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Het concept van gemeengoed

 Openlijk toegankelijk voor leden van een populatie

 Beheerst door iedereen gemeenschappelijk

 Geen eigendom van een staat of een private actor

 Te onderscheiden in (Negri en Hardt):

1) natuurlijk gemeengoed (met beperkte voorraden)

2) artificieel gemeengoed (bestaande uit ``ideeën'')
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Het concept van gemeengoed
 Kapitalistische actoren vereisen gemeengoed

 Voorbeeld natuurlijk gemeengoed: zuurstofmoleculen voor een 
verbrandingsmotor in een vrachtauto

 Voorbeeld artificieel gemeengoed: quantummechanica

 Argument: In het toe-eigenen van een gemeengoed door 
kapitaal wordt deze eerste vervormt, en houdt ze op een 
gemeengoed te zijn 
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Toeeigening van gemeengoed

Enclosure, engels 
voor ``Omhekking'' 
of omsluiting

Fundamenteel 
aspect van onze 
samenleving

Gaat gewoon door
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Het Ont-Commonen van de Commons in Groot-Britanië

 Vooral vanaf de 16de en 17de eeuw.

 ``enclosure'' van grond.

 Verschuiven van invulling van het idee 
van ``algemeen goed'';

 Van directe middelen tot bestaan 
(subsistence farming) naar GDP-
rijkdom.

 Verzegeld met eigendomsrecht.

 Niet iedereen vond het even fijn.

 Ging gepaard met 
verstedelijking en begin 
industriële revolutie

 Oliver Goldsmith (1770)
 The law locks up the man or woman

 Who steals the goose from off the 
common,

 But lets the greater felon loose

 Who steals the common from the 
goose
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 De Middenland-opstand en Slag van Newton

 (Vooral) enkele rijke families 
hadden stukken bosland 
(Rockinghem forrest) omheind

  Ongeveer 8000 mensen boos, 
gingen protesteren

 Koning James 1: los dit op

 De lokale militie deed niet mee

 40-50 doden



Een aantal voorbeelden van water-ontcommoning

 Oppompen, bottellen, verkopen (b.v. Nestle)

 Opkopen van waterbedrijven

 Investeren in infrastructuur en ``waterrechten'' 
 JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, 

Barclays Bank, the Blackstone Group, Allianz, and HSBC Bank

 Conclusies: 

-Banken en financiële instellingen hebben geld, en willen meer

-En werken soms op een langere termijn dan politiek



Argumenten tegen het privatiseren van water 

 Geen drijfveer om water te besparen

 Of om bevuiling te voorkomen

 Gevaar: belangen van ecosystemen en natuur worden niet 
vertegenwoordigd

 Alleen de rijken zullen schoon water kunnen betalen



Waterverspilling

 Starbucks: 6 miljoen gallons/dag

 ``Nearly half (47%) of executives we surveyed believe that acting on 
sustainability issues such as water scarcity would decrease 
profits.''(Guardian)

 Een aantal bedrijven zijn begonnen met een inhaalslag 



Vervuiling

 India: uranium in water (misvormde kinderen e.d.), waarschijnlijk 
door kolengestookte energiecentrale

 Nitraten in water (afvloei landbouw)

 Zware metalen (Staalindustrie en mijnbouw)

 Leerlooierijen



Wat gevolgen van vervuiling in India alleen



Alleen rijken kunnen schoon water betalen

 Afhankelijk van je definitie, hebben zo'n 2 miljard mensen slechts 
toegang tot water met poepresten erin

 Oppervlaktewater vaak allang niet meer veilig

 Naar schatting van W.H.O. gaan zo'n 3,57 miljoen mensen per jaar 
dood aan de gevolgen van watergedragen ziektekiemen (niet 
afgebeeld, waaronder 502.000 door diaree)

 In 2025 zal de helft van de wereldbevolking in water-schaarse 
gebieden wonen.



Tragedy of the Commons?

 Argument tegen gemeengoed

 India?



Intellectueel gemeengoed in waterbeheer

 Filtratie oudste methode

1) Hippocrates (500 BC) gebruikte een doek

2) 1627 Francis Bacon; zand

 1854 Ontdekking dat cholera zich via water verspreidt; chloor

 Nanofiltratie

 Omgekeerde Osmose

 En natuurlijk... vloeistofdynamica



Aanbeveling/argument

 Waterbedrijven gebruiken veelvuldig zowel materieel als immaterieel 
gemeengoed
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