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oordeel over de maatschappelijke impact van onze generatie  

 

Amsterdam, 6 september 2019 -  Gerard B. Kosse - Ludgerjaargang 62-67 

 

REKENSCHAP VAN ONZE LEEFSITUATIE EN ERFENIS… 

Kort door de bocht genomen, valt mijn oordeel over de maatschappelijke impact van onze 

generatie Babyboomers negatief uit. Dat komt vooral door het feit dat ik als overtuigd humanist 

ons zelfbewustzijn, onze persoonlijke keuzevrijheid en dus het recht op zelfbeschikking als ons 

hoogste goed zie. Ik ben van mening dat het belang van die kernwaarden door ons eenzijdig 

commercieel en technologisch toedoen aanmerkelijk hebben ingeboet gedurende de vele jaren 

dat onze generatie Babyboomers de lakens uitdeelde. Die eenzijdigheid zat hem vooral in de 

verabsolutering van welvaart en de ermee gepaard gaande eis van economische groei. Het veel 

minder tastbare, geestelijke aspect van ons bestaan kwam steeds meer in het gedrang. Anders 

gezegd: ons welzijn  verdween uit zicht. Dat niet-fysiek aantoonbare, geestelijk c.q. gevoelsmatig 

gedefinieerde begrip werd door onze generatie steeds meer misbruikt als legitimering en als 

dekmantel voor zelfverrijking en het ermee gepaard gaande consumentisme dat ons ‘steeds meer 

geluk’ belooft, en ondertussen onze leefomgeving en klimaat desastreus vernietigt. 

 

EENDIMENSIONAAL…  

We zijn in de achter ons liggende jaren steeds meer vervallen tot een eenzijdig, ééndimensionaal   

bestaan: We hebben onszelf en onze sociaal-maatschappelijke omgeving gereduceerd tot willoze 

consumenten. Ons identiteitsbesef en onze hele  handel en wandel werden in steeds toenemende 

mate gedicteerd door dat consumentisme. Dus door de waan van de dag! En dat vind ik des te 

verwerpelijk omdat hierbij een minuscuul  klein groepje rijkaards aan de touwtjes trekt, en dus 

onze ‘vrije, individuele keuzes’ bepaalt.    Anders gezegd: ons persoonlijke leven werd steeds meer 
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ingevuld en vorm gegeven door ‘de markt’; niet door ons zelf. Ons leven kwam zo steeds meer in 

dienst te staan van het financieel gewin van een steeds kleiner wordende groep super-rijkaards, 

multinationals en de banken.  Die anonieme grootheden opereren  achter de schermen, nagenoeg 

ongrijpbaar voor onze democratisch gekozen overheid wiens macht stap voor stap werd terug 

gedrongen binnen de grenzen van een economie waarop ze zelf nauwelijks meer greep heeft. Het 

handjevol lieden dat ¾ van het wereldkapitaal in handen heeft2, beslist buiten ons om. Ze  

manipuleren, besluiten en profiteren van ons verminderde, toch al beïnvloedbare, zelfbewustzijn 

en het negatieve effect ervan op onze keuzevrijheid en de ermee samenhangende individuele wils- 

en besluitkracht. Dat vind ik een ernstige aanslag op ons menszijn. Zelfbewustzijn en Keuzevrijheid 

zijn immers kernwaarden. Met die drie waarden onderscheiden mensen zich van alle andere 

warmbloedige wezens. Ook van olifanten, dolfijnen, chimpansees, nijlpaarden en andere 

diersoorten waarvan inmiddels bekend is dat ook zij beschikken over zelfbewustzijn, altruïsme, 

complexe emoties en tijdsbesef. Met dat laatste kunnen zij o.m. hun individuele activiteiten 

plannen, en hun gedrag op dat van soortgenoten afstemmen.   

 

VERLOKKINGEN VAN HET CONSUMENTISME… 

Naar mijn idee kreeg het consumentisme zo’n grote greep op ons leven omdat de toenemende 

welvaart onlosmakelijk was gekoppeld aan de snelle groei van nieuwe wetenschappelijke 

bevindingen en inzichten -- twee zaken die tot nieuwe, zeer efficiënte en dus goedkope, productie- 

en communicatietechnologie leidden. Dezelfde zaken die de verwereldlijking van ons denken, de 

secularisering, aanzwengelden, en onze levensduur oprekten. Onze mentale oriëntatie, onze 

aandacht werd  daardoor nog méér gericht op de concrete, tastbare zaken die werden gepro-

duceerd voor een lang, zeer comfortabel, aangenaam, zorgeloos en ‘dus’ ook gelukkig bestaan.  

                                                           
2 DE 8 RIJKSTE MENSEN BEZITTEN NET ZO VEEL ALS de 3,6 MILJARD ARMSTE MENSEN 
Details vind je hier: https://www.businessinsider.nl/dit-zijn-de-acht-rijkste-mensen-ter-wereld-en-die-bezitten-net-
zo-veel-als-de-36-miljard-armsten/  Ook is het zo dat de rijkste 1% meer bezit dan de helft van het wereldvermogen. 
Zie:  https://joop.bnnvara.nl/nieuws/rijkste-1-procent-helft-vermogen   

Het verlokkende, maar schadelijke keuze-pallet van het consumentisme in al zijn overdaad 

https://www.businessinsider.nl/dit-zijn-de-acht-rijkste-mensen-ter-wereld-en-die-bezitten-net-zo-veel-als-de-36-miljard-armsten/
https://www.businessinsider.nl/dit-zijn-de-acht-rijkste-mensen-ter-wereld-en-die-bezitten-net-zo-veel-als-de-36-miljard-armsten/
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/rijkste-1-procent-helft-vermogen
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De venijnige drogredenering van het consumentisme zit hem in het woordje <dus> in 

bovenstaande zin.  Pas nu, in de 21e eeuw, is vooral de krimpende middenklasse tot het breed 

gedragen inzicht gekomen dat de progressie van welvaart niet gelijk op gaat met de progressie 

van ons welzijn. Voor welzijn is meer nodig dan het hebben  van een zekere mate van comfort, 

communicatie, status, mooie spullen en een lange levensduur. Ons welzijn is daar maar in beperkte  

mate van afhankelijk. Tijdens mijn werkzaamheden in diverse arme landen --die onterecht, want 

eenzijdig-economisch, worden aangeduid als  <minst ontwikkeld>-- viel me dat keer op keer op. 

De mensen waren daar op allerlei manieren <blij, gelukkig en tevreden> op voorwaarde dat ze zélf 

het idee hadden dat in voldoende mate was voorzien in hun materiële, sociale, geestelijk-spirituele 

en culturele basisbehoeften. Die levenskunstenaars leefden en genoten opvallend bewust in & 

van hun dagelijks bestaan; dus in het moment, in het heden, in het NU. Maar ook  viel me op dat 

ze tegelijkertijd heel bewust waren van de eindigheid van het leven. Ze besteedden immers 

relatief  veel aandacht, tijd en geld aan (al dan niet uitbundige en kleurrijke) begrafenisrituelen3 en 

aan al die andere zaken die met de dood samen hangen.  

 

WESTERSE OOGKLEPPEN…  

Wij, westerse 70-plussers zijn daarentegen weinig en zelden doorvoeld bewust van de eindigheid 

van ons leven, behalve als we ons ziek en ellendig voelen; of als we met levens-bedreigende ziektes 

en het overlijden van onze naasten worden geconfronteerd. De dagelijks wreed rondwarende 

dood in onrustige, niet zo vreedzame en niet zo rijke verre landen dringt nauwelijks emotioneel tot 

ons door. Daardoor appelleert die ellende niet of nauwelijks meer aan onze mede-menselijkheid, 

aan ons mededogen. Onze empathisch vermogen verschrompelt. Daardoor krijgt ons genetisch 

ingebakken altruïsme puur en alleen gestalte in een afstandelijke donatie van wat kleingeld. 

 

                                                           
3 VERHELDERENDE VOORBEELDEN & DETAILS VAN DE OMGANG MET <DE DOOD> IN AFRIKA EN EUROPA vind je in 
de bijdrage <Onze Kolderieke Dood>.  Zie: http://www.postvakh3.nl/onzekolderiekedood.pdf   

http://www.postvakh3.nl/onzekolderiekedood.pdf
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Ons besef van eindigheid is verworden tot een abstract weten; tot een rationeel besef. De rauwe, 

onverbiddelijke kanten van de dood hebben we weggemoffeld met make-up, een mooie lijkkist en 

talloze andere foefjes en verhullend taalgebruik van onze dure begrafenisondernemers.  En zo 

willen de meesten van ons het ook liever houden. De eeuwenlang gehanteerde wijsgerige, 

moraliserende spreuk <Memento Mori> is  sinds het eind van de woelige jaren 1960 in de 

prullenmand van ons bewustzijn terecht gekomen. Enigszins gechargeerd gesteld, heeft onze 

generatie Babyboomers dat eindigheids-adagium mettertijd vervangen door het <Carpe Diem> 

van de consumptie-markt. Op zich heb ik daar niets tegen, ware het niet dat het extreme 

hedonisme dat wij in het westen hebben gecreëerd, gepaard gaat met het onmogelijke streven om 

onze zelfontplooiing en dus ons geluk te realiseren in het najagen van zoveel mogelijk genot en 

lust.  Je hoeft geen psycholoog te zijn om in te zien dat zo’n poging gedoemd is te mislukken. 

Immers, elke hang naar genot en lust is onverzadigbaar en leidt binnen ons brein alleen maar tot 

de behoefte aan <méér van hetzelfde> . Anders gezegd: Het realiseren van <geluk> in de vorm het 

najagen van genot en lust, is een escapistische route die eindigt in ellende. Immers, ontsnappen 

aan onszelf is onmogelijk. Ons zelfbewustzijn kalvert dan af. Ons leven draait dan in toenemende 

mate alleen maar om die alles overheersende, steeds sterker wordende behoefte aan bevrediging. 

We raken verslaafd! Daarbij maakt het niet uit of we verslaafd zijn aan drugs en andere 

genotsmiddelen of aan seks-, gok- of andere gewoonten. Als slaaf hebben we niets meer over ons 

eigen leven in te brengen. Onze persoonlijke keuzevrijheid  en dus ons vermogen tot zelf-

beschikking zijn dan buiten spel gezet! Bij elke vorm van verslaving moeten we concluderen dat 

we dan zijn ‘ontmenselijkt’. Immers, bij verslaving zijn de drie samenhangende vermogens die ons 

juist tot mens maken en onderscheiden van andere warmbloedige wezens op non-actief gesteld. 

 

AAN ALLES KOMT EEN END… 

Het kan naar mijn gevoel niet vaak genoeg gezegd en gevoeld worden: Overal komt een eind aan. 

Aan al onze bezigheden, beslommeringen, relaties en aan ons zelf. En dus ook aan alle zorgen, 

ellende en vreugde die met onze inspanningen en relaties gepaard gingen. Die eindigheid van alles 

dringt echter nog nauwelijks bewust tot ons door. Vooral niet als het ons eigen leven betreft. Dat  

sterk afgenomen besef van eindigheid, inclusief onze eigen dood, hangt samen met het 

hierboven geschilderde consumentisme dat extreem hedonistische trekjes heeft gekregen.  

 



5 
 

 

Maar de ogen sluiten, onze kop in het zand steken, is niet verstandig. Daarmee doen we onszelf 

en onze omgeving tekort. Zo’n houding doet afbreuk aan de kwaliteit en diepgang van ons leven. 

Vooral omdat we dan door het consumentisme het risico lopen <geleefd te worden>. Anders 

gezegd: doordat we dan geen eigen keuzes meer maken, maar worden geregeerd door de <steeds 

wisselende waan van de dag> die eigen is aan het consumentisme.  

 

Wij, westerse Babyboomers,  vormen een groot en  kapitaalkrachtig segment van de markt. De 

extreem rijke machthebbers van ons maatschappelijk bestel hebben dat goed begrepen. We 

worden door hen op alle mogelijke manieren verleid om gelukkig te leven door het kant-en-klare  

<aangepast consumeren> dat ze ons voorhouden. Men houdt dus rekening met onze gevorderde 

leeftijd en de ongemakken en de beperkingen die daarmee gepaard gaan. Reizen-op-maat, zorg-

aan-huis, cosmetische ingrepen, betaald gezelschap, bejaardenclubs, ouderen-fitness, en 

peperdure verjongings- en wellness-voorzieningen zijn een paar voorbeelden van de nieuwe, 

lucratieve service-industrie die het gemunt heeft op onze bejaardenportemonnee en onze 

goedgelovigheid.  De ‘markt’ heeft haast en grijpt haar kans nu het nog kan. Immers, wij Senioren 

zijn niet alleen  rijker dan ooit te voren. We zijn ook nog eens rijker dan onze nazaten ooit zullen 

worden als de huidige opsplitsing van de maatschappij in rijk en arm zich blijft doorzetten. 

Bovendien laat het zich aanzien dat we niet zo heel lang meer te gaan hebben, steeds zorg-

afhankelijker worden en dan alleen nog maar geplukt kunnen worden door de medische sector…   

 

WEERBAAR DOOR ZICHT OP HET EINDE… 

Mijn stellingname is simpel: Als we doorvoeld begrijpen en accepteren dat ons bestaan, onze 

relaties en alles wat we hebben en doen, eindig van aard zijn, dan wordt het stukken minder 

vanzelfsprekend om mee te doen aan de ratrace die inherent is aan het consumentisme dat onze 

generatie Babyboomers zelf geschapen heeft. Zo’n doorleefd besef van de  eindigheid van onze 

wereld en van ons eigen bestaan richt onze aandacht automatisch op de kwaliteit van onszelf, 

van onze ervaringen  en van de mensen om ons heen; niet op iets wat we nog hoognodig moeten 

aanschaffen of beleven. We stellen dan op een  heel realistische - dus op een aan ons zelf 

aangepaste manier -  het heden  boven de  toekomst; kwaliteit boven kwantiteit; zelfbeschikking 

en tevredenheid boven aangepraat geluk.  

DIEPGANG EN MEDE-MENSELIJKHEID VALLEN ONS  DAN TEN DEEL. 


