dathoudtindatde‘100-dollar-laptops’vanhetproject‘eénlaptop
perkind’,datzoveelmogelijkkinderenwilvoorzienvaneenlaptopalsleer-encom-
municatiemiddel,spontaaneennetwerkkunnenvormenmetallecomputersbinnen
hetdraadlozebereik.elkenieuwecomputerbreidthetnetwerkverderuitomdatdie
zelfdeelgaatuitmakenvandatnetwerk.ditiseenaantrekkelijkalternatiefwaartra-
ditionelecommunicatiekanalenontbrekenofteduurzijn.Hetnetwerkbiedtiedereen
voordeeleniedereendraagteraanbij.

nog populairder dan e-mail en andere computergestuurde media, is de goede
oudetelefoon,maardaarvoormoetdenodigeinfrastructuuraanwezigzijn.Hetvil-
lagetelco-projectenhetFreetelephony-projectwerkensamenomgratishardware
en software te ontwikkelen voor de goedkope werking van telefoonnetwerken. de
bedoelingisomalternatieventebieden,vooralvoormenseninontwikkelingslanden,
dievaakgeentoeganghebbentotcommerciëlecommunicatiemiddelen.overalinde
wereldwordtgewerktaanideeënindierichting.mensendelenderesultatenvanhun
werkovervrijesoftwareenhardwaremetonsallemaal.

 Links  onelaptopPerChild:www.laptop.org
villagetelco:www.villagetelco.org
FreetelephonyProject:www.rowetel.com/ucasterisk

d4t – een middel tegen aids 
uit openbare laboratoria

Hetactievebestanddeeld4twerdindejarenzestigontwikkeldinhetInstituutvoor
Kankeronderzoekindetroit(USa).toeneenaidsepidemieuitbrakindejarentachtig
werderkoortsachtiggezochtnaardoeltreffendegeneesmiddelentegenHIv.aande
universiteitvanYalekwamenonderzoekersophetideeomd4ttegebruiken.erwerd
verderonderzoekuitgevoerd,dankzijinvesteringenvanhetnationaleInstituutvoor
gezondheid.In1986namYaleeenoctrooiophetgebruikvand4tvoordebehande-
lingvanaids.Hetfarmaceutischbedrijfbristol-myersSquibb(bmS)kreegeenexclu-
sievelicentieomhetproductverderteontwikkelenenbrachtin1994hetgeneesmid-
del‘Zerit’opdemarkt.alsoctrooihouderkreegdeuniversiteiteendeelvandewinst.

weldrawerdduidelijkdataidseencatastrofevaneenondenkbareomvangwas
geworden, vooral in Zuid-afrika. Het geneesmiddel was echter zo duur dat geen
enkelehulporganisatie,laatstaandemensenzelf,hetzichkondenveroorloven.daar-
omvroegartsenZondergrenzenin2001aandeuniversiteitvanYaleomhetoctrooi
voord4tvrijwilligteverlenenomgoedkopegenerischemiddelenteproducerenente
importereninZuid-afrika.deuniversiteitweigerdeditonderverwijzingnaardeover-
eenkomstmetbmSvooreenexclusievelicentievoord4t.

debeslissingvanYaleriepverontwaardigingopbijstudentenenonderzoekers,die
klaagdendateenlevensreddendgeneesmiddellouteromcommerciëleredenenwerd
onthoudenaandegenendiehetnodighadden.ervolgdenhandtekeningenacties,arti-

Foto:FlICKr-gebrUIKer
SUttonHoo

Foto:UtIlISateUr
wIKImedIaCommonS-
gebrUIKerPÖllÖ

bron:bukoPharma-Kam-
pagne,med4all:medizinische
Forschung–derallgemein-
heitverpflichtet[medisch
onderzoek–verplichtaande
bevolking),nr.1/2009S.8/9,
korteversie



PrInCIPeSvangemeenSCHaPSProdUCtIedoorgelIJKengemeengoedverSterKen:Ideeën,InItIatIeven,InStItUtIeS 4140

principes van 
gemeenschapsproductie 

door gel ijken
watvandaageenzwakpuntvangemeengoedlijkt,zouweleensdekrachtervankun-
nenzijn,namelijkdatgeldslechtseenondergeschikterolspeelt.Kenmerkendvoor
gemeengoedisdatburgerssamenwerkenomdegemeenschappelijkeeigendomtedoen
groeien,nietdatzijmetelkaarconcurrerenofzichpersoonlijkverrijken.monetaire
prikkelszijndaaromoverhetalgemeenslechtsvanmarginaalbelang,integenstelling
totcollectiefgebruik,dekansomteleren,eengoedereputatieoptebouwenofsociale
contactentecultiveren.gemeengoedkandaaromgezienwordenalseen“warenvrije”
sfeer.

Het betreft een economie gebaseerd op delen en insluiting, niet op accumulatie en 
uitsluiting.

Zondereendergelijksysteemvandelenishetondenkbaaromgrenzentestellenaande
groei-economie.dankzijgemeengoedkanerookwordengeproduceerdmeteenklei-
nerfinancieelrisico:bijdragenwordenmeestalgeleverdopgrondvangemeenschaps-
zin,persoonlijkeinteresseindeondernemingofvanuiteengevoelvansolidariteit.net
zoalswikipedianietzoubestaanalsiederebijdragezoumoetenwordenbetaald,zo
zaldezorgdieeentientalbejaardenonderlingkunnenregeleninhetkadervaneen
samenwoonprojectdebeschikbareoverheidssteunervoorverre tebovengaan.met
andereworden:watinhetbereikvanhetgemeengoedkomt(ookwelaangeduidals

“sociaalkapitaal”),kanookgezienwordenalsfinancieelefficiënter.eriseenminder
kapitaalencashnodigpereenheidarbeid.daaromkangemeengoedfunctionerenals
eeneconomischsysteemzonderdedestructieveeisvanconstanteeconomischegroei.

Omdat financiële efficiëntie in deze zin kan worden beschouwd als pijler van een 
postgroeieconomie, is de herontdekking van gemeengoed een vereiste voor een 
levensvatbare economische orde in de 21e eeuw.

blijven gokken op een steeds hoger nationaal inkomen is buitengewoon roekeloos.
Hettegenovergestelde:zorgenvooreconomischestabiliteiteneenbeperkingvande
consumptie,isverstandiger.deredenendaarvoorzijnalombekend:deklimaatchaos,
deslinkendeolie-engasreserves,groeiendeschuldenbergenendegroeiendevraag
naargrondstoffenindehelewereld.binnenkort,enopsommigeplaatsennual,zal
hetdoelnietlangergroeizijnmaarhoeteoverlevenopeenbeschaafdniveau.

noch de economische praktijk noch de theorie is voorbereid op een dergelijke
nieuwewereld.Zebiedengeenantwoordopdevraaghoeweonzelevensomstandighe-
denkunnenverbeterenwanneerdetaartnietmeergroterwordt.vooreenvruchtbaar
enadequaateconomischbeheerisdestabiliseringvaneengediversifieerdearchitec-
tuurvangemeengoedvanelementairbelang.

deamerikaanseeconoomYochaibenklerwaseenvandeeerstendieerkendedateen
economischproductiesysteemgebaseerdopgemeengoedsterkverschiltvandetradi-
tionelevormenvanmarktproductie.benklermunttehiervoordeterm‘gemeenschaps-
productiedoorgelijken’ (commons-based peer-production).andersdanproductie
voordemarktisgemeenschapsproductiedoorgelijkennietgerichtopverkoopmaar
opdirectgebruik.diepeer-projectenhebbeneendoel:softwareontwerpen,muziek
maken,eentuinonderhouden,waarallebetrokkenenopéénofanderemanieraan
bijdragen.debedoelingisnietzozeeromgeldteverdienenmaaromteprofiterenvan
dedeelnameaaneengemeenschap.mensendragenietsbijomdatzededoelstellingen
vaneenprojectomarmenenhetsuccesvolwillenlatenzijn,ofomdatzehetgewoon
leukvindenommeetedoen.

opdiemanierwordtnieuwgemeengoedgecreëerdenbestaandgemeengoedver-
beterd engekoesterd.dezepeer-projectenkennenamperhiërarchische structuren,
watzekernietbetekentdatzeongestructureerdzijn(vaakzijnerhandhaversenbes-
tuurdersdiehetprojectdraaiendehoudenenbeslissenofeenbijdragewordtaanvaard
ofgeweigerd).niemandkandeanderenechterdicterenwatermoetgebeuren.de

deomkeringvande intenties vanhet copyrightsysteem–het vertrekpunt vanalle
vrijelicenties–aandehandvancopyleft-licentieswaseenheelsuccesvolidee.gPl
wordt tegenwoordig gebruikt voor ongeveer twee derde van alle vrij toegankelijke
softwareprogramma’s.

watwerkt voor software,kanookzinhebbenvooranderemediazoals teksten,
beeldenenmuziek.datishetideeachterdeCreative Commons(CC),eenprojectdat
eenhelefamilievanlicentiesheeftuitgewerktvoorhetdelenvanwerk.auteurskun-
nenkiezenuitzeslicentieswelkehetbestbijhunbehoeftenpast.Hijkanbijvoorbeeld
beslissenofhetcopyleft-principe(datindeCreative Commons‘gelijkdelen’heet)
belangrijkisofniet,enofhijwelofnietdecommerciëletoepassingvanzijnwerktoe-
staat.auteurskunnenookverbiedendatwijzigingenwordenaangebrachtinhunwerk
viadelicentie‘geenafgeleidewerken’.nietallelicentiesvanCCverlenendusdevier
vrijhedenvanvrijesoftware.distributievoorniet-commercieelgebruikisechteraltijd
toegestaanendatisaleengrotestapindegoederichting.

 Aanbevolen literatuur   wikipedia-artikelenovercopyleft, Creative Commons, 
vrijesoftware,gnUgeneralPubliclicense,richard
StallmanngnU-project:dedefinitievanvrijesoftware
www.gnu.org/philosophy/free-sw.nl.html

CreativeCommons
“naamsvermeldinggelijk
delen”
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omgangmetdezegoederenisnietzonderregels,dieontstaanuitdeconsensusvande
‘  peers  ’.Ineeneconomiebeheerddoorgelijkenbestaangeendwangmiddelenengeen
bevelen.desamenwerkingtussengelijkenisvrijwilligeniedereenisgemotiveerdom
initiatieftenemen.dehandhaverskunnenanderenerenkelvanproberenteovertui-
gendateenbepaaldeactiviteitmeerzinheeftdaneenandere.ditgeeftallebetrokke-
nenmaximalevrijheid.

gemeenschapsproductie door gelijken vindt altijd plaats in gemeenschappen met
gedeeldeinteressesofwoonachtigindezelfdewijk.Zoalshetvoorbeeldvanlinuxlaat
zien,kunnendezegemeenschappenookopmondiaalniveauontstaan.virtuelewerel-
denmakenhetnumogelijkomnieuwegemeenschappentevormendiegeenenkele
territorialedimensiehebben.

In processen met en open einde stellen gemeenschappen regels op en bepalen welke 
organisatorische en institutionele vormen hun doeleinden het beste dienen.

deinnovatievanhetinternetnadedot-com-crashvanmaart2000iseengoedvoor-
beeldvandevernieuwingendeproductiviteitvaneenopgemeengoedgebaseerdeeco-
nomie.erwerdtoenvoorspelddatdetechnologischeontwikkelingzoustoppenomdat
erveelkapitaaldoordecrashverlorenwasgegaan.Punditsvandemarkteconomie
voorspeldendatdevolgendeinnovatiefasenoglangopzichzoulatenwachten.maar
ditwasniethetgeval,integendeel:deinnovatiesvoorweb2.0volgdenelkaarinhoog
tempoop.dekapitaalschaarstezorgdenietvooreenvertragingmaareerdervooreen
versnelling.datisgeenparadox,maarbevestigtjuisthetinnovatievepotentieelvan
gemeengoedenvancollectieveproductiedoorgelijken.

IndejarenzeventigwashernieuwbareenergieeenbloeiendesectorinCalifornië.
destart-upswerdenechteropgekochtdoorgroterebedrijvendiealsinefficiëntwer-
denbeschouwdenopereerdenbinneneen traditionele structuren. Investeringenen
innovatiesophetvlakvanhernieuwbareenergieenalternatieveautomotorenwerden
stopgezetomdeeenvoudigeredendatdemateriëleproductieafhankelijkisvankennis,
concepten,ideeënendesign.wiedezefactorenbeheerst,heeftdetouwtjesinhanden.
dertigjaargeledenkwamdiedringendnodigeinnovatieerdusnietomdatdeontwer-
peneigendomwarenenenkelde‘eigenaars’zekondengebruiken.dathadrampzalige
gevolgenvoorhetklimaatenvoordemensheid.

wieecologieeneconomiewilverzoenen,heeftvrije toegankelijkedesignsnodig.
mobiliteit,energievoorziening,communicatieendeconsumptiegoederenvanmorgen
vereisenditevenzeer.
Hoewelopgemeenschapsproductiedoorgelijkenzichvooralheeftontwikkeldophet
gebiedvankennis-ensoftwareontwikkeling,kunnendeprincipeservanooktoegepast
wordenopmateriëlegoederen.ditbetekenthetvolgende:

Yochaibenkler
Foto:FlICKr-gebrUIKerJoI

 ◆ Kennisennatuurlijkehulpbronnenmoeteninprincipevrijtoegankelijkzijn
vooriedereen.regelsvoorhetgebruikervanmoeteneerlijkzijn.

 ◆ deproductievanmateriëlegoederenmoetgebaseerdzijnopvrijtoegankelijke
ontwerpendieiedereenverderkanontwikkelenennaareigenbehoeftenkan
aanpassen.

 ◆ materiëleproductieisgedecentraliseerdenwordtgeorganiseerddichtbijhet
lokaleniveau.

 ◆ deproductiemoetgerichtzijnophetgebruikendegebruiker:hetisproductie
voorhetleven!

 ◆ netzoalsvoorvrijesoftwaremoetendeelnemerszichinzettenopbasisvan
individuelekeuze:iederbeslistzelfhoeeninhoeverrehij/zijwildeelnemen.
daarisveelcoördinatievoornodig,maarhetbiedtookveelvoldoening.

 ◆ Peer-productieisgebaseerdopinsluitinginplaatsvanopuitsluiting.Hoewel
degemeenschappenzelfregelsopstellendieelkindividumoetnaleven,zijn
devoorwaardenomdeeltenemennietveeleisend.Zowordtbetrokkenheid
aangemoedigd.

Dit is het principe waarop de betrokkenheid steunt: ik doe iets voor anderen en de 
anderen doen iets voor mij.

Hoewelgemeengoedvanlevensbelangis,ishetindemarkteconomiebijnaonzichtbaar
geworden.er is echter eengrotekansdat indenabije toekomst eengemeengoed-
economieontstaat.marktenzoalswijzevandaagkennenzullenindetoekomsteen
minderbelangrijkerolgaanspelen,terwijlhetallemaalzaldraaienomgemeengoeden
opengemeenschappenvanburgersdiezichervoorinzetten.daariseennieuwbegrip
vandemarkteneennieuwbegripvanmanagementvoornodig,waaringemeengoed
niethetobjectisvanprivatetoe-eigening,maarwordtgebruikt,bewaardenontwik-
keldtenvoordelevaniedereen.

Aanbevolen literatuur  Yochaibenkler: The Wealth of Networks 
YaleUniversityPress,newHaven2006
http://cyber.law.harvard.edu/wealth_of _networks 
 
ChristianSiefkes: From Exchange  
to Contributions, berlijn2007.
www.peereconomy.org

“Hetisnietzomoeilijkom
hetprobleemteherkennen.we
levenineengemeenschapdie
doetalsofdenatuuroneindig
is.wehalenerallesuit,en
dumpenhetafvalerweerin.
maarhetbetrefteenpseudo-
overvloeddatinfeiteniet
bestaat.terwijldeimmate-
riëlewereldoverschotgenoeg
heeft,wordtdezekunstmatig
afgesloten”
mICHelbaUwenS
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een visie
een visie

eenvISIe eenvISIe

wijkunnenonzeenergie,institutiesentalenten
directwijdenaanhetgemeengoedendekern
ervan:dediversiteitvanleven.

wijkunnenonsvanelkproject,idee
eneconomischeactiviteitafvragen
ofzijdegemeenschapenhetmilieu
meergevendanzijervannemen.

wijkunneneerstenvooraldieactiviteitenerkennen
enmaterieelsteunendieproduceren,onderhoudenof
vermeerderenwatiedereentengoedekomt.

wijkunnenheteerlijkdelenvande
geschenkenvandezeaardeenvan
decollectieveprestatiesvanhet
verledenenhethedentotgeïnsti-
tutionaliseerdenormmaken.

wijkunnentransparante,parti-
cipatieveenvrijebesluitvormings-
processen,communicatievormen
entechnologieëngebruikenenvoor
iedereenverbeteren.

wijkunnendehuidigeeconomische
tendensomkerendoorgrenzentestel-
lenendenatuurlijkehulpbronnenopeen
duurzamemaniertegebruiken,terwijl
weonbegrensdideeënblijvenspuien.Zo
hebbenwehetbestevantweewerelden.

wijkunnenslimmemanierenvindenomdeontwikkeling
vaniedereentestuwen,inplaatsvanonsteconcentreren
opindividuelevooruitgang.

tot Beslui t: een visie

wemoetenveranderenenwe

wetenhoe.velenzijnalopde

goedeweg.

ditrapportlaatziendathet

conceptvangemeengoedeen

waaieraanbewegingenaantrekt.

daarinschuiltdekrachtervan.

Hetsteltonsinstaatomeengroot

aantalverschillendeprojectenen

praktischeervaringentebundelen

ineengemeenschappelijkestrate-

gie,zonderdeverscheidenheidaan

standpuntenenideologieënverlo-

rentelatengaan.

4.

3.

2.

1 .

5.

6.

7.
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l inks 
in het dui ts

Oproep van het Wereld Sociaal Forum voor het terugwinnen van Gemeengoed
vijftaligewebsiteopgezetnahet9ewereldSociaalForuminjanuari2009in
bélemdoPara(brazilië).deoproepiseenuitnodigingomtedebatterenen
zichinteschrijven.

http://bienscommons.org

Commons Blog
bevindingenoverweilandalsgemeengoed–wereldwijd!

www.commonsblog.de

Creative Commons
Steltvoorbeeldcontractenopvoorcopyrightswaarmeeoorspronkelijkeauteurs
huncreatiesenigevrijheidkunnengeven:“Sommigerechtenvoorbehouden”
inplaatsvan“allerechtenvoorbehouden”.

http://de.creativecommons.org/index.php

GNU
HetgnU-projectwerdin1984opgestartomeenvolledigbesturingssysteem
teontwikkelendatopUnixlijktmaardanvrijesoftwareis,gebaseerdopde
linuxkern.

www.gnu.org/home.de.html

iRights.info
Zijnindividuendiecopyrightsschendencriminelen?IsiemanddieeenCdof
dvdkopieertstrafbaarbijwet?deinformatieovercopyrightsindedigitale
wereldverschafthiereniginzichtover.

www.irights.ino/index.php?id=58

Keimform.de
dezoektochtvanhetnieuweinhetoude:decollectieveblogover
emanciperendeprojecten,thema’s,theorieën,gedetailleerdediscussiesover
eeneconomiegebaseerdopgemeengoed.

www.keimform.de

Het Max Planckinstituut voor onderzoek naar gemeenschapsgoederen
 www.mpg.de/instituteProjekteEinrichtungen/institutsauswahl/ 
recht _ gemeinschaftsgueter/index.html

l inks 
in het engels

Center for Genetics and Society
niet-gouvernementeleorganisatiesdiezichtoeleggenophetverantwoordelijk
beheervanhetmenselijkgenetischpatrimonium.

http://genetics and society.org

Barcelona Charter for Innovation, Creativity and Access to Knowledge
Uiteenzettingenvantalrijkeinternationaleactoreninhetdomeinvan
gemeengoedtegenhetachteruitgaandnetbeleidenvooreencultuurbeleid
gebaseerdopgemeengoed.

http://fcforum.net

ETC Group
niet-gouvernementeleorganisatie,Canada,mexicoengroot-brittannië.
onderzoek,netwerking,lobbyingvoormensenrechten,duurzameontwikkeling
vancultureleenbiologischediversiteit.eenkritischebeoordelingvannieuwe
technologieën.

www.etcgroup.org/en

Free Software Foundation Europe
Stichtingvoorhetpromotenvanvrijesoftwareineuropa.

www.fsfeurope.org

IASC
Internationaleverenigingvooronderzoeknaargemeengoed.

www.indiana.edu/~iascp

International Journal on the Commons
wetenschappelijktijdschriftdateenbeterbegripvangemeengoedenhet
beheerervanpromoot.eeninitiatiefvanhetIaSC.alleartikelenzijnonline
beschikbaar.

www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc

Knowledge Ecology International (KEI)
niet-gouvernementeleorganisatie,vS;onderzoek,reclameenmonitorenvan
toegangtotkennisentechnologieingeneeskunde.

www.keionline.org

On the Commons
gevarieerde,interdisciplinaireblogdiealleaspectenvangemeengoedinde
politiek,businessenhetdagelijkselevendekt.

www.onthecommons.org

P2P Foundation
websiteoverpeer-to-peer-technologie,peer-to-peer-productieen
peer-to-peer-vereniging.

www.p2pfoundation.net/The _ Foundation _ for _ P2P _ Alternatives
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auteurs

silke helFrich

Studeerderomaansetalen(FransenPortugees)inleipzigtot1989.werktevanaf
hetbeginvandejaren'90inhetdomeinvanhetontwikkelingsbeleid.Stondaanhet
hoofdvanhetregionaalbureauvandeHeinrichböll-stichtingvoorCentraal-amerika,
mexicoenCubatussen1999en2007.

woontenwerktnualsfreelanceschrijverinJenaenschrijfteenduitseblogover
gemeengoed:www.commonsblog.de

“  De kritische studie van gemeengoed is de sleutel om sociale verstandhoudingen te 
begrijpen. Elke maatschappij moet deze term op welk moment dan ook voor zichzelf 
definiëren.  ”

proF. dr. rainer kuhlen

voornaamste onderzoeks- en onderwijsgebieden: informatiewinning, informatie-
markt, informatie-ethiek, informatiepolitiek en informatiewetgeving; gezamenlijke-
kennismanagementine-learning,gemeengoedtheorieën.Zetelvoorinformatieweten-
schappenaandeUniversiteitvanKonstanzsinds1980;lidvanhettechnischcomité
voor“Communicatieeninformatie”vandeduitseUneSCo-commissie(dUK);duitse
UneSCo-zetel voor Communicatie (orbICom); voorzitter van de association
nethicsregis.ltd.(Informatie-ethiekophetnet);woordvoerdervandeactiegroep
voor“Copyrightvooronderwijsenwetenschap”;expertinverschillendecomitésen
onderzoekscommissies vandebundestag; lid van veleadviesraden en -commissies
induitsland(voorhetFederaalministerievooronderwijsenonderzoekenvoorde
duitseonderzoeksstichting),oostenrijk,ZwitserlandendeeU.

“  Het sociaal, politiek en economisch belang van gemeengoed erkennen, tilt het debat 
over ecologie en duurzaamheid naar een nieuw, toekomstgericht niveau.  ”

proF. dr. wolFgang sachs

Studeerdetheologie,sociologieengeschiedenis.Issinds1993onderzoekeraanhet
wuppertalinstituutvoorKlimaat,milieuenenergiebvba.gastdocentaanhetSchu-
machercollegeinengelandenereprofessoraandeUniversiteitvanKassel.lidvande
Clubvanrome.talrijkepublicatiesinduitslandenhetbuitenlandovermilieu,globa-
lisering,nieuwewelvaartsmodellen.leverdedegrootstebijdrageaanhetonderzoek
vanhetwuppertalinstituutZukunftsfähigesdeutschlandineinerglobalisiertenwelt,
Frankfurt2008,uitgebrachtdoorbUnd,eedandbrotfürdiewelt.

“  Hoe moeten wij gemeengoed noemen in het Duits? Gemeingüter? Allmende? 
Gemeinheit? Als er geen benaming is, is er geen perceptie – dat is de tragedie van 
het gemeengoed in de Duitstalige wereld.  ”

dr. christian sieFkes

Studeerdeinformaticaenfilosofie.leeftalsfreelancesoftwareontwikkelaarenschrij-
verinberlijn.Coauteurvandecollectieveblogkeimform.deoverhetemancipatiepo-
tentieelvanvrijesoftwareenanderevormenvangemeengoedeconomie;schreefonder
andere:beitagenstatttauschen,neuUlm2008.

“  Een productiemethode gebaseerd op gemeengoed heeft het potentieel om de 
basisbeperkingen en –problemen van de moderne maatschappij te overstijgen, 
zonder daarbij de positieve successen te ondermijnen.  ”


