
De smalle uitweg
uithet „rĳk
van de schaarste”

In de filosofie prikk'elt weinig" de
nieuwsgierigheid meer dan de para-
dox. Hans Achterhuis' heeft daarom
voor zĳn nieuwe boek een goede titel
gekozen: Het rijk van de schaarste.
En nog sterker is' het effect als blĳkt
dat met di't „rĳk“ de moderne maat-
schappĳ wordt bedoeld — voor velen
tcch eerder een maatschappĳ van wel-
vaart en overvloed dan van schaarste.

Achterhuis' laat hiervan weinig'
heel. Volgens hem heeft de moderne
maatschappĳ de schaarste m‘et alleen
m'et overwonnen, zĳ heeft deze zelfs
gecreëerd en vervolgens op mondiale
schaal verbreid. De overvloed blĳft bĳ
hem gereserveerd voor de „traditio-
nele” maatschappĳ, dat wil zeggen: de
talloze pre-kapi'talis'tisc'he, pruru"tieve
of feodale, op hiërarchie en religie
gefundeerde samenlevmg'en.

Schaarste i's dan ook in' Achterhuis"
defim'ti'e m'et zozeer een objectief als-
wel een relatief gegeven. Schaarste
ontstaat dank zĳ de intermenselĳke
verhouding'en en de neerslag daarvan
in' maatschappelĳke ms‘tituties: bevor-
deren die de menSelĳke begeerte in'
plaats van deze te beteugelen, dan is'
schaarste het onvermĳdelĳke resul-
taat.

Achterhuis’ voornaamste ms'pir'a-
tiebron in' dezen is de theorie van
René Girard over de „mun'etis'che be-
geerte”. In het kort komt deze theorie
erop neer dat mensen m'et begeren al
naar gelang hun natuurlĳke behoefte,
maar dat zĳ zich laten leiden door de
begeerte van de ander: wat hĳ wil, w11'
ik' ook omdat hĳ het w11'. Di't mecha-
nis'me van onderlin'ge nabootstng' en
rivaliteit schroeft de begeerte (waar-
van het object in' fei'te onbelangrĳk is')
steeds meer op, en dat heeft tot gevolg
dat er ook in' een situatie van ogen-
schĳnlĳke overvloed nooit genoeg zal
zun.

In de moderne westerse maatschap-
pĳ met haar gelĳkheidsidealen en in'-
di'vidualis'me heeft de mim'etisc'he be-
geerte volop de kans gekregen het
„rĳk van de schaarste” te vestig'en,
betoogt Achterhuis'. Bĳna alles is’ un'-
mers schaars geworden omdat ieder-
een het hebben wil, ook zulke imma-
teriële zaken als welzĳn, gezondheid,
schone lucht, tĳd, stilte, enzovoort.

Kortom, voor Achterhuis' blĳkt de
schaarste een vruchtbaar thema te
zĳn, waaronder tal van hedendaagse
problemen —— van de ecologis'che cri-
sxs' tot de grenzeloze groei van de ge-
zondheidszorg en de honger i'n de we-
reld — in' één verband kunnen wor-
den samengebracht en begrepen.

Over de gezondheidszorg en de hon-
ger gaan de twee laatste delen van zĳn
boek. Achterhuis laat daarin” zien hoe
de thematiek van de schaarste een

verhelderend licht kan werpen op
concrete en uiterst complexe maat-
schappelĳke problemen. Maar de ove-
rige — vĳf —- delen van zĳn boek zĳn
minder dir'ect op de praktĳk gericht.

Deze delen bevatten een recon-
structie en analyse van wat Achter-
huis' met een term van Foucault
noemt: „het vertoog over de schaars-
te”, zoals dat vanaf het begin" van de
moderne tĳd door een aantal vooraan-
staande sociale en politieke filosofen
is' gehouden. Een ereplaats is‘ hierbĳ
m'geruun'd voor de 17e—eeuwse Britse
filosoof Thomas Hobbes, di'e voor het
eerst de schaarste als het fundament
van de moderne burgerlĳke samenle-
Vin'g zou hebben herkend en beschre-
ven, oveng'ens zonder het woord zelf
ergens te gebruiken.

Achterhuis' volgt wat Hobbes be-
treft in grote lĳnen de interpretatie
van G.B. Macpherson, die …' Hobbes’
grimmig"e tekenin'g van de „natuur-
mens” het portret ontwaart van de
moderne homo economi'cus met zĳn
concurrentiedrang en wms'tbejag. Die
in'terpretatie is' m'et onomstreden, en
het is' wel zeker dat Hobbes zelf zĳn
abstracte „natuurmens” m'et als een
his'toris'ch verschĳnsel heeft gezien.
Voor Achterhuis" betoog is' Macpher-
sons in'terpretatie echter essentieel,
omdat alleen dan de schaarste di'e
Hobbes in' zĳn „natuurtoestand” be-
schrĳft, als his'toris'ch bepaald kan
worden aangemerkt.

Ter verduidelĳkmg' noemt Achter-
huis' de schaarste ergens „een voort-
durende antropologisc'he mogelĳk-
heid”, met de nadruk op het laatste
woord. Ook een samenlevm'g zonder =
schaarste is' mogelĳk; zĳ heeft in' het
verleden (in de traditionele maat—
schappĳen) ook werkelĳk bestaan.
Dat verleden is' voor Achterhuis‘ niet
een verloren paradĳs dat zo snel mo-
gelĳk moet worden hersteld, maar
het fungeert als een gegeven van
waaruit het moderne heden kan wor-
den bekn'tisee'rd, en als een mogelĳke
ins'pir'atiebron voor een m'euwe uit-
weg ui't de schaarste.

Maar dat zo’n uitweg m'et gemakke-
lĳk te vm'den zal zĳn, staat wel vast.
Dat leren met name de denkers die na
Hobbes worden behandeld: Locke,
Rousseau, Marx en Foucault. Zĳ heb-
ben allen (met uitzonderuig' van de
laatste) uitwegen bedacht die in' de
ogen van Achterhuis m'et voldoen. En
met reden. De uitweg van de expansie
(Locke) is nn'mers geen echte oplos-
smg' maar slechts een „vlucht voor-
uit”; de uitwegen van Rousseau en
Marx blĳken, alle onderlin'ge ver-
schillen even daargelaten, te leiden
tot mm’ of meer totalitaire construc-
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ties waarin' men maar beter geen voet
kan zetten.

De vraag die zich daarom na lezmg'
van Het rijk van de schaarste op-
dringt', luidt: is' er wel een uitweg
mogelĳk? Het optim15"me van Achter-
huis bli'jft op dit punt zeer gedempt.
Een OVertuig'end antwoord ontbreekt
eig'enlĳk', er is' meer sprake van enige
getoonde goede wil. Zo ziet Achter-
huis mogelĳkheden om de „logica van
de schaarste” te doorbreken via een
herstel van wat hĳ noemt de ‚,ge-
meenheid” (een traditionele vorm
van gebruik'srecht die door het mo-
derne exclusieve eigendomsrecht is'
verdrongen), of via een individuele
Weig'erin'g zich nog langer in deze logi-
ca te schikk'en.

Maar, zo blĳkt ook onweerlegbaar
uit zĳn analyses, werkelĳk effectief
zou alleen een algehele maatschappe-
lĳke omwenteling zĳn, en hoe die kan
worden verwezenlĳkt zonder tot een
explosie van geweld of een totalitair'e
nachtmem'e te leiden, laat Achter-
huis' wĳselĳk onvermeld.

Zijn boek wĳst dus m'et de uitweg
uit „het rĳk van de schaarste”. Wat
het wel doet is' op vaak zeer in'ventieve
en verrassende wĳze laten zien hoe
dat onheilspellende „rĳk“ waarin' wĳ
dagelĳks vertoeven, in elkaar zit en
functioneert, terwĳl het gebruik' dat
daarbĳ wordt gemaakt van de politie-
ke filosofen uit het verleden op stim'u-
lerende wĳze demonstreert hoeveel
zĳ, ontdaan van academisch stof en
spinrag, nog voor het heden kunnen
betekenen.
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