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Alice: would you tell me, please, which way I 
ought to go from here?

The Cat: that depends a good deal on where 
you want to get to.

Alice’s Adventures in Wonderland
(Lewis Caroll, 1929)



Structuur van de uiteenzetting

• Een groot deel van de “ordening” van de samenleving 
verloopt via de staat en de markt. Omdat er maar twee 
“poten” zijn, is dat een labiel evenwicht.

• Een derde poot kan zorgen voor een stabiel evenwicht. Die 
poot is “burgerkracht”.

• De uiteenzetting is een pleidooi voor door ICT3.0 gestuurde 
commons en coöperatieven.

• Maar er is ook een caveat …



Het klassieke model: ‘‘staat’’ versus 
‘‘markt’’
Een kenmerk van de verzorgingsstaat is dat de overheid en 
de vrije markt (apart of samen) zorgen voor kinderopvang, 
welzijn, (ouderen)zorg, openbaar vervoer, woningbouw, 
verzekering, energie, banken, enz. Daarbinnen en 
daartussen situeert zich een groot deel van het werk van 
ingenieurs. 

Door ‘nieuwe’ maatschappelijke ontwikkelingen moeten ingenieurs 
vandaag andere dingen doen en proberen die goed te doen. Dat is 

liefst niet alleen ingenieuren voor een inclusieve samenleving, maar 
ook inclusief ingenieuren en ingenieus includeren …



Kritische diagnose van het bestaande 
model
• Weeffouten in/van het bestaande model: het is

inefficiënt en anoniem, heeft hoge beheerskosten, 
en versterkt de ongelijkheid en de vereenzaming. 

• Een deel van de remedie is ketenverkorting,
kostendaling, efficiëntiewinst, verduurzaming, en 
schaalverkleining.

• Hypothese: die remedie is mogelijk door de 
uitbouw van sterke lokale gemeenschappen (type 
commons) en horizontale netwerken:
o van ik naar wij, 
o van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid.



Commons en coöperaties: basiskenmerken
• Commons is a general term for shared resources in which 

each stakeholder has an equal interest.
• Burgers nemen zelf en zelfstandig het initiatief om lokale

problemen aan te pakken en daarvoor overleg- en 
beslisstructuren uit te bouwen.
o “Alleen wij kunnen het, maar we kunnen het niet alleen.’’

• Voorbeelden
o Economisch: voedselvoorziening
o Sociaal: kinderopvang, cohousing, ouderenzorg, buurtzorg
o Ecologisch: energie, mobiliteit
o Financieel: verzekeringen, banken, crowdfunding, LETS



Historische inspiratie

Vanaf elfde eeuw: toenemend aantal initiatieven van 
collectieve actie. (Bron: Data infrastructure for the study of guilds and other
forms of collective action - Tine De Moor, Homo Cooperans, pagina 15)

Vaak ging het om beroepsgroepen (gilden): 
o Kwaliteits- en prijsafspraken over de producten
o Leningen
o Garantie van minimuminkomen
o Voorbeeld: regels rond het gebruik en de opbrengst van gemene

gronden



Negentiende eeuw: kantelperiode
Vanaf einde achttiende eeuw en in de loop van de 
negentiende eeuw: liberalisering, vorming van natiestaten, 
promotie van vrije markt en private eigendom, centralisering
van overheidsmacht. (Bron: Data infrastructure for the study of guilds and 
other forms of collective action - Tine De Moor, Homo Cooperans, pagina 17)

o De staat trekt veel voorzieningen van collectieve goederen naar
zich (uitbouw van de verzorgingsstaat).

o Gilden en gemene gronden worden gezien als een belemmering
van economische groei.

o Ontstaan van enclosures: campagne van de overheden om 
gemene gronden te privatiseren.

o Maar: de liberaliseringsgolf leverde niet voor iedereen het 
gewenste resultaat op. Voorbeeld van reactie: boerencoöperaties



Recent
• Vanaf 2000: kleine revolutie wereldwijd qua groei

(kwantitatief en kwalitatief) van coöperaties en commons. 

• 2012: Jaar van de coöperatie (Verenigde Naties)

• Vandaag de dag in België: nog vrij marginaal, maar veel
groene scheuten:
o http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl
o http://oikos.be/denktank/
o http://www.atelierdestad.be/



Waar zit het zand in de motor? Waarom 
sputtert de motor? 

In een complexe samenleving veronderstellen 
commons ingewikkeld overleg: 

o Vlotte bereikbaarheid
o Universele communicatie
o Sociale controle (positief én negatief)
o Praktische coördinatie
o Democratische legitimiteit
o Efficiënte besluitvorming



Nieuwe sociale netwerken bieden een 
uitweg
• Er is sprake van ubiquitous technology: slim eten, “auto”-

mobiliteit, monitoring op afstand, personalized medicine, 
online coping, mood management, internet of things, etc.

• Waarom dan niet “slimme” commons?



Nieuwe kritische diagnose: digitaliteit = 
normaliteit?

• De mens spiegelt zich niet meer aan andere mensen, 
maar aan machines.

• Totale en constante vermenging van online en offline.
• Wat is echt en onecht? 
• Die alomtegenwoordige technologie is een massief proces 

van menselijke “onteigening”. Dat is wat commons juist 
niet willen. 

• De nieuwe media leveren de noodzakelijke maar niet de 
voldoende voorwaarden om de commons bloed en spieren 
te geven.



Nieuwe dilemma’s voor inclusief 
ingenieuren en ingenieus includeren?
Discussie over de hedendaagse maatschappelijke 
betekenis van de commons (hun mogelijkheden en 
hun moeilijkheden) stelt een cruciale kwestie op 
scherp:

o Maakbare samenleving versus maakbare mens
o Nieuwe dilemma’s tussen humanisme (sensu lato) en 

transhumanisme


