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~ Hardin ontwikkelde de theorie overThe 

Tragedy of the Commons. Een common 15 

een natuurlljke hulpbron die je guamen

IIJk explolteert, bljvoorbeeld een vrelland, 

een bos, een meer, een rlvler of een zee. 

Beeld Jezelf eens een dorpje In met 1 schaap 

op een st1.lk schapenwelde en precles genoe<J 

gras voor 1 schaap. Dan 15 er geen overbegra

zing en sprake van een duurzaam systeem. 

Een ratlonele boer wll op die grate gezamen

IIjke weide 2 schapen neerzetten: de weide 

wordt overbelast, de schapen worden ma

gerder en geven per stuk mlnder melk. Maar 

In totaalls de opbrengst vrel meer. De voor

delen gaan naar de boer en de nadelen deelt 

hi] met de medeboeren. Ais al die boeren dat 

doen 15 de mUleuschade enorm en drelgt het 

systeem In te storten. 

Nu zljn er een aantal oplosslngen. We gaan 

hekjes p1aatsen op die grote weide. Dit heet 

prlvatlserlng. H~rdoor worden de commons 

~ opgedeeld. Zljn er 20 boeren, dan ook 20

i stukjes grond ledere boer wordt Indlvlduele 

bezitter van de grond. zedat ook de nadelen 

voor zlJn rekenlng %lJn. Dit systeem 15 echter 

nlet optlmaa!. Het ene moment 15 er net een 

lammetje geboren en Is er meer gras nodlg, 

terwljl de buurman op dat moment een oude 

koe heeft die mlnder gras gebrulkt. 

Een tweede oplosslng 15 controle door de 

staat. Aan de rand wordt een poIltieagent 

neergezet die erop toezlet dat er geen extra 

schaap op de weide komt. Nadeells dat deze 

polltleagent betaald moet worden. 

Het moet toch mogelljk zljn, om zonder ex

tra kosten en extra nadelen met zlJn alien die 

commons geed te beheren? Oplosslngen 

kunnen zltten In benadenngen van het be

heer. vanult de groep, vanult de overheld of 

vanuit private of marktdeelnemers . Nu zlet 

men In de wereld volgens Ostrom dat noch 

de overheld, noch de markt uniform succes 

boekt In een duurzaamheldsbeleld van na

tuurllJke hulpbronnen. De oplosslng zal dus 

vanult de groep zelf moeten komen. 

Ostrom heeft hlervoor een aantal princlpes 

ontwlkkeld HIJ kwam met het Idee van de 

-Institutions for collective actions': een aantal 

voorwaarden hoe Je duurzaam de commons 

~ Visualiseer eens een land, nlet zo ont

wikkeld als Nederland, maar een land In 

ontwlkkeling. Hoe werkt hun economlsche 

systeem op klelne schaal en hoe gaan zlj 

am met hun common goods? Lokale eco

nomleen bestaan daar nlet ult plzzanutten 

en gsrn-shops, maar vooral ult dorpjes met 

klelne boeren. Elke streek heeft zijn eigen 

soort Inkomstenwlnnlng. Sommige dorpen 

zljn ontstaan rondom een mijn, anderen 

weer aan de rand van een bos. Daar halen 

ze allerlel producten voor zowel elgen ge

brulk als voor de export. 

a's groep kunt beherert.lnstltutlons zlJn con

cepten, die door mensen gebrulkt worden 

In hernalende situatles, georganiseerd door 

regels, narmen en strategieen. De grenzen 

moeten helder gedefinleerd zljn. De regels 

van gebrulk moeten worden aangepast aan 

de lokale sltuatle. ZO moeten de regels over 

hoe de common beheerd wordt door mensen 

die het beheren zeit vastgesteld te worden 

en 15 de monitor of poIitie verantwoordlng 

scnuldlg aan die lokale beheerders, nlet aan 

de staat. Er moeten gradatles In strafzltten blJ 

overtreding. Van tevoren moeten er confllct

mechanlsmen met lage kosten bestaan. Ten 

slotte moet het recht, dat zo'n dorp z1chzelf 

organlseert" gerespecteerd worden door de 

staat. Tocn mlslukt het beheren van een com

mon vaak, bljvoorbeeld als de vraag enonn Is 

VOOf 1 speclfiek product ult het bos. De reden 

van het mlslukken van ontwlkkellngswerl< Is 

voak ook te hertelden tot 1 van de voorwaar

den van Ostrom, zeals het erblj betrekken 

van de lokale bevolklng vanaf het begin van 

een ontwlkkellngsproject. Mensen en org8

nlsatles trekken altljd Indlvlduele belangen 

boven gemeenschappeHJke belangen; het 

elgen voorbestaan gaat voorop en dlt leldt 

altljd tot een 'tragedy of tne common~ 
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