
De blinde vlek voor ons consumeerprobleem: de economie 

Een groot probleem wat ik constateer is de blinde vlek die wij hebben omdat wij in een 

consumptiemaatschappij opgroeien. Alles draait om de economie, wordt ons ook vertelt door 

Mark Rutte. Dag in dag uit worden we verleid en komen er nieuwe ontwikkelingen bij. Er 

wordt veel aandacht en tijd geschonken aan het 'ver'leiden van individuen en het bedenken 

van redenen waarom we weer nieuwe dingen moeten kopen. Maar nooit (behalve nu bij 

sigaretten) worden we tijdens dit verleiden gewezen op de gevolgen van dit consumeren. De 

grote bedrijven laten niet zien hoeveel afval ze produceren of wat de gevolgen van hun 

produkten, medicijnen, overmatige suikers en kunstmatige voeding zijn. 

Consumeren geeft veelal maar een kortstondige kick ten opzichte van een grote last die zij op 

de aarde en onszelf nalaat. Deze last krijgt amper aandacht. Doordat door omkoping en 

zwijggeld de ogen gesloten worden. De gevolgen van deze lasten zijn ondertussen dusdanig 

groot dat ons interne lichaam en externe milieu dusdanig vervuilen dat we er ziek van worden. 

Elke keer als er nieuwe dingen bijkomen vervuilen we verder en worden we zieker. 

Windmolens erbij, is meer vervuiling. Hightech erbij is meer vervuiling en straling erbij. Wat 

weer leidt tot meer chronisch zieken, die weer meer pillen slikken en zalfjes smeren, deze 

weer geproduceerd moeten worden, meer vervuiling opleveren et cetera. Alleen voor de 

grootverdieners heeft deze vicieuze cirkel een positief verloop. Namelijk meer rijkdom, macht 

en controle. 

Afhankelijkheid 

Deze ‘grootverdieners’ maken het ons met hun produkten steeds makkelijker. ‘Dan hou je 

meer tijd over voor andere dingen’ – ‘of met hightech wordt het duurzamer’ wordt ons 

verkocht. Dit is maar ten dele waar. Het andere deel, de keerzijde, waar (naast de vervuiling) 

geen aandacht voor is, is dat wij in ons doen en laten steeds afhankelijker worden van hun 

aanbod en velen van ons niet anders meer kunnen dan denken en handelen als hun consument. 

Alle oplossingen moeten tegenwoordig gekocht worden. En dit is een groot probleem. Het 

voortdurend maar kopen kopen kopen. 

We zijn zo gewend ons te laten verleiden met produkten of eten, dat velen van ons niet eens 

meer instaat zijn zelf verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het immuunsysteem te nemen, 

of het verbeteren van onze leefomgeving / klimaat. En hierdoor steeds meer regie uit handen 

(moeten) geven. Aan medicijnen, of zoals nu aan hightech. Want, de boer is blijkbaar niet 

meer instaat om zelf aan zijn planten te zien hoeveel water ze nodig hebben. Daar heeft hij nu 

hightech voor nodig! Of, moet de boer voor de zoveelste keer weer mee in een nieuw 

verdienmodel en gaat de situatie waar wij inzitten zoals altijd gewoon weer om de economie, 

alleen dan nu verkocht als: ‘uit naam van het klimaat’? 

Willen wij het klimaat echt verbeteren en willen wij echt een betere wereld, dan zullen 

wij onze blinde vlek voor consumeren moeten gaan zien en een andere kijk en gevoel op 

ons leven ontwikkelen en niet meer als onbewuste consumenten achter de werkwijze en 

plannen van deze ‘Koning’ aan blijven lopen. Het aandeel economie in ons leven is veel te 

groot. Als we achter mensen aan blijven lopen die de weg vrij maken voor dat wat de 

economie wil (meer macht door creëren van afhankelijkheid en invloed op ons leven dankzij 

controles), dan zijn wij zelf straks het product, zoals Yuval ook duidelijk aangeeft. 
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