
SCHAARSTE EN OVERVLOED: EEN STRIJD TUSSEN TWEE INTERPRETATIES VAN DE 
MENSELIJKE CONDITIE  

Author(s): Rutger Claassen 

Source: Tijdschrift voor Filosofie , EERSTE KWARTAAL 2007, 69ste Jaarg., Nr. 1 
(EERSTE KWARTAAL 2007), pp. 3-34  

Published by: Peeters Publishers/Tijdschrift voor Filosofie 

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40890136

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide 
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and 
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. 
 
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at 
https://about.jstor.org/terms

Peeters Publishers  and Tijdschrift voor Filosofie  are collaborating with JSTOR to digitize, 
preserve and extend access to Tijdschrift voor Filosofie

This content downloaded from 
�������������131.211.12.11 on Fri, 26 Mar 2021 10:38:16 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms

https://www.jstor.org/stable/40890136


 Ttjdschrifi voor Filosofie, 69/2007, p. 3-34

 SCHAARSTE EN OVERVLOED

 EEN STRIJD TUSSEN TWEE INTERPRETATIES
 VAN DE MENSELIJKE CONDITIE

 door Rutger Claassen (Utrecht)

 1. INLEIDING: SCHAARSTE EN OVERVLOED ALS PROBLEEM

 In het Nederlandse taalgebied heeft met de publicatie van Hans
 Achterhuis' invloedrijke Het rijk van de schaarste (1988) de positie dat
 schaarste een relatief verschijnsel is, stevige voet aan de grond gekregen.1

 Met "relatieve schaarste" doel ik hier op de opvatting dat het optreden
 van individuele en collectieve ervaringen van schaarste geen universele
 noodzakelijkheid is, maar slechts wat Achterhuis treffend noemt een
 "antropologische mogelijkheid".2 In een complex veranderingsproces
 wordt deze antropologische mogelijkheid vervolgens realiteit in de
 moderne, westerse samenleving. Relatieve schaarste is slechts de aan-
 duiding voor een algemene positie: wat precies ervaringen van schaarste

 RJ.G. CLAASSEN (1978) is promovendus aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit
 Utrecht en auteur van Het eeuwig tekort. Een filosofìe van de schaarste (Ambo, Amsterdam, 2004).

 1 Ik dank Joel Anderson, Karim Benammar, Marcus Diiwell en Bert van de Ven voor hun commen-
 taar op eerdere versies van dit artikel en de naar aanleiding daarvan gevoerde discussies. Ook dank ik de
 twee anonieme referenten van dit tijdschrift voor hun scherpzinnige punten van kritiek.

 2 Hans ACHTERHUIS, Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault, Baarn, Ambo,
 1988, p. 62.
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 4 Rutger CLAASSEN

 veroorzaakt, is immers nog voor velerlei nadere invulling vatbaar. In
 deze tekst zal ik echter niet alle mogelijke invullingen van deze meer
 algemene positie van relatieve schaarste inventariseren en afwegen.3 In
 plaats daarvan is mijn doei tweeledig.
 Ten eerste wil ik deze positie verdedigen tegen twee uitdagers van ver-
 schillende kanten. Deze noem ik voor het gemak "universele schaarste"
 en "universele overvloed". Universele schaarste steh dat schaarste een

 onontkoombaar kenmerk vormt van de menselijke condi tie en
 overvloed een onbestaanbare fantasie is. Universele overvloed steh het

 omgekeerde: de menselijke conditie is getekend door overvloed en
 schaarste is een fictie (dit zijn slechts eerste losse aanduidingen - de
 meer precieze invullingen komen hierna aan bod). Het möge duidelijk
 zijn dat deze twee uitdagers in diametraal tegengestelde richtingen
 bewegen; de één door schaarste te verabsoluteren (van mogelijkheid
 naar noodzakelijkheid), de ander door schaarste te ontkennen (van
 mogelijkheid naar onmogelijkheid). Ik zal beide posities telkens eerst in
 het algemeen bespreken en vervolgens uitwerken aan de hand van een
 leidende auteur. In het geval van schaarste is dat David Gauthier (par.
 2), in het geval van overvloed Georges Bataille (par. 3). Hun argu-
 menten beschouw ik ais de - voor zover mij bekend - filosofiseli
 meest interessante verdedigingen van genoemde posities.
 Het tweede doel van dit artikel is om uit deze kritische besprekingen

 van beide universele posities nieuwe inzichten te genereren voor de
 invulling die ik in Het eeuwig tekort (2004) aan de positie van "relatieve
 schaarste" heb gegeven. Het pluralistische antwoord op schaarste dat ik
 eerder - gebruik makend van het werk van Hannah Arendt - heb
 verdedigd, kan nu ingebed worden in een théorie waarin het
 voorkomen van schaarste en overvloed afhankelijk is van zowel de
 algemene handelingsstructuur als de speeifieke praktijken die in het
 geding zijn (par. 4).

 3 Zie daarvoor Rutger CLAASSEN, Het eeuwig tekort. Een filosofie van de schaarste, Amsterdam, Ambo
 Anthos, 2004, hoofdstukken 2-4.
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 SCHAARSTE EN OVERVLOED 5

 2. UnIVERSELE SCHAARSTE

 Ik begin met een korte uiteenzetting van de positie van universele
 schaarste en de historische context waarin zij ontstond (2.1). Daarna
 presenteer ik David Gauthiers argument voor deze positie (2.2) en ten
 slotte plaats ik daar enkele kritische kanttekeningen bij (2.3).

 2.1. Inleiding: universele schaarste als grondslag voor de economie

 Universele schaarste dankt haar invloed aan het feit dat het de stan-

 daardopvatting is die aan de moderne economische theorievorming ten
 grondslag ligt. Deze opvatting - die ik in het vervolg ook wel het
 "economisch schaarstebegrip" zal noemen - is het meest expliciet ver-
 woord door de econoom Lionel Robbins in diens invloedrijke An Essay
 on the Nature and Significance of Economic Science (1932) en in het
 Nederlands taalgebied onder anderen verdedigd door Pieter
 Hennipman.4 Het valt echter goed te beargumenteren dat hier een
 opvatting wordt geëxpliciteerd die al impliciet was in het werk van de
 grondleggers van de marginale nutstheorie aan het eind van de negen-
 tiende eeuw.5 Wat nu houdt deze opvatting in?

 Het menselijk handelen wordt gekenmerkt door permanente
 schaarste. De ratio hiervoor ligt in de economische visie op de struc-
 tuur van het menselijk handelen. Handelen impliceert het maken van
 keuzes en elke keuze impliceert het opofferen van een niet-gekozen
 alternatief. Dit offer duidt op een tekort - we zouden wel meer willen
 bereiken (namelijk zowel A als B) maar gegeven de beperkte tijd en
 beperkte middelen kunnen we alleen het nastreven van A of B kiezen.6

 4 Pieter Hennipman, Welvaartstheorie en economische politiek, Alphen a/d Rijn/Brussel, Samson
 Uitgeverij, 1977.

 5 Voor dit argument zie Nicholas Xenos, Scarcity and Modernity, London, Routledge 1989, p. 67 e.v.
 6 Strikt genomen hebben we aan het idee van beperkte tijd voldoende. Uiteindelijk is de eindige hori-

 zon van het mensenleven de ratio achter deze tijdsopvatting. Zie L. ROBBINS, An Essay on the Nature &
 Significance of Economic Science (3rd ed.), London, Macmillan, 1984, p. 12 e.v.
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 6 Rutger CLAASSEN

 Daarmee is schaarste noodzakelijkerwijs aan elke handeling verbonden.
 Anders gezegd: elke handeling heeft een "economisch aspect", dat in de
 economische wetenschap bestudeerd kan worden (andere aspecten,
 zoals ethische of esthetische, blijven daarnaast bestaan). Dit economisch
 schaarstebegrip berust op twee assumpties: (i) dat elk handelen (in zijn
 economisch aspect) kan worden geïnterpreteerd als het bevredigen van
 behoeften en (ii) dat onze behoeften in principe oneindig zijn. De
 tweede assumptie volgt logisch uit de eerste: als elk handelen behoeften-
 bevrediging impliceert, dan moeten er behoeften te bevredigen zijn
 zolang een mens handelt. Dit betekent dat de omvang van behoeften
 oneindig moet zijn, of althans meer dan in een mensenleven ooit
 bevredigd kan worden (hetzij dat nieuwe behoeften in de loop van de
 tijd ontstaan, hetzij dat een oneindige hoeveelheid al vooraf gegeven is).
 Alleen zo kan verklaard worden waarom een mens nooit ophoudt te
 handelen.7

 Deze invulling van de positie van universele schaarste mag niet ver-
 ward worden met een positie bekend uit de politieke filosofìe waarin
 betoogd is dat er "al tijd schaarste" heerst, namelijk de positie van David
 Hume - en in zijn voetspoor John Rawls - die stelt dat "gematigde
 schaarste" één van de "omstandigheden van rechtvaardigheid" {circum-
 stances of justice) is. Hume en Rawls betogen dat alleen in een situatie
 van 'gematigde schaarste' instituties van rechtvaardigheid zowel
 mogelijk als noodzakelijk zijn.8 In een samenleving die gekenmerkt

 7 De economische théorie spreekt meestal van voorkeuren {preferences) in plaats van behoeften.
 Handelen is dan handelen op basis van voorkeuren en elke voorkeur komt tot stand vanwege
 onderliggende behoeften en Verlangens. In de standaard consumententheorie vertaalt schaarste zieh in
 het axioma van niet-bevredigbaarheid (non-satiation) . Zie voor een voorbeeld in een economisch tekst-
 boek Hal. R. VÀRIAN, Intermediate Microeconomics. A Modem Approach, New York, W.W. Norton &
 Company (6th ed.), 2003, p. 43-44. Voor een kritische bespreking van dit axioma zie Bernard
 HODGSON, Economics as a Moral Science, Berlin/Heidelberg, Springer Verlag, 2001, p. 7 en 51 e.v.
 8 David HUME, An Enquiry Concerning the Principles of Morals, New York, Oxford University Press,
 1 998 [ 1 75 1 ], p. 83-86 en A Treatise of Human Nature, New York, Oxford University Press, 2000 [ 1 739-
 1740], p. 312-313; John Rawls, A Theory of Justice, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 110.
 Voor een uitstekende bespreking van Hume en andere liberale filosofen over schaarste, zie Nicholas
 Xenos, Scarcity and Modernity en 'Liberalism and the Postulate of Scarcity', in: Political Theory, Vol. 15,
 issue 2, 1987, p. 225-243.
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 SCHAARSTE EN OVERVLOED

 wordt door overvloed, zo stelt Hume, is rechtvaardigheid niet nodig,
 want iedereen heeft er meer dan genoeg.9 In een samenleving geken-
 merkt door extreme schaarste daarentegen is rechtvaardigheid niet
 mogelijk, want iedereen zal zijn eigen recht proberen te halen.10 Beide
 zijn echter niet aan de orde: de normale toestand van een samenleving
 is er namelijk feitelijk altijd een van "gematigde schaarste". Dit idee
 impliceert (i) dat het mogelijk is de toestand van een samenleving te
 evalueren aan de hand van een schaal van extreme overvloed naar

 extreme schaarste, (ii) waarbij schaarste en overvloed worden bepaald
 aan de hand van de hoeveelheid middelen die in die samenleving
 voorhanden zijn. Zijn er weinig middelen, dan is de samenleving arm,
 zijn er veel dan is zij welvarend. Een dergelijke evaluatie van schaarste
 en overvloed baseert zieh dus uitsluitend op de hoeveelheid voorhanden
 middelen. Dat is in tegenspraak met het economische schaarstebegrip,
 waarin schaarste namelijk Staat voor de relatie tussen behoeften ener-
 zijds en middelen anderzijds, dus in die zin een relationeel begrip is.
 Vanuit het latere, economische perspectief is Humes niet-relationele
 schaarstebegrip daarom verwarrend. Een hoge positie op de schaal van
 middelen zou beter "welvaart" (in plaats van overvloed) genoemd kun-
 nen worden en een läge positie "armoede" (in plaats van schaarste). Een
 situatie van relatieve welvaart sluit de ervaring van schaarste in het
 geheel niet uit; net zoais een situatie van relatieve armoede samen kan
 gaan met de ervaring van overvloed.

 De theoretische consequenties van zo'n niet-relationeel schaarstebe-
 grip verschillen in twee opzichten van die van het relationele begrip uit
 de economic Ten eerste stelt het andere eisen aan de rechtvaardiging
 van het begrip. Hume doet een beroep op de menselijke beperkingen

 9 "For what purpose make a partition of goods, where every one has already more than enough? Why
 give rise to property, where there cannot possibly be any injury? Why call this object mine, when, upon
 seizing of it by another, I need but stretch out my hand to possess myself of what is equally valuable?"
 HUME, Enquiry, p. 83.

 10 "But where the society is ready to perish from extreme necessity, no greater evil can be dreaded
 from violence and injustice; and every man may now provide for himself by all the means, which pru-
 dence can dictate, or humanity permit." HUME, Enquiry, p. 85.
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 8 Rutger CLAASSEN

 (vergeleken met andere dieren) en de aard van de de mens omringende
 natuur om te beredeneren dat er altijd "gematigde schaarste"' heerst.11
 Schaarste is bij hem dan ook alleen universeel voor zover deze factoren
 constant zijn. Het economisch schaarstebegrip daarentegen legt
 schaarste in de structuur van het handelen. Daarmee wordt het een

 noodzakelijk onderdeel van de menselijke conditie. Een tweede verschil
 is de functie van het schaarstebegrip in het normatieve betoog. Bij
 Hume en Rawls gaat het erom de weg vrij te maken voor de oprichting
 van instituties van rechtvaardigheid, terwijl in de economische théorie
 de rationele keuze - in de vorm van nutsmaximalisatie, het zo efficient

 mogelijk omgaan met de beperkte middelen - het probate antwoord
 op schaarste is (dit kan zowel de vorm aannemen van een gedragshy-
 pothese in de positieve economie als van een voorschrift in de nor-
 matieve economie). Deze twee uitkomsten zijn overigens intern met
 elkaar verbonden, in zoverre dat Humes instituties van rechtvaardigheid
 bestaan uit een regeling voor de bescherming van eigendomsrechten, die
 op hun beurt uitgeruild kunnen worden in de context van de markt -
 de paradigmatische institutie waarop de economie haar rationele
 keuzetheorie toepast.

 Het economisch schaarstebegrip wordt zelden expliciet verdedigd.
 Men neemt meestal genoegen met een verwijzing naar de exogeniteit
 van preferenties: de economie neemt bij de bestudering van de
 economische werkelijkheid preferenties als gegeven. Het ontstaan van
 schaarste valt daarmee buiten het blikveld.12 Dit wordt vaak genoeg
 opgemerkt, maar meestal wordt dan gedacht aan het feit dat de
 economie de inhoud van die preferenties als gegeven beschouwt: zij
 treedt niet in de vraag waarom mevrouw Janssen een voorkeur heeft

 11 Zie ook Rutger CLAASSEN, Het eeuwig tekort, p. 51-55.
 12 Zie voor kritische besprekingen van dit punt Michael S. MacPherson, Want Formation,

 Morality and Some "Interpretative" Aspects of Economic Inquiry', in: Norman Haan et al., Social
 Sciences as Moral Inquiry, New York, Columbia University Press, 1983, p. 96-124; en Samuel BOWLES,
 'Endogenous Preferences: The Cultural Consequences of Markets and other Economic Institutions',
 Journal of Economic Literature, Vol. XXXVI, 1998, p. 75-111.
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 voor bontjassen boven leren jassen. Voor de schaarstedefinitie is echter
 van meer belang dat de economie de vorm van preferenties als gegeven
 beschouwt; beter gezegd, dat zij uitgaat van een vaste structuur van het
 handelen, waarin keuzes gemaakt worden op basis van een ordening van
 preferenties die voldoet aan de bekende fórmele eisen die de rationele
 keuzetheorie daaraan steh (transitivi teit, compleetheid, etc.).13 Over de
 toepasbaarheid van deze fórmele eisen is veel geschreven, maar op de
 basale handelingsstructuur wordt in de economie zelden gereflecteerd.
 Gauthier doet wél een poging deze handelingsstructuur filosofiseli te
 verdedigen.

 2.2. Gauthiers aanval op Utopia

 In zijn boek Morals by Agreement (1986) presenteert David Gauthier
 het volgende argument voor de correetheid van het economisch
 schaarstebegrip. Het begint met het gedachtenexperiment van een
 Utopia waarin overvloed heerst. Dit houdt voor Gauthier in dat alle
 instruméntele activiteiten overbodig zijn geworden, waardoor men zijn
 dagen slijt met intrinsieke activiteiten, dat wil zeggen het speien van
 allerlei vormen van "sport en spei" {games). Zowel instruméntele als
 intrinsieke activiteiten worden volgens Gauthier gekenmerkt door
 "zoeken en streven" {seeking and striving) . Het verschil is dat bij intrin-
 sieke activiteiten dit zoeken en streven betrekking heeft op niet-noodza-
 kelijke, vrij willig opgelegde obstakels {unnecesary obstacles voluntarily
 imposed). Het voorbeeld dat hij geeft is dat van wetenschappelijke
 onderzoekers die een opgave maken terwijl ze weten dat de antwoorden
 achter in het boek staan. Gauthiers afwijzing van dit schaarsteloos
 Utopia berust op de Stelling dat het voor een mens niet voldoende is om
 te zoeken en te streven. Het is ook nodig om daarmee iets te kunnen
 "bereiken of bezitten" {arriving and possessing. Een waardevol leven

 13 Zie voor een overzicht van die eisen bijvoorbeeld Daniel M. Hausman en Michael
 S. McPherson, Economie Analysis and Moral Philosophy^ Cambridge, Cambridge University Press,
 1996.
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 10 Rutger CLAASSEN

 moet daarom volgens Gauthier activiteiten bevatten met werkelijke
 doelen {real goals), een leven met louter intrinsieke activiteiten (dat wil
 zeggen met louter vrijwillig aan onszelf opgelegde obstakels) is het niet
 waard geleefd te worden. Omdat dit moreel inzicht volgens Gauthier
 (impliciet) door iedereen wordt onderschreven, beschouwt iedereen al
 zijn activiteiten als instrumented, waardoor we in een wereld van
 schaarste leven en niet in Utopia.14 Hij drukt dit nog eens pregnant uit
 in de conclusie:

 The idea of a human society based not on scarcity but on plenitude is chimeri-
 cal; to overcome scarcity would be to overcome the conditions that give
 human life its point.15

 Nu zou kunnen worden tegengeworpen dat het feit dat een mensen-
 leven om waardevol te zijn tenminste deels instruméntele activiteit moet
 omvatten, nog niet betekent dat er geen plaats is voor een ander deel aan
 intrinsieke activiteit. Wordt dat niet bevestigd door het feit dat ons
 menselijk leven inderdaad deels uit intrinsieke activiteiten (spel)
 bestaat? Dat zou betekenen dat we toch ten dele in overvloed leven?

 Maar Gauthier heeft daar een paradoxaal antwoord op:

 In our non-Utopian world games have point because they are part of a life that
 is not mere game-playing. They offer us respite from activities that relate to
 necessary obstacles. And so games have instrumental value for us: we enjoy the
 freedom to create our own obstacles. But in Utopia we should have nothing
 but that freedom. In our world the point of games is to have no point beyond
 themselves; in Utopia they would lack that point.16

 Door aldus de betekenis van "instrumented" op te rekken, bevestigt
 Gauthier de eerste assumptie van de economische schaarsteopvatting,
 dat al het handelen uitdrukking is (of moet zijn) van behoeftebevredi-

 14 Dit moreel oordeel is dus bij hem tegelijkertijd een uitspraak over de wereld: de overtuiging dat
 ons handelen niet slechts spel moet zijn, dringt zieh zo dwingend aan de mensen op dat zij er volgens
 Gauthier naar handelen en Utopia afwijzen, waardoor wat in théorie nog denkbaar is in de werke-
 lijkheid nooit gerealiseerd wordt.

 15 David GAUTHIER, Morals by Agreement, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 333.

 16 Gauthier, ibid., p. 332.
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 SCHAARSTE EN OVERVLOED 11

 ging, namelijk van instruméntele activiteit, van een streven dat de
 mogelijkheid van een bereiken omvat. Hij meent dan ook dat inwoners
 van het denkbeeidige Utopia waarschijnlijk al snel zouden weigeren om
 slechts te speien en zichzelf zouden wijsmaken dat hun spel vitaal is voor
 hun overleven. En als we hen duidelijk zouden weten te maken dat hun
 spel werkelijk geen verder doel dient, dan zouden ze hun leven opvatten
 als futiel, als "a mere stage play or empty dream".17

 2.3. Kanttekeningen bij universele schaarste

 De kern van Gauthiers argument drukt de grondovertuiging van uni-
 versele schaarste op pregnante wijze uit: wij leven in een wereld van
 schaarste omdat wij ons handelen niet anders zinvol kunnen maken dan
 door het voor te stellen als een poging om één of andere behoefte te
 bevredigen en daarmee een tekort op te heffen. Schaarste wordt in dit

 17 GAUTHIER, ibid., p. 331. Gauthier han teert nog een tweede argument voor de universaliteit van
 schaarste, dat vertrekt vanuit Marx' beroemde citaat over de man die 's morgens jaagt, s middags vist en
 s avonds criticus is. Marx' visioen zou in een eventueel Utopia werkelijkheid zijn, meent Gauthier, maar
 zijn realisering is onmogelijk: "And indeed, a person must be able to do these things; in Utopia there
 can be no scarcity even in the modes of self-realization. Every form of life must be equally and fully
 accessible to everyone. It should be evident that this is quite impossible. Even if we suppose material
 scarcity entirely overcome, there would remain scarcity in the forms of human fulfillment. No human being
 is capable of realizing in herself, all of the possible modes of human activity. She cannot be a concert
 pianist in the morning, a nuclear physicist in the afternoon, a neuro-surgeon in the evening and a novel-
 ist after dinner [...] Each of us can realize in herself only one of the many possible lives that together
 make up human flourishing. Even if we detach each of these lives from its instrumental point, suppos-
 ing that we could be fulfilled in activities engaged in only as games, we find scarcity recurring in the var-
 ieties of games that an individual could master" (Gauthier, ibid., p. 334, cursivering van mij). Zelfs als
 we in al onze activiteiten alleen zouden kunnen spelen, dan nog zou onze behoefte aan variatie in de
 vormen van zelf-realisatie voor schaarste zorgen. Volgens dit argument zijn behoeften daadwerkelijk
 oneindig - maar is Gauthiers antropologie geloofwaardig? Wie zou zieh in alle denkbare le-
 vensvervullingen willen bekwamen? Is niet juist het zieh vastpinnen op en beperken tot bepaalde
 invullingen de charme van elk mensenleven en een belangrijke bron van identiteitsvorming? Bovendien
 hebben mensen ook behoeften aan routine en zekerheid. Deze antropologie dankt haar zeggingskracht
 eerder aan een modieuze voorstelling van de nooit-bevredigde mens dan aan een filosofiseli en empirisch
 verdedigbare interpretatie van de condition humaine. Een eindeloze verveling met de gekozen le-
 vensvervullingen en daaruit voortvloeiende behoefte aan variatie is eerder een pathologie dan een nor-
 male levenswiize.
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 12 Rutger CLAASSEN

 denkpatroon gedefinieerd als een ervaring die al het instruméntele han-
 delen kenmerkt (elk streven naar een doel met bepaalde middelen is het
 opheffen van een behoefte van de handelende persoon aan het bereiken
 van dat doel), en al het handelen is instrumenteel handelen. Deze kop-
 peling van schaarste aan instruméntele activiteit maakt de scheidslijn
 tussen schaarste en overvloed identiek aan die tussen instruméntele en

 intrinsieke activiteit. En deze is op haar beurt volgens Gauthiers defini-
 tie identiek aan de scheidslijn tussen handelingen met noodzakelijke
 obstakels en handelingen met vrijwillig opgelegde obstakels. Ik zal deze
 identiteiten for the sake of argument accepteren en binnen dit denkka-
 der twee bedenkingen inbrengen.
 De eerste bedenking houdt verband met Gauthiers definitie van
 intrinsieke activiteit aan de hand van vrijwillig opgelegde obstakels en
 instruméntele activiteit aan de hand van niet-vrijwillig opgelegde
 obstakels. Hierdoor rijst de vraag wanneer een obstakel nu eigenlijk
 noodzakelijk is. Gauthier lijkt te denken aan obstakels waarvan de oor-
 sprong op de één of andere manier extern aan de actor is. Tegelijk geeft
 hij echter zelf aan dat het onze eigen weigering is ons handelen te
 beschouwen als een strijd tegen vrijwillig opgelegde obstakels (als
 zomaar een oefening, een spei), die de weg naar Utopia verspert. Voor
 zover wij zélf geloven dat we uit noodzaak handelen, heerst er voor ons
 schaarste; voor zover wij zelf geloven dat we in vrijwilligheid handelen,
 bevinden we ons in een staat van overvloed. De "objectieve noodzaak"
 om met ons handelen dit of dat doel te bereiken kan Gauthier dus niet

 volhouden en hij doet daar ook geen poging toe. Maar als wij ons op de
 een of andere wijze deze noodzaak zelf opleggen, is er dan nog wel
 sprake van noodzaak? Evenzeer valt te verdedigen dat al ons handelen
 een poging is in vrijwilligheid aanvaarde obstakels te overwinnen, wat
 zou betekenen dat het volledig door overvloed wordt gekenmerkt. In
 ieder geval volgt uit Gauthiers eigen redenering dat schaarste niet uni-
 verseel hoeft te zijn. Zij is dat alleen als we de noodzaak voor al ons han-
 delen accepteren, en die acceptatie berust op het eerder genoemde
 moreel oordeel dat alleen instruméntele activiteit een mensenleven

 waardig is.
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 SCHAARSTE EN OVERVLOED 1 3

 De tweede bedenking heeft betrekking op de juistheid van dat moreel
 oordeel zelf. Gauthiers negatieve visie op intrinsieke activiteit als een
 "leeg spel" blijkt niet alleen uit het moreel oordeel dat een leven dat uit-
 sluitend uit zulk spel bestaat waardeloos is. Het blijkt ook uit de kunst-
 matige manier waarop hij intrinsieke activiteit in onze werkelijke wereld
 toch nog als instrumented weet te definieren (door te zeggen dat het
 een "point" heeft, namelijk tegenwicht te zijn tegen volledig instru-
 méntele activiteit).18 De achterliggende reden voor deze negatieve
 waardering lijkt te zijn dat Gauthier meent dat intrinsieke activiteit
 geen daadwerkelijke betekenis voor ons kan hebben; we kunnen er niets
 mee "bereiken" of "verwerven" (het genoemde voorbeeld van de weten-
 schappelijke onderzoekers is veelzeggend). Zijn eis lijkt te zijn dat er in
 ons handelen iets "op het spel moet staan" (in dit verband een para-
 doxale formulering), dat er een werkelijk commitment 'út moet spreken,
 dat het resultaat van het handelen voor ons betekenisvol of waardevol

 moet zijn. Maar waarom zou dat niet het geval kunnen zijn bij intrin-
 sieke activiteit? Het feit dat wij daarin zelf onze obstakels kiezen, neemt
 de mogelijkheid van commitment, betekenis- en waardevolheid toch niet
 weg? Sterker nog, zijn het niet vaak juist activiteiten waarin wij zelf onze
 obstakels kiezen, die voor ons het meest van waarde zijn en waarin wij
 uitdrukken wie wij willen zijn, door de projecten te formuleren die voor
 de vorming van onze persoonlijke identiteit van belang zijn?
 De door Gauthier gebruikte metafoor van het spel is daarom ver-
 raderlijk: zij suggereert frivoli teit en gebrek aan ernst, terwijl intrinsieke
 activiteiten van oudsher juist geassocieerd zijn met levensvervullende
 bezigheden als politieke activiteit en filosofische contemplatie. We
 hoeven onszelf dus helemaal niet wij s te maken dat alies wat we doen
 instrumenteel noodzakelijk is; we zijn heel goed in staat (ook) vrijwillig

 18 Het is alsof hij zegt dat de waarde van vrije tijd is om vrijaf te hebben en uit te rusten van werk en
 dat vrije tijd daarom (als rustpauze) in hetzelfde procès is opgenomen als werk en er niet wezenlijk van
 verschilt. Zou het leven één grote vakantie zijn, dan vervalt deze functie en wordt de vrije tijd een last;
 wat reden is om dat niet na te streven als invulling van een volwaardig mensenleven. Maar het laatste
 punt, dat op zichzelf genomen correct is, doet niets af aan het feit dat als complement van werktijd, vrije
 tijd wel degelijk een eigen waarde heeft, die niet tot rust-van-werk gereduceerd kan worden.
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 14 Rutger CLAASSEN

 gekozen handelingen als waardevol te beleven.19 Dat perkt de greep van
 de schaarste (zoals door Gauthier zelf gedefinieerd) aanzienlijk in. De
 consequenties hiervan komen verderop (in 4.1.) aan de orde - laten we
 ons eerst het denken vanuit universele overvloed nader bezien.

 3. Universele Overvloed

 De positie van universele overvloed wordt meestal naar voren
 gebracht in een poging de hégémonie van het denken in termen van
 schaarste te doorbreken. Eerst zal ik kort dit denken over overvloed aan

 de hand van enkele voorbeelden inleiden (3.1.), vervolgens de over-
 vloedstheorie van Bataille weergeven (3.2.) en ten slotte deze op enkele
 onderdelen kritiseren (3.3.).

 3.1. Inleiding

 In tegenstelling tot de positie van universele schaarste kent de positie
 van universele overvloed geen dominante plaats in een bepaalde vak-
 wetenschap of in de filosofie. Sterker, er is eigenlijk niet één positie die
 als zodanig geïdentificeerd kan worden. Er is slechts een gemeenschap-
 pelijk onbehagen over hetzij de economische théorie gebaseerd op de
 schaarsteconditie, hetzij de welvaartscreërende tredmolen van het kapi-
 talisme. Dit onbehagen uit zieh vervolgens in allerlei theoretische
 richtingen. Daarbij kunnen we net als bij schaarste (zie 2.1.) ook bij
 overvloed een onderscheid maken tussen een relationeel en een niet-

 relationeel begrip.

 19 Gauthiers tegenargument zou op dit punt kunnen zijn dat zodra een activiteit voor ons een "point"
 heeft, zij instrumented is. Maar dat is in tegenspraak met zijn eigen definitie, waarin het verschil tussen
 instrumented en intrinsiek wordt bepaald door de aard van de obstakels in het handelen. Hij zou er
 natuurlijk voor kunnen kiezen deze laatste definitie los te laten en instrumented handelen nu te
 definieren als handelen dat een "point" heeft. In zo'n brede definitie is waarschijnlijk alie handelen
 inderdaad instrumented, maar dat zegt dan nog weinig. Alleen in de beperktere definitie is de associ-
 ane van instrumented handelen met schaarste betekenisvol.
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 Het niet-relationele overvloedsbegrip is niets meer dan de positie dat er
 sprake is van een grote hoeveelheid middelen, dat wil zeggen een grote
 welvaart. Een voorbeeld hiervan biedt het recente werk van Peter

 Sloterdijk. Hij betoogt dat de mens door de enorme welvaartsstijging in
 de afgelopen eeuw een nieuwe fase van luxe en consumptie is bin-
 nengetreden. Dit wordt volgens hem ontkend door een ideologie die
 zieh vasthoudt aan het denken in termen van armoede en nood.20 Deze

 ideologie mist daarmee elke aansluiting met het nieuwe tijdperk dat is
 aangebroken: "Was immer von der Allianz moderner Mangelanwälte
 vorgebracht wird, von conditio-humana-Vsychologen, Trauma-
 Expressionisten, Vanitas-Asketen und Akademischen Besuchern im
 Land der fortbestehenden Armut, um Einwände gegen das Ereignis
 Überfluß anzumelden: es läßt sich nicht mehr mit ausreichenden

 Gründen leugnen, daß die Irritationen der gegenwärtigen 'Gesellschaft'
 fast ausnahmslos von ihrem Reichtum erzeugt werden."21 Omdat dit
 blijven denken in termen van tekort geen recht doet aan de welvaart
 pleit Sloterdijk voor een nieuwe filosofie, die van "den bereicherten
 Menschen, dessen Lage mittels einer Theorie der Appetite, der
 Optionen, der Launen und Begehrensflüsse zu deuten ist", en zoekt
 inspiratie bij de vrije mens van Nietzsche, wiens rijkdom zieh in het
 "primaat van het geven" uitdrukt.22

 Voor zover Sloterdijk zieh baseert op de westerse welvaart, is zijn
 begrip van overvloed eerder contingent, afhankelijk van de "toevallig"
 aanwezige welvaart, dan universeel: het doelt niet op de menselijke con-
 ditie als zodanig.23 lets dergelijks zien we bijvoorbeeld ook in de

 20 Peter SLOTERDIJK, Schäume (Sphären, Band IIIJ, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2004,
 p. 678-698. Zie ook het hoofdstuk 'Umwertung aller Werte: Das Prinzip Überfluß' in: Peter
 SLOTERDIJK, Im Weltinnenraum des Kapitals. Für eine philosophische Theorie der Globalisierung, Frankfurt
 am Main, Suhrkamp Verlag, 2005, p. 349-364.

 21 Sloterdijk, Schäume, p. 680.
 22 Ibid., p. 685-687. Op de mérites van dit alternatici kan ik in dit bestek niet ineaan.

 23 Verwarrend is overigens dat hij die laatste mogelijkheid ook onderzoekt en zo tegelijkertijd bij een
 relationeel overvloedsbegrip uitkomt, zonder zieh ogenschijnlijk van een spanning bewust te zijn. Dit
 gebeurt wanneer hij zieh rieht tegen Arnold Gehlens antropologie van het menselijk tekort en betoogt
 dat de mens van zichzelf altijd al een "Luxuswesen" is geweest {ibid., p. 699-71 1). Tegen Gehlens notie
 van de mens als een " Mangel wesen", een wezen dat onaangepast, ongespecialiseerd en onontwikkeld is,
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 16 Rutger CLAASSEN

 klassieker The Affluent Society (1958) van de econoom John Kenneth
 Galbraith. Zijn argumenten om de balans tussen de verschillende doe-
 len van economische activiteit (gelijkheid, zekerheid, productie) te her-
 ijken en minder nadruk te leggen op de omvang van de productie,
 berusten op het idee dat de "conventionele wijsheid" uit een tijd van
 relatieve armoede niet meer opgaat in een tijd van relatieve welvaart. Nu
 de productie van private goederen groot is, is de bevrediging daarvan
 onderhevig aan afnemende meeropbrengsten.24 Wat daar verder ook
 inhoudelijk van zij, ook hier wordt een beroep gedaan op het vigerende
 welvaartsniveau in een poging om het denken in termen van schaarste
 te bestrijden.25

 Anders liggen de zaken in de antropologische traditie, waar door
 leden van de school van de "substantivisten" als Karl Polanyi en
 Marshall Sahlins kritiek werd geuit op het economisch schaarstebegrip
 door te wijzen op het bestaan van "societies of affluence" in primitieve
 stammensamenlevingen.26 Overvloed werd door hen als een relationeel
 begrip opgevat: ook in relatieve armoede (dus met weinig middelen,
 vergeleken met het huidige westerse welvaartspeil) werd door de
 genoemde primitieve samenlevingen overvloed ervaren, een overschot

 plaatst Sloterdijk het evolutionaire succès van de mens: als Gehlen gelijk zou hebben, is het toch niet te
 begrijpen dat de mens in de natuur heeft kunnen overleven? Uit een analyse van Gehlens eigen basis-
 concepten van "wereldopenheid" ( Weltoffenheit) en "ontlasting" (Entlastung) volgt volgens Sloterdijk de
 aan Gehlens intenties tegengestelde condusie dat de mens overvloedswezen is. De wereldopenheid van
 de mens leidt volgens Gehlen tot een structurele overbelasting: hij lijdt onder een "overvolheid aan
 waarnemingsindrukken en aan ervarings- en handelingsmogelijkheden". Om daarmee om te gaan
 probeert de mens vervolgens zichzelf te ontlasten; mechanismen te ontwerpen ter vereenvoudiging en
 om het leven berekenbaarder en hanteerbaarder te maken. Uit deze weergave van Gehlen haalt
 Sloterdijk zijn gelijk: de ontlasting dient om met overvloed om te gaan {ibid., p. 709-710).
 24 John Kenneth GALBRAITH, The Affluent Society, London, Penguin Books, 1998 [1958], p. 118-

 120.

 25 Galbraith zag in ieder geval wel dat beide dimensies met elkaar verbunden zijn: de relatie tussen
 behoeften en middelen is volgens hem gevoelig voor het absolute niveau van welvaart - naarmate dat
 hoger is, zou de ervaring van schaarste eerder te vermijden moeten zijn. Alleen het economisch systeem
 zelf, met zijn Verlangens creërende industrie, verhindert volgens hem dat deze schaarste vermeden
 wordt.

 26 Marshall SAHLINS, Stone Age Economics, New York, Aldine de Gruyter, 1972; Karl POLANYI, The
 Economy as Instituted Process', in: M. Granovetter and R. SWEDBERG (Eds.), The Sociology of
 Economic Life (2nd ed.), Boulder Colorado, Westview Press, 2001, p. 31-50.
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 van middelen ten opzichte van de behoeften. De overvloed uitte zieh
 vooral door een relatief korte werkdag en een relatief laag consump-
 tieniveau, beide afgestemd op het voorzien in de als noodzakelijk
 ervaren behoeften. Niettemin vinden we ook bij deze antropologen
 geen (filosofiseli) uitgewerkt overvloedsbegrip, waarin de overvloed on-
 dubbelzinnig als een onderdeel van de menselijke condi tie wordt
 beschreven. Bataille biedt zo'n begrip wel.

 3.2. Bataille en de noodzakelijke verspilling van het leven

 Voor Bataille is niet tekort maar overvloed het centrale probleem van
 de mens.27 De reden daarvoor is dat elk organisme in principe meer
 energie ontvangt - in eerste instantie van de zon - dan nodig is om
 te overleven.28 Deze energie moet uitgegeven worden en dat kan op twee
 manieren. Ten eerste kan zij benut worden voor groei (eerst groei van
 het eigen organisme en later voortplanting). Deze groei loopt echter vol-
 gens Bataille tegen de grenzen van de ruimte op aarde aan. Bij een
 oneindige groei van Organismen zou daardoor de druk {pression) te hoog
 oplopen. Voor een deel kan die druk worden ontweken door de beschik-
 bare ruimte op aarde uit te breiden (de moderne technologie is daarvan
 een voorbeeld, die een explosieve bevolkingsgroei mogelijk maakt),
 maar uiteindelijk steh de natuur fysieke grenzen.29 Daarom is de tweede
 oplossing noodzakelijk, namelijk de verspilling of nutteloze uitgave van
 energie.

 Si Ton envisage la vie dans son ensemble, il n'y a pas réellement croissance
 mais maintain du volume en général. Autrement dit, la croissance possible est
 réduite à une compensation des destructions opérées. J'insiste sur le fait qu'il

 27 Georges Bataille, La part maudite, Parijs, Minuit, 1 967 (waaronder het artikel 'la notion de
 dépense'), p. 52. Zie ook Georges BATAILLE, 'L'économie à mesure de l'univers', in: Georges BATAILLE,
 Oeuvres completes, (Tome VII), Parijs, Gallimard, 1970-1988, p. 7-16. Voor een hedendaagse visie op
 overvloed in de lijn van Bataille, zie Karim Benammar, Overvloed. Diemen, Veen Magazines, 2005
 p. 33-38. Daarnaast wordt Batailles economische visie besproken in Rob HUNDMAN, 'Verspillen en nut-
 teloos consumeren', Filosofie in Bedrijf, jaargang 16, nr. 2/3, sept. 2004, p. 50-61.

 28 Bataille, La part maudite, p. 59-60.
 29 Ibid, p. 52.
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 18 Rutger CLAASSEN

 n'y a pas généralement de croissance, mais seulement sous toutes les formes
 une luxueuse dilapidation d'énergie! L'histoire de la vie sur terre est princi-
 palement l'effet d'une folle exubérance.30

 De natuur heeft zelf al in enkele vormen van "destructie" van energie
 voorzien: Bataille noemt de voedselketen waarin dieren elkaar opeten,
 de dood in het algemeen, en seksuele activiteit. Voor de mens is dat ailes
 echter niet genoeg. Daarom noemt Bataille een bonté verzameling van
 activiteiten waarin mensen hun energie kunnen uitleven, van het ver-
 gären van juwelen tot het brengen van offers, van competities in spel tot
 de productie van kunst.31 Ook de economie is echter een vorm van
 uitleven van energie, net als de oorlog.32 Deze laatste categorieën maken
 duidelijk dat het spenderen van het teveel aan energie een onontkoom-
 bare wetmatigheid is die desnoods op destructieve wijze geschiedt.
 Zowel de traditionele potlach, waarbij men zijn rivalen aftroeft door ri-

 tueel de eigen rijkdommen te vernietigen, als de massaie vernietigingen
 van de wereldoorlogen beschouwt Bataille als voorbeelden van een te ver
 opgehoopte productie die te niet moet worden gedaan om ruimte te
 maken voor nieuwe groei.
 Uit deze metafysisch getinte analyse ontwikkelt Bataille een nor-
 matieve kritiek op de manier van omgaan met overvloed in de moderne
 samenleving. Bataille steh dat de moderne mens weigert te erkennen dat
 de mens ten principale in overvloed leeft en krampachtig vasthoudt aan
 het idee dat schaarste het leven kenmerkt. Hij bekritiseert in dat kader
 zowel de moderne economie als de klasse die zij vertegenwoordigt, de
 bourgeoisie. De economische wetenschap beschouwt hij als een ontken-
 ning van de basale wetmatigheden die aan elk leven ten grondslag
 liggen. Zij steh volgens Bataille namelijk dat productie en accumulatie
 het doel zijn van economische activiteit, waar juist het weggeven en

 ™ Ibid., p. 71.
 31 Ibid., p. 29-30.
 32 Ibid,p. 31-35 en 62-64.
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 spenderei! centraal zouden moeten staan. Bataille hekelt deze menta-
 liteit, en bekritiseert de bourgeoisie die haar historische verplichting om
 haar rijkdom uit te geven ontkent.

 En tant que classe possédant la richesse, ayant reçu avec la richesse l'obligation
 de la dépense fonctionelle, la bourgeoisie moderne se caractérise par le refus de
 principe qu'elle oppose à cette obligation. Elle s'est distinguée de l'aristocratie
 en ce qu'elle n'a consenti à dépenser que pour soi, à l'intérieur d'elle-même,
 c'est-à-dire en dissimulant ses dépenses, autant que possible, aux yeux des
 autres classes.33

 Het is juist het bestaan van deze mentaliteit bij de rijken die voor
 Bataille de oorzaak vormt van het feit dat anderen (de armen) helemaal

 geen overvloed ervaren. De klassenstrijd ziet hij als een gevolg van deze
 weigering van de bourgeoisie om haar rijkdommen te delen. Een
 denkbeeldig tekort bij sommigen (die menen te moeten groeien in
 plaats van verspillen) leidt zo tot reële tekorten bij anderen. Alle Orga-
 nismen zitten elkaar bij hun streven naar groei in de weg: de druk
 plaatst ongelijke wezens in een concurrentie met elkaar, met als resultaat
 een ongelijke onderlinge verdeling.34

 3.3. Kanttekeningen bij universele overvloed

 Batailles conceptie van overvloed is op verschillende wijzen bekri-
 tiseerd. Zo is er kritiek geuit op de wijze waarop hij het antropologisch
 materiaal over primitieve samenlevingen heeft geïnterpreteerd als aan-
 wijzing dat deze samenlevingen wel volgens het overvloedsprincipe leef-
 den.35 Een ander kritiekpunt betreft het gebrek aan helderheid van de
 oplossing, het alternatief dat hij in gedachten heeft voor de kapitalisti-

 33 Ibid., p. 38.
 34 Ibid., p. 71. De totale hoeveelheid energie is immers meer dan toereikend: "Pour la matière vivante

 en général, l'énergie est toujours en excès [...] C'est à l'être vivant particulier, ou aux ensembles limités
 d'êtres vivants, que le problème de la nécessité se pose." {ibid, p. 61)
 35 Michael RICHARDSON, 'Expenditure and the General Economy', in: Michael RICHARDSON,

 Georges Bataille, London, Routledge, 1994, p. 67-96, zie p. 81-85.
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 20 Rutger CLAASSEN

 sehe samenleving.36 Voor ons zijn echter twee andere kritiekpunten van
 het grootste belang: ten eerste het verwaarlozen van de rol van accumu-
 lane in het tot stand komen van overvloed en ten tweede het problema-
 tische onderscheid tussen moderne consumptie en het door hem
 geïdealiseerde premoderne spenderen van de overvloed.
 De kern van het eerste kritiekpunt is dat de noodzakelijke overvloed
 op de een of andere wijze eerst tot stand moet komen, voor zij kan wor-
 den uitgegeven. Het is niet voldoende in dit kader te wijzen op het sur-
 plus aan energie dat de zon aan de aarde geeft. Voor de specifìeke pro-
 dueten die de mens produceert en die in consumptie moeten worden
 uitgegeven, is meer nodig dan zo'n abstráete toevoer van energie:
 omzetting in menselijk werk. Eerst moet er aecumulatie van welvaart
 plaatsvinden, vervolgens is er pas de mogelijkheid tot uitgifte van het
 geaccumuleerde. Batailles verwijt aan de economische wetenschap dat
 zij de richting uitgaat van een "economie restreinte", terwijl alleen een
 beschouwing van de "economie generale" de werkelijkheid recht kan
 doen, kan daarom tegen hemzelf gekeerd worden. Ook Bataille
 bestudeert maar een deel van de economie, namelijk het deel dat gaat
 over uitgifte. De daaraan voorafgaande en daarvoor noodzakelijke
 economie van de aecumulatie (waarin het principe van de schaarste cen-
 traal staat) wordt daarmee ten onrechte ontkend.37 Deze kritiek lijkt mij

 op zichzelf correct. Het is echter wel van belang om duidelijk te krijgen
 wat Bataille nu precies met overvloed bedoelt. Het surplus heeft
 betrekking op alie productie boven dat wat noodzakelijk is voor het
 voortbestaan en "de continuering van de produetieve aerivi teit".38
 Batailles kritiek op de moderne economie en haar principe van schaarste
 lijkt niet zozeer op de totstandkoming van dit surplus gericht te zijn;
 elke samenleving creëert immers noodzakelijkerwijs zo'n surplus,
 gegeven de innerlijke noodzaak tot werken die de mens karakteriseert.39

 36 Henk Manschot, 'Tussen zelfbehoud en verspilling. Batailles visie op het offer en de gemeen-
 schap', in: Laurens TEN KATE (red.), Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij Georges Bataille,
 Leuven/Apeldoorn, Garant, p. 19-34, zie p. 31.
 37 RICHARDSON, Expenditure and the General Economy , p. 77-78.
 38 Bataille, 'La notion de dépense', p. 28.
 39 RICHARDSON, 'Expenditure and the General Economy', p. 88.
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 Zijn kritiek rieht zieh op het feit dat de moderne economie de nood-
 zaak van uitgifte daarvan ontkent en in plaats daarvan het opnieuw
 investeren van de gewonnen welvaart aanprijst, zodat alleen nog maar
 meer geaecumuleerd wordt; met als eindresultaat dat het surplus niet
 anders kan worden uitgegeven dan in noodlottige, vaak gewelddadige
 activiteiten.

 Dit brengt ons bij het tweede kritiekpunt, dat betrekking heeft op
 Batailles visie op de moderne vorm van het spenderen van het geaccu-
 muleerde.40 Wellicht kan het Bataille zelf minder worden aangerekend,
 aangezien hij schreef voor de definitieve naoorlogse doorbraak van de
 consumptiemaatschappij, maar de grote hoeveelheid "onproduetieve"
 consumptie die het kapitalisme op een bepaald niveau van aecumulatie
 eist, lijkt nu toch bij uitstek een voorbeeld te zijn van de verspillende,
 overvloedige uitgifte waar Bataille naar op zoek was. Anders gezegd, de
 tegenstelling tussen "glorieuze", nutteloze en soevereine vormen van
 consumptie door primitieve samenlevingen versus "utilitaritische" con-
 sumptie in de moderne samenleving is problematisch. Juist de moderne
 gelijkschakeling van alle consumptie, de afwijzing van het morele idee
 dat sommige vormen van consumptie beter zijn dan andere, maakt dit
 onmogelijk.41 En voor wie zulke morele onderscheidingen toch wil blij-
 ven maken, kan het niet evident zijn dat de moderne samenleving ten
 opzichte van de traditionele samenlevingen als verliezer uit de bus moet
 komen. De primitieve samenlevingen waar Bataille op doelt, waren
 immers zeer hierarchisch opgebouwd en vol van onderdrukking - en
 dat uitte zieh niet het minst in de rituelen waarin de overvloed werd uit-

 gegeven. Ook de potlach had zo zijn nut: in het veiligstellen van posi-
 ties van macht en prestige.42 Dit werpt op zijn minst een nuancerend
 licht op Batailles kritiek dat de uitgifte-mechanismen van primitieve

 40 Jean-Joseph Goux, 'General Economies and Postmodern Capitalism', in: Allan Stoekl (Ed.), On
 Bataille, Yale University, Yale French Studies, 1990, p. 206-224.
 41 Ibid., p. 220.
 42 Jürgen HABERMAS, The French Path to Postmodernity: Bataille between Eroticism and General

 Economies', New German Critique, nr. 33, 1984, p. 79-102, zie p. 95.
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 22 Rutger CLAASSEN

 samenlevingen veel beter in Staat waren gemeenschapsbanden te stich-
 ten, terwijl in het moderne kapitalisme niet de gemeenschap, maar het
 individu (de bourgeois) geniet van de door hem gewonnen welvaart en
 de samenleving desintegreert.
 Concluderend is Batailles "copernicaanse revolutie" met betrekking
 tot het perspectief op de economie niet geslaagd.43 Voor zover hij
 schaarste associeert met accumulatie en overvloed met uitgifte of con-
 sumptie, zijn beide communicerende vaten die niet zonder elkaar kun-
 nen. Voor zover hij - ditmaal binnen het domein van consumptie -
 schaarste associeert met nuttige consumptie en overvloed met nutteloze
 consumptie, berust de tegenstelling op een zeer problematisch onder-
 scheid. Zijn kritiek op het principe van schaarste waar dat tot universeel
 principe wordt verheven, snijdt hout: een economie die alleen pro-
 duceert, accumuleert en investeert, vergeet inderdaad het nodige te
 spenderen en te consumeren. Maar bestaat zo'n economie? Eerder is er
 altijd sprake van zowel accumulatie als uitgifte daarvan. Dat de omvang
 van beide meestal ligt op een niveau boven datgene wat nodig is voor
 het overleven, is evident. In die zin is er een economie van de overvloed,

 maar die draait altijd op onvervulde behoeften, dus op schaarste.

 4. RELATIEVE SCHAARSTE - EN RELATIEVE OVERVLOED

 In deze paragraaf poog ik de voorafgaande kritische besprekingen van
 de posities van universele schaarste en universele overvloed terug te kop-
 pelen naar de positie van relatieve schaarste: wat zegt de afwijzing van
 beide universele posities over de positie van relatieve schaarste? Eerst zal
 ik de conclusies over Gauthier en Bataille samenbrengen tot een cohe-
 rente visie op schaarste en overvloed (4.1.). Deze synthèse behoeft ver-
 volgens een nadere invulling, ten eerste dient bepaalt te worden hoe

 43 GOUX, 'General Economics and Postmodern Captitalisrn, p. 206.
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 schaarste en overvloed gegenereerd worden in sociale praktijken (4.2.),
 ten tweede hoe dit zieh uit in de speeifieke praktijken van arbeid en
 consumptie - hier verbind ik deze analyse met mijn eerdere uiteen-
 zetting van de schaarsteproblematiek aan de hand van Hannah Arendt
 (4.3.).

 4.1. De verwarrìng van handelingsstructuren en institutionele contexten

 Het zal niet verbazen dat de twee totaal verschillende theoriecontex-

 ten waarin Gauthier en Bataille opereren, met zieh meebrengt dat hun
 theorieën onderling siecht vergelijkbaar zijn. Ook hun definities van
 schaarste en overvloed hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar
 gemeen. Als we deze spraakverwarring willen overstijgen, moet onze
 vraag luiden: in welk opzicht (uitgaand van welke defini tie) en in hoe-
 verve (volledig of gedeeltelijk) is de menselijke conditie getekend door
 schaarste en/of overvloed? In de voorgaande paragrafen zagen we hoe
 zowel universele schaarste als universele overvloed onhoudbaar bleken:

 voor beide posities leidde een kritische analyse tot de slotsom dat het
 buitengesloten fenomeen (overvloed resp. schaarste) zelfs binnen het
 eigen kader van de gepresenteerde théorie een plaats verdient. Laten we

 nu deze twee theoretische kaders met elkaar in verband brengen.
 Het economisch schaarstebegrip heeft zoals we zagen betrekking op

 de handelingsstructuur: handelen wordt voorgesteld als het maken van
 keuzes op basis van een voorkeursordening. In deze instruméntele (tele-
 ologische) structuur is alle handelen per definitie gekenmerkt door
 schaarste. Gauthiers argument bevestigt deze denktrant: alle handelen
 wordt gedefinieerd als instrumenteel - zelfs intrinsieke handelingen
 blijken bij nadere beschouwing instrumenteel te zijn. In de vervolgens
 daaraan door hem gegeven invulling, waarin instrumenteel handelen
 noodzakelijke (dat wil zeggen aan de actor extern gegeven) obstakels
 veronderstelt, bleek deze denktrant echter onhoudbaar. Ook handelin-

 gen die bestaan uit het overwinnen van niet-noodzakelijke obstakels
 kunnen waardevol zijn, en deze gelden binnen zijn théorie als intrin-
 sieke handelingen (en dus als het domein van overvloed!). Nu zou het
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 mogelijk zijn om dit idee los te laten en het economisch schaarstebegrip
 op een andere grondslag te verdedigen: door te stellen dat elke hande-
 ling - instrumenteel dan wel intrinsiek - bij gratie van haar doel-
 gerichte karakter schaarste impliceert. Of de obstakels zelfgekozen zijn
 of niet maakt dan niet meer uit.

 Zo'n verdediging is overtuigend, maar tegelijkertijd perkt zij "het rijk
 van de schaarste" ook in. Het overtuigende is gelegen in de aan-
 nemelijke teleologische grondstructuur die in aile handelen is geïm-
 pliceerd. Elke handeling is altijd ook een poging een bepaald doel te ver-
 wezenlijken.44 De inperking is echter gelegen in het feit dat dit de defi-
 nitie van schaarste zo breed maakt dat zij nietszeggend wordt. Diegenen
 die overvloed propageren (en Bataille is hier geen uitzondering op),
 spreken dan ook nooit over schaarste op dit niveau van de algemene
 handelingsstructuur, maar voeren het debat op een ander niveau; dat
 van die handelingen die te interpreteren zijn als behoeften aan indi-
 vidueel toe-eigenbare goederen in de context van een specifieke institu-
 tie, namelijk de markt. Schaarste duidt voor hen op de eeuwige proli-
 ferane van dit type behoeften in deze specifieke context. Dat ook het
 gedrag van een lid van een premoderne samenleving, die niet uit is op
 het verwerven van goederen maar in zijn handelingen bijvoorbeeld
 gemeenschappelijke rituelen uitvoert, zieh in algemene termen als
 "nutsmaximalisatie" laat kenschetsen, is voor hen niet van belang. De
 tegenstelling tussen verschillende contexten blijft immers bestaan (hier
 markt versus gemeenschappelijk ritueel) en de ervaringvan schaarste is
 aan de specifieke marktcontext gebonden - in niet-markt contexten
 worden de eigen handelingen niet als het bevredigen van individuele

 44 Zie ook bijvoorbeeld de handelingstheorie van Habermas, waarin hij ideologisch handelen pre-
 senteert als een algemeen begrip met meer specifieke handelingstypen (nutsmaximaliserend, normgeleid
 en dramaturgisch handelen) als subtypen. Jürgen HABERMAS, Theorie des Kommunikativen Handelns
 (Band 1), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995 [1981], p. 150-151. Zie ook Amartya Sen, die een
 algemene doelmaximaliserende handelingsstructuur onderscheidt van twee meer specifieke invullingen:
 van doelen in termen van welvaart en van welvaart als op eigenbelang gerichte consumptie. Zie Amartya
 Sen, Rationality and Freedom, Cambridge, Massaschusetts, Harvard University Press, p. 213-214.
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 behoefien ervaren. Cruciaal is dus de sociale context waarin een hande-
 ling ingebed is, en in hoeverre in die context handelingen als individu-
 ele behoeftenbevrediging worden geïnterpreteerd.
 In Batailles théorie zien we een soortgelijke strategie als bij het
 economisch schaarstebegrip, namelijk om alle handelen per defînitie te
 interpreteren als het uitgeven van een natuurlijk gegeven overvloed -
 behalve die vormen van productie en consumptie die nodig zijn voor
 het overleven in strikte zin. Ook hier weer kunnen we op grond van de
 defînitie weinig bezwaar maken, maar is het de vraag wat met zo'n
 algemene uitspraak bereikt kan worden. We zagen dat (zelfs boven het
 niveau van overleven) accumulatie door economische activiteit nodig is;
 en dat in de uitgifte van de geaccumuleerde goederen "nuttige" en "nut-
 teloze" consumptie niet goed van elkaar te onderscheiden zijn. Dit laat-
 ste kritiekpunt voert ons terug naar de algemene ideologische hande-
 lingsstructuur, waarin elke vorm van consumptie globaal gesproken een
 doel dient, waarvan de inhoud echter per sociale context verschilt. Wie
 in lijn met Bataille een onderscheid tussen verschillende consumptie-
 doelen overeind wil houden, moet dus niet op zoek gaan naar het bezit-
 ten van "nut" als een onderscheidende eigenschap van handelingen,
 maar kan beter kijken naar de verschillen tussen de contexten waarin die
 handelingen plaatsvinden. In de context van de markt dient het hande-
 len het bevredigen van individuele behoeften en het gaande houden van
 de productie; in niet-marktcontexten dient het andere doelen (zoals
 bijvoorbeeld het bevestigen van gemeenschapsbanden door middel van
 rituelen).

 Een synthèse van de gepresenteerde visies op schaarste en overvloed
 kan alleen bereikt worden als we de twee niveaus - handelingsstruc-
 tuur en institutionele context - zorgvuldig gescheiden houden. Op het
 niveau van de handelingsstructuur is al het handelen doelmatig (tele-
 ologisch) en Staat in die zin onder de schaarsteconditie. Tevens is echter

 al het handelen dat uitgaat boven het overwinnen van "noodzakelijke
 externe obstakels" (Gauthier) ofwel dat uitgaat boven het verzekeren
 van het voortbestaan (Bataille) te bestempelen als "intrinsiek handelen"
 (Gauthier), of "het uitgeven van overvloed" (Bataille). Op dit niveau

This content downloaded from 
�������������131.211.12.11 on Fri, 26 Mar 2021 10:38:16 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 26 Rutger CLAASSEN

 komen we dus niet veel verder dan de algemene bepaling dat al het han-
 delen in de genoemde opzichten zowel door schaarste als door overvloed
 gekenmerkt wordt.45 Interessanter wordt het débat op het tweede
 niveau, dat van institutionele contexten waarin de genoemde ken-
 merken van schaarste en overvloed qua handelingsstructuur gerealiseerd
 kunnen (maar niet hoeven te) worden. De sprong naar de specifieke
 context van de moderne markt- en consumptiemaatschappij die meestal
 gemaakt wordt, is echter te snel. Het is mogelijk om het optreden van
 schaarste en overvloed allereerst aan de structuur van sociale praktijken

 in het algemeen te koppelen.
 Schaarste treedt op in sociale contexten zodra en voor zover het han-
 delen in die contexten als poging tot het bevredigen van een behoefte
 gedefinieerd wordt. Er is sprake van een behoefte daar waar het ver-
 wezenlijken van het doel van een activiteit wordt opgevat als noodzake-
 lijk voor de persoon of groep die handelt. Dat is het geval als de
 obstakels die de handeling kenmerken niet vrijwillig aan onszelf
 opgelegd zijn maar extern; maar zowel het noodzakelijke als het externe
 karakter van deze obstakels vindt {contra Gauthier en afgezien van puur
 fysiologische behoeften) zijn worteis in de sociale praktijken waarin ons
 handelen is ingebed.46 Met het formuleren van noodzakelijke behoeften
 perken sociale praktijken de "oorspronkelijke overvloed" aan hande-
 lingsmogelijkheden in. Deze overvloed kan echter weer worden her-
 wonnen. Laat ik deze structuur nu eerst verder uitwerken (4.2.) alvorens

 de aandacht te richten op de specifieke praktijk van behoeftecreatie in
 de moderne economie (4.3.)-

 45 Buiten beschouwing laat ik hier de vraag of niet ook op het niveau van de handelingsstructuur ver-
 schillende modellen van rationed handelen zijn te formuleren, waarvan sommige (zoals het rationele
 keuzemodel) wel schaarste impliceren en andere niet. Zie echter ook par. 4.3. hierna.
 46 Er is een uitvoerige literatuur over het sociale karakter van behoeften. Zie in het kader van schaarste

 bijvoorbeeld Nicholas Xenos, Scarcity and Modernity en Hans ACHTERHUIS, Het rijk van de schaarste.
 In de economie vertaalt zieh dit in de erkenning van "interdependente nutsfuncties", die ontstaan door-
 dat de behoeften en het consumptieniveau van anderen de bepaling van de eigen behoeften mee-deter-
 mineren. Zie bijvoorbeeld Robert FRANK, Luxury Fever. Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess.
 Princeton, Princeton University Press, 1999.
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 4.2. Schaarste en overvloed in sociale praktij ken

 Het in de economische literatuur meest beroemde voorbeeld van

 behoeften met een sociale oorsprong is dat van Adam Smith, die
 betoogde dat in zijn tijd een dagloner een linnen overhemd nodig had
 om met goed fatsoen over straat te kunnen lopen, terwijl dat in andere
 tijden niet nodig was.47 De boodschap is dat de standaard van wat als
 "noodzakelijke behoefte" wordt gezien en wat als "luxe", cultureel en
 historisch variabel is. Aan deze sociale standaarden kunnen we ons

 slechts geheel onttrekken indien we een kluizenaarsbestaan voor lief
 nemen. Blijven we onder de mensen, dan is er slechts sprake van
 relatieve autonomie. De keuze om te participeren in praktijken en de
 soms bestaande mogelijkheid om ons daaruit terug te trekken, nemen
 niet weg dat als we ons eenmaal in een praktijk bevinden, de definities
 van wat behoefte en daarmee noodzaak is, niet in alle vrijwilligheid
 individueel kunnen worden bepaald. Het noodzakelijke uitgeven van de
 oorspronkelijke overvloed vereist dus het zieh störten in een wereld die

 een deel van haar energie vraagt voor het bevredigen van behoeften die
 zij zelf niet heeft verzonnen.

 Als dat het hele verhaal zou zijn, zou de oorspronkelijke overvloed
 volledig verdwijnen in schaarste. Maar dat is niet het geval. De inbed-
 ding van het handelen in praktijken opent namelijk de mogelijkheid tot
 het hernemen van de oorspronkelijke overvloed, nu als een aspect van
 ons handelen dat naast het schaarste-aspect voortbestaat. Dit hernemen
 is mogelijk omdat sociale praktijken op hun beurt altijd door actoren
 worden gecreëerd, zodat de uit de praktijk voortvloeiende behoeften
 nooit volledig extern aan ons gedefinieerd zijn (zoals wel bij fysiologi-
 sche behoeften het geval is). Dit blijkt uit twee aspecten van ons
 handelen met betrekking tot praktijken.

 47 Zie Adam Smith, The Wealth of Nations, New York, The Modem Library, 1994 [1776], p. 939.
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 Een eerste aspect van overvloed is dat de definities van onze prak-
 tijken - zeker van veel moderne praktijken - voortdurend ter dis-
 cussie staan. Dat wij als individu niet in Staat zijn om deze definities
 persoonlijk te herformuleren, neemt niet weg dat dergelijke definities
 veranderbaar zijn. Deze altijd mogelijke of daadwerkelijk plaats-
 hebbende herdefiniëring is een procès van constante sociale strijd Bussen
 de verschillende individúen die aan de betreffende praktijk deelnemen.48
 Een voorbeeld kan dit verhelderen. Zodra een academicus besluit deel

 te nemen aan de sociale praktijk van een uitwisseling naar een collega-
 universiteit, blijkt dat de deelname aan die praktijk een aantal voor-
 waarden bevat, die in zijn persoonlijke situatie als behoeften binnen-
 dringen. Hij wordt bijvoorbeeld verondersteld de taal de te leren die op
 de universiteit gesproken wordt, wat hem ertoe dwingt een cursus taal-
 vaardigheid te volgen. Hij moet zieh onderwerpen aan een toelatings-
 procedure. Hij moet zieh representatief kleden, wat een uitbreiding van
 zijn garderobe vergt, een kamer huren in de betreffende stad, etc. De
 keuze tot deelname roept dus voor hem het ontstaan van een aantal
 behoeften in het leven, die zonder die deelname er niet zouden zijn

 geweest. Sociale strijd betekent in dit kader dat hij invloed kan proberen
 uit te oefenen op de standaarden (de noodzakelijke voorwaarden voor
 deelname) die in die praktijk gelden. Die standaarden zijn immers niet
 voor eens en voor altijd hetzelfde. De mate van invloed is vaak
 onduidelijk en informeel en zijn bijdrage aan een verandering is een
 kleine bijdrage aan een langlopend procès. Hij kan besluiten de taal niet
 te leren en ter plekke van zijn gesprekspartners verlangen zieh in hun
 beste Engels uit te drukken; hij kan zijn kleding niet aanpassen aan de
 plaatselijke gebruiken, etc. Krijgt hij medestanders, dan zal op termijn
 de praktijk zieh aanpassen.
 Een tweede aspect dat het noodzakelijke karakter van behoeften rela-
 tiveert, is dat wij tot op zekere hoogte zelf kunnen besluiten aan welke
 praktijken deel te nemen en kunnen besluiten ons uit bepaalde sociale

 48 Deze strijd tussen individúen kan opgevat worden als een strijd om erkenning. Zie CLAASSEN, Het
 eeuwig tekorty hoofdstuk 4.
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 praktijken terug te trekken.49 Of dat ook daadwerkelijk mogelijk is, ver-
 schilt uiteraard per sociale praktijk (en ook de wijdere omgeving, cul-
 tuur, historie, etc. speelt hier een grote rol). In het voorbeeld uit de
 vorige alinea is aan de deelname aan de betreffende praktijk een bewuste
 keuze voorafgegaan en is een terugtrekking van deelname tegen
 bepaalde (sociale) kosten mogelijk. We kennen allemaal voorbeelden
 van deelname aan praktijken waartoe we niet of slechts ten dele vrij-
 willig besluiten en waarvan we niet gemakkelijk af kunnen zien: het
 gezinsleven, het burgerschap van een Staat, de taal en heersende morele
 codes, etc. Dat betekent dat de noodzaak aan de standaarden van deze

 praktijken te voldoen een serie behoeften schept waarvan de bevredi-
 ging een bijna niet te ontwijken obstakel voor ons handelen wordt
 (boodschappen doen voor het gezin, gehoorzamen aan de wetten van de
 Staat, de taal leren van de gemeenschap waarin je leeft, etc.). Maar dat
 alles neemt niet weg dat er ook praktijken zijn waartoe wij ons op een
 lossere manier kunnen verhouden; en evenmin dat wij onze deelname
 aan deze "zwaardere" praktijken ook als een bewuste, vrijwillige en iden-
 titeitsbepalende keuze kunnen ervaren - en niet als een last die (uit-
 sluitend) extern aan ons is. In deze beide aspecten van het handelen
 betekent het hervinden van het bewustzijn dat praktijken uiteindelijk
 (deels) vrijwillig aan onszelf opgelegde obstakels zijn, een hervinden van
 het besef van overvloed.

 4.3. De normatieve implicaties van schaarste en overvloed

 Het debat over schaarste en overvloed heeft zieh geconcentreerd rond
 één speeifieke praktijk, met haar eigen vormen van activiteit: de
 économie. Eerder heb ik, gebruik makend van Hannah Arendts typolo-
 gie van activiteiten, schaarste geassocieerd met de activiteit van arbeid
 {labor) en de daarmee verbonden consumptie - deze vormen samen de

 49 Dit aspect zouden we - naar het onderscheid van Albert Hirschman - ook de "exit"-optie kun-
 nen noemen, waar het vorige aspect (herdefinieren van standaarden) een vorm van "voice" is (Albert
 HIRSCHMAN, Exit, Voice, and Loyalty, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1970).
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 cirkel van het biologisch levensproces, dienend om het voorbestaan te
 verzekeren. Arendts kritiek is dat in de moderne maatschappij deze
 cirkel alle overige activiteiten dreigt op te slokken, dit ten koste van twee
 andere typen activiteiten, werk (work) en handelen (action), en van het
 niet-actieve contemplatieve leven.50 Aan de hand van het voorgaande
 kunnen we deze kritiek nu nader preciseren.
 Het onderscheid tussen verschillende typen activiteiten bij Arendt is
 een onderscheid op het niveau van de handelingsstructuur. Elk type
 activiteit heeft zijn eigen, kwalitatief onderscheiden doelstelling. Arbeid
 (en bijbehorende consumptie) dienen het verzekeren van het overleven,
 werk dient het creëren van een duurzame wereld van objecten waarin de
 mens zieh thuis kan voelen, handelen dient het tonen van ieders unieke

 persoonlijkheid in een sociale omgeving. Dit alles is wellicht verwar-
 rend, in die zin dat de ñamen voor de verschillende typen activiteiten
 ook kunnen verwijzen naar specifieke sociale praktijken (deze verwar-
 ring ligt het meest voor de hand bij "arbeid", en minder bij de meer
 abstráete benamingen "werk" en "handelen"). Er is echter geen één-op-
 één relatie tussen typen activiteiten en specifieke praktijken. Wei is een
 normatief standpunt mogelijk over het "beste" handelingstype om prak-
 tijk x of y mee te organiseren. Dit maakt het mogelijk voor Arendt om
 op de gevaren te wijzen als sommige praktijken längs de lijnen van een
 verkeerd type worden georganiseerd. Zo moet de politieke praktijk vol-
 gens haar sterk aan "handelen" gebonden blijven en niet vervallen tot
 "werk" of "arbeid". De organisatie van de praktijk volgt dus de struc-
 tuur van het gewenste handelingstype.
 Zo ook bij arbeid en consumptie. Deze zouden voor Arendt alleen het
 model moeten vormen voor die praktijken die het voortbestaan verze-
 keren. De expansieve praktijk van de moderne economie wijst zij
 daarom af, met het model van de antieke, rond de huishouding geor-
 ganiseerde economie in gedachten. Zodra praktijken georganiseerd
 worden volgens het model van arbeid en consumptie lijkt het net of zij
 noodzakelijk zijn voor het voortbestaan. Ieders bijdrage aan de activiteit

 50 Zie Claassen, Het eeuwig tekort, p. 195-199.
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 wordt geïnterpreteerd als een bijdrage gemotiveerd door noodzaak, een
 behoefte. Daarmee dreigen de kwalitatief onderscheiden doelstellingen
 die de andere activiteiten (werk en handelen) dienen, verloren te gaan.
 De wereld van duurzame objecten gaat ten onder in de versneide ver-
 nietiging die de consumptie van objecten vergt, en de mogelijkheid tot
 persoonlijke verschijning in een sociale omgeving gaat verloren in het
 op productie gerichte arbeidsmodel.51 In termen van de aristotelische
 ethiek die aan haar schema ten grondslag ligt: de overmatige aandacht
 voor het voortbestaan van "het leven" (arbeid en consumptie) verdringt
 de aandacht voor "het goede leven" (overige activiteiten).
 De spanning tussen arbeid en consumptie enerzijds en andere
 activiteiten anderzijds is zowel een empirische als een normatieve. Zij is
 empirisch voor zover wij kunnen bestuderen welke van beide cate-
 gorieën de overhand krijgt. Arendts these van het opslokken van alle
 activiteit door arbeid en consumptie (de "overwinning van de animal
 laborans") zouden we empirisch kunnen toetsen; bijvoorbeeld door te
 kijken in hoeverre activiteit die voorheen in de infórmele economie
 geschiedde nu in fórmele, betaalde arbeid is omgezet. Daarnaast kun-
 nen we een normatieve stellingname poneren, namelijk dat er een
 bepaald evenwicht zou moeten zijn tussen beide categorieën activitei-
 ten, met voldoende ruimte voor niet-arbeidzame en niet-consumptieve
 activiteit (voor zover deze, empirisch gesproken, onder druk Staat).
 Daarbij kan Arendts typologie overigens richtsnoer zijn, zonder dat deze
 het laatste woord heeft. Zo kunnen we ons ook nog andere activiteiten
 voorstellen die niet of lastig in het model van "werk" en "handelen" te
 vatten zijn (bijvoorbeeld zorgactiviteit).
 Er is één belangrijke complicatie voor zo'n normatieve stellingname.
 Sociale praktijken weten in sommige omstandigheden hun eigenheid te
 behouden ondanks het feit dat zij georganiseerd worden volgens het
 model van arbeid en consumptie. Voor zover dat mogelijk blijkt, is er
 dan geen reden te pleiten voor het behouden van activiteit buiten dat

 51 Hannah ARENDT, The Human Condition (2nd ed.), The University of Chicao Press, Chicago, 1998
 [1958], p. 105 en 125.
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 model om. Verschillende doelstellingen blijken immers te kunnen wor-
 den "vermengd" in één en dezelfde praktijk en in die vermenging suc-
 cesvol te worden gerealiseerd.52 Een voorbeeld van zo'n vermenging is
 arbeid zelf, nu opgevat als sociale praktijk (en niet als handelingstype).
 Deze praktijk kan diverse doelen dienen, zowel het voortbestaan (het
 verkrijgen van een salaris waarmee we in de eerste levensbehoeften kun-
 nen voorzien) als soms ook andere doelen, zoals het ontplooien van per-
 soonlijke vaardigheden of het onderhouden van sociale contacten.
 Bewezen zou moeten worden dat het doel van arbeid opgevat als han-
 delingstype (het verzekeren van het voortbestaan) andere doelen dreigt
 uit te drijven. Slechts wanneer dat zo is, dat wil zeggen wanneer de ver-
 menging van doelstellingen tot mislukking gedoemd blijkt, is er grond
 aan te nemen dat deze andere doelstellingen alleen goed tot hun recht
 kunnen komen in een setting buiten arbeid en consumptie om.53 Deze
 bewijslast kan naar mijn mening niet in algemene zin worden
 opgenomen. In elke specifieke praktijk zullen de kansen en risicos
 anders liggen. Vermengingen kunnen zowel falen als slagen.
 Concluderend: arbeid en consumptie vormen twee praktijken die in
 moderne samenlevingen bij uitstek schaarste oproepen door de
 behoeften die in die praktijken gecreëerd worden. Dit enerzijds vanwege
 het feit dat deelname aan de activiteiten in deze praktijken om allerlei
 redenen in hoge mate sociaal noodzakelijk is. Anderzijds zijn de
 behoeften in deze praktijken ook in een specifieke vorm "gegoten": die
 van individueel toe-eigenbare prestaties (in arbeid) en goederen en dien-
 sten (in consumptie). De bijbehorende doelstelling is dan ook het ver-

 52 In het Angelsaksische debat over het domein van de markt is deze vermenging "incomplete corn-
 modification" gedoopt door Margaret RADIN, Contested Commodities, Cambridge Massachusetts,
 Harvard University Press, 1996.
 53 Dit wordt ook wel het "domino-effect" genoemd, dat op twee zaken betrekking kan hebben: het
 uitdrijven van een niet-marktalternatief door de markt (beroemde voorbeeld van Richard Titmuss:
 betaalde versus vrijwillige bloeddonaties), en het uitdrijven van niet-marktaspecten in een marktsetting.
 Zie voor een bespreking van dit vraagstuk Eric MACK, 'Dominos and the Fear of Commodifìcation', in:
 John W. CHAPMAN and J. Roland Pennock (Eds.), Markets and Justice, New York, New York University
 Press, 1989, p. 198-225.
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 meerderen van die prestaties en goederen. Elke normatieve stellingname
 die aan deze praktijken grenzen wil stellen, wordt geconfronteerd met
 de uitdaging te bewijzen dat een op deze handelings typen berus tende
 organisatie van sociale praktijken daadwerkelijk onverenigbaar is met de
 gelijktijdige realisatie van kwalitatief andersoortige doelstellingen.

 5. CONCLUSIE

 In dit artikel heb ik de filosofìsche reflectie over schaarste en

 overvloed geschetst aan de hand van de twee tegengestelde posities van
 universele schaarste en universele overvloed. De reconstructie van deze

 twee posities heeft duidelijk gemaakt dat schaarste en overvloed com-
 plementair zijn, op twee verschillende niveaus. Op het niveau van de
 algemene structuur van ons handelen is schaarste aanwezig als een
 byproduct van de basale doelgerichte (ideologische) structuur van elke
 handeling. Overvloed is echter op dit niveau eveneens aanwezig, in die
 zin dat er naast de inspanningen noodzakelijk om te overleven altijd nog
 ruimte is voor andere handelingsmogelijkheden die niet door die
 noodzaak gedicteerd worden. Dit vindt zijn vertaling op het tweede
 niveau, dat van specifieke sociale contexten. Daar is schaarste verbon-
 den aan al het handelen dat als noodzakelijk (dat wil zeggen als de
 bevrediging van een behoefte) wordt voorgesteld vanwege de eisen die
 sociale praktijken aan deelnemers stellen. Overvloed Staat hier voor de
 mogelijkheden ons aan die eisen te onttrekken. De economische
 activiteiten van arbeid en consumptie zijn in de moderne samenleving
 het meest dominante voorbeeld van deze dynamiek van binding aan en
 bevrijding van de eisen van sociale praktijken. Veel conflicten kunnen
 geïnterpreteerd worden als conflicten over de vraag in hoeverre we
 bepaalde goederen, personen, tijdsbestedingen, etc. aan de eigenständi-
 ge dynamiek van arbeid en consumptie kunnen onttrekken en zo
 tijdelijk de overvloed herwinnen - die al spoedig echter weer zal
 moeten worden uitgegeven in andere praktijken met weer andere eisen
 en behoeften, en bijgevolg nieuwe ervaringen van schaarste.
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 SUMMARY: Scarcity and Abundance. A Contest between Two Interpretations of the
 Human Condition

 This paper discusses philosophical arguments for presenting scarcity and/or abun-
 dance as characteristic of the human condition. It criticizes those positions which
 present human action as characterized by either 'universal scarcity' or 'universal abun-
 dance'. Universal scarcity is associated with instrumental activity and argues that the

 possibility of abundance supposes a Utopia of intrinsic activity which is inconceiv-
 able. Universal abundance is defended by Georges Bataille, who conceives of human
 life as the necessary expenditure of an original abundance. Both positions are criti-
 cized: even on their own terms, abundance reappears in the worldview of universal
 scarcity and vice versa. Finally, a perspective is presented where scarcity and abun-
 dance are complementary, on three different levels. On the level of the general struc-

 ture of action, scarcity is implied by the fundamental ideological structure of action

 while abundance is implied by the fact that our actions are not dictated by (strict)
 necessity. At the level of social practices in general and the more specific level of the

 modern economic practices of work and consumption, scarcity arises wherever action

 is best interpreted as the satisfaction of socially formulated needs. Abundance here
 arises in so far as we can free ourselves of these social needs, either by subjecting them

 to criticism and reformulation, or by revising our membership of social practices.

This content downloaded from 
�������������131.211.12.11 on Fri, 26 Mar 2021 10:38:16 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. [3]
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34

	Issue Table of Contents
	Tijdschrift voor Filosofie, Vol. 69, No. 1 (EERSTE KWARTAAL 2007) pp. 1-203
	Front Matter
	SCHAARSTE EN OVERVLOED: EEN STRIJD TUSSEN TWEE INTERPRETATIES VAN DE MENSELIJKE CONDITIE [pp. 3-34]
	NAAR EEN PROCES-PRAGMATISCHE GRONDSLAG VOOR IDENTITEITSBEGRIP: PEIRCE OVER POTENTIALITEIT, INTERACTIE EN REGULARITEIT [pp. 35-78]
	TWO (OR THREE) CONCEPTIONS OF INTENTIONALITY [pp. 79-103]
	WALTER BENJAMIN EN DE FENOMENOLOGIE [pp. 105-129]
	KRITISCHE STUDIES
	VAN MEDELIJDEN TOT MEDEMENSELIJKHEID: NUSSBAUM EN DE AMBIVALENTE VAN DE EMOTIES [pp. 131-145]
	RELIGIE VANDAAG [pp. 146-153]

	BOEKBESPREKINGEN
	Review: untitled [pp. 154-155]
	Review: untitled [pp. 155-157]
	Review: untitled [pp. 157-159]
	Review: untitled [pp. 159-160]
	Review: untitled [pp. 160-162]
	Review: untitled [pp. 162-164]
	Review: untitled [pp. 165-166]
	Review: untitled [pp. 166-167]
	Review: untitled [pp. 167-169]
	Review: untitled [pp. 169-171]
	Review: untitled [pp. 171-174]
	Review: untitled [pp. 174-175]

	BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES
	Review: untitled [pp. 176-176]
	Review: untitled [pp. 176-177]
	Review: untitled [pp. 177-178]
	Review: untitled [pp. 178-179]
	Review: untitled [pp. 179-180]
	Review: untitled [pp. 180-181]
	Review: untitled [pp. 181-182]
	Review: untitled [pp. 182-183]
	Review: untitled [pp. 184-184]
	Review: untitled [pp. 185-185]
	Review: untitled [pp. 185-186]
	Review: untitled [pp. 186-186]
	Review: untitled [pp. 186-187]
	Review: untitled [pp. 187-188]
	Review: untitled [pp. 188-189]
	Review: untitled [pp. 189-189]
	Review: untitled [pp. 190-190]
	Review: untitled [pp. 190-191]

	ALGEMENE KRONIEK [pp. 192-200]
	WERKEN BIJ DE REDACTIE INGEKOMEN [pp. 201-203]
	GERECENSEERDE WERKEN
	Back Matter



