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3.. DE OUDE EN NIEUWE GRONDSTROMEN  

DE DECENTRALE PRODUCTIE komt er aan 

De nieuwe micro  economie zal de tendens van mondialisering naar regionalisering 
versnellen. 

Hierdoor ontstaat er minder massaproductie en meer kleinschaligheid en grotere 
verscheidenheid. 
 

1.. William Morris de bezieler van de Arts & Crafts beweging in 
Groot-Brittannië (1922), heeft destijds een gelijkaardige manier 
opgeroepen tot dit soort van beschaafde revolutie. Als prominent 
marxist stelde hij de ‘Revival of Handicraft’ voor als de weg naar 
de bevrijding van de arbeider van de dehumaniserende arbeidsverde-
ling in de industriële arbeid.  
William Morris, stelt vast dat de industrialisatie heeft geleid tot het 
produceren van vele waren ‘die niet nuttig zijn, alhoewel deze wel 
verkoopbaar zijn’  

Morris deelde de focus op het overnemen van ecologische standaarden als integraal voor 
een herdachte industrie in zijn boek 'Factory Work, As It Is and Might Be: ‘... onze 
fabriek mag geen smerig afval maken, geen water bevuilen, noch de lucht vervuilen met 
rook’ , en hij gaat zelfs zo ver dat hij ‘de Aarde, de Gemeenschappelijk Moeder’, een 
materieel element noemt.  

 
2.. In zijn boek Small is Beautiful uit 1973 deelt E.F. 
Schumacher een gelijkaardige voorspelling, als hij 
gedecentraliseerde productie lijkt te voorzien wanneer hij 
zegt ‘de armen van de wereld kunnen niet geholpen 
worden door massaproductie, enkel door productie 
door de massa’s’. Schumacher verbindt 
gedecentraliseerde productie met zowel duurzaamheid als 
Morrisachtige houdingen ten opzichte van machinerie als 

hij zegt; ‘De technologie van productie door de massa’s, gebruikmakend van het beste 
van de moderne kennis en ervaring is bevorderlijk voor decentralisatie, compatibel met 
de wetten van de ecologie, voorzichtig in het gebruik van schaarse grondstoffen en 
ontworpen om de mens te dienen in plaats van hem de dienaar te maken van de 
machines’.  
 

3.. Jeremi Rifkin : the third industial revolution - lateral power 
 
Bekijk deze video.  
http://vimeo.com/39678293 
 
De huidige energie-infrastructuur is verouderd en wordt kunstmatig in 

leven gehouden met subsidies. Het is een topdown infrastructuur gebaseerd op fossiele 
brandstoffen. Deze periode is nu op zijn einde. 
De omschakeling naar een groene energie is van 
levensbelang, het is een heel urgente kwestie 
omdat het gaat over het voortbestaan van de 
mensheid op deze planeet. We hebben geen tijd 
te verliezen.  
Dank zij de nieuwe communicatiemedia kunnen 
we de samenleving anders organiseren, de 
internetrevolutie zal zorgen voor een deel-
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economie = lateral power met decentale energieopwekking, dit is 'power to the people' , 
dit is 'lateral power'. 
  
Er is nu een internationale economische crisis die zijn roots vindt in de schaarste van 
grondstoffen en energie.  
Dit is begonnen in 2008 – zie Jeremi Rifkin: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m9wM-p8wTq4 
 
Onze steden zullen autonome steden worden die instaan voor hun eigen energie en 
andere levensbehoeften, dank zij deze laterale economie. Niet het bezit maar het gebruik 
van goederen wordt belangrijk. Dit heeft een diepgaande invloed op de wijze waarop we 
zullen wonen en werken: walk to work. 

4.. De transitiebeweging 

Rob Hopkins:  
”Het vermogen van de gemeenschappen om zichzelf te 
onderhouden is aangetast vanwege de afhankelijkheid van olie.”  
 
Niet de hedendaagse mode maar de visie op de samenleving van 
morgen als uitgangspunt voor de architectuur.  
 

Rob Hopkins, Brits architect, startte de “transitiebeweging” met het doel om van onderuit 
een dynamiek te ontwikkelen die onze samenleving op een zachte wijze kan omschakelen 
naar een maatschappij zonder fossiele brandstoffen. Hierbij staat de plaatselijke 
productie van energie en voedsel centraal.  
Ook de “slow food – movement “ past in deze filosofie: regionaal kwaliteitsvoedsel moet 
voorrang krijgen.  
Gezondheid, ecologie en economie gaan hand in hand in de transitiefilosofie.  
 
HARMONIEMODEL MET DE AARDE EN DE NATUUR  
Transitie  
o van mondiale naar regionale architectuur  
o van monocultuur naar biodiversiteit  
o van monotonie naar lokale en speelse culturele expressie.  

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m9wM-p8wTq4
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Michel Bauwens: De wereld redden. Met peer-to-peer 
naar een postkapitalistische samenleving 

Onze samenleving steunt op het absurde idee van materiële 
overvloed en immateriële schaarste. We doen alsof de planeet 
oneindig is en plegen er dermate roofbouw op dat het overleven 

van de menselijke soort in gevaar komt. Anderzijds bouwen we via auteursrechten en 
patenten artificiële muren rond menselijke kennis om sharing en samenwerking zo 
moeilijk mogelijk te maken. Het peer-to-peermodel, geïnspireerd door open source zoals 
Wikipedia, wil die logica omdraaien. 

Michel Bauwens ziet in nieuwe fenomenen zoals de 
samenwerkingseconomie, peer-to-peernetwerken, open 
source, crowdsourcing, fab labs, microfabrieken, de 
makersbeweging en stadslandbouw een weg naar een 
postkapitalistische samenleving, waarbij de markt zal 
onderworpen worden aan het algemeen belang. 

Net zoals het feodalisme ontstond binnen de schoot van de 
Romeinse slavenmaatschappij en het kapitalisme binnen het 
feodalisme, groeit ook binnen het kapitalisme het embryo van 
een nieuwe samenleving. Om de wereld te redden, dringt zich 
een herlokalisering van de productie op en een uitbreiding 
van globale samenwerking op vlak van kennis, code en 
design. 
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