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~ 
David Harvey 

 

De stad is de plek waar mensen van alle soorten 

en klassen zich met elkaar vermengen (hoewel 

met tegenzin en op antagonistische wijze) om 

een gezamenlijk doch voortdurend veranderend 

en vergankelijk leven voort te brengen. De ge-

meenschappelijkheid van dat leven is lang on-

derwerp van studie geweest voor stedenbouw-

kundigen van divers pluimage, en een boeiend 

thema voor een breed scala aan markante ge-

schriften en beelden (in romans, films, schilde-

rijen, video’s e.d.) die pogen om het karakter 

van dat leven (of het bijzondere karakter van 

het leven in een bepaalde stad in een bepaalde 

plaats en tijd) en zijn diepere betekenis vast te 

leggen. En met de lange geschiedenis van stede-

lijke utopisme hebben we een registratie van 

allerlei menselijke aspiraties om de stad op een andere manier vorm te geven, meer “volgens het verlan-

gen van ons hart”, zoals Park (a) het zou zeggen. De hernieuwde aandacht voor het verlies van ver-

meende stedelijke gemeenschappelijkheden weerspiegelt de ogenschijnlijk grote impact van de recente-

lijke golf aan privatiseringen, enclosures, gebiedscontroles, bewaking en toezicht op de vele aspecten 

van het stedelijke leven in het algemeen, en in het bijzonder op het potentiele vermogen om nieuwe 

vormen van sociale verhoudingen (een nieuwe commons) vorm te geven of juist af te remmen binnen 

het stedelijk proces dat wordt beïnvloedt zo niet gedomineerd wordt door kapitalistische klassenbelan-

gen. Als Hardt en Negri, bijvoorbeeld, betogen dat we “de metropool als een fabriek voor de productie 

van de common” moeten beschouwen, dan duiden ze de stad aan als een beginpunt voor anti-

kapitalistische kritiek en politiek activisme. Net als het “recht op de stad” klinkt het idee catchy en in-

trigerend, maar wat zou het kunnen beteken? En hoe verhoudt dit zich tot de lange geschiedenis van 

argumenten en debatten m.b.t. de invoering en het gebruik van bestaansmiddelen in gemeenschappe-

lijk beheer? 

 

Ik ben de tel kwijtgeraakt van het aantal keren dat ik Garret Hardin’s klassieke artikel over de 

“Tragedie van de Commons” heb zien citeren als een onweerlegbaar argument voor de superieure effici-

ëntie van private eigendomsrechten m.b.t. het gebruik van land en hulpmiddelen, en daarom een on-

weerlegbare rechtvaardiging voor privatisering (1). Deze verkeerde interpretatie komt gedeeltelijk 

voort uit het feit dat Hardin zich beroept op de metafoor van runderen, die het privé-eigendom zijn 

van verschillende individuen die streven naar maximalisatie van het eigen nut, dat graast op een stuk 
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gemeenschappelijke grond. De eigenaren hebben individueel baat bij het toevoegen van vee, terwijl 

eventueel verlies aan vruchtbaarheid [door overbegrazing van de meent, noot van de vert.] door alle 

gebruikers wordt gedeeld. Dus alle veehouders blijven vee toevoegen totdat de gemeenschappelijke wei-

degrond al zijn productiviteit verliest. Als het vee gemeenschappelijk bezit zou zijn, zou de metafoor 

natuurlijk niet opgaan. Dit toont aan dat het privé-bezit van vee en het gedrag gericht op het maxima-

liseren van individueel nut de kern van het probleem is i.p.v. het gemeenschappelijke bezit van de 

grond. Maar dit was niet het fundamentele thema van Hardin. Zijn diepe bezorgdheid betrof overbe-

volking. De persoonlijke beslissing om kinderen te krijgen zou, zo vreesde hij, uiteindelijk leiden tot de 

vernietiging van de commons op wereldschaal en de uitputting van alle hulpbronnen (zoals ook Mal-

thus betoogde). De enige oplossing in zijn visie 

is autoritaire regulerende bevolkingspolitiek 

(2).  

 

Ik haal dit voorbeeld aan om te laten zien dat 

de manier van denken over de commons maar 

al te vaak ingesloten (enclosed) raakt door een 

beperkt aantal aannames die voor het meren-

deel gebaseerd zijn op het voorbeeld van de 

land enclosures die in Groot Brittannië hebben 

plaatsgevonden vanaf de late middeleeuwen. 

Daarom is het denken vaak gepolariseerd tus-

sen particulier-eigendom-oplossingen enerzijds en autoritair staatsingrijpen anderzijds. Vanuit een poli-

tiek perspectief bezien wordt de hele kwestie vertroebeld door onderbuik-gevoelens (doorspekt met een 

flinke dosis nostalgisch verlangen naar een morele economie) hetzij voor – meestal ter linkerzijde – of 

tegen enclosure.  

 

Elinor Ostrom probeert enkele van deze aannames te ontzenuwen in haar boek Governing the Commons 

(3). Ze systematiseert het antropologische, sociologische en historische bewijs dat al lang had aange-

toond dat als de veehoeders met elkaar hadden gepraat (of culturele regels m.b.t. delen hadden gehad) 

ze elk gemeenschappelijk probleem makkelijk hadden kunnen oplossen. A.d.h.v. talloze voorbeelden 

laat Ostrom zien dat individuen vaak ingenieuze en zeer verstandige collectieve manier kunnen beden-

ken om gemeenschappelijk hulpbronnen te beheren ten bate van het collectieve en het individuele nut. 

Het ging haar er om vast te stellen waarom ze daar in sommige gevallen wel in slaagden en onder welke 

omstandigheden niet. Haar case-studies “verbrijzelen de overtuigingen van vele beleidsanalisten dat de 

enige manier voor externe autoriteiten om problemen m.b.t. zgn. common-pool-resources op te lossen is 

door volledige private eigendomsrechten op te leggen of door gecentraliseerde regulatie.” In plaats 

daarvan laten ze een “brede mix” zien “van publieke en private middelen”. Gewapend met die conclu-

sie kon ze de strijd aan met de economische orthodoxie die beleid simpelweg opvat als een dichotome 

keuze tussen staat en markt.  

 

Maar de meeste van haar voorbeelden betroffen niet meer dan ongeveer honderd gebruikers. Alles wat 

groter was (haar grootste voorbeeld bestond uit 15.000 mensen) vereiste volgens haar een “getrapte” 

besluitvormingsstructuur omdat directe onderhandelingen tussen alle individuen onmogelijk was. Dit 

betekent dat getrapte en dus in zekere zin “hiërarchische” organisatievormen nodig zijn om grootscha-
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lige problemen als het broeikaseffect aan te pakken. Helaas is de term “hiërarchie” een gruwel binnen 

het conventionele denken (Ostrom vermijd het) en zeer impopulair binnen grote delen van links van-

daag de dag. De enige politiek correcte vorm van organisatie in vele radicale kringen is niet-statelijk, 

niet-hiërarchisch en horizontaal. Om de suggestie te vermijden dat sommige hiërarchische arrangemen-

ten noodzakelijk zouden kunnen zijn wordt de vraag hoe de commons op grote schaal (bijv. Hardin’s 

wereldbevolkingsprobleem) te beheren vermeden, i.t.t. commons op kleine en lokale schaal.  

 

Er is hier inderdaad sprake van een analytisch ingewikkeld “schaal-probleem” dat zorgvuldig geëvalu-

eerd moet worden. De mogelijkheden voor een doordacht en gemeenschappelijk beheer van hulpbron-

nen op de ene schaal (zoals gedeelde waterrechten van honderd boeren in een klein stroomgebied van 

een rivier) kunnen en mogen niet zomaar worden overgeheveld naar problemen als het mondiale broei-

kaseffect of zelfs de regionale spreiding van zure neerslag door krachtcentrales. Door dit bespelen van 

verschillende niveaus (“jumping of scales” zoals geografen het graag noemen) veranderd de hele aard 

van het probleem van de commons en de perspectieven voor het vinden van een oplossing dramatisch 

(4). Wat een goede manier lijkt om problemen op de ene schaal op te lossen geldt niet op de andere 

schaal. Erger nog, wat goed is op het ene niveau (laten we zeggen het “lokale”) is niet per sé een goede 

oplossing op een ander niveau (mondiaal bijvoorbeeld). Dit is de reden waarom Hardin’s metafoor zo 

misleidend is: hij maakt gebruikt van een kleinschalig voorbeeld van particulier kapitaal werkzaam op 

een gemeenschappelijke weide om een mondiaal probleem te verduidelijken, alsof het verschuiven van 

niveaus niet problematisch is.  

 

Dit is ook de reden waarom waardevolle ervaringen opgedaan met de collectieve organisatie van klein-

schalige solidaire economieën gebaseerd op gemeenschappelijk bezit niet vertaald kunnen worden naar 

mondiale oplossingen zonder dat teruggegrepen wordt op “getrapte” en dus hiërarchische organisatie-

vormen. Helaas, zoals al gezegd, is vandaag de dag het idee van hiërarchie een gruwel binnen vele seg-

menten van oppositioneel-links. Een fetisjisme van organisatorische voorkeur (pure horizontaliteit bij-

voorbeeld) staat het zoeken naar passende en effectieve oplossingen maar al te vaak in de weg (5). Even 

voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat horizontaliteit slecht is – ik denk dat het wel degelijk een prachti-

ge doelstelling is – maar dat we zijn beperkingen als zijnde een hegemoniaal organisatorisch principe 

moeten erkennen en bereid moeten zijn om er ver voorbij te gaan als dat noodzakelijk is.  

 

Er is ook veel verwarring over de relatie tussen de commons en het vermeende kwaad van de enclosures. 

Op grotere schaal (en zeker op mondiaal niveau) is een vorm van enclosure vaak de beste manier om be-

paalde gewaardeerde commons te behouden. Dat klinkt als een tegenstrijdige uitspraak, en dat is het 

ook, want het reflecteert een werkelijk tegenstrijdige situatie. Het vereist bijvoorbeeld een draconische 

enclosure in het Amazonegebied om zowel de biodiversiteit als de culturen van de inheemse inwoners te 

beschermen als onderdeel van onze mondiale natuurlijke en culturele commons. De bescherming van 

deze commons tegen de bekrompen democratie van kortzichtige kapitaalbelangen die het land teisteren 

met soja-plantages en veeteelt, vereist vrijwel zeker een vorm van staatsgezag. Dus niet alle vormen 

van enclosure  kunnen per definitie verworpen worden als zijnde slecht. Het voortbrengen en de omhei-

ning van niet-vercommercialiseerde ruimtes in een meedogenloos vercommercialiserende wereld is zon-

der meer een goede zaak. Maar in dit geval kan er sprake zijn van een ander probleem: het verdrijven 

van de inheemse bevolking uit hun bosgebieden (zoals het Wereld Natuur Fonds vaak bepleit) kan 

noodzakelijk worden geacht om de biodiversiteit te behouden. De ene common kan beschermd worden 
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ten koste van de ander. Wanneer een natuurgebied wordt omheind, gaat de openbare toegankelijkheid 

verloren. Het is echter gevaarlijk om aan te nemen dat het behoud van de ene common de ontkenning 

van de ander inhoudt. Er is voldoende bewijs, afkomstig van gezamenlijke bosbeheer-systemen bij-

voorbeeld, dat de tweeledige doelstelling van het verbeteren van de habitats en de groei van het bos 

met behoud van de toegankelijkheid voor traditionele gebruikers tot de hulpbronnen van het bos, vaak 

resulteert in profijt voor beide. Het idee om de commons te beschermen d.m.v. enclosures wordt echter 

niet altijd even gemakkelijk ter sprake gebracht als een mogelijke anti-kapitalistische strategie. Maar 

in wezen is een gangbare eis binnen links voor “lokale autonomie” eigenlijk een pleidooi voor een vorm 

van enclosure.  

 

Het vraagstuk van de commons, zo moeten we concluderen, is tegenstrijdig en dus altijd omstreden. 

Achter deze controverses liggen conflicterende sociale en politieke belangen. Inderdaad is “politiek”, 

zoals Jacques Ranciere ooit heeft gezegd, “het handelingsdomein van een common dat alleen maar om-

streden kan zijn” (6). Uiteindelijk blijft er vaak een simpele vraag over: Aan welke kant sta je, wiens 

gezamenlijke belangen probeer je te beschermen en met welke middelen?  

 

De rijken hebben, bij voorbeeld, tegenwoordig de gewoonte om zichzelf af te grendelen in omheinde ge-

meenschappen (gated communities) waarbinnen een common op basis van uitsluiting wordt gedefini-

eerd. Dit verschilt in principe niet van 50 gebruikers die gemeenschappelijke watervoorraden onder el-

kaar verdelen zonder rekening te houden met iemand anders. De rijken hebben zelfs de brutaliteit om 

hun exclusieve stedelijke ruimtes aan te prijzen als traditionele brinkdorpen, zoals bijvoorbeeld bij de 

Kierland Commons in Phoenix, Arizona, die wordt omschreven als een “stedelijk dorp met ruimte voor 

winkels, restaurants, kantoren enz.” (7). Radi-

cale groepen kunnen ook ruimtes bemachtigen 

(soms door private eigendomsrechten uit te oe-

fenen, als ze bijvoorbeeld collectief een gebouw 

kopen dat gebruikt kan worden voor progres-

sieve doeleinden) als uitvalsbasis om een poli-

tiek van gezamenlijke actie te bevorderen. Of 

ze kunnen een commune of een sovjet oprichten 

binnen een bepaalde beschermde ruimte. De 

politiek actieve “volkshuizen”  die Margaret 

Kohn beschrijft als het centrum van politieke 

actie begin 20ste eeuw, waren van dezelfde orde (8).  

 

Niet alle vormen van de common zijn open toegankelijk. Sommige wel (zoals de lucht die we inade-

men), terwijl andere (zoals de straten van onze steden) in principe open zijn, maar gereguleerd, gecon-

troleerd of zelfs particulier beheerd in de vorm van Bedrijven Investerings Zones (business improvement 

districts). Weer anderen (zoals gemeenschappelijke watervoorraden gecontroleerd door vijftig boeren) 

zijn vanaf het begin exclusief voor een bepaalde sociale groep. De meeste voorbeelden van Ostrom in 

haar eerste boek waren van de laatste categorie. Bovendien beperkte ze zich in haar eerste studies tot 

het onderzoeken van zgn. “natuurlijke” hulpbronnen zoals land, bossen, water, visserij e.d. (Ik zeg 

“zogenaamd” omdat alle hulpbronnen technologische, economische en culturele taxaties zijn, en dus 

sociaal gedefinieerd.) 

Het Volkshuis in Leiden aan de Apothekersdijk. Gebouwd in 1899.  
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Samen met andere collega’s en medewerkers onderzocht Ostrom later andere vormen van commons, 

zoals genetisch materiaal, kennis, cultureel erfgoed e.d.. Deze commons liggen tegenwoordig ook heel 

erg onder vuur door commodificatie en enclosure. Culturele commons worden gecommodificeerd (en 

vaak gecensureerd) door een erfgoed-industrie gericht op Disneyficatie bijvoorbeeld. Intellectueel ei-

gendom en het patenteren van genetisch materiaal en wetenschappelijke kennis behoren tot  de meest 

omstreden thema’s van deze tijd. Als uitgeverijen de toegang tot artikelen in hun wetenschappelijke en 

technische tijdschriften in rekening brengen, is het probleem van de openlijke toegang voor iedereen tot 

datgene wat als collectieve kennis zou moeten worden beschouwd, duidelijk zichtbaar. De afgelopen 

twintig jaar is er een explosie geweest aan studies en praktische voorstellen, evenals een felle juridische 

strijd rondom het creëren van toegankelijke collectieve kennis voor iedereen (9).  

 

Dergelijke culturele en intellectuele commons zijn vaak niet onderhevig aan een logica van de schaarste 

of aan exclusief gebruik, zoals voor de meeste natuurlijke hulpbronnen geldt. We kunnen allemaal op 

hetzelfde moment naar dezelfde radio-uitzending luisteren of Tv-show kijken zonder deze te devalue-

ren. De culturele commons, schrijven Negri en Hardt, “zijn dynamisch en omvatten zowel het product 

van de arbeid als de middelen van de toekomstige productie. Dit gemeengoed is niet alleen de aarde die 

we delen, maar ook de talen die we creëren, de sociale praktijken die we ontwikkelen, de vormen van 

maatschappelijkheid die onze relaties definiëren etc.” Deze commons zijn in de loop der tijd opgebouwd 

en zijn in principe open voor iedereen (10).  

 

Het menselijke gehalte van de stad komt voort uit onze praktijken in de diverse ruimtes van de stad, 

zelfs als deze ruimtes onderworpen zijn aan enclosure, sociale controle en toe-eigening door zowel parti-

culiere als publieke-/staatsbelangen. Er is hier een belangrijk onderscheid tussen publieke ruimtes en 

publieke goederen aan de ene kant, en de commons aan de andere. Openbare ruimtes en publieke goe-

deren in de stad zijn altijd een kwestie van staatsmacht en openbaar bestuur geweest en dergelijke 

ruimtes en goederen maken niet zonder meer een common. De geschiedenis van de verstedelijking laat 

zien dat het voorzien in openbare ruimtes en publieke goederen (zoals riolering, gezondheidszorg, on-

derwijs e.d.) d.m.v. publieke of particuliere middelen, cruciaal is geweest voor de kapitalistische ont-

wikkelingen (11). Daar waar steden het toneel waren van hevige klasse-conflicten en strijd, zagen stad-

besturen zich vaak gedwongen om de verstedelijkte arbeidersklasse te voorzien in publieke goederen 

(zoals betaalbare huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, verharde straten, riolering en water). Hoe-

wel deze openbare ruimtes en publieke goederen in grote mate bijdragen aan de hoedanigheid van de 

commons, is politieke actie nodig van de burgers en van de mensen om ze zich toe te eigenen of om ze 

als zodanig vorm te geven. Openbaar onderwijs wordt een common als sociale krachten het zich toe-

eigenen, als ze het beschermen en het verbete-

ren ten bate van het gemeenschappelijke be-

lang (drie hoeraatjes voor de PTA) (b). Het 

Syntagma-plein in Athene, het Tahrir-plein in 

Cairo en de Plaza de Catalunya in Barcelona 

waren openbare ruimtes die veranderden in ste-

delijke commons toen mensen daar samenkwa-

men om uiting te geven aan hun politieke op-

vattingen en eisen stelden. De straat is een 
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openbare ruimte die in het verleden vaak door sociale actie werd getransformeerd in een common van 

de revolutionaire beweging, alsook in een plaats van bloedige onderdrukking (12). Er is altijd een strijd 

gaande over hoe de productie van en de toegang tot de openbare ruimte en de publieke goederen gere-

guleerd moet worden, door wie en in wiens belang. De strijd om de toe-eigening van de openbare ruimte 

en de publieke goederen in de stad voor een gemeenschappelijk doel is gaande. Maar teneinde de com-

mon te beschermen is het vaak van vitaal belang om de stroom van publieke goederen te beschermen   

die de kwaliteiten van de common ondersteunen. Met de kostenbesparingen op publieke goederen door 

het neoliberale beleid neemt ook de beschikbare common af waardoor sociale groepen zich gedwongen 

zien om andere manieren te vinden om die common (bijv. onderwijs) te ondersteunen.  

 

De common mag daarom niet worden opgevat als een ding, een middel of zelfs een sociaal proces, maar 

als een onstabiele en kneedbare sociale verhouding tussen een bepaalde zelf-gedefinieerde sociale groep 

en die aspecten van zijn (reëel bestaande of nog te creëren) sociale en/of fysieke omgeving die als cruci-

aal worden geacht voor zijn leven en levensonderhoud. Er is in feite een sociale praktijk van commo-

ning. Deze praktijk produceert of brengt een sociale verhouding voort met een common waarvan het 

gebruik ofwel exclusief is voor een sociale groep of gedeeltelijk of geheel open voor iedereen. Centraal in 

de praktijk van het commoning staat het principe dat de relatie tussen de sociale groep en het aspect 

van de omgeving die als een common wordt beschouwd, collectief zal zijn en verboden terrein voor 

commercie en de logica van de markt. Dit laatste punt is cruciaal omdat het helpt een onderscheid te 

maken tussen publieke goederen opgevat als productieve staatsuitgaven en een common die gebaseerd 

is en gebruikt wordt op een totaal andere manier en voor totaal  andere doeleinden, zelfs als het indirect 

resulteert in de verbetering van de welvaart en het inkomen van de sociale groep die er aanspraak op 

maakt. Een gemeenschappelijke tuin kan op zichzelf dus als iets goeds worden beschouwd, ongeacht 

welk voedsel daar wordt geproduceerd. Dit vormt geen beletsel voor de verkoop van een deel van het 

voedsel.  

 

Het is duidelijk dat veel verschillende sociale groepen zich bezig kunnen houden met commoning om 

verschillende redenen. Dit brengt ons terug naar de fundamentele vraag welke sociale groepen onder-

steund moeten worden en welke niet. De ultra-rijken beschermen hun residentiële commons  immers 

net zo fel als ieder ander en beschikken over veel meer vuurkracht en invloed om ze te creëren en te be-

schermen.  

 

Uit de common – juist als het niet kan worden omsloten – kan altijd een slaatje geslagen worden, ook al 

is het op zichzelf geen waar. De ambiance en de aantrekkelijkheid van een stad, bijvoorbeeld, is een col-

lectief product van zijn burgers, maar het is de toeristenindustrie die er commercieel munt uit slaat 

door er monopolie-rente aan te onttrekken. Door hun dagelijkse activiteiten en strijd creëren individu-

en en sociale groepen de sociale wereld van de stad en creëren ze daarmee iets gemeenschappelijks als 

een kader waarin iedereen kan verblijven. Hoewel deze culturele, creatieve common niet kan worden 

vernietigd door het gebruik, kan het wel worden gedegradeerd en gebanaliseerd door overmatig mis-

bruik. Straten die verstopt raken door verkeer zorgen er voor dat een bepaalde openbare ruimte bijna 

onbruikbaar is, zelfs voor chauffeurs (laat staan voor voetgangers of demonstranten), wat op een gege-

ven moment leidt tot file-heffingen en toegangstarieven in een poging om het gebruik te beperken zo-

dat het efficiënter kan functioneren. Zo’n straat is geen common. Voor de komst van de auto waren 

straten echter vaak een common – een plek van maatschappelijkheid van het volk, een speelruimte 
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voor de kinderen (ik ben oud genoeg om te herinneren dat we daar constant speelden). Maar deze com-

mon werd vernietigd en getransformeerd in een openbare ruimte gedomineerd door de komst van de 

auto (en stimuleerde stadsbesturen om enkele aspecten van een “meer beschaafde” common te herstel-

len door voetgangerszones te organiseren, terrasjes, fietspaden, mini-parkjes als speelplaatsen en derge-

lijke). Maar uit zulke pogingen om nieuwe vormen van stedelijke commons te creëren kan eenvoudig 

een slaatje worden geslagen. Ze kunnen zelfs met dat doel voor ogen zijn ontworpen. Stadsparken lei-

den bijna altijd tot een verhoging van huizenprijzen in omliggende gebieden (mits de toegang tot het 

park natuurlijk wordt gereguleerd en bewaakt om het gepeupel en de drugsdealers buiten de deur te 

houden). De aanleg van de High Line in New York (c) heeft een enorme impact gehad op de waarde 

van de nabij gelegen woningen. Door de snel gestegen huurprijzen is het voor de meeste inwoners van 

New York onmogelijk om nog een betaalbare woning te vinden in het gebied. Het ontwikkelen van der-

gelijke vormen van openbare ruimte leidt tot een drastische vermindering i.p.v. een vergroting van het 

potentieel voor commoning voor iedereen, behalve voor de rijken.  

 

Het echte probleem hier, zoals in Hardin’s originele zedenvertelling, zijn niet de commons per sé, maar 

het onvermogen van geïndividualiseerde private eigendomsrechten om gemeenschappelijke belangen te 

behartigen op een manier zoals het bedoeld is. Waarom richten we ons niet op het individuele bezit van 

het vee en het individuele gedrag gericht op nutsmaximalisatie als zijnde het fundamentele probleem 

dat moet worden aangepakt i.p.v. de gemeenschappelijke weide? De rechtvaardiging van private eigen-

domsrechten in de liberale theorie luidt immers dat ze moeten dienen om het algemeen welzijn te maxi-

maliseren als ze sociaal geïntegreerd zijn d.m.v. organen van een eerlijke en vrije markt. Een gemenebest 

(zei Hobbes) wordt voortgebracht d.m.v. de privatisering van concurrerende belangen binnen het kader 

van een sterke staatsmacht. Deze visie, verwoord door liberale theoretici als John Locke en Adam 

Smith, wordt nog steeds gepredikt. De truc vandaag de dag is natuurlijk de noodzaak van een sterke 
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staat te bagatelliseren terwijl deze in feite geïmplementeerd wordt – soms met geweld. De Wereldbank 

blijft ons verzekeren (daarbij zwaar leunend op de theorieën van De Soto) dat de oplossing voor de pro-

blemen van de mondiale armoede gelegen is in private eigendomsrechten voor alle sloppenwijkbewo-

ners en toegang tot micro-krediet (wat de geldschieters van de wereld toevallig forse rendementen ople-

vert en die een niet gering aantal mensen tot zelfmoord heeft gedreven omdat ze niet in staat waren om 

schulden af te lossen en daardoor tot een vorm van lijfeigenschap werden veroordeeld (peonage)) (13). 

Maar de mythe blijft bestaan: zodra de inherente ondernemende instincten van de armen worden ont-

ketend als een soort natuurkracht, zo wordt gezegd, dan zal alles goedkomen, zal het probleem van de 

chronische armoede doorbroken worden en de gemeenschappelijke welvaart versterkt. Dit was inder-

daad het argument t.t.v. de enclosures in Groot Brittannië vanaf het einde van de Middeleeuwen. En 

het was niet helemaal verkeerd.  

 

Voor Locke is individueel eigendom een natuurlijk recht dat ontstaat als individuen waarde creëren 

door hun arbeid te vermengen met het land. De vruchten van hun arbeid behoren aan hen en aan hen 

alleen. Dit was de essentie van Locke’s versie van de arbeidswaardetheorie (14). De ruil op de markt 

socialiseert dat recht als ieder individu de waarde terugkrijgt die ze hebben gecreëerd door het te ruilen 

tegen een equivalente waarde gecreëerd door een ander. In feite behouden, vergroten en socialiseren 

individuen hun privé eigendomsrecht d.m.v. waarde-creatie en een markt waarvan verondersteld wordt 

dat die vrij en eerlijk is. Dit is, aldus Adam Smith, de manier waarop De Rijkdom der Naties het een-

voudigst voortgebracht wordt en het algemeen belang het beste gediend. Hij had niet helemaal onge-

lijk.  

 

Het uitgangspunt is echter dat markten eerlijk en vrij kunnen zijn en in de klassieke politieke economie 

werd aangenomen dat de staat zou ingrijpen om dat te garanderen (dat was althans het advies van 

Adam Smith aan de staatslieden). Maar er is ook een duistere kant aan Locke’s theorie. Individuen die 

er niet in slagen om waarde te produceren kunnen geen aanspraak maken op eigendom. De onteigening 

van de inheemse bevolking in Noord-Amerika door “productieve” kolonisten werd gerechtvaardigd 

omdat de inheemse bevolking geen waarde produceerde (15).  

 

Hoe ziet Marx dit allemaal? Marx aanvaardt het Lockeaanse verhaal in de eerste hoofdstukken van het 

Kapitaal (hoewel het betoog zeker doorspekt is met ironie als hij, bij voorbeeld, de vreemde rol van de 

Robinson Crusoe-mythe in het politiek-economische denken aanhaalt,  waarin iemand die in een na-

tuurlijke toestand teruggeworpen is zich gedraagt als een geboren ondernemende Engelsman) (16). 

Maar als Marx naar voren haalt hoe de arbeidskracht een geïndividualiseerde waar wordt die gekocht 

en verkocht wordt op een eerlijke en vrije markt, zien we dat de Lockeaanse fictie ontmaskerd wordt 

voor wat het in werkelijkheid is: een systeem gebaseerd op gelijkheid in waarde-ruil brengt meerwaarde 

voort voor de kapitalistische eigenaar van de productiemiddelen d.m.v. de uitbuiting van de levende 

arbeid in de productie (niet op de markt waar burgerlijke rechten en grondwettigheid heersen).  

De Lockeaanse formulering wordt nog dramatischer ondermijnd als Marx de kwestie van de collectieve 

arbeid naar voren haalt. In een wereld waar individuele ambachtelijke producenten die over hun eigen 

productiemiddelen beschikken zouden kunnen deelnemen aan vrije ruil op relatief vrije markten, zou 

de Lockeaanse fictie enige betekenis kunnen krijgen. Maar door de opkomst van het fabriekssysteem 

vanaf het einde van de 18e eeuw zijn volgens Marx Locke’s theoretische formuleringen achterhaald 

(ook al waren ze dat in eerste instantie misschien niet). In de fabriek wordt arbeid collectief georgani-
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seerd. Als er enig eigendomsrecht van deze vorm van arbeid kan worden afgeleid, dan zou het zeker een 

collectief of een verenigd i.p.v. een individueel eigendomsrecht zijn. De definitie van waarde-

producerende arbeid, waar Locke’s theorie van het privé-eigendom  op is gebaseerd, geldt niet meer 

voor het individu maar is verschoven naar de collectieve arbeider. Het communisme zou dan ontstaan 

op basis van “een vereniging van vrije mensen (…), die met gemeenschappelijke productiemiddelen 

werken en die hun veelsoortige individuele arbeidskrachten zelfbewust als een enkele maatschappelijke 

arbeidskracht besteden” (17). Marx is geen voorstander van staatseigendom, maar van een eigendoms-

vorm die toekomt aan de collectieve arbeider die produceert voor het algemeen welzijn.  

 

De totstandkoming van deze vorm van eigendom vindt plaats door Locke’s betoog over de waarde-

productie tegen zichzelf te keren. Stel, zegt Marx, dat een kapitalist zijn productie begint met een kapi-

taal van $5000,- en er in het eerste jaar in slaagt om $200,- aan meerwaarde te verkrijgen uit arbeiders 

die hun arbeid mengen met het land en die meerwaarde dan gebruikt voor persoonlijke consumptie. 

Dan zou na vijf jaar $1000,- aan de collectieve arbeiders moeten behoren omdat zij degenen zijn die 

hun arbeid met het land hebben vermengd. De kapitalist heeft het oorspronkelijke kapitaal verteerd 

(18). Net als de inheemse bevolking van Noord-Amerika zouden de kapitalisten hun rechten moeten 

verliezen omdat ze zelf geen waarde hebben geproduceerd.  

 

Hoewel dit klinkt als een krankzinnig idee, is dit het achterliggende idee van het Zweedse Meidner plan 

eind jaren ’60 (19). In ruil voor loonmatiging door de vakbonden zou de opbrengst van een belasting op 

bedrijfswinsten overgeheveld worden naar een door arbeiders beheerd fonds dat zou investeren in de 

onderneming en deze uiteindelijk uitkopen om het zo onder het gemeenschappelijke beheer van de aan-

gesloten arbeiders te brengen. Het kapitaal verzette zich met al zijn macht tegen dit plan en het werd 

nooit uitgevoerd. Maar het idee zou heroverwogen moeten worden. De conclusie is immers dat collectie-

ve arbeid die nu waarde produceert aan de basis staat van collectieve i.p.v. individuele eigendomsrech-

ten. Waarde – maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd – is de kapitalistische common en wordt gere-

presenteerd door geld, de universele equivalent waarmee de gemeenschappelijke rijkdom wordt geme-

ten. De common is dus niet iets wat ooit bestond en wat verloren is gegaan, maar iets wat, zoals de ste-

delijke commons, continu wordt geproduceerd. Het probleem is dat het ook continu door het kapitaal 

wordt omsloten en toegeëigend in zijn gecommodificeerde en gemonetariseerde vorm, zelfs al wordt het 

continu geproduceerd door collectieve arbeid.  

 

De belangrijkste manieren waarop het wordt toegeëigend in een stedelijke context is natuurlijk d.m.v. 

de extractie rente uit grond en onroerend goed (20). Een actiegroep die vecht voor het behoud van etni-

sche diversiteit in hun wijk en die tracht het te beschermen tegen gentrificering kan zich plotseling ge-

confronteerd zien met stijgende onroerend goed prijzen (en belastingen) als makelaars het “karakter” 

van hun wijk in de markt zetten voor de rijken als zijnde multicultureel, levendig en divers. Tegen de 

tijd dat de markt zijn vernietigende werk heeft gedaan zijn de oorspronkelijke bewoners niet alleen ont-

eigend van de common die ze hadden gecreëerd (vaak verdreven door stijgende huren en onroerend-

goedbelasting), maar de common zelf raakt dusdanig gecorrumpeerd dat deze niet meer terug te her-

kennen is. De revitalisering van een buurt in het zuiden van Baltimore d.m.v. gentrificering, maakte 

een einde aan een levendig straatleven, waar mensen op de stoep zaten op warme zomeravonden en 

spraken met de buren, en verving het door inbraakvrije woningen voorzien van airco, met een BMW 

geparkeerd voor de deur en een dakterras, maar met niemand meer te zien op straat. Revitalisering be-
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tekende devitalisering aldus de lokale opinie. 

Het is het lot dat steeds weer andere plaatsen 

bedreigd zoals Christiania in Kopenhagen, het 

Sankt Pauli district in Hamburg of Williams-

burg en DUMBO in New York (d), en het was 

ook de ondergang van  New Yorks SoHo dis-

trict. 

 

Dit is zeker een veel beter verhaal om de werke-

lijke tragedie van de stedelijke commons in onze tijd te verduidelijken. Zij die een interessant en stimu-

lerend dagelijks buurtleven creëren raken het kwijt aan de roofzuchtige praktijken van vastgoed-

ondernemers, bankiers en consumenten uit de elite die verstoken zijn van enige stedelijke sociale ver-

beelding. Des te beter de gemeenschappelijke kwaliteiten zijn die een sociale groep voortbrengt, des te 

waarschijnlijker is het dat het wordt leeggeplunderd en toegeëigend door particuliere winst-

maximaliserende belangen.  

 

Maar er is een ander punt van analyse dat hier moet worden aangestipt. De collectieve arbeid zoals 

Marx zich die voorstelde bleef voor het grootste deel binnen de perken van de fabriek. Wat als we dat 

concept verbreden, zoals Hardt en Negri suggereren, en ons voorstellen dat het de metropool is die nu 

een omvangrijke gemeenschappelijke common voortbrengt d.m.v. de collectieve arbeid die aan en in de 

stad wordt besteed? Het recht op de common moet dan zeker worden toegekend aan iedereen die deel 

heeft gehad in de productie ervan. Dit ligt natuurlijk aan de basis van de aanspraak op het recht op de 

stad van de kant van de collectieve arbeiders die het hebben voortgebracht. De strijd voor het recht op 

de stad is gericht tegen de macht van het kapitaal die zich meedogenloos tegoed doet aan de rente die 

het onttrekt aan het gemeenschappelijke leven dat anderen hebben voortgebracht. Dit herinnert ons 

eraan dat het werkelijke probleem ligt bij het private karakter van de eigendomsrechten en de macht 

die aan deze rechten wordt ontleend om niet alleen de arbeid toe te eigenen maar ook de collectieve pro-

ducten van anderen. M.a.w. het probleem is niet de common op zich maar de verhoudingen tussen de-

genen die het voortbrengen of verwerven (in verschillende ordes van grootte) en degenen die het zich 

toe-eigenen voor persoonlijk gewin. Een groot deel van de corruptie die de stedelijke politiek met zich 

meebrengt heeft te maken met de manier waarop publieke investeringen worden besteed om iets voort 

te brengen dat lijkt op een common maar die slechts de particuliere beleggingswinsten verhogen voor 

bevoorrechte eigenaren van onroerend goed. Het onderscheid tussen stedelijke publieke goederen en 

stedelijke commons is zowel vloeiend als gevaarlijk poreus. Hoe vaak worden ontwikkelingsprojecten 

niet gesubsidieerd door de staat uit naam van het algemeen belang, terwijl de ware profiteurs een paar 

grondbezitters, financiers en projectontwikkelaars zijn?  

 

Op welke manier worden stedelijke commons dan georganiseerd, gebruikt en toegeëigend in een groot-

stedelijk gebied? Hoe commoning zou kunnen werken op lokaal buurtniveau is redelijk duidelijk. Het 

vergt een zekere mix van individueel en particulier initiatief om externe effecten te organiseren en te 

veroorzaken terwijl een bepaald aspect van de leefomgeving buiten de markt wordt geplaatst. De loka-

le overheid is betrokken d.m.v. regelgeving, codes, normen en publieke investeringen samen met een 

formele en informele buurt-organisatie (bijvoorbeeld een wijkorganisatie die al dan niet politiek actief 

en militant is, al naar gelang de omstandigheden). In veel gevallen kunnen territoriale strategieën en 
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enclosures in het stedelijke milieu een vehikel 

zijn voor politiek links om dichter bij zijn doel 

te komen. De organizers van mensen met lage 

inkomens en precaire arbeid in Baltimore ver-

klaarden het hele Inner Harbor-gebied tot een 

“mensenrechten-zone” – een soort common – 

waar iedere arbeider een fatsoenlijk loon zou 

moeten ontvangen. De Federatie van Buurtver-

enigingen in El Alto werd een van de belang-

rijkste uitvalsbases van de opstanden in El Alto 

in 2003 en 2005 waarbij de hele stad collectief 

werd gemobiliseerd tegen dominante vormen 

van politieke macht (21). Enclosure is een tijde-

lijk politiek middel om een gemeenschappelijk 

politiek doel na te streven.  

 

De algemene uitkomst die Marx beschrijft houdt echter stand: het kapitaal, gedreven door de dwingen-

de wetten van de concurrentie om het nut (winstgevendheid) te maximaliseren –zoals de veehouders in 

het verhaal van Hardin –  boekt “niet alleen een vooruitgang in de kunst arbeiders te beroven, maar tevens 

in de kunst van roof op de grond; iedere vooruitgang in het vergroten van de vruchtbaarheid van de grond voor 

een bepaalde periode, is tevens een vooruitgang in het vernietigen van de blijvende bronnen van deze vrucht-

baarheid. Naarmate een land zich voor zijn ontwikkeling meer baseert op de grootindustrie (zoals bijvoorbeeld 

de Verenigde Staten) des te sneller werkt dit vernietigingsproces. De kapitalistische productie is dus alleen 

maar in staat de techniek en de combinatie van de maatschappelijke productieprocessen tot ontwikkeling te 

brengen, doordat zij gelijktijdig de bronnen van alle rijkdom ondergraaft: de grond en de arbeider” (22).  

 

De kapitalistische verstedelijking neigt er voortdurend toe om de stad te vernietigen als een sociale, po-

litieke en leefbare common.  

 

Deze “tragedie” lijkt op het beeld dat Hardin schetst, maar de logica die er achter steekt is een com-

pleet andere. Ongereguleerde, geïndividualiseerde kapitaalaccumulatie dreigt voortdurend de twee fun-

damentele bronnen van gemeenschappelijk eigendom die ten grondslag liggen aan alle vormen van pro-

ductie te vernietigen: de arbeider en de grond. Maar het land dat we nu bewonen is een product van col-

lectieve menselijke arbeid. Verstedelijking gaat over de voortdurende productie van stedelijke com-

mons (of zijn schaduwvorm van openbare ruimte en publieke goederen) en de voortdurende toe-

eigening en vernietiging door particuliere belangen. En met een kapitaalaccumulatie met een jaarlijks 

groeipercentage (meestal pas bevredigend rond de 3%) escaleert deze tweeledige bedreiging voor de 

leefomgeving (zowel “natuurlijk” als door bouw) en voor de arbeid op den duur in omvang en intensi-

teit (23). Kijk naar de stedelijke ruïne in Denver om een idee te krijgen hoe verwoestend dit proces kan 

zijn.  

 

Maar het interessante aan het concept van de stedelijke commons is dat het alle politieke tegenstellin-

gen van de commons in sterk geconcentreerde vorm laat zien. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk 

van de schaal waarin we bewegen, van het vraagstuk van lokale buurten en politieke organisatie tot de 

El Alto (Bolivia) 2003 
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grootstedelijke regio als geheel. Traditioneel werden vraagstukken m.b.t. de commons op een grootste-

delijke schaal benaderd d.m.v. de mechanismes van regionale en stedelijke planning vanwege het feit 

dat in de gemeenschappelijke middelen die nodig zijn voor de stedelijke bevolking om effectief te kun-

nen functioneren, zoals watervoorziening, transport, rioolwaterzuivering en open ruimte voor recreatie, 

moet worden voorzien op een grootstedelijke, regionale schaal. Maar als het gaat om het bundelen van 

dit soort problemen, worden linkse analyses meestal vaag, hoopvol wijzend in de richting van een ma-

gische concordantie van lokale acties die effectief zal zijn op een regionaal of mondiaal niveau of sim-

pelweg door te stellen dat dit een belangrijk probleem is om vervolgens terug te keren naar de schaal – 

meestal het micro- en het lokale niveau – waar ze zich het meest comfortabel voelen.  

 

We kunnen hier iets leren van het recentelijke denken over de commons in meer conventionele kringen. 

Ostrom bijvoorbeeld, zoekt in haar Nobelprijs-lezing over kleinschalige commons, haar toevlucht in de 

ondertitel “polycentrisch bestuur van economische systemen” en claimt dat ze enkele oplossingen heeft 

voor problemen m.b.t. de commons op verschillende schaalniveaus. Het enige wat ze eigenlijk doet is 

hoopvol wijzen op het idee dat “als een collectieve bron nauw verbonden is met een groter sociaal-

ecologisch systeem, bestuurlijke activiteiten georganiseerd worden via meerdere getrapte tussenlagen,” 

maar, benadrukt ze, zonder terug te vallen op een monocentrische, hiërarchische structuur (24).  

 

Het cruciale probleem hier is om uit te vogelen hoe een polycentrisch bestuurssysteem (of iets soortge-

lijks, zoals Murray Bookchin’s confederatie van libertaire gemeenten) eigenlijk zou kunnen functione-

ren en er voor te zorgen dat het niet iets heel anders maskeert. Dit vraagstuk problematiseert niet al-

leen het betoog van Ostrom, maar een zeer breed scala van radicaal-linkse communalistische voorstel-

len om het probleem van de commons aan te pakken. Daarom is het erg belangrijk om de kritiek helder 

te krijgen. 

 

In een tekst voor een conferentie over mondiale klimaatverandering ging Ostrom verder in op de essen-

tie van haar betoog die berust, en dat is gunstig voor ons, op een lange-termijn studie van de levering 

van publieke goederen in municipale regio’s (25). Er is lang verondersteld dat het samenbrengen van de 

publieke dienstverlening in grootschalige grootstedelijke bestuursvormen, i.t.t. het organiseren in tallo-

ze schijnbaar chaotische lokale besturen, tot een verbetering van de efficiëntie en de doelmatigheid zou 

leiden. Maar de studie toonde overtuigend aan dat dit niet het geval was. Het kwam er steeds op neer 

dat het veel makkelijker was om collectief en coöperatief handelen te organiseren en door te voeren 

m.b.v.  de sterke participatie van de lokale bewoners in kleinere districten, en dat de capaciteit voor 

participatie snel afnam naarmate de bestuurlijke eenheid groter werd. Ostrom eindigt met het citeren 

van Andrew Sancton om te benadrukken dat  

 

“gemeenten zijn meer dan alleen aanbieders van diensten. Het zijn democratische mechanismes door middel 

waarvan gemeenschappen van mensen met een territoriale basis zichzelf besturen op een lokaal niveau … de-

genen die de gemeenten gedwongen willen laten fuseren beweren steevast dat ze de gemeenten sterker willen 

maken. En dergelijke aanpak – hoewel goed bedoeld – tast de fundamenten van onze liberale democratie aan 

omdat het idee wordt ondermijnd dat er vormen van zelfbestuur kunnen bestaan buiten de instituties van de 

centrale overheid”(26).  
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Naast marktefficiency en –rendement  is er een niet-commerciële reden om naar een kleinere schaal te 

gaan.  

 

“Hoewel grootschalige eenheden deel uitmaakten van het effectieve bestuur van grootstedelijke re-

gio’s,” zo concludeert Ostrom, “vormden ook kleine en middelgrote eenheden noodzakelijke componen-

ten.” De constructieve rol van deze kleinere eenheden, betoogde ze, “”moet opnieuw serieus worden be-

keken.” De vraag rijst hoe de relatie tussen de kleinere eenheden vorm kunnen worden gegeven. Het 

antwoord, aldus Vincent Ostrom, is een “polycentrische ordening” waarin “veel elementen in staat zijn 

om wederzijds aanpassingen aan te brengen die de onderlinge verhoudingen ordenen binnen een ge-

meenschappelijk systeem van regels waarin elk element handelt onafhankelijk van de andere elemen-

ten” (27).  

 

Dus wat is er mis met dit plaatje? Het hele betoog is geworteld in de zgn. “Tiebout-hypothese”. Wat 

Tiebout voorstelde was een gefragmenteerde metropool met vele districten die ieder een lokaal belas-

tingregime en een eigen mix van publieke goederen aanbieden aan de toekomstige bewoners, die vervol-

gens “stemmen met hun voeten” en kiezen voor die mix van belastingen en diensten die passen bij hun 

eigen behoeften en voorkeuren (28). Op het eerste gezicht lijkt het voorstel zeer aantrekkelijk. Het pro-

bleem is echter dat hoe rijker je bent des te makkelijker je met je voeten kunt stemmen en de toegangs-

prijs betalen voor de vastgoed- en grondkosten. Hoger openbaar onderwijs kan worden aangeboden op 

kosten van hoge vastgoedprijzen en belastingen, maar de armen hebben geen toegang tot het onderwijs 

en worden veroordeeld om te wonen in een arm district met gebrekkig onderwijs. De daaruit voort-

vloeiende reproductie van klasse-privileges en macht d.m.v. polycentrisch bestuur past naadloos in de 

neoliberale klasse-strategieën m.b.t. de sociale reproductie.  

 

Net als bij nog veel meer voorstellen voor gedecentraliseerde autonomie, dreigt Ostrom in precies de-

zelfde val te lopen. Neoliberale politiek is eigenlijk een voorstander van bestuurlijke decentralisatie en 

de maximalisatie van lokale autonomie. Aan de ene kant creëert het ruimte waarbinnen revolutionaire 

krachten makkelijker de zaden van een meer revolutionaire agenda kunnen planten, aan de andere 

kant laat de contra-revolutionaire overname van Cochabamba (e) – onder  het mom van autonomie 

door reactionaire krachten in 2007 (totdat ze werden verdreven door een volksopstand) – zien dat het 

omarmen van lokalisme en autonomie door een groot deel van links louter als strategie problematisch is 

(e). In de VS, steunde de leiding van het Cleveland Initiative, geprezen als een voorbeeld van autonoom 

communitarisme in actie, tijdens de gouverneur-verkiezingen een radicaal-rechtse en anti-

syndicalistische republikein.  

 

Decentralisatie en autonomie zijn belangrijke instrumenten om grotere ongelijkheid voort te brengen 

d.m.v. neoliberalisering. Zo wordt in de staat New York het ongelijke aanbod van openbaar onderwijs 

in de districten, omdat er sprake is van totaal verschillende financiële middelen, door de rechter veroor-

deeld als ongrondwettelijk  en is er een gerechtelijk bevel uitgevaardigd om de staat te bewegen tot een 

grotere gelijkschakeling van de onderwijsvoorzieningen. De staat is daar niet in geslaagd en gebruikt 

nu een fiscale noodsituatie als excuus om verdere actie te vertragen. Maar let wel, het is de hogere orde 

en het hiërarchisch bepaalde mandaat van het staatsgerechtshof die doorslaggevend is in het verplicht 

stellen van een grotere gelijke behandeling als een grondwettelijk recht. Ostrom sluit een dergelijke re-

gelgeving van een hogere orde niet uit. De relaties tussen onafhankelijk en autonoom functionerende 
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gemeenschappen moet op de een of andere manier vastgelegd en gereguleerd worden (vandaar Vincent 

Ostrom’s verwijzing naar “vastgelegde regels”). Maar we tasten in het duister over hoe dergelijke regels 

van een hogere orde kunnen worden vorm gegeven, door wie, en in hoeverre deze aan democratische 

controle onderworpen is. Voor de hele grootstedelijke regio zijn sommige van deze regels (of gebruikelij-

ke praktijken) zowel noodzakelijk als doorslaggevend. Bovendien moeten zulke regels niet alleen vast-

gelegd en uitgeroepen worden. Ze moeten worden gehandhaafd en bewaakt (zoals het geval is bij elke 

common). We hoeven niet verder te kijken dan de “polycentrische” Eurozone voor een catastrofaal 

voorbeeld van wat er mis kan gaan: alle leden moesten zich houden aan regels die hun budgettaire te-

korten moesten beperken en toen de meeste van hen de regels braken was er geen manier om naleving 

af te dwingen of om te gaan met fiscale onevenwichtigheden die vervolgens tussen de staten ontston-

den. Om staten zo ver te krijgen te voldoen aan de CO2-emissiedoelen lijkt een net zo hopeloze onder-

neming. Het historische antwoord op de vraag “Wie plaats de ‘common’ in de Gemeenschappelijke 

Markt?” mag dan correct worden getypeerd als de belichaming van alles wat er mis is met hiërarchi-

sche vormen van bestuur, maar het alternatieve denkbeeld van duizenden en nog eens duizenden auto-

nome gemeenten die hun autonomie fel verdedigen terwijl ze eindeloos (en ongetwijfeld grimmig) on-

derhandelen over hun positie binnen de Europese arbeidsdeling, is nauwelijks aanlokkelijk te noemen. 

 

Hoe kan radicale decentralisering – zeker een waardevolle doelstelling – functioneren zonder dat dit een 

vorm van hiërarchisch gezag van een hogere orde voortbrengt? Het is gewoon naïef om te geloven dat 

polycentrisme of een andere vorm van decentralisering kan functioneren zonder hiërarchische beper-

kingen en actieve handhaving. Een groot deel van radicaal-links, m.n. van anarchistische of autonome 

origine, heeft geen antwoord op dit probleem. Staatsinterventie (om maar te zwijgen van handhaving 

en politietoezicht door de staat) is onaanvaardbaar, en de legitimiteit van de burgerlijke grondwettig-

heid wordt grotendeels afgewezen. In plaats daarvan is er een vage en naïeve hoop dat sociale groepen 

die hun relaties m.b.t. lokale commons naar tevredenheid hebben georganiseerd vanzelf de  juiste keu-

zes zullen maken en d.m.v. overleg en interactie uitkomen op groeps-overstijgende praktijken die voor 

iedereen bevredigend zijn. Om dit te realiseren zouden lokale groepen onbevreesd moeten zijn voor de 

externe effecten die hun acties zouden kunnen hebben voor de rest van de wereld of zouden ze de opge-

bouwde voordelen die democratisch verdeeld zijn binnen de sociale groep moeten opgeven teneinde de 

nabije anderen (laat staan de verre) te redden of te ondersteunen, die als gevolg van slechte besluitvor-

ming of tegenspoed door honger en ellende worden geteisterd. De geschiedenis verschaft ons weinig 

aanwijzingen dat zulke herverdelingen op een andere wijze kunnen functioneren dan op incidentele of 

eenmalige basis. Er is dus eigenlijk niets om toenemende sociale ongelijkheid tussen gemeenschappen te 

voorkomen. Dit correspondeert maar al te goed met het neoliberale project dat structuren waarop klas-

se-macht berust niet alleen beschermd maar ook bevorderd.  

 

Murray Bookchin is zich terdege van deze gevaren bewust – de “agenda van een libertair municipalis-

me kan in het beste geval makkelijk inhoudsloos worden of, in het slechtste geval, gebruikt worden 

voor uiterst parochiale doeleinden,” schrijft hij. Zijn antwoord is “confederalisme”. Terwijl gemeente-

lijke vergaderingen die functioneren op basis van directe democratie de beleidsvormende basis vormen, 

wordt de staat vervangen “door een confederaal netwerk van gemeenteraden; de economie gereduceerd 

tot een echte politieke economie waarin gemeenten elkaar wederzijds beïnvloeden, zowel politiek als 

economisch, en hun materiële problemen zullen oplossen als organisatie van burgers in open vergade-

ringen.” Deze confederale raden hebben als taak het coördineren en uitvoeren van beleid dat is bepaald 
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in de gemeentelijke raden, en de afgevaardigden zijn ten alle tijden terug te roepen en verantwoording 

verschuldigd aan deze gemeentelijke raden. De confederale raden “vormen het instrument om de dorpen, 

stadjes, wijken en steden onderling met elkaar te verbinden tot confederale netwerken. De macht stroomt der-

halve van onderen naar boven, in plaats van andersom, en in de confederaties neemt de machtsstroom af, al 

naar gelang de omvang van de federale raad, die territoriaal gezien varieert van lokale gemeenschappen tot 

regio’s en van regio’s tot steeds grotere gebieden” (29). 

 

Bookchin’s voorstel is veruit het meest geavanceerde radica-

le voorstel m.b.t. de schepping en het collectieve gebruik van 

de commons op verschillende schaalniveaus en is zeer de 

moeite waard om verder uitgewerkt te worden als onderdeel 

van een antikapitalistische agenda. Dit vraagstuk is des te 

acuter gezien de gewelddadige neoliberale aanval op de pu-

blieke sociale voorzieningen de afgelopen 30 jaar. Deze vond 

gelijktijdig plaats met een radicale aanval op de rechten en 

de macht van de georganiseerde arbeid die begon in de jaren 

’70 (van Chili tot Groot-Brittannië) maar die zich m.n. di-

rect richtte op de kosten van de sociale reproductie van de 

arbeid. Het kapitaal heeft lange tijd geprobeerd om de kos-

ten van de sociale reproductie als een externaliteit te be-

schouwen – kosten waarvoor het geen markt-

verantwoordelijkheid draagt – maar door de sociaaldemo-

cratische beweging en de dreiging van een communistisch 

alternatief zag het kapitaal zich gedwongen om een deel van 

deze kosten te internaliseren, samen met een deel van de ex-

terne kosten die toe zijn te schrijven aan de aantasting van 

het milieu in de ontwikkelde kapitalistische wereld tot in de jaren 70'. Het was het doel van het neoli-

berale beleid sinds de jaren ’80 om deze kosten te dumpen in de mondiale commons van de sociale re-

productie en het milieu en, als het ware, negatieve commons te creëren waarin complete bevolkings-

groepen zich gedwongen zagen om wonen. De vraagstukken m.b.t. sociale reproductie, gender en de 

commons zijn onderling met elkaar verbonden (30).  

 

Het antwoord van het kapitaal op de mondiale crisisomstandigheden na 2007 was de uitvoering van 

een draconisch bezuinigingsplan op mondiaal niveau dat leidde tot een inperking van het aanbod aan 

publieke goederen ter ondersteuning van zowel de sociale reproductie als de verbetering van het mili-

eu, waardoor de kwaliteit van beide commons achteruitging. Het heeft tevens gebruik gemaakt van de 

crisis om een nog roofzuchtiger optreden te faciliteren m.b.t. de private toe-eigening van de commons 

als zijnde een noodzakelijke voorwaarde voor het herstel van de groei. Het gebruik van het onteige-

ningsrecht bijvoorbeeld, om ruimte voor particuliere doeleinden toe te eigenen (i.t.t. het “publieke 

nut” waarvoor dergelijke wetten oorspronkelijk waren bedoeld) is een klassiek geval van de herdefini-

ëring van het publieke nut zoals overheidssponsoring van particuliere ontwikkelingsprojecten.  

 

Van Californië tot Griekenland heeft de crisis geleid tot aantasting van de stedelijke vermogenswaarde 

en het verlies aan rechten en aanspraken voor het overgrote deel van de bevolking. Tegelijkertijd reikt 
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de roofzuchtige kapitalistische macht nu ook naar mensen met een laag inkomen en gemarginaliseerde 

bevolkingsgroepen. Het was, kortom, een grootschalige aanval op de reproductieve en ecologische com-

mons. Meer dan 2 miljard mensen wereldwijd, die moeten rondkomen van minder dan 2 dollar per dag, 

worden nu afgezet d.m.v. microkredieten, het “laagste segment onder de subprime-leningen”, om zo 

nog meer waarde uit ze te persen (zoals gebeurde op de Amerikaanse huizenmarkt d.m.v. subprime 

roofleningen die gevolgd werden door onteigeningen en huisuitzettingen) ter verfraaiing van de protse-

rige villa’s van de rijken. De ecologische commons worden niet minder bedreigd en de voorgestelde ant-

woorden (zoals emissiehandel en nieuwe milieu-technieken) zijn louter aanbevelingen om uit de impasse 

te geraken door gebruik te maken van dezelfde instrumenten die ons juist in de problemen hebben ge-

bracht (kapitaal-accumulatie en speculatieve marktwerking). Het is dus niet alleen verwonderlijk dat 

er nog steeds armen onder ons zijn, maar ook dat hun aantal mettertijd groeit i.p.v. afneemt. Hoewel 

India gedurende de crisis qua groei een respectabel record heeft gevestigd – het aantal miljardairs is de 

afgelopen drie jaar bijvoorbeeld gestegen van 26 tot 69 – is het aantal sloppenwijkbewoners de afgelo-

pen tien jaar verdubbeld. Het effecten op de stad zijn verbijsterend. Luxe appartementen met airco 

verrijzen te midden van hen die blootstaan aan stedelijke misère, verpauperde mensen die ongelofelijk 

hard moeten knokken om nog iets van een aanvaardbaar bestaan voor zichzelf te realiseren.  

 

De ontmanteling van de regelgeving en de controles die er, weliswaar onvoldoende, naar streefden om 

de roofzuchtige praktijken van de accumulatie te beteugelen, heeft een na-mij-de-zondvloed-logica van 

ongebreidelde accumulatie en financiële speculatie ontketend die is uitgemond in een ware tsunami van 

creatieve destructie, waaronder die aangericht door de kapitalistische verstedelijking. Deze schade kan 

alleen maar worden beheerst en teruggedraaid d.m.v. de socialisatie van meerwaardeproductie en –

distributie en de totstandkoming van een gemeenschappelijke rijkdom voor allen.  

 

Het is in deze context dat de heropleving van de retoriek en de theorie van de commons een extra bete-

kenis krijgt. Als de door de staat georganiseerde collectieve voorzieningen afnemen of tot een vehikel 

voor private accumulatie worden (zoals gebeurt bij het onderwijs) of als de staat zich eruit terugtrekt, 

dan is er maar één antwoord mogelijk: de zelforganisatie van de eigen commons (zoals gebeurde in Boli-

via). Het politieke inzicht dat de commons kunnen worden gerealiseerd, beschermd en gebruikt voor 

het sociale welzijn is een denkraam geworden voor het verzet tegen de kapitalistische macht en een an-

dere manier van denken over de politiek van een antikapitalistische transitie.  

 

Het gaat hier echter niet om een speciale mix van institutionele arrangementen – hier wat enclosures en 

daar de uitbreiding van diverse collectieve regelingen en gemeenschappelijke eigendomsrechten – maar 

dat het gezamenlijke effect van politieke actie zich richt tegen de toenemende degradatie van de arbeid 

en de afbraak van natuurlijke rijkdommen (met inbegrip van de hulpbronnen die zijn ingebed in de 

“tweede natuur” van de stedelijke omgeving (f)) door toedoen van het kapitaal. In dit streven ligt er 

voor “de brede mix van hulpmiddelen” die Elinor Ostrom begint te onderscheiden – niet alleen publiek 

en privaat, maar collectief en verenigd, getrapt, hiërarchisch en horizontaal, exclusief en open – een 

sleutelrol weggelegd om manieren te ontdekken om de productie, distributie, ruil en consumptie te or-

ganiseren, teneinde op een antikapitalistische basis tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van 

de mensen. Deze brede mix is geen gegeven, maar moet geconstrueerd worden.  
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Het gaat er om niet aan de eisen voor de accumulatie tegemoet te komen omwille van de accumulatie 

zelf en ten gunste van een klasse die zich de gemeenschappelijke rijkdom toe-eigent ten koste van de 

klasse die het voortbrengt. De terugkeer van de commons op de politieke agenda moet volledig en spe-

cifiek  in de antikapitalistische strijd worden geïntegreerd. Helaas maakt de bestaande politieke macht 

net zo makkelijk gebruik van het idee van de commons (net zoals het recht op de stad) en wordt er op 

dezelfde wijze waarde onttrokken aan stedelijke commons ten behoeve van vastgoed belangen. Het is 

dan ook zaak om daar verandering in brengen en creatieve manieren te vinden om het vermogen van 

de collectieve arbeid aan te wenden voor het gemeenschappelijk belang. Daarnaast is het zaak om de 

geproduceerde waarde onder het beheer te brengen van de arbeiders die het hebben voortgebracht.  

 

Dit vereist een tweezijdige politieke aanval waardoor de staat wordt gedwongen om meer en meer te 

leveren in de vorm van publieke goederen voor publieke doeleinden, tezamen met de zelforganisatie 

van bevolkingsgroepen om deze goederen toe te eigenen, te gebruiken en aan te vullen, op een manier 

dat de kwaliteit van de non-commerciële, reproductieve en ecologische commons uitgebreid en verbe-

terd. De productie, de bescherming en het gebruik van de publieke goederen en de stedelijke commons 

in steden als Mumbai, Sao Paulo, Johannesburg, Los Angeles, Shanghai en Tokio zal een cruciaal the-

ma van de democratische sociale bewegingen worden. En dat zal veel meer fantasie en raffinement ver-

gen dan momenteel tot uitdrukking komt  in de hegemoniale radicale theorieën van de commons die 

momenteel circuleren, vooral als deze commons voortdurend worden geproduceerd en toegeëigend door 

middel van de kapitalistische vorm van urbanisatie. De rol de commons in stedelijke vorm en in de ste-

delijke politiek wordt nu pas duidelijk onderkend en opgepakt, zowel in theorie als in de wereld van de 

radicale praktijk. Er is veel werk aan de winkel, maar er zijn tal van signalen in de stedelijke sociale 

bewegingen in de hele wereld die er op wijzen dat er talloze mensen zijn en een kritische massa van poli-

tieke energie beschikbaar is om het voor elkaar te krijgen. 
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Noten van de vertaler: 

a. Robert Ezra Park; socioloog die in de jaren’20 en ’30 veel onderzoek deed naar het proces van opname van immigranten 

in de steden.  

b. PTA = parent-teacher association. Een organisatie in de VS waarin ouders én leraren samen verenigd zijn.  

c. De High Line in New York is een 2,2 km lang verhoogd park, 9 meter boven de begane grond. Het was oorspronkelijk in 

de jaren 1930 aangelegd als een spoorwegviaduct langs de westzijde van Manhattan. Dankzij het viaduct konden goede-

rentreinen hun waren rechtstreeks tot in de magazijnen brengen. 

d. DUMBO = Down Under the Manhattan Bridge Overpass 

e. Cochabamba (de derde stad van Bolivia) is vooral bekend door de opstand in 1999/2000, toen de bevolking massaal in 

opstand tegen de privatisering van het drinkwater. Het kwam tot heftige botsingen met de politie waarbij een 17-jarige 

demonstrant om het leven kwam. De watervoorraad was geprivatiseerd en verkocht aan de Amerikaanse multinational 

Bechtel en het Italiaanse Edison. Het consortium moest zich uiteindelijk terugtrekken. Via een brievenbusfirma bij een 

ING-trust  in Amsterdam werd nog geprobeerd een schadevergoeding van de Boliviaanse regering los te krijgen van 25 

miljoen dollar. De wateroorlog vormde o.a. de inspiratiebron voor de James Bond film Quantum of Solace. De wateroor-

log is verder ook verfilmd als Tambien la Lluvia. Het script werd geschreven door Paul Laverty, de vaste scriptschrijver 

van Ken Loach. In 2007 kwam het in Cochabamba tot felle protesten tegen politici en zakenmensen, m.n. de conservatie-

ve gouverneur Manfred Reyes,  die naar autonomie voor de rijkere delen van het land streefden. Daarbij vielen zeker drie 

doden en honderden gewonden.  

f. Hier wordt gedoeld op de “tweede natuur” in de vorm van stedelijke landbouw. Het verbouwen van groente en fruit, het 

houden van vis en kleine dieren t.b.v. de stedelijke voedselproductie. Het ontwikkelen van productief stadslandschap en 

netwerken van open ruimtes zullen voor de toekomst net zo belangrijk zijn als gebouwenclusters. Zie bijv. https://

www.transitionnetwork.org/blogs/rob-hopkins/2014-10/carrots-among-concrete-role-urban-agriculture  

 

Noten:  

 

1. Garrett Hardin, "The Tragedy of  the Commons:' Science 1 62 ( 1 968): I ,243-8; B. McCay and J. Acheson, eds, The 

Question of the Commons: The Culture and Ecology of Communal Resources, Tucson, AZ: University of Arizona Press, 

1987. 

2. Het is verbazingwekkend hoeveel linkse analisten Hardin totaal verkeerd begrijpen op dit punt. Zo ook Massimo de An-

gelis. In The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital, London: Pluto Press, 2007: 134, schrijft hij: 

“Hardin heeft een rechtvaardiging voor de privatisering van de gemeenschappelijke ruimte geconstrueerd die gebaseerd 

is op een vermeende natuurlijke noodzaak.”  

3. Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge: CUP, 1990. 

4. Eric Sheppard and Robert McMaster, eds, Scale and Geographic Inquiry, Oxford: Blackwell, 2004. 

5. Een anarchistische theoreticus  die dit probleem serieus neemt is Murray Bookchin, in Remaking Society: Pathways to a 

Green Future, Boston, MA: South End Press, 1990; and Urbanization without Cities: The Rise and Decline of Citizen-

ship, Montreal: Black Rose Books, 1992. Marina Sitrin, Horizontalism: Voices of Popular Power in Argentina, Oakland, 

CA : AK Press, 2006, biedt een meeslepende verdediging van het anti-hiërarchische denken. Zie ook Sara Motta en Alf 

Gunvald Nilson, Social Movements in the Global South: Dispossession, Development and Resistance, Basingstoke, 

Hants: Palgrave Macmillan, 2011. Een vooraanstaande theoreticus van deze hegemoniale anti-hiërarchische visie ter 

linkerzijde is John Holloway, Change the World without Taking Power, London: Pluto Press, 2002. 

6. Jacques Ranciere, geciteerd in Michael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth, Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 2009: 350. 

7. Elizabeth Blackmar, "Appropriating 'the Common': The Tragedy of Property Rights Discourse;' in Setha Low and Neil 

Smith, eds, The Politics of Public Space, New York: Routledge, 2006. 

8. Margaret Kohn, Radical Space: Building the House of the People, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003. 

9. Charlotte Hess and Elinor Ostrom, Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice, Cambridge, MA: 

MIT Press, 2006. 

10. Hardt and Negri, Commonwealth: 137-9. 

11. Martin Melosi, The Sanitary City: Urban Infrastructure in America, from Colonial Times to the Present, Baltimore, MD: 

Johns Hopkins, 1999. 

12. Anthony Vidler, "The Scenes of the Street: Transformations in Ideal and Reality, 1750 - 1871”, in Stanford Anderson, 

On Streets: Streets as Elements of Urban Structure, Cambridge, MA: MIT Press, 1978. 



19 

13. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography, Washington, DC: World Bank, 2009; Ananya Roy, 

Poverty Capital: Microfinance and the Making of Development, New York: Routledge, 2010. 

14. Ronald Meek, Studies in the Labour Theory of Value, New York: Monthly Review Press, 1989. 

15. Ellen Meiksins Wood, Empire of Capital, London : Verso, 2005. 

16. Karl Marx, Capital, Volume 1, New York: Vintage, 1977: 169-70. NL blz 60 

17. Ibid., 171 . Transcriptie/HTML: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, maart 2007. Laatste bewerking: 8 

oktober 2008, blz. 61 

18. Ibid., 714. 

19. Robin Blackburn, "Rudolph Meidner, 1914-2005: A Visionary Pragmatist;' Counterpunch, December 22, 2005. 

20. Hardt en Negri hebben dit belangrijke idee onlangs nieuw leven ingeblazen.( Commonwealth: 258}. 

21. United Workers Organization and National Economic and Social Rights Initiative, Hidden in Plain Sight: Workers at 

Baltimore's Inner Harbor and the Struggle for Fair Development, Baltimore and New York, 2011 ; Sian Lazar, El Alto, 

Rebel City: Self and Citizenship in Andean Bolivia, Durham, NC: Duke University Press, 2010. 

22. Karl Marx, Capital, Volume 1: 638. NL 364 

23. David Harvey, The Enigma of Capital, And the Crises of Capitalism, London: Profile Books, 2010. 

24. Elinor Ostrom, "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems;' American Eco-

nomic Review 100 (3}: 200, 641 -72. 

25. Elinor Ostrom, "Polycentric Approach for Coping with Climate Change;' Background Paper to the 2010 World Develop-

ment Report, Washington DC: World Bank, Policy Research Working Paper 5095, 2009. 

26. Andrew Sancton, The Assault on Local Government, Montreal: MeGillQueen's University Press, 2000: 167 (cited in 

Ostrom, "Polycentric Approach for Coping with Climate Change"). 

27. Vincent Ostrom, "Polycentricity-Part 1;' in Michael McGinnis, ed, Polycentricity and Local Public Economies, Ann Ar-

bor, M I : University of Michigan Press, 1999 (cited in Ostrom, "Polycentric Approach for Coping with Climate 

Change"). 

28. Charles Tiebout, "A Pure Theory of Local Expenditures;' Journal of Political Economy 64: 5 ( 1956): 416-24. 

29. Murray Bookchin, Urbanization Without Cities: The Rise and Decline of Citizenship, Montreal: Black Rose Books, 

1992: Chapters 8 and 9. 

30. Silvia Federici, "Women, Land Struggles and the Reconstruction of the Commons;' Working USA : The Journal of La-

bor and Society 14 (2011 ): 41-56. 

 


