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Interview met Tine de Moor
De hernieuwde interesse in lokale vormen van zelforganisatie, de toenemende
belangstelling voor coöperaties, maar ook tal van virtuele samenwerkingsverbanden lijken een nieuwe ‘stille revolutie’ aan te kondigen. De middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis leert dat burgers heel goed in staat
zijn om zelf hun instituties op te richten en te beheren, zonder al te veel
bemoeienis van bovenaf. Tine de Moor, hoogleraar aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht, leidt een
onderzoeksprogramma naar allerlei vormen van instituties voor collectieve
actie. Zij pleit voor een herwaardering van het collectief.

Samen sterk

‘Steeds vaker zie je dat
burgers het heft in handen
nemen en het met elkaar
gaan regelen’

Tine de Moor begint haar verhaal met hoe burgers zich
door de tijd heen in collectief verband hebben weten te
organiseren. Tot aan het begin van de negentiende eeuw
organiseerden zij hun eigen instituties als meest voor
de hand liggende oplossing voor sociale vraagstukken.
Individuele verzekeringen tegen risico’s bestonden nog
nauwelijks en de overheid had weinig slagkracht om de
gevolgen van rampspoed te verhelpen. Als alternatief
organiseerden mensen zich in collectieven, in eerste
instantie via hun beroepsgroep. Hieruit ontstonden de
ambachtsgilden. Een groeiende goederenmarkt zorgde ervoor dat sommige ambachtslieden onvoldoende kwaliteit
leverden of hun producten onder de prijs gingen verkopen.
Door het verenigen van de ambachtslieden was het
mogelijk reputatiemechanismen te ontwikkelen en kwaliteitsen prijsafspraken hard te maken, om daarmee een minimuminkomen te garanderen voor de leden van het gilde, die
op hun beurt onderlinge kwaliteitsafspraken dienden na te
leven. Daarnaast kon met het aankopen van goederen in
bulk een goede prijs afgedwongen worden voor de nodige
grondstoffen, en kon collectief gebruik worden gemaakt
van een gildehuis of van productiemiddelen. Minstens
even belangrijk waren de collectieve voorzieningen in het
geval van ziekte, werkloosheid of overlijden en de gevolgen
daarvan voor het gezin van de leden (weduwen- en wezenuitkeringen). Niet alle gilden voorzagen in elke vorm van
sociale zekerheid of benutten alle voordelen, maar door
hun vorming van onderop was het mogelijk optimaal
rekening te houden met lokale omstandigheden.

Gelijktijdig met deze voornamelijk stedelijke beweging
organiseerden ook steeds meer boeren hun werkzaamheden en gebruik van weideland gemeenschappelijk. De
toenemende bevolkingsdruk in bepaalde regio’s van WestEuropa leidde voor boeren tot steeds intensiever gebruik
van landbouwgrond én weideland, waardoor de – voor een
gemengd landbouwsysteem – noodzakelijke balans tussen
beide vormen van landgebruik steeds fragieler werd. Organisatie in gemene gronden – De Moor verwijst naar de term
commons – bood een aantal schaalvoordelen, onder meer
bij investeringen, bijvoorbeeld voor omheinen of draineren
van weideland en de kans om allemaal gebruik te maken
van de voordelen en de kosten van nadelen en risico’s te
spreiden. Daarnaast bracht samenwerking de boeren ook
in een betere onderhandelingspositie tegenover de lokale
heer – samen stonden ze sterk. Kosten van een eventuele
rechtszaak konden door de hele groep gedragen worden.
Naast economische voordelen uit het samenwerken met
andere ambachtslieden uit dezelfde sector bood dit voordelen aan het collectief: je zorgde voor elkaar als het misging.
Vanaf het einde van de achttiende eeuw werden collectieven
steeds meer bedreigd. Mede onder invloed van het verlichtingsdenken werd privaat eigendom naar voren geschoven
als hét middel bij uitstek om economische groei te stimuleren. Het individu diende zich te kunnen verzekeren van
de resultaten van zijn inspanningen op het land of in de
handel. Daarvoor was privébezit van productiemiddelen
een must. Tegelijkertijd met de vrije markt ontwikkelde
zich de natiestaat, waardoor lokale, collectieve oplossingen
en het daarvoor benodigde wettelijke en politieke kader
aan belang verloren. De overheid nam in toenemende
mate sociale maatregelen voor álle burgers, op weg naar
de welvaartsstaat die in de naoorlogse jaren helemaal
werd uitgebouwd. In onze huidige samenleving is het zelfs
gewoon geworden dat de overheid voor de burger vooruitdenkt; individuele problemen worden vanuit een (inter)
nationaal wetgevend kader benaderd, waarbij dit kader in
een democratie niet rechtstreeks wordt bepaald door de
stakeholders zelf, maar door hun ‘afgevaardigden’.
Volgens De Moor voldoet de dag van vandaag aan de voorwaarden voor een herwaardering van het collectief. ‘De
huidige aanpak, waarbij lokale problemen via een standaard
wetgevend kader worden benaderd, is niet langer toereikend. Het levert een aantal free riders-problemen op,
mede door de groepsgrootte en de anonimiteit van de
deelnemers. De burger is nog maar weinig betrokken bij
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‘Omarm bestaande burgerinitiatieven. Erken
het potentieel en evalueer ze gelijkwaardig’
het oplossen van dagelijkse problemen en vertrouwt er inmiddels ook op dat “de overheid” voor alles een oplossing
biedt. Wanneer er geen actie volgt of de oplossing te duur
blijkt te zijn, leidt dit onder de burgers vooral tot ergernis,
mede door de hoge verwachtingen die de samenleving
heeft van de staat. De staat moet – bij voorkeur gratis –
controleren, organiseren en dingen opleggen, maar mag
tegelijkertijd niet te veel reguleren. En als burgers zelf een
probleem willen aanpakken, dan zijn de regels van het spel
vaak onduidelijk als gevolg van ondoorzichtige en starre
wetgeving; burgercollectieven stuiten op regels bij vergunningen, aanbestedingen, certiﬁcering enzovoort. Wanneer
burgers toch tot initiatief overgaan, bestaat de groep stakeholders vaak uitsluitend uit hoger opgeleiden. Hoewel dit
laatste een punt van zorg blijft, is er momenteel in Nederland
sprake van een herontdekking van collectieve instituties.
Steeds vaker zie je dat burgers het heft in handen nemen en
het met elkaar gaan regelen. Neem de ouderparticipatiecrèches, broodfondsen en zorgcoöperaties, dat zijn
de hedendaagse voorbeelden van instituties voor
collectieve actie.’

Zelfregulering en zelfbeheer
Uit de geschiedenis van de vorming van instituties voor
collectieve actie valt veel te leren, aldus De Moor. Allereerst
een deﬁnitie: instituties voor collectieve actie zijn samenwerkingsverbanden, opgezet, vormgegeven en beheerd
door de directe stakeholders zelf. Ze zijn (voornamelijk)
gecentreerd rond economische en sociale vraagstukken.
Het zijn instituties die van onderop gevormd worden en
tijdens hun bestaan ook door de leden aangepast kunnen
worden aan de veranderende omstandigheden. Zelfregulering en zelfbeheer zijn dus twee belangrijke kenmerken:
de leden van de institutie ontwerpen zelf het reglement met
richtlijnen over wie al dan niet lid kan worden, hoe gebruikgemaakt mag worden van gemeenschappelijke goederen
en diensten, hoe de institutie bestuurd dient te worden
en wat te doen in het geval van regelovertreding. Qua
omvang van de institutie is een evenwicht tussen exclusiviteit
en inclusiviteit vereist. Een goed geolied systeem waarbij
iedereen zich aan de regels houdt, werkt het beste in een
kleine gemeenschap waarin iedereen elkaar kent.
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Het afbakenen van de grenzen betekende niet dat de instituties als elitair beschouwd moeten worden. Gemene gronden
werden door zowel arme als rijke boeren gebruikt; ook
in gilden had men rijkere en armere gildebroeders. Het
beperken van het aantal leden was vaak een kwestie van
zelfbehoud: hoe meer leden, hoe moeilijker het werd om
door intensieve participatie en sociale controle elkaars
gedrag in de gaten te houden.
Met het verdwijnen van de collectieven en de opkomst van
het geïndividualiseerde marktdenken is iets essentieels
verloren gegaan. Hierbij gaat het met name om de
wederkerigheid waarop de collectieven voorheen waren
gebaseerd: het vertrouwen dat je op korte termijn investeert en op de langere termijn het nodige terugkrijgt. Hierdoor waren de collectieven zelforganiserend. De Moor:
‘Vandaag de dag hebben we door het marktdenken
een meer kortetermijnverwachting van reciprociteit: onze
individuele investering moet op korte termijn voordeel
opleveren. Voor het slagen van de nieuwe collectieven is
het de kunst om er weer meer een langetermijnverwachting
van te maken. In de ouderenzorg is dat interessant, zo kun
je bijvoorbeeld tegen zestigers zeggen: “Je bent nu ﬁt,
investeer nu in de zorg voor ouderen met de verwachting dat
je als je zelf tachtig bent ook weer die steun kunt krijgen.”
Dat is op verschillende manieren te organiseren. Ten eerste
kun je het op een alternatieve manier vermarkten, met een
puntensysteem of iets dergelijks. Het nadeel is dat je dan
iets organiseert wat heel dicht op ons huidige marktsysteem
zit, en daarvan kennen we inmiddels de risico’s. Een tweede
optie is dat mensen het heel kleinschalig gaan oplossen met
elkaar. Dit heeft als nadeel dat er snel een kink in de kabel
kan komen en dat het weer uiteenvalt. Een derde optie is
het faciliteren van de collectieve actie in de vorm van een
coöperatie of vereniging. De institutie gebruik je als kader,
daarmee anonimiseer je de afspraken als afspiegeling van
gemeenschappelijk gedrag. Daarmee garandeer je meer
continuïteit. Tegelijkertijd moeten we ook creatiever leren
denken over instituties en hoe institutionalisering kan helpen
om intergenerationele solidariteit af te dwingen.’
Ter illustratie beschrijft De Moor een klein gedachte-experiment: ‘Stel dat meerdere generaties zich in een coöperatie
verenigen om nu en in de toekomst hulp aan elkaar te
bieden. Zo’n transgenerationele coöperatie kan mogelijk

twee belangrijke sociale vraagstukken aanpakken: kinderopvang en ouderenzorg. Grootouders investeren bij de
geboorte van hun kleinkinderen in aandelen van de coöperatie om kinderopvang te bekostigen. Mensen in die leeftijdsfase kunnen en willen misschien wel een investering
doen in zo’n coöperatie, aangezien ze vaak voldoende
kapitaalkrachtig zijn – ze hebben doorgaans geen thuiswonende kinderen meer en zijn wellicht nog aan het werk –
en ze zullen binnen afzienbare tijd zelf behoefte hebben
aan zorg. Een bijkomende reden is dat de grootouders via
de coöperatie kapitaal kunnen overdragen aan hun eigen
kinderen, door hun de kosten van kinderopvang uit handen
te nemen en hen in staat te stellen om te blijven werken.
Tegelijkertijd zou men via zo’n transgenerationele coöperatie
kunnen voorzien in het vooruitzicht dat grootouders op
termijn zelf opgevangen kunnen worden in dezelfde
coöperatie als hun kleinkinderen. Op deze manier kan
intergenerationeel denken opnieuw vorm krijgen; de meerwaarde is meteen duidelijk voor alle betrokken partijen.’

Faciliteer nieuwe collectieven
Het is nu nog tamelijk ingewikkeld om een coöperatie of
een andere vorm van collectieve institutie op te zetten. Er is
behoefte aan nieuwe, eenvoudiger rechtsvormen om collectieve actie vast te leggen. In die rechtsvorm kun je vervolgens
ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.
De Moor pleit voor publiek-collectieve partnerships, waarbij
de overheid het vertrouwen geeft aan een burgercollectief in
ruil voor een bijdrage aan publieke dienstverlening. Dat is tot
nu toe heel ingewikkeld. De Moor: ‘Publiek-private partnerships waarbij de overheid vertrouwen geeft aan de markt,
vinden we ondertussen heel normaal. Maar als mensen samen
een zwembad of een buurthuis willen gaan runnen omdat
de gemeente het vanwege bezuinigingen wil sluiten, dan
ontbreekt daarvoor thans een solide rechtskader. Stel dat er
iets misgaat, wie is er dan verantwoordelijk? Daar moet een
rechtskader voor komen, een juridische structuur met mogelijkheden en bescherming voor burgers en overheid.’
De overheid kan dus zeker een rol spelen bij de vorming van
nieuwe collectiviteiten. Met kreten over het stimuleren van
het maatschappelijk initiatief en het versterken van de
banden van burgers ben je er echter niet. Dat biedt geen
enkele structuur of faciliteit om de initiatieven van burgers
daadwerkelijk te versterken. Investeringen in de lange
termijn vergen moed van alle betrokkenen. De Moor ontwikkelde een schematisch overzicht (pagina 56) met meerdere
rollen voor de overheid om collectieve actie te stimuleren.
De eerste stap is waarderen en evalueren. De Moor:

‘Omarm bestaande burgercollectieven. Erken het potentieel en evalueer ze gelijkwaardig. Gelet op de noodzaak tot
bezuinigen, zou je ook verwachten dat de overheid initiatieven van burgers met veel enthousiasme ondersteunt. Het
tegendeel is soms echter het geval. De minister voor Sociale
Zaken bijvoorbeeld eiste in 2011 dat ouders die hun kinderen
opvangen in een ouderparticipatiecrèche, in het bezit zijn van
een erkend diploma. Door deze maatregel is het realiseren
van zo’n crèche schier onhaalbaar. En dat is zonde, want het
is goedkoop, er is sociale controle, het gaat om een beperkte
groep, er is geen commercialisering en dus geen winststreven
en het lost een reële nood op. Dat moet je dus faciliteren en
stimuleren. Dat wil echter niet zeggen dat dit de enige manier
van kinderopvang moet (of kan) zijn, noch dat iedere ouder
straks parttime moet gaan werken om mee te draaien in de
crèche van zijn of haar kinderen. Het huidige Nederlandse
systeem dat is ontstaan na de Kinderopvangwet van 2005 is
te eenzijdig marktgericht. Stilaan richt het zichzelf te gronde
omdat het te duur uitvalt, waardoor ouders – en in de eerste
plaats vrouwen – gewoon weer thuisblijven. Nog afgezien van
de impact op arbeidsmarktparticipatie, moet je je als samenleving ook afvragen of zo’n eenzijdige aanpak wel gunstig is
en of je het niet veerkrachtiger kunt maken door te zoeken
naar combinaties van oplossingen via de markt, het collectief
en de overheid.’
Een tweede stap voor de overheid is exploreren: kijk waar
mogelijkheden zijn om meer collectief te organiseren. Het is
niet nodig dat alle goederen en diensten worden aangeboden door een collectiviteit, en niet alle mensen willen deelnemen aan collectiviteiten. Welke goederen en diensten
kunnen baat hebben bij een grotere rol van het collectief?
Wat zijn randvoorwaarden voor succes? De Moor: ‘Dat collectiviteit voor iedereen toegankelijk is, is een misvatting. Waar
vroeger strenge criteria golden om mensen al dan niet toe te
laten tot het collectief, zie je ook nu voorbeelden van collectieve actie ontstaan op plekken waar het niet het meeste
maatschappelijke voordeel oplevert. Neem bijvoorbeeld het
autodelen. Vooral hoogopgeleiden doen dat, terwijl zij het
economisch gezien niet het hardst nodig hebben. De overheid kan een rol spelen in het verbreden van een dergelijk
initiatief. Om te vermijden dat het een zaak blijft van hoger
opgeleiden, moet de overheid actief gaan faciliteren. Tegelijkertijd hoeft ook niet iedereen in een autodeelsysteem te
stappen, maar wie zo’n auto heeft moet ook beseffen – en
voelen – dat die keuze maatschappelijke impact heeft.
Stimuleer ontstaan van institutionele diversiteit, onder meer
door een juridisch kader te ontwikkelen voor eerdergenoemde
publiek-collectieve partnerships, zodat het eenvoudiger
wordt om de collectieve actie te regelen en vast te leggen.’
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1 Waarderen & Evalueren
U Omarm bestaande burgerinitiatieven

Burgercollectief

U Erken het potentieel
U Geef initiatieven de kans om te falen

4 Monitoren & Controleren

U Evalueer gelijkwaardig

Zorg ervoor dat interactie
tussen burgercollectief en markt
gecorrigeerd wordt waar nodig

2 Exploreren
U Welke goederen en diensten kunnen
baat hebben bij grotere rol collectief?
U Wat zijn randvoorwaarden voor succes?

3 Faciliteren

Overheid

U Creëer een juridisch en operationeel
raamwerk om initiatieven makkelijk
op te zetten

Markt

U PublicCollective Partnerships
U Transgenerationele coöperaties

Een laatste stap is monitoren en controleren: zorg ervoor dat
de interactie tussen burgercollectief en markt waar nodig
wordt gecorrigeerd. Monitoren vereist wel duidelijke
kwaliteitscriteria. Dan moet je echt een maatschappelijk
debat voeren over kwaliteit. Hoe deﬁnieer je die en hoever
ga je in het vastleggen ervan? Is een initiatief succesvol als
het lange tijd overeind blijft, als het ﬁnanciële winst oplevert
aan het eind van het jaar, of als het veel mensen bereikt?
‘Collectiviteiten moeten ook de kans krijgen om te falen,
net zo goed als vele bedrijven vandaag die “kans” krijgen.
Samenwerking kan problemen opleveren wanneer er nietjuiste intenties aan ten grondslag liggen. Collectiviteiten
kunnen ook doorslaan, bijvoorbeeld een burgerwacht die
de eigen wijk afsluit en eigen veiligheidsregels creëert. Dan
is het goed als je een kwaliteitsnorm hebt op basis waarvan
een overheid kan ingrijpen,’ aldus De Moor.
Hoewel collectiviteiten zich in essentie niet richten op de
gehele samenleving maar op een beperkte groep, kun je
uit de geschiedenis aﬂeiden dat er wel degelijk oog was
voor de sociale dimensie. Ook een common keek naar de
omringende samenleving. Je hebt als een groep boeren
koeien op een weidegrond dankzij een aantal verworven
rechten. Het is wel slim om ook te denken aan de over-
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levingsmogelijkheden van degenen zonder rechten. Dat
deden de boeren destijds ook door dat wat ze overhadden
met anderen te delen. Want hoe evenwichtiger de balans
tussen de haves en de have-nots, hoe groter de kans op
sociale stabiliteit, en dat komt iedereen ten goede. ‘Zorg er
dus als overheid voor dat je niet alles dichttimmert met een
controlesysteem, maar vertrouw op de zelfregulering van
collectieven. De rol van de overheid begint eigenlijk met
het vertrouwen om burgers een langetermijnarrangement
te bieden, liefst langer dan de lopende politieke legislatuur.’

Lokale groepen
Is het niet een beetje achterhaald om te pleiten voor het
ontstaan van nieuwe collectieve instituties die veelal lokaal
zijn, in een wereld die in toenemende mate globaliseert?
De Moor vindt van niet: ‘Er is nog altijd erg veel dat lokaal
geregeld wordt of kan worden. Collectiviteiten creëren ook
community spirit. Het denken in termen van collectiviteiten
is ook goed om mensen weer te laten nadenken over hun
eigen verantwoordelijkheden en niet alles van de staat te
verwachten. Investeren in een publiek goed geeft rechten,
maar ook plichten. Als er een park wordt aangelegd door
de gemeente, levert dat de direct omwonenden ook wat op.

Dan mag je verwachten dat belanghebbenden daar ook
een rol in gaan spelen, bijvoorbeeld door actieve sociale
controle of door mee te werken aan het onderhoud van
het park. Dat vergroot ook de zeggenschap van deze omwonenden en dat is uiteindelijk ook winst voor hen.’
De Moor denkt niet dat er op het platteland meer potentie
is voor het ontstaan van collectiviteiten dan in steden. De
vorm kan wel verschillen. Collectiviteiten ontstaan vooral als
er hiaten zijn in het aanbod. Het is denkbaar dat dat in kleine
kernen eerder gebeurt, bijvoorbeeld als de supermarkt verdwijnt of als de schaal waarop de zorg is georganiseerd niet
past bij de schaal van het dorp. In steden zie je weer meer
creatieve initiatieven en veel zzp’ers die zichzelf gaan organiseren. ‘Neem de broodfondsen, dat zijn eigenlijk de nieuwe
gilden. Mogelijk gaan ze straks meer met elkaar regelen dan
alleen een arbeidsongeschiktheidsverzekering nu.’
Het lokale karakter van coöperaties en andere vormen van
instituties voor collectieve actie en het feit dat de regulering
van onderop wordt gecreëerd en niet van bovenaf wordt
gedicteerd, zorgen ervoor dat ze heel nauw aansluiten bij
de speciﬁeke noden en doelstellingen van de betrokken
groep. De nieuwe ‘stille revolutie’ ontstaat niet zozeer door
de afwezigheid van door de staat of markt aangeboden
oplossingen, maar door het tekortschieten daarvan. ‘De
reden waarom mensen zich organiseren in een collectief
is “welbegrepen eigenbelang”: je investeert iets, maar je
verwacht er ook iets voor terug. Van het collectief verwacht
je die wederkerigheid, maar je beseft dat je niet meteen iets
in ruil krijgt voor je investering. Je gaat ervan uit dat je er
niet alleen in economische zin iets uit kunt halen, maar ook
dat je zeggenschap hebt over de manier waarop en dat het
op termijn meer oplevert dan met het alternatieve marktsysteem op de korte termijn. Als overheid moet je echter
wel accepteren dat in bestuurskundige zin kleinschaligheid
wellicht minder efﬁciënt is. Praten met tien verschillende
coöperaties vraagt nu eenmaal meer tijd dan spreken met
een aantal grote instellingen. Maar het zit wel dichterbij de
oplossing van het maatschappelijk probleem, dus daar valt
– zij het een andere vorm van – winst te halen.’

Prof. dr. Tine de Moor is hoogleraar Instituties voor Collectieve Actie in Historisch
Perspectief bij het Onderzoekinstituut
voor Geschiedenis en Cultuur (OGC)
aan de afdeling Sociale en Economische
Geschiedenis van Universiteit Utrecht.
Ze richt zich op de ontwikkeling,
functioneren en beheer van verschillende vormen van instituties voor
collectieve actie en de rol hiervan in
de economische ontwikkeling van
West-Europa. Ze is mede-oprichter en
redactielid van The International Journal of the Commons en lid van de raad
van bestuur van de International Association for the Study of the Commons.

Antwoord op hedendaagse uitdagingen?
De huidige tijd biedt diverse uitdagingen voor collectieve
initiatieven. Om te beginnen behoeft de zichtbaarheid
ervan de nodige aandacht. De Moor: ‘Het gebrek aan zichtbaarheid maakt het moeilijk om dit soort initiatieven van
overheidswege te steunen. Meer zichtbaarheid is ook goed
voor de erkenning als alternatieve organisatievorm en voor
kennisdeling. De overheid kan hierbij een stimulerende rol
spelen. Nu worden vaak steeds dezelfde succesverhalen
voor het voetlicht gehaald. Dat is ergens begrijpelijk, maar
succes is – zoals eerder opgemerkt – op vele manieren te
bekijken en ook die variëteit verdient aandacht.’
‘We moeten opnieuw leren geloven dat mensen iets kunnen en creatief genoeg (kunnen) zijn om samen iets vorm
te geven. Er moet ruimte zijn voor experimenten én voor
mislukkingen. Er is genoeg potentieel aan burgerinitiatieven die kunnen uitgroeien tot duurzame instituties die de
samenleving als geheel een groot voordeel kunnen bieden,
zowel van economische als van sociale aard. Het vergroot
de betrokkenheid van de burger bij de samenleving en bij
de ander. En veel problemen zijn op die manier een stuk
goedkoper op te lossen dan nu het geval is.’
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