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Wie zijn we? 

Commons Josaphat is een burgerinita�ef 

dat wil onderzoeken op welke manier  

het principe van de commons een oplos-

sing kan vormen voor de problemen 

waar onze stad, en de maatschappij in 

het algemeen, vandaag mee te maken 

krijgt. Commons Josaphat wil dat doen 

door voor een concrete site, het braak-

liggend terrein rond het oude Josaphat-

sta�on tussen Evere en Schaarbeek, een 

voorstel uit te werken. We willen een 

plan maken voor een nieuwe buurt die 

werkt volgens de principes van de com-

mons. Daarom lanceren we een ideeën-

oproep voor iedereen die daar met ons 

wil over nadenken. Samen willen we een 

voorstel uitwerken voor een nieuwe 

buurt, op gemeenschappelijke grond, 

waar plaats komt voor vele hoopvolle 

experimenten. Samen willen we werken 

aan een realis�sche utopie. 

Wat zijn de commons?  

Het Engelse woord commons werd oor-

spronkelijk gebruikt voor gronden die 

niet door een individu maar door een 

gemeenschap werden gebruikt, bijvoor-

beeld een weidegrond waar alle boeren 

van het dorp hun dieren konden laten 

grazen. Dit soort beheer vond en vind je 

terug in alle delen van de wereld. Ook in 

sommige streken van België kwamen 

gemeenschappelijk beheerde gronden 

begin van de vorige eeuw nog voor. 

Doorheen de geschiedenis, en vooral 

sinds het ontstaan van het kapitalisme, 

zien we dat dit soort gronden meer en 

meer gepriva�seerd worden. Klassieke 

economen noemen dit een goede zaak : 

privé-eigenaars zullen beter zorg dragen 

voor hun grond, zeggen ze.  

100 schapen op een wei 

Een voorbeeld dat veel gebruikt wordt is 

dat van de weide met schapen. Stel, je 

hebt een weide die groot genoeg is om 

honderd schapen op te laten grazen. Als 

�en boeren met elk �en schapen die 

weide gemeenschappelijk gebruiken is 

er geen enkel probleem, gras genoeg. 

Maar als een van die boeren er enkele 

schapen bijkrijgt, dan beginnen de pro-

blemen. Hij weet dat er eigenlijk teveel 

schapen zijn, maar het nadeel dat hij zal 

hebben als de weide verschraalt, weegt 

voor hem niet op tegen het voordeel van 

meer schapen te hebben. Die boer zal 

Commons Josaphat 
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Maar klopt dit wel?  

In 2009 won de Amerikaanse weten-

schapster Elinor Ostrom de nobelprijs 

voor economie voor haar jarenlang on-

derzoek naar de manier waarop com-

mons op verschillende plekken in de 

wereld beheerd worden. Ze kwam tot de 

conclusie dat gemeenschappelijk beheer 

in veel gevallen net tot zeer goede resul-

taten leidt. Hoe komt dat? Eerst en voor-

al omdat wij mensen niet alleen indivi-

dualisten zijn. Wij zijn ook sociale we-

zens, die graag en goed kunnen samen-

werken. Mensen zijn geprogrammeerd 

om samen dingen te doen, al was het 

maar uit noodzaak. Laat ons terug gaan 

naar de boeren met hun weide. De boer 

die meer schapen op de wei wil ze5en 

weet maar al te goed dat hij de volgende 

dag misschien beroep zal moeten doen 

op een van zijn buren, om hem een 

handje te helpen bij het scheren van de 

schapen, of om een ploeg te lenen. Hij 

zal dus wel twee keer nadenken alvo-

rens in te gaan tegen de belangen van 

zijn gemeenschap. Gemeenschappen die 

gezamenlijk gronden beheren zullen er 

bovendien voor zorgen dat er zorgzaam 

mee wordt omgesprongen. Hun leven en 

de toekomst van hun kinderen hangt er 

van af.  

Elinor Ostrom kwam bij haar onderzoek 

tot de conclusie dat alle gemeenschap-

pen die hun commons succesvol behe-

ren een aantal gelijkaardige principes 

toepassen. Zo zullen er al�jd duidelijke 

afspraken zijn tussen wat mag en wat 

niet mag. Er is een systeem van bemid-

deling bij conflicten en van straf bij over-

treding van de afspraken. Gemeen-

schappelijk beheer is dus iets helemaal 

anders dan iedereen doet zijn zin. 

Commons in maten en soorten 

Wanneer we vandaag over commons 

spreken hebben we het al lang niet meer 

alleen over gemeenschappelijke dorps-

gronden. Allerlei zaken die we kunnen 

beschouwen als 

gemeenschap-

pelijke eigen-

dom van een 

bepaalde 

groep, of zaken 

die  gemeen-

schappelijk be-

heerd worden, 

kunnen com-

mons zijn. Dat 

kan gaan over 

heel tastbare 

zaken, zoals 

water, of virtu-

ele zaken, zoals 

vrije so9ware. 

Een gemeen-

schappelijk be-

heerde tuin is 

een commons, 

een gemeen-
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schapsmunt, een auto die gedeeld wordt 

door verschillende gezinnen, een coöpe-

ra�ef bedrijf dat eigendom is en beheerd 

wordt door de werknemers of de gebrui-

kers eveneens. Maar op een bepaalde 

manier kan je bijvoorbeeld ook een taal 

beschouwen als een commons, of de 

openbare ruimte, of een keukenrecept 

dat van hand tot hand gaat.  

De commons: een uitweg uit de 

crisissen? 

Onze economie gaat door een diepe 

crisis, en op ecologisch vlak gaat er van 

alles mis: de natuurlijke grondstoffen 

raken op, de aarde warmt op, de biodi-

versiteit gaat er sterk op achteruit. Het 

wordt meer dan dringend �jd dat we 

fundamentele oplossingen vinden voor 

deze problemen. De commons vormen 

misschien een oplossing.  

Om nog maar eens naar de weide met 

schapen terug te keren: we zien vandaag 

maar al te goed dat de manier waarop 

het kapitalisme omspringt met land-

bouwgronden helemaal niet leidt tot 

zorgzaam beheer. De agro-industrie put, 

via monoculturen en het gebruik van 

pes�ciden, de gronden uit.  Collec�ef 

beheer zal er daarentegen voor zorgen 

dat de gemeenschappelijke eigenaars en 

beheerders de keuzes zullen maken die 

goed zijn voor heel de gemeenschap, 

niet alleen vandaag, maar ook voor de 

komende genera�es. Vandaag ontstaan 

er veelbelovende alterna�even die prin-

cipes van de commons hanteren. Een 

organisa�e als Terre-en-vue bijvoor-

beeld, een coöpera�e  die in Franstalig 

België experimenteert met een nieuwe 

manier om landbouwgrond te beheren. 

Iedereen die in hun principes geloo9 kan 

toetreden. Met het geld van de coöpe-

ranten kopen ze gronden en zorgen dat 

jonge landbouwers, die het vandaag heel 

moeilijk hebben om nog aan grond te 

geraken, daarop kunnen boeren. De 

boer engageert zich er toe om op een 

zorgzame manier met zijn land om te 

springen. De coöpera�e van haar kant 

engageert zich er toe dat ze niet met de 

grond waarvan ze eigenaar is zal specu-

leren. In sommige gevallen kunnen de 

coöperanten ook rechtsreeks biogroen-

ten aankopen die a@oms�g zijn van de 

gronden waar hun coöpera�e eigenaar 

is, of zelfs eigenhandig gaan oogsten.  

De commons in ac!e 

Overal ontstaan vandaag zo’n ini�a�e-

ven. In Vlaanderen zorgt de coöpera�e 

Eco-power voor de produc�e van groene 

stroom. In de gemeenten waar ze hun 

windmolens plaatsen kunnen buurtbe-

woners aandelen kopen. Op een paar 

jaar �jd zijn er 50.000 coöperanten toe-

getreden,  die nu samen hun eigen duur-

zame energie produceren en afnemen. 

In Brussel hebben burgers en verenigin-

gen, met steun van het Gewest, gezorgd 

voor de oprich�ng van een Community 
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Land Trust. Op grond die eigendom 

wordt van de gemeenschap worden wo-

ningen gebouwd die betaalbaar zijn voor 

gezinnen met een laag inkomen. De be-

woners, de buren en de overheid behe-

ren samen de Trust. Nog in Brussel trekt 

om de twee jaar de Zinnekeparade door 

de stad, een fantas�sch spektakel dat 

het resultaat is van de collec�eve ver-

beelding en ac�e van allerlei mensen en 

groepen. Overal in de stad zie je collec-

�eve tuintjes ontstaan, er wordt geëxpe-

rimenteerd met gemeenschapsmunten, 

er worden cohousingprojecten opgezet, 

er wordt nagedacht over het gemeen-

schappelijk beheer van water, in hac-

kerspaces werken mensen belangeloos 

samen aan nieuwe vrije so9ware.  

De commons als basis voor de 

stad van morgen 

Ondanks al die hoopgevende ini�a�even 

gaat de priva�sering van de commons 

nog al�jd aan een snel tempo verder. Als 

we daar willen tegen ingaan, dan moe-

ten we zorgen dat de kleinschalige ini�a-

�even van vandaag versterkt worden. 

Dat kan door van mekaar te leren, door 

verbindingen te maken, door samen te 

werken. Dat is wat we willen doen met 

Commons Josaphat. Maar we willen dat 

op een concrete manier doen. Daarom 

kozen we er voor om na te denken over 

de ontwikkeling van een volledige nieu-

we buurt, het braakliggend terrein rond 

het oude Josaphatsta�on, op de grens 

van Evere en Schaarbeek. De keuze voor 

dat terrein is niet toevallig. Het is een 

van de laatste grote openbare grondre-

serves van het Brussels Gewest. Het 

strekt zich uit over 24 hectare, goed 

voor een oppervlakte van meer dan 32 

voetbalvelden. De gewestregering hee9 

zopas in eerste lezing een ontwikkelings-

schema goedgekeurd dat de toekomst 

van dit terrein ui5ekent. Vandaag wordt 

dus over de toekomst ervan beslist. Na-

denken over deze site is dus veel meer 

dan een theore�sche oefening. We ho-

pen dat we zo ook de toekomst van de 

site kunnen beïnvloeden, dat de buurt 

niet gepriva�seerd wordt, maar dat hij 

gemeenschappelijk bezit wordt. We ho-

pen dat het een plek wordt waar allerlei 

nieuwe beheersvormen een plaats krij-

gen, een plek ook die al�jd toegankelijk 

blij9 voor alle Brusselaars, in de eerste 

plaats voor hen voor wie het elders on-

betaalbaar is geworden om te wonen.  
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De ideeënoproep 
Om dat alterna�eve plan te ontwikkelen 

doen we een beroep op u, via een Idee-

ënoproep. Die oproep richt zich tot ie-

dereen die geloo9 in ons idee: Gewone 

burgers en mensen die beroepsma�g 

met de stad bezig zijn, verenigingen en 

individuen, mensen uit de buurt en men-

sen die elders in de stad wonen, mensen 

uit heel de wereld zelfs. We zoeken idee-

ën over de stedenbouwkundige ontwik-

keling van het terrein, over de gebou-

wen die er op zullen komen, over hoe de 

openbare ruimte kan worden aangelegd. 

Maar ook ideeën over hoe het onderwijs 

er georganiseerd kan worden, hoe er 

handel zal worden gedreven, hoe men-

sen er zullen werken, hun vrije �jd be-

steden, eten en drinken, de buurt zullen 

onderhouden, sporten, hoe ze hun 

hondje er kunnen uitlaten. Het kan gaan 

om plannen voor de hele buurt, maar 

het kan ook gaan over ideeën voor iets 

kleins: een speeltuig, een computerpro-

gramma, een stoeptegel. Het kan gaan 

over tastbare dingen, maar ook over 

ontastbare dingen: een idee over hoe 

beslissingen moeten worden genomen, 

over hoe de natuur kan worden beheerd 

op de site. Eén ding is van belang: wie 

een idee indient moet aantonen hoe dat 

idee aansluit bij de principes van de 

commons. Je kan dus zowel komen met 

een recept voor het bakken van brood, 

met een ontwerp voor een collec�eve 

broodoven, met een plan voor een ge-

bouw waar die oven een plaats in kan 

krijgen, een project voor het plein waar 

dat gebouw zal komen te liggen, of een 

idee over de manier die oven moet be-

heerd worden.  
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Twee fases 

In de eerste fase, die loopt van mei tot 

juni 2014, kan iedereen zijn eerste idee-

ën indienen. Zoals gezegd, groot of klein, 

eerste schets of gedetailleerd ontwerp, 

maakt niet uit. Je kan zelf kiezen hoe je 

je idee wil voorstellen: een tekening, een 

plan, een voorwerp, een collage, een 

tekst, een video. De resultaten worden 

van donderdag 26 tot zondag 29 juni 

tentoongesteld op onze “Grand Bazar”. 

Daar zal iedereen kunnen kennismaken 

met alle ideeën. Daar zal er gede-

ba5eerd worden en daar zullen we er 

voor zorgen dat de verschillende indie-

ners met elkaar kennis maken en ideeën 

kunnen uitwisselen. Onze ideeënoproep 

is immers geen wedstrijd. Er zijn geen 

winnaars en verliezers. Waar wij naar 

streven is samenwerking tussen zo veel 

mogelijk mensen. Wij geloven dat dat 

tot de interessantste resultaten zal lei-

den. Wij zullen proberen om mensen 

met mekaar in contact te brengen zodat 

er nieuwe teams kunnen samengesteld 

worden om te antwoorden op de twee-

de fase.  

In die fase moeten de ideeën uitgewerkt 

worden tot zo volledig mogelijke voor-

stellen. Deze fase moet een reeks ge-

loofwaardige voorstellen opleveren voor 

het gebruik van een terrein met het oog 

op de bouw van een stad op basis van de 

commons. Ze loopt van juli tot eind ok-

tober 2014. Ook deze fase wordt afge-

sloten met een tentoonstelling eind no-

vember. Op 26 november wordt deze 

fase afgesloten met een publieksjury, die 

zal proberen vanuit alle voorstellen een 

globaal project voor de Josaphatsite te 

formuleren. Vanuit alle projecten zullen 

ook aanbevelingen worden gedis�lleerd 

over hoe de commons in de stad kunnen 

ontwikkeld worden. Daarmee zullen we 

naar de verantwoordelijke overheden 

trekken.  

Tussendoor zullen we regelma�g de-

ba5en en ontmoe�ngen organiseren om 

het idee van de commons samen verder 

uit te diepen.  

Wat willen wij bereiken? 

We willen dat het project, het resultaat 

van heel dit collec�eve proces, de invul-

ling van de Josaphatsite beïnvloedt. We 

willen zorgen dat deze laatste grote 

grondreserve van het gewest een ge-

meenschappelijk goed wordt, een plaats 

voor nieuwe vormen, een buurt die toe-

gankelijk is en blij9 voor iedereen, ook 

voor wie elders in de stad niet meer te-

recht kan. 

We willen dat het project beleidsmakers 

aan het denken zet over een nieuwe 

manier van de stad maken. We willen 

dat dit leidt tot een nieuwe visie en een 

nieuwe werkwijze voor de ontwikkeling 

van de stad. 

We willen dat mensen en groepen die 
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geloven in het concept van de commons 

mekaar leren kennen, van mekaar leren, 

meer gaan samenwerken, beweging 

gaan vormen. We willen dat het idee van 

de commons meer bekendheid krijgt en 

doorweegt op de manier waarop wij de 

stad, de wereld, ons leven willen organi-

seren.  

Doe mee! 

Prak!sch 

Inschrijvingen eerste fase: Iedereen 

(individu of team) die mee wil doen aan 

de eerste fase moet zich ten laatste op 

15 juni inschrijven. Alle documenten 

moeten ten laatste ingeleverd zijn op 18 

juni.  

Inschrijvingen tweede fase: Elk team 

dat mee wil doen aan de tweede fase 

moet zich ten laatste inschrijven en alle 

documenten inleveren bij de organisa-

ten vrijdag 7 november.  

De volledige projectoproep en het volle-

dige reglement zijn terug te vinden op 

onze website:  

commonsjosaphat.wordpress.com 

Voor alle bijkomende informa�e en voor 

de inschrijvingen:  

ideascommonsjosaphat@gmail.com 

 

 

 

 

We kunnen ook alle hulp gebruiken voor 

de organisa�e van de projectoproep. 

Stuur ons een mailtje of bel ons op num-

mer  

De organisatoren van de projectoproep 

Commons Josaphat: Sophie, Candice, 

Loïc, Phillipe, Verena, Dominique, Geert, 

Vincent, Michelle, Pierre, Lae��a, Pau-

la... 

 

 

 

 

 


