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Kikkers koken ·tot· 
.ze naar kip smaken 

Een goed recept om kikkers te koken is te vinden in een van Oaniel Quinns minder 
bekende romans, The Story of B: "Gooi j~ een kikker plompverloren in een pan. 
kokend water, dan zal hij n~tuurlijk als bezeten proberen eruit te klauteren. Maar 
als je hem zachtjes in een potje lauw water laat glijden en de temperatuur geleide
lijk opvoert, dan blijft hij kalmpjes ronddobberen. Terwijl het water langzaam het 
kookpunt nadert zal de kikker wegzakken in serene verbijstering, net zoals wij 

. zouden doen in een heet bad, en het zal niet lang duren of hij zal zich met een 
glimlach op de lippen en zonder t~genspartelen dood laten koken." 

DOOR SEAN GONSALVES 

i;èn nieuw rapport van de Vrienden van het Gemeen (Friends of The Commons), getiteld The 
State of the Commons 2003/ 2004, informeert ons hoe dicht wij zelf inmiddels het kookpunt 
zijn genaderd (zie www.friendsofthecommons.org). 
Wie of wat is dat 'gemeen'? "Het omvat alle voortbrengselen van natuur en cultuur die 0I1s in -
vrijheid en gemeenschappelijk ten deel vallen en waarover wij hoeden voor toekomstige gene
raties ," aldus het rapport. Aan welkè bezittingen moet je dan denken? "Eigenlijk alles 'met 
marktwaarde. Radiogolven zijn gemeengoed, net zoals timmerhout en mineralen in de vrije 
natuur. In toenemende mate geldt dat ook voor lucht en water.:' 

Gemenebest 
Het idee van het gemeen komt sommigen misschien wat vreemd over, maar toch bestaat het 

al de nodige tijd . Zo maakten de Romeinen volgens h'et rapport al een onderscheid tussen drie 
typen eigendom: res privatae, res piJblicae en res communes. Res privatae had betrekking' op 
goederen die het bezit konden zijn van individuen en families. Res . publicae gold publieke 
staats voorzieningen, zoals infrastructuur en nutsbedrijven. Res communes tenslotte gold 
natuurlijke zaken waarover allen vrijelijk konden beschikken, zoals lucht en water. In de 
Middeleeuwen beschikte het gemeen over landerijen die door dorpelingen werden gebruikt 
voor de jacht, moestuinen en sprokkelen. En de Magna Carta van 1215 wees wouden en vis
gronden aan als res communes, natuurlijke bronnen waarover iedereen beschikte. Het idee van 
gemeengoed komen we ook tegen 'bij de stichting van de Verenigde Staten en dat is ook de 
reden waarom Massachusetts, ~ennsylvania , Virginia en Kentucky zichzelf een Gemenebest 
.noemen. 

Jaarverslag binnenstebuiten . 
Jonathan Rowe, een van de medewerkers aan het rapport, vertelde me wat hun werkwijze is 

geweest. "We vroegen ons af hoe een jaarverslag van een onderneming eruit zou zien als het 
geschreven zou zijn voor het gemenebest, en niet voor de directe 'zakelijk belanghebbenden." 
"Zeg maar een jaarverslag binnenstebuiten, waarbij we de 'externe factoren' om hebbén gemunt 
tot de core business die ze zijn in termen van volksgezondheid en welvaart." 
Zoals bekend is de primaire manie.r waarop economen de economische gezondheid vaststellen 
,een berekening van het Bruto Binnenlands Product (BBP), een telma.chine met één richting zon
der aftrekmogelijkheden. Sociale kwalen zoals echtscheidingen, misdaad en verontreiniging 
worden in dat sommetje goed voor de economie. Waarom? Echtscheiding betekent een verdub- . 
beling van huishoudens , misdaad is een impuls voor de beveiligingsbusiness en de bestrijding 
van allerlei vormen van verontreiniging is een steeds groter gat in de markt. 
Met andere woorden, ons systeem privatiseert de winst en brengt de risico's en kosten onder 
bij het gemeen, waardoor het leeuwendeel van de sociale lasten die voortvloeien uit '·economi
sche ontwikkelirig' terechtkomt op de zwakste schouders, zoals Noam Chomsky ook al bij her
haling heeft betoogd. Natuurlijk is de waàrde van ons gemenebest niet te becijferen, maar er 
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zijn genoeg aspecten die heel goed globaal 
gekwantificeerd kunnen worden, aldus het · 
rapport Om prec-ies te zijn is de waarde van 
het Amerikaanse gemenebest meer waard 
dan de veertig biljoen dollar (1012, miljoen) 
aan 'private voorspoed'. 

Advocatenparàdijs . 
Laten we de radiogolven als voorbeeld 

nemen. "Het uitzendspectrum is ruwweg 
driekwart btIjoen dollar waard," aldus het 
rapport, "maar toch is het grootste deel 
ervan voor niets weggegeven 'aan commercië
le uitzendorganisaties." '''Benjamin FrankIin 
heeft nooit eén patent gekregen voor zijn 
gietijzeren open houtkachel, evenmin als 
Jonas Salk voor het poliovaccin_" Hoe anders 
is dat tegenwoordig: "De tegenwo()rdige 
patentwoede heeft onderzoekslaboratoria en 
zelfs' boerderijen omgeturnd in een heus 
advocaten paradijs_ Mosanto Corp. heeft 
inmiddels vierhonderd zaken lopen tegen 
agrarische ondernemers wegens vermeend 
misbruik van haar gepatenteerde zaden." 

Broeikasgas 
Een van de vele aanbevelingen van het rap

port is te komen tot wetgeving over gemene 
rechten diè vervuilers dwingt aan speCifieke 
fondsen te betalen die dit geld gebruiken om 
het gemenebest te ondersteunen en te her
stellen. En dat gaat inderdaad lijnrecht in 
tegen het feit dat de Senaat nog onlangs 
besloot de uitstoot van broeikasgassen niet 
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te beboeten, of de recente wetswijziging van 
de milieuautoriteit die de definitie van 'routi
neonderhoud' verbreedde naar energiecentra
les, zoda~ nu ook de belangrijkste vervuilers 
met meer gemak hun bedrijven kunnen 
'moderniseren' zonder enige zuiveringsvoor
ziening te hoeven treffen. 

Kippen zonder kop 
Natuurlijk is het gelUid van de Vrienden 

van het Gemeen niet nieuw, ik hoor er ook 
een echo in van de veel radicalere visie van 
Michael Albert op de groepseconomie 
(Participatory Economics, zie 
www.parecon.org). Maar dat doet er niets aan 
af dat ook dit initiatief weer een 'goede 
ingang kan zijn naar een democratischer eco
nomisch leven. 

. Want het water begint inmiddels al te prutte
len, en kikkers schijnen te smaken naar kip. 
Hamvraag is dus of wij .zulke kippen zonder 
kop zijn , dat we de kikkersprong uit. de pan 
niet wagen. 

Sean Gonsalves (28) is journalist bij de Cape 
Cod TImes, columnist en commentator op 
ZNet (http://www.zmag.org/ znet.htm. 'een 
internetgemeenschap die sociale hervorming 
is toegedaan', onder wie verder ook mensen 
als Noam Chomsky, William Blum (zie Idee 
2003/ 2) en Naomi Klein). Bovenstaand com
mentaar werd op 22 november 2003 op ZNet 

. gepubliceerd onder de titel 'How to boil frogs 
to taste like chicken'. Vertaling: Arthur Olof. 
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