
De historische 
wortels van de 
“deeleconomie
”



Commons

Common pool resources

Common property regime

Common pool institutions



Resources
• “goederen die voldoende 

omvangrijk zijn dat het moeilijk, 
maar niet onmogelijk, wordt om 
gebruikers uit te sluiten” 



Verschil

Privé

Gemeen

Publiek



Bezit 

Tot 18de eeuw = 
normaal 

Exclusief privaat 
bezit bestaat, 
maar in vele 

streken schaars 



Instituties 

Beheer van goederen door 
collectief 

Instituties komen in Europa op 
vanaf 12de – 13de eeuw 



Evolutie doorheen de tijd 

Middeleeuwen als bakermat 

Fysiocraten (18de eeuw) als eindpunt 



Definitie? Deeleconomie 

Deelplatformen Deelinitiatieven



Deeleconomie 

• De deeleconomie waarbij diensten en goederen niet vergoed worden 
door een loon of monetaire som, heeft een even lange geschiedenis. 

• Tekort aan cash geld + niet werken voor loon. Nood aan alternatief voor 
de markt  



Voorbeelden

• Paarden en ploegen delen 
• Horizontale of vertikale 

verhoudingen 



Commons en duurzaamheid?

• Gemengde resultaten

Zeer 
duurzaam

Ecologische 
ramp



Inclusief 
of 

exclusief? 

• Achilleshiel van commons 
• Zelfbestuur leidt vaak tot 

exclusieprocessen. 



Reciprociteit en 
delen? 

• Goederen en diensten ruilen 
verloopt op een egalitaire 
manier zolang iedereen kan 
steunen op een gelijkwaardig 
bezit. Wanneer 
productiemiddelen en landbezit 
ongelijk verdeeld zijn, 
bestendigt de deeleconomie 
vaak afhankelijkheid en 
verticale relaties.



Terug van weg
geweest?

• Commoning, de 
werkwoordsvorm van 
commons, moet een 
paradigmaverschuiving teweeg 
brengen in de sociale 
wetenschappen zoals 
kwantumfysica dat heeft 
gedaan voor de exacte 
wetenschappen. 



Quo vadis? 

• Commons als de nieuwe
derde weg? 

• gemeenschappen en 
collectiviteiten als 
alternatief voor de 
welvaartsstaat? 

• welvaartsstaat of 
participatiemaatschappij? 



Quo 
vadis? 

• geen garantie dat eenzelfde 
harmonieuze samenwerking tot 
stand komt wanneer bredere 
groepen uit de maatschappij 
betrokken worden

• Wat over te nemen? 
• Wat werkt als inspiratie? 
• Waar moeten we voor opletten? 
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