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english summary

Energy security is a concept that is known in the literature for its ‘slippery’ nature 
and subsequent wide range of definitions. Instead of another attempt at grasping the 
essence of this concept, Securing Abundance reformulates the problem and moves 
away from a definitional problem to a theoretical reflection and problematization 
of its current use. It offers a performative reading of energy security that builds on 
a deeper understanding of some of the implicit underlying social processes behind 
energy security. After a short historical analysis of the proliferation of energy 
security, including a short comparison with a similar proliferation in food security 
and a reflection on the ways scholars try to make sense of energy security, Securing 
Abundance unpacks four social practices that drive energy security. These include 
the logics of security, a critical reflection on the notion of scarcity, an analysis of the 
relation between the materiality of socio-technical systems and the knowledge people 
have over such systems, and the (power) politics that combine all these practices. 
Each of these is unpacked, not to offer the approach to analyze energy security, but 
to show how energy security works, how it comes to be, what its effects are and what 
role current ways of thinking about energy security play within these processes. Two 
illustrations, one on the Dutch natural gas debate and another on the transition to a 
smarter electricity grid, highlight the use and some of the insights that can be gained 
from such a performative approach to energy security.

Part I offers an analysis of the current energy security literature. Its three 
chapters all deal with the proliferation of energy security and the manner in which 
it is analyzed. Chapter 2 provides a brief historical perspective of the meaning of 
energy security and its proliferation in terms of referent objects and scale. It finds 
a concept that has evolved in line with the growing importance of energy in society 
and proliferated from an initial understanding in terms of security of supply into a 
concept that also covers economic, environmental, human rights and systemic aspects. 
Chapter 3 offers a similar historical reflection on food security, to show that these 
dynamics are not unique to energy. Whereas the food security literature differs from 
energy in its material characteristics, market structures and long-standing critical 
reflections, they both share a similar security logic. Chapter 4 reflects briefly on the 
different methods and approaches that the energy security literature uses to make 
sense of its issue area. It discusses the qualitative and quantitative methods used to 
define energy security, in addition to the theorization of and the search for the logics 
of energy security. In short, Part I argues that the search for a definition of energy 
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security might repeatedly add new variables, but does not provide any reasons as to 
why it constantly proliferates. Moreover, it states that the use of current methods and 
theories, from a performative perspective, do not provide for an objective reading, 
but help shape a specific form of energy security. In fact, it is argued that the search 
for a central definition of energy security is totalizing, as it hides the multiplicity of 
energy security and is inhibitive of a broader understanding of the phenomena and 
its underlying social processes. 

Part II details four of these social processes. Chapter 5 focusses on security with 
the help of the critical security literature. This chapter defined security broadly as 
the mode through which people identify undesirable futures and act upon them in 
the present. Initially, it identified a range of forms of insecurity, different techniques 
used to identify undesired futures and several security logics that enable people to 
act in the present on such futures. The latter half of the chapter discusses security as 
a performative act. It finds a logic that (1) always discriminates, as there are always 
things and persons excluded from that what is to be secured. A logic, which (2) is 
productive and not just conservative as it helps create those values it is trying to secure. 
It is a logic that (3) is called upon in political arenas to provide a level of urgency to 
its referent object. And it is a logic (4) that through risk assessment and insurance 
practices structures large part of our daily lives. Above all this chapter sketches an 
image of security as inherently empty and constantly bound to new referent objects. 
The moment people think themselves secure, is also the moment new insecurities 
arise. A disturbing conclusion, but simultaneously also hopeful as it means that we 
can secure increasingly more specific or “luxurious” aspects of life. In short, security 
offers one explanation for the proliferation of energy security.

A second explanation is provided in chapter 6. This chapter on scarcity 
problematizes the taken for granted idea that energy (in all forms) is scarce. More 
precise, it questions what we understand by scarcity as it finds four different meanings. 
Across this literature, scarcity is simultaneously discussed in terms of shortages 
(geopolitics), absolute scarcity (neo-Malthusians), scarcification (Distributionists) 
and relative scarcity (Ricardians). Together these four meanings break with the idea 
that scarcity is a given natural phenomenon. Still it is this assumption of a certain 
given demand and only limited supplies that often supports technical supply-side 
solutions to scarcity. However, such solutions move past the idea that demand 
itself is something inherently driven by social processes. By discussing the relative 
desire inherent to relative scarcity, the form of scarcity most prevalent in modern 
economies, this chapter offers a second explanation for the proliferation of energy 
security. In addition, this chapter leads to the conclusion that a focus on the fear for 
shortages and absolute scarcity often removes any incentives to debate the ethics and 
morality behind relative scarcity (the urgency of security hides the ethical choices 
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behind security). An example are economic markets, which are based on relative 
scarcity and hence, theoretically, have no incentive to actually create abundance: for 
the moment abundance exist, markets cease to function. Scarcity is one of the main 
concerns captured by energy security, but like security scarcity is an empty concept, 
a self-referential and inclusionary norm that people have to follow. There is always 
something else that people desire, and in their desire through mimetic contagion 
make scarce in the process. If not for themselves than for others. 

Chapter 7 starts from the question how the materiality of energy systems relates 
to the social and linguistic driven explanations provided in the chapters so far. This 
chapter theorizes the relationship between the knowledge people have over energy 
systems and the materiality of these energy systems, to understand the durability, 
spatiality and eventfulness that spring from these systems. Through multiple theories, 
ranging from critical International Relations theories to a number of theories squared 
under the header of ‘new materialism’, this chapter makes four points. First, it builds 
on the critical literature and its epistemological argument that all observations are 
pre-structured by previous knowledge and assumptions, with the realization that the 
material-knowledge duality is a post hoc explanation that does not relate to the world 
“out there”, but nevertheless is needed academically to understand the world we live 
in. Second, this chapter, building on the new materialist literature, argues that we 
should study the political processes through which matter comes to matter, in terms 
of both knowledge and its effects, and give ample voice to the mediating role of objects 
in these processes. Third, to study these processes, what needs to be studied are the 
knowledge practices through which we get to know matter. More specific, this chapter 
ends with the idea that observation, by humans, objects or a mix of both, is based on 
the creation of distinctions between that what is and what is not observed. As in the 
case of security, such distinctions are ultimately ethical choices, as each observation 
assembles and folds a set of relations together that make up what we understand as the 
ontology of an (unknown or uncertain) phenomenon. Together these new materialist 
theories offer a world of materialdiscursive relationships, their becoming and breaking 
apart, a world of artificial distinctions and boundaries customized in social laws, but 
also a world of artefacts and other hard material achievements.

The mentioning of the politics of mattering, as well as his insights on security 
and scarcity all point to the later work of Michel Foucault. Chapter 8 discusses his 
insights on power/knowledge and governmentality, and pays special attention to the 
indirect workings of power through the acceptance of the reality behind circulation 
and the manipulation of the milieu wherein these circulations take place. In short, 
chapter 8 provides for a reading of energy security in terms of a political process that 
is (1) productive and (2) based on knowledge gathering practices, and can be seen 
as (3) a form of governing and materialization that, among others, (4) facilitates in 
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drawing the boundaries on a social level between nature, economics, the political, 
and society. After these four theoretical chapters, it is no longer possible to define 
energy security, except perhaps as a set of materialdiscursive relations, one that is 
continuously performed and disrupted by other sets and consists of humans, things, 
knowledge, morality, practices, and so on. In this reading, each call for energy security 
is a performative act that both produces and is producing a particular understanding 
of energy security.

Part III clarifies these theoretical chapters with two performative illustrations. 
Chapter 9 studies the Dutch natural gas debate and analyzes the ‘struggle’ between 
the security argumentation of the local inhabitants  and the risk assessments of the 
decision-makers over the earthquakes that result from the gas extraction and the 
knowledge practices through which we have come to know them. Of interest for this 
thesis is the notion of energy security behind this debate. For although the debate fits 
a broader reading of energy security, the more traditional security of supply concerns 
seemed to be the only constant in this debate (and is accordingly reinforced by this 
debate). Chapter 10 breaks with such a traditional and state centric understanding. 
By approaching smart grids primarily in terms of a knowledge gathering system 
(through smart meters), it becomes possible to use a Foucauldian reading and focus 
on the organization of the ‘free’ markets behind smart grids, which conduct the 
conduct of consumers for the benefit of the grids. In the subsequent examination of 
the main discourses behind smart grids, it became clear that energy security is one 
of the factors that drives the transformation of the electricity grids, but in this move 
is also transformed itself as smart grids shift its maxim from security of supply to 
questions of resilience.

What results from a performative reading of energy security is not a blueprint 
complete with policy recommendations. Instead, a performative reading offers a fuller 
account of the processes that make energy security both (re)produced and productive. 
Moreover, in the end a better understanding of what energy security does might 
also contribute to a better understanding of what energy security is. The value of a 
performative reading can be found primarily in its ethical reflection, which is made 
possible by escaping the a priori ontological and epistemological assumptions that 
characterize current studies of energy security. For instance, it makes it possible to 
differentiate calls for energy security stemming from a security of abundance or from 
a securitization of scarcity position. Often these are conflated and thereby enable the 
wealthy, by using the fear for scarcity, to legitimize the securing of their abundance by 
dominating the discourse (in part by forwarding definitions of energy security) and 
by exercising their capital-intensive techno-politics through which this dominance 
materializes. Only by reflexively “escaping” the logics and practices of energy security 
are we able to open up the hidden assumptions behind it and, subsequently, move 
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beyond a management of our current energy systems to a transformation of them. 
Respectively, the proliferation behind our fears (security) and desires (scarcity) does 
not only necessitates a constant update of the definitions of energy security, but also 
requires a continuous performative reading that discusses the underlying social 
processes, the exclusions inherent to them and the consequences it produces. In other 
words, it necessitates a constant reflection on the politics of energy security. 
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nederlandse samenvatting 

Energieveiligheid en energiezekerheid zijn twee Nederlandse vertalingen van het 
veelomvattende Engelse begrip energy security. Dit overkoepelende fenomeen staat 
bekend om zijn ondefinieerbare aard, met vele onderzoekers die op verschillende 
manieren pogen een centrale betekenis te geven aan dit maatschappelijk, economisch 
en politiek beladen begrip. In plaats van een zoveelste poging om dit begrip te 
duiden, bouwt Securing Abundance op een herformulering van het probleem. Het 
biedt geen nieuwe definitie van energy security, maar kijkt naar de praktijken die 
energy security vormgeven en die resulteren naar aanleiding van haar gebruik. Het 
kijkt naar wat energy security doet, met als doel een breder begrip te krijgen van de 
sociale praktijken die impliciet ten grondslag liggen aan het gebruik van dit begrip. 
Na een korte historische analyse van het uitdijende begrip energy security, inclusief 
een vergelijking met eenzelfde proliferatie ten aanzien van voedsel en een analyse 
van de manieren waarop energy security in de literatuur wordt geanalyseerd, worden 
er vier sociale praktijken nader bekeken. Dit zijn de sociale logica van veiligheid, 
een verdieping en problematisering van het schaarste vraagstuk, de relatie tussen de 
materialiteit van socio-technische systemen en de kennis die men heeft over zulke 
(energie) systemen, en de machtspolitiek die achter al deze processen plaatsvindt. Ten 
slotte worden er twee illustraties gegeven – één over de gasbevingen in Groningen en 
een ander over de ontwikkelingen ten aanzien van slimme elektriciteitsnetwerken – 
om een eerste aanzet te geven tot de inzichten die deze alternatieve performatieve kijk 
met zich meebrengt. 

Het eerste deel van dit proefschrift analyseert het begrip energy security. Haar 
drie hoofdstukken hebben ieder te maken met de proliferatie van het begrip en de 
manier waarop deze proliferatie tot stand komt en geanalyseerd wordt. Hoofdstuk 2 
gaat in op de proliferatie van het begrip, zowel qua inhoud (referentieobject) en schaal 
(analyseniveaus en reikwijdte). Het detailleert een begrip dat zich van oorsprong 
richtte op leveringsveiligheidsvraagstukken, maar intussen ook economische, 
ecologische, systematische en individuele aspecten bevat in lijn met het toenemende 
belang van energie in onze samenleving. Hoofdstuk 3 geeft eenzelfde historische 
analyse van het begrip food security, als een spiegel die weergeeft dat de proliferatie van 
energy security niet op zichzelf staat. Waar beide velden verschillen op materialiteit, 
marktorganisatie en de hoeveelheid kritische reflectie in de academische literatuur, 
kan geconcludeerd worden dat ze eenzelfde constant uitdijende veiligheidslogica 
delen. Hoofdstuk 4 gaat kort in op de verschillende manieren waarop energy security 
in de afgelopen jaren door de academische literatuur benaderd is. Het beschrijft de 
kwalitatieve en kwantitatieve categorisatie achter de zoektocht naar een definitie van 
energy security, alsook de theoretische analyse en de identificatie van verschillende 
logica’s verborgen achter het fenomeen energy security. In het kort wordt in deel I 
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gesteld dat de zoektocht naar een definitie van het fenomeen energy security wellicht 
constant nieuwe variabelen toevoegt maar geenszins inzicht geeft in de redenen 
waarom het alsmaar omvattender wordt. Daarnaast biedt het gebruik van de huidige 
methoden en theorieën, in het licht van een performatieve lezing, geen objectieve 
analyse, maar helpt het een specifieke vorm van energy security tot stand te brengen. 
Het argument dat hier naar voren wordt gebracht stelt dat juist de zoektocht naar een 
eenduidige definitie van wat energy security is, een breder begrip van het fenomeen en 
de onderliggende sociale processen verbergt. 

Deel II gaat in op vier van dergelijke sociale processen. Hoofdstuk 5 gaat dieper in 
op veiligheid met behulp van de kritische veiligheidsliteratuur. Dit hoofdstuk benadert 
veiligheid in brede zin als zijnde de processen en de logica waarmee onwenselijke 
toekomsten worden geïdentificeerd en worden vermeden door in het heden te 
handelen. In eerste instantie analyseert het een aantal vormen van onveiligheid, 
verschillende technieken die gebruikt worden om kennis te nemen van onzekere 
toekomsten en verschillende logica om zulke toekomsten tegemoet te treden. Daarna 
gaat dit hoofdstuk in op wat veiligheid doet. Het schets een rationaliteit die (1) te allen 
tijden discrimineert omdat er altijd zaken en personen uitgesloten worden van dat 
wat beveiligd wordt. Een rationaliteit die (2) productief is en niet enkel conservatief 
omdat in het zekerstellen van bepaalde waarden deze tegelijkertijd vorm gegeven 
worden. Een rationaliteit die (3) gebruikt wordt in politieke processen om bepaalde 
aspecten van urgentie te voorzien. Maar ook een rationaliteit die (4) via risicoanalyses 
en verzekeringen van enorme invloed is op ons dagelijks leven. Bovenal schets 
dit hoofdstuk een beeld van veiligheid als iets dat niet gebonden is aan specifieke 
objecten en zodoende constant nieuwe aspecten tot zich neemt. Het moment dat men 
denkt veilig te zijn, is ook het moment dat nieuwe onveiligheden opdoemen. Een 
verontrustende conclusie, maar tegelijkertijd ook een teken van luxe omdat er een 
zekere progressie achter zit. Kortom, veiligheid geeft een eerste verklaring voor de 
constante proliferatie van het fenomeen energy security. 

Een tweede verklaring wordt gegeven in hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk over schaarste 
problematiseert de vanzelfsprekendheid van het idee dat energie (in al haar vormen) 
schaars is. Het stelt dat schaarste in dit geval vier dingen kan betekenen: dat er acute 
tekorten zijn (geopolitiek), dat er sprake is van absolute schaarste (neomalthusiaanse 
logica) of relatieve schaarste (Ricardian logica) of dat de tekorten worden gecreëerd, 
hier beschreven als scarcification (distributie logica). In al deze vormen is schaarste 
geen natuurlijk fenomeen en gaat de vaak technologisch gedreven zoektocht naar 
meer aanbod voorbij aan het feit dat de vraag niet vanzelfsprekend is maar gedreven 
wordt door sociale processen. Door in te gaan op het relatieve verlangen achter 
relatieve schaarste, de schaarste waar moderne economieën door gedreven worden, 
geeft dit hoofdstuk een verklaring voor de proliferatie van energie en daarmee een 
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tweede verklaring voor de proliferatie van energy security. Daarnaast kan op basis 
van dit hoofdstuk geconcludeerd worden dat de angst voor absolute schaarste en 
daadwerkelijke tekorten veelal een diepere ethische en normatieve reflectie ten aanzien 
van relatieve schaarste verbergt (de urgentie van veiligheid verbergt de ethiek achter 
de keuzes over veiligheid). Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat markten, gedreven 
door een proces van relatieve schaarste, geen aansporing hebben om daadwerkelijk 
overvloed te creëren: het moment dat er overvloed heerst, houden markten op te 
bestaan. Schaarste is één van de belangrijkste zorgen binnen energy security, maar 
net als veiligheid is schaarste een leeg fenomeen, een inclusieve autopoietische logica 
waar men zich als een norm tot moet verhouden. Er zal altijd iets nieuws zijn dat 
mensen verlangen en juist door hun verlangen schaars maken; is het niet voor zichzelf 
dan wel voor anderen. 

Hoofdstuk 7 start vanuit de vraag hoe de materialiteit van energiesystemen zich 
verhoudt tot de linguïstische en sociale verklaringen die gegeven worden in eerdere 
hoofdstukken. Het theoretiseert de verhouding tussen de kennis die we hebben over 
energiesystemen en de materialiteit van deze infrastructurele werken om duiding 
te geven aan haar relatieve stabiliteit, de ruimtelijke ordening en de verrassende 
gebeurtenissen die er uit voortkomen. Via verschillende theorieën, van kritische 
theorieën in de Internationale Betrekkingen tot theorieën die vallen onder de 
noemer ´nieuw materialisme’, biedt dit hoofdstuk vier punten. Ten eerste bouwt het 
op de kritische literatuur en haar epistemologische argument dat alle kennis die we 
hebben gemedieerd wordt door eerdere kennis, waarbij moet worden aangetekend 
dat de materialiteit-kennis dualiteit een post hoc rationalisatie is die in werkelijkheid 
niet standhoudt maar analytisch noodzakelijk is om tot een beter begrip van beide 
te komen. Ten tweede, voortbouwend op de nieuw materialistische literatuur, stelt 
dit hoofdstuk dat er gekeken moet worden naar de politieke processen die ervoor 
zorgen dat materialiteit van belang wordt, zowel in termen van kennis als in termen 
van effecten, waarbij de objecten zelf ook een belangrijke bemiddelende rol spelen. 
Ten derde moet er, om deze processen in kaart te brengen, gekeken worden naar de 
praktijken waarmee we kennis nemen van materialiteit. Meer specifiek eindigt dit 
hoofdstuk met het idee dat observatie, door mensen, dingen en veelal een mix van 
beide, een scheiding creëert tussen dat wat wel of niet bestudeerd wordt. Net als 
met veiligheid zijn dit feitelijk ethische keuzes, omdat met iedere observatie een set 
van relaties wordt samengesteld die samen duiding geven aan de ontologie van een 
(onbekend of onzeker) fenomeen. Deze nieuw materialistische theorieën geven samen 
een beeld van materiëlediscursieve relaties die doorlopend tot stand komen en weer 
breken en onderwijl een distinctie maken die gecodeerd en gesedimenteerd wordt in 
sociale structuren en artefacten.
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De verwijzing naar de politiek achter het belang van materialiteit, alsmede 
zijn inzichten ten aanzien van veiligheid en schaarste leiden naar het latere werk 
van Michel Foucault. Hoofdstuk 8 beschrijft zijn inzichten ten aanzien van macht 
en governmentality en besteedt aandacht aan indirecte vormen van macht die 
uitgevoerd worden door de acceptatie van circulaties en hun beïnvloeding door het 
milieu waarin ze plaatsvinden te sturen. Samenvattend geeft hoofdstuk 8 een beeld 
van energy security als zijnde een politiek proces dat (1) productief is, (2) gebaseerd op 
kennisvergaring en (3) daarmee een vorm van machtsuitoefening via de materialisatie 
van distincties, (4) waaronder ook de grenzen tussen wat we zien als natuur, economie, 
politiek en de samenleving. Na deze vier hoofdstukken is het niet langer mogelijk om 
energy security te definiëren, hoogstens kan het omschreven worden als een set van 
materiëlediscursieve relaties die uitgevoerd wordt en op zijn beurt beïnvloed wordt 
door andere sets, bestaande uit mensen, dingen, kennis, moraliteit, sociale praktijken, 
etc. Iedere roep om energy security is in dit perspectief een performatieve handeling 
die een specifieke kijk met zich meebrengt en daarmee zowel geproduceerd wordt als 
productief is voor deze kijk op de wereld.

Deel III illustreert deze theoretische hoofdstukken door twee performatieve 
voorbeelden te geven. Hoofdstuk 9 kijkt naar het Groningse gasdebat en analyseert 
de ‘strijd’ tussen de veiligheidsargumenten van lokale bewoners en de risicoanalyses 
van bestuurders in relatie tot de daadwerkelijke aardbevingen en de kennispraktijken 
die deze kenbaar maken, inclusief de verschuiving in waardeoordelen over deze 
kennispraktijken. Vooral van belang voor dit proefschrift is het idee van energy 
security zoals dat in dit debat stilzwijgend wordt aangenomen. Hoewel dit debat 
zeer zeker zijn plaats heeft binnen een bredere benadering van energy security, blijkt 
de traditionele interpretatie als leveringszekerheid het enige non-discussiepunt 
in dit debat te zijn (en daarmee versterkt als centraal paradigma). Hoofdstuk 10 
breekt deels met deze traditionele staat centrische interpretatie. Door slimme 
elektriciteitsnetwerken primair te interpreteren in termen van kennisvergaring (met 
behulp van slimme meters) wordt het mogelijk om ze via een Foucaultiaanse lezing 
te benaderen en de focus te leggen op de organisatie van nieuwe ‘vrije’ markten die 
consumenten aanzetten tot handelingen ten bate van het netwerk. In de daarop 
volgende analyse van de huidige ideeën ten aanzien van slimme elektriciteitsnetwerken 
concludeert dit hoofdstuk dat energy security ten grondslag ligt aan de transformatie 
van de netwerken, maar al doende zelf ook transformeert omdat deze netwerken de 
traditionele veiligheidslogica van leveringszekerheid loslaten en herinterpreteren in 
termen van veerkracht en weerbaarheid (resilience). 

Wat resulteert van een performatieve lezing van energy security is geen blauwdruk 
gevuld met beleidsaanbevelingen. In plaats daarvan leidt een dergelijke performatieve 
lezing tot een beter begrip van de processen die energy security produceren en die 

395



S

English and dutch summariEs 

geproduceerd worden door het gebruik van energy security. Sterker, de conclusie 
stelt dat een beter begrip van wat het doet uiteindelijk ook leidt tot een beter begrip 
van wat energy security is. De waarde van een performatieve benadering ligt in de 
(ethische) reflectie die het biedt doordat het kan ontsnappen aan de ontologische 
en epistemologische a priori assumpties die ten grondslag liggen aan de huidige 
gebruikelijke analyses van het fenomeen. Bijvoorbeeld doordat het mogelijk wordt 
een onderscheid te maken tussen het veiligstellen van overvloed en het verzekeren 
van schaarse goederen, waarbij zij die al in overvloed leven gebruik kunnen maken 
van de angst voor het laatste en tegelijkertijd het discourse kunnen domineren (mede 
door definities van energy security) en via een kapitaalintensieve techno-politiek 
de wereld naar hun hand kunnen vormen. Enkel door aan de logica te ontsnappen 
wordt het mogelijk om de huidige systemen niet alleen te managen maar ook te 
transformeren. De proliferatie achter onze angsten (veiligheid) en verlangens 
(schaarste) dwingt bovendien niet alleen voor een continue revisie van de definities 
van energy security, maar vereist ook een constante performatieve lezing die ingaat 
op de achterliggende processen, de uitsluitingen die er aan ten grondslag liggen en 
de gevolgen die het produceert. Met andere woorden, een constante reflectie op de 
politiek van energy security. 
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