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Korte inhoud 

De meeste mensen zullen de geschiedenis van de menselijke beschaving zien als een evoluerende 

relatie tussen markt en staat, en de moderne politieke strijd is in wezen een strijd om de 

suprematie tussen deze twee institutionele machten. Maar er is een derde, vergeten instelling die 

een vitale rol heeft gespeeld bij het revitaliseren en regenereren van samenlevingen in stagnatie, 

verval en ecologische overschrijding: de instelling van de commons. Na eeuwen van achteruitgang 

hebben de commons sinds het laatste decennium van het vorige millennium een comeback 

gemaakt, niet in de laatste plaats door de nieuwe digitale technologieën.  

Wat betekent dit voor het hedendaagse beleid en moderne staten? De commons mogelijk maken 

als partnerstaat, betekent dat de staat zichzelf gaat zien als een facilitator van individuele en 

sociale autonomie, als een facilitator van commons-centrische burgerinitiatieven. Het betekent een 

verschuiving naar een bijdragende economie die rekening kan houden met zowel waardebijdragen 

als negatieve impact; het betekent een aanhoudende push om de verschuiving naar bio-regionale 

herindustrialisatie in te passen in een cosmo-lokaal kader: net zo belangrijk als het aantrekken van 

kapitaal wordt de capaciteit om de lokale economie in te passen te midden van de globale 

kennisstromen; het betekent de slimme mutualisering van stedelijke en landelijke 

voorzieningssystemen, met als doel complexe publieke en sociale diensten in stand te houden 

tegen een fractie van de thermodynamische kosten ('Factor 20 Reducation'). In deze lezing zullen 

we voorbeelden geven van commonsbeleid dat door overheden op verschillende niveaus is 

ingevoerd. 
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