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Een mddtschappy uan consumenten

Men zegtvaak dat wij leven in een maatsch.pprj van consumenten;
daar echter arbeid en consumptie, zoals wij hebben gezíen, slechts

twee fasen zrjnvan éénenhetzelfde proces, de mens door de nood-
zakelijkhedenvan het leven opgele gd,is dit alleen maar een andere

manier om te zeggen dat \Mij leven in een maatschappij van arbei-
ders. Niet de emancipatie van de arbeidersklasse heeft tot deze

maatsch.pprjvorm geleid, maar de emancipatie van de arbeídzelf,
díe ztch reeds enige eeuwen vooï de politieke emancipatie van de

arbeiders heeft voltrokken. Waar het in dezen op aankomt is niet
dat, voor het eerst in de geschiedenis, aan arbeiders toegang tot
het publieke domein en gelijke rechten werden verleend, maar dat

wij er bijna tnzíjngeslaagd alle menselijke activiteiten te herleiden
tot die ene activiteit, die slechts ten doel heeft de middelen van be-

staan te verschaffen en zeinovervloed te verschaffen. Wat wij ook
doen, wij worden geacht het te doen om'de kost te verdienen'; dat

is immers het gebod van de maatschapplj, en het aantal van hen

die, met name in de intellectuele beroepen, dit gebod zoudenkun-
nen of willen negeren, is snel geslonken. De enige figuur voor wie
de maatschappij nog wel een rrtzondering \ ril maken is de kun-
stenaar, strikt genomen de enig overgebleven'werkef íneen maat-

schappij van arbeiders. Diezelfde nivellerende tendentie om alle

serieuze activiteiten te herleiden tot everlzovele middelen om de

kost te verdienen, valt te bespeuren in de hedendaagse arbeids-
theorieën, die bijna eenstemmig arbeid definiëren als het tegen-

overgestelde van spel. Bijgevolg worden alle serieuze actliteiten,
onverschillig tot welke resultaten zelerden, arbeid genoemd en

valt iedere activiteit die niet nr
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valt iedere activiteit die niet noodzakelijk is voor het leven van het
individu of voor het levensproces van de maatschappij, automa-
tisch onder'spel'. Indezetheorieën die, door het gangbare oordeel

van een arbeidende maatschappij op het theoretische vlak te be-

amen, dit oordeel verscherpen en er de uiterste consequenties uit
trekken, is zelfs geen plaats meer vooï het 'werk' van de kunste-
naar; het is geworden tot spel en heeft zijn wereldse betekenis
verloren. Het'spelen'van de kunstenaar wordt geacht in het le-
vensproces van de arbeidende maatschapp tj dezelfde functie te
vervullen als tennis of een hobby in het leven van de enkeling. De

emancipatie van de arbeid heeft arbeiden niet op éénlijn gesteld

met de andere activiteiten van deuita actiuA, maar het een nauwe-

lijks betwiste overheersende positie gegeven. Uit een oogpunt van
'de kost verdienen'wordt iedere activiteit die niet onder het hoofd
'arbeiden' valt, een'hobby'.

(...)
Het gevaar dat de door de moderne tijd gebrachte emancipatie

van de arbeid niet slechts onmachtig zalbLrjken de eeuw van de

wijheid voor allen in te luiden, maar integendeel voor het eerst in
de geschiedenis aan de gehele mensheid het jrk van de noo dzaak

zal opleggen, is reeds duidelijk door Marx onderkend toen hij
stelde dat een revolutie nooit de reeds bereikte emancipatie van de

arbeidersklasse tot doel kon hebben, maar erop gericht moestzíjn
de mens vrij te maken van de arbeid. Op het eerste gezrcht lijkt
dezedoelstelling een onbereikbaar ideaal, de enige onvervalst uto-
pistische gedachte in de leerstellingen van Marx. Bewijdirg van
de arbeid is, in Marx' eigen woorden, bewijding van de noo dzaak,

en dit zolr er ten slotte op neerkomen dat wij ook werden bewijd
van de consumptie, dat wil zeggenvan de stofwisseling met de na-

ttrtrr, die de conditio sine qudnonvan het menselijke bestaan is. Niet-
temin is er, gezLerlde technische ontwikkeling van na de Tweede

Wereldoorlog, en in het bijzonder gezLerL de mogelijkheden die
zichbij een verdere ontwikkeling van de automatisering openen,

alle reden ons af te vragen of het utopia van gisteren niet de wer-
kelijkheid van morgenzalzijn, zodater ten slotte van al het '^Noe-

gen en slav€d, eigen aan de biologische kringloop waaïaan het
menselijke bestaan is gebonden, niets meer zaL zrjn overgebleven

dan de 'inspanning'van het consumeren.
Maar zeLfs dit utopia zolJniets kunnen veranderen aan het es-

sentieel doelLoze - vanlrit het standpunt van de wereld gezien -
van het levensproces. In de verhouding tussen de beide fasen, die
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de zrch eeuwig herhalende kringloop vaÍr het biologische leven
moet doorlopeo, de fasen van arbeiden en consumeren, zal,mis-
schien een verschuiving plaatsvinden dte zeLfs zover zottkunnen
gaan, dat bijna alle menselijke 'arbeidskracht' verbruikt wordt in
de 'inspanning'van het consumeren, hetgeen het ernstige maat-
schappelijke probleem vaïr de vrije tij d zaL oproepen; dat is in
wezerlhet probleem van het scheppen van voldoende gelegenheid

voor een dagelijks verbruikvan krachten om het veïmogen tot con-

sumeren intact te houden. Consumptte zonder tran erl zou echter
het alverslindende karakter van het biologische leven niet veran-
deren maaï slechts accentueïen, totdat ten slotte een algeheel van
de ketenen van moeite en inspanning 'bevrijde' mensheid naar
hartenlust de gehele wereld zoltkunnen opsouperen, €r iedere drg
weer zoukunnen ïeproducerenwat ztjwenst te consumeren. Hoe-

veel dingen er in het levenspïoces van zo'rt maatschappij iedere

drg en ieder uur zouden veïschijnen en verdwijnerL, zolJvoor de

wereld van geen betekenis zijn - aangenomen d.an dat de wereld
en haar objectkarakter tegen de ongeremde dynamiek van een to-
taal gemotoriseerd levensproces bestand zorden blijken. Het ge-

vaaï van een toekomstige automatisering ligt nog niet zozeer Ln

het veelal betreurde feit dat het natuurlijke leven vermechaniseerd
en kunstmatigzolrworden, als wel hierin dat alle menselijke pro-
ductiviteit, ondanks die kunstmatigheid, zolr worden doorge-
draaid in een ontzaglrjk geïntensiveerd levensproces en als het
ware volautomatisch, prjnloos en moeiteloo s ztjneeuwig terugke-
rende natuurlijke kringloop zort volbrengen. Het ritme van de

machines zorthet natuurlijke ritme van het leven ontzaglijk ver-
snellen en verhevigen, maar het voornaamste aspect van het leven
met betrekking tot de wereld, nameluk het ondermijnen van alle
duurzaamheid, niet opheffen, er slechts een vernietigender karak-
ter aan geven.

Van de geleidelijke verkorting van de arbeidstijd, die sinds
bijna een eeuw een gestadige voortgang heeft laten zíen, tot aan

dit utopia is het nog een lange weg. Dezevoortgang is bovendien
nogal overschat omdat hrj werd afgemeten aan de volstrekt uit-
zondedijk onmenselijke uitbuiting, kenmerkend voor de eerste
fasen van het kapitalisme. Op wat langere termun beschouwd
moet in het totaal aan wue trjd dat de enkeling thans, over een ge-

heel jaar gereketrd, geniet, minder een verworvenheid van de he-
dendaagse maatschappij dan wel een verlate terugkeeï naar rnin
of meer normale toestanden word en gezien. Het spook van een on-
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vervalste consumentenmaatschappíjis dan ook, zowel,in dit als in
andere opzrchten, meer een - alarmerend - ideaal van de huidige
maatschappij dan een reeds bestaande werkelijkheid. Dit ideaal is
niet nieuw; het kondig de zichreeds duidelijk aan in de onaange-
vochten vooronderstelling van de klassieke politieke economie,
dat het einddoel van de uita actiua is gelegen in toenemende wel-
vaart, overvloed en 'het grootste geluk voor het grootste aantal'.
Enwat is dit ideaal van de moderne samenleving per saldo anders
dan de eeuwenoude droom van de 'verworpenen van de aarde', die
zrjn eigen bekoring heeft zoLang hij droom blijft, maar in een

nachtmerrie verkeefi zodra hij werkelijkheid wordt?
De hoopvolle toekomswerwachting€n, die Marx en de beste lei-

ders van de arbeidersbeweging inspireerden - namelijk dat wue
ttjd de mens ten slotte wij van de noo dzaakenanimallabordnspro-
ductief zal,maken -,berusten op de illusie van een mechanistische
filosofie die uitgaat van de vooronderstelling dat arbeidskracht,
evenals alle energie, nooit verloren kan gaan en dus, als ze met
wordt opgebruikt in de strijd om het naakte bestaan, automatisch
zal,worden aangewend in andere, 'hogere' activiteiten. Het voor-
beeld dat Marx hierbij voor ogen stond was ongetwijfeld het
Athene van Pericles dat, in de toekomst geprojecteerd, dank zij de

enorm verhoogde productiviteit van de arbeid dan niet meeï op
slaven zolrbehoeven te steunen, maar een werkelijkheid voor allen
zoLL worden. Honderd jaar na Marx weten wij hoezeer hij zích
hierin heeft vergist; ztjn wije tijd gebruikt animallahordns nooit
voor iets anders dan consumptie, dat wil zeggerlbehoeftebewedi-
gLrLg, en hoe meer wije trjd hij heeft, des te begeriger en onverza-
delijker hij wordt. Dat deze begerigheid gecompliceerder en

verfijnder wordt, zodat de consumptie niet langer beperkt blijft
tot de no o dzakelij ke levensb eho eften, maar zichinte g ende el vo or-
namelijk richt op voor het leven overbodige dingen, verandert
niets aan het karakter van deze maatschappij, maar houdt het
ernstige gevaar in dat op den duur geen enkel tot de wereld van de

dingen behorend object er meer voor gewijwaard zalztjntot con-

sumptieartikel te worden, en aLs zodanig te worden vernietigd.
De nogal verontrustende werkelijkheid komt erop neer dat de

overwinning die de moderne tijd op de noo dzaak heeft behaald,
weliswaaÍ te danken is aan de emancipatie van de arbeid, dat wil
zeggenaan het feit dat animallaborans bezit heeft kunnen nemen
van het publieke domein, maar dat er, zolang animdllaborans daar
heer en meester is, er slechts gesproken kan worden van private

F
o
Z
LIJ

d.

ï
Z
Z

I431



432

activiteiten díe zich in het openb aar afspelen. Het resultaat is wat
eufemistisch massacultuur wordt genoemd, maar wat in wezen
het oppermachtig worden van wancultuur en oncultuur betekent,
een l«nralijk e zaakwaarmee iedereen diep ongelukkig is, hetgeen

enerztjds moet worden geweten aan het verstoorde evenwicht tus-
sen arbeid en consumptie, and erzrjds aan het feit dat animallabo-
rans hardnekkig blijft vragen om een geluk dat de mens slechts
deelachtig kan worden wanneer er tussen de levensprocessen van
uitputting en herstel van krachten, van prjn en verlossing van pun,
een volmaakt evenwicht bestaat. De universele roep om geluk en
het bijna even universele ontbreken van dit geluk in orLze maat-
schappij (en dit zijn slechts de twee keerzijden van dezeLfde me-

daille) zijn er wel de meest overtuigende tekenen van dat wij zíjn
komen te leven in een maatschappij van arbeiders, waarin niet ge-

noeg arbeid is om haar teweden te stellen. Want te alIen tijde heeft
slechts animallaborans, nooit de arnbachtsman noch de man van
de daad, gehunkerd naar 'gelukzaligheid', of de illusie gekoesterd
dat sterfelrjk. mensen die ge lukzaligheid deelachtig zoudenkun-
nen worden.

Een van de onmiskenbare rode signalen die ons waarschuwen
dat wij rnisschien op weg zijn het ideaal van animallaborans tot
werkelijkheid te maken, is dat ottze gehele economie reeds tot op
grote hoogte een economie van verspilling is geworden, waarin
alle dingen even snel moeten worden opgesleten en weggeworpen
als ze zijngeproduceerd wil het hele proces zeEníet plotseling een

catastrofaal einde nemen. Als dit ideaal echter reeds werkelijkheid
zou zíjr, geworden, en wij dus in feite niets anders meer zouden
zijndan ledenvan een gigantische consumentenbond, dan zouden
wij helemaal niet meer in een wereld leven, maar eenvoudig
worden voortgestuwd in een proces, in de eeuwig terugkerende
kringloop waarvan aan de lopende band dingenverschijnen enver-
dwijnen en nooit voldoende duurzaamheidbezitten om het we-
reldse kader te kunnen vormen waarbinnen het levensproces zích
voltrekt.

De wereld, het tehuis dat de mens zichop aarde heeft gebouwd
van het materiaal dat de aardse natuur hemverschaft,bestaat niet
uit dingen die snel word enuerbruikt, maar uit dingen die langdu-
rig worden gebruikt. Waar de natuur, en de aarde in het algemeen,
de voorwaarden vormen voor het leuenvan de mens, daar vormen
de wereld en de dingen van de wereld de voorwaarden waaronder
de me ns deze aarde voor dit specifiek menselijke leven bewoon-
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baar kan maken. De natuur, ge ziendoor de ogen van animallabo-
rdns, is de grote schenkeï van alle'goede dingen die aan al haar
kinderen, die 'lrr] uit [haar] handen nemen' en zeinarbeid en con-

sumptie 'incorporererf, gelijkeltjk toe behoreÍu. Dezelfde natuur,
gezíen door de ogen van homo faber, de bouweï van de wereld, '1e-

vert slechts het op zichzeLf wrjwel waar deLoze materiaal', dat pas

waarde krijgt door de bewerking die het ondergaat. Om te kunnen
leven moet animallaborans de goede dingen van de natuur aan haar

ontnemen en ze consumeren, alsmede zich te weer stellen tegen
de natuurlijke pïocessen van groei en verval. Maar dit leven zolr
nooit menselijk leven ztjn als de mens zích geen tehuis wist te

scheppen van dingen díe zích door hun dtturzaamheid lenen tot
gebruik en tot het bouwen van een wereld waarvan de bestendig-
heid in rechtstreekse tegenstelling staat tot leven.

Hoe gemakkelijker het leven in een maatschappij van consu-
menten of arbeiders is geworden, hoe moeilijker het zal, ztjn ztch
bewust te blijven van de dwang van de noo dzaak die het leven
gaande houdt, ook aI is er van prjn of inspanning, de uiterlijke ken-

tekenen van dezenoodzaak, nauwelijks meer iets te bespeuren. Het
gevaar is dat zo'rlmaatschappij, verblind door de overvloed van
haar toenemende wuchtbaarheid en ge vangen in het vlotte func-
tioneren van een nooit eindigend proces, niet langer in staat zou
zíjnzíchrekenschap te geven van haar eigen ornwezenlijkheid - de

onwezenlijkheid van een leven, dat 'zichniet verankert of verwer-
kelijkt in enigerlei voorwerp van blijvende waarde, waarvan de

duur die van de (eraan verrichte) arbeid overschrijdt'.
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