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“Energiek en succesvol is de mens die erin
slaagt door arbeid zijn wensfantasieën in 
realiteit om te zetten. Waar dit mislukt als
gevolg van weerstanden van de 
buitenwereld en zwakte van het individu, 
treedt de afwending van de realiteit in, 
het individu trekt zich terug in zijn méér
bevredigende fantasiewereld, waarvan
het de inhoud in het geval van ziekte in 
symptomen omzet.” (Freud, Over 
Psychoanalyse, 114)













De mens werd eenzamer, geïsoleerder en 
een werktuig in handen van 
oppermachtige, vreemde instanties. Hij
werd “individu”, maar een opgejaagd en 
verbijsterd individu. Daarnaast bestonden
factoren, die hem de openlijke tekenen
van deze fundamentele onzekerheid
hielpen overwinnen. In de eerste plaats
de steun, die materiële welvaart aan zijn
zelfvertrouwen gaf. Degene die hij was en 
de rijkdom welke hij bezat konden niet
gescheiden worden. Kleding en woning
behoorden evenzeer tot zijn persoonlijk ik
als zijn lichaam. En des te geringer zijn
gevoel, een persoon te zijn, des te sterker
zijn behoefte aan bezit”
Erich Fromm







“De etuimens is uit op 
comfort, en het 
foedraal is daarvan het 
summum. De 
binnenkant van het 
foedraal is het met 
fluweel gevoerde spoor 
dat hij in de wereld 
heeft afgedrukt.” 
(Walter Benjamin)









“Voor gemankeerde consumenten, die hedendaagse have-nots, is niet-
winkelen het schrijnende en etterende brandmerk van een onvervuld leven -
en van de eigen onbeduidendheid en niet-bestaandheid. Het is niet alleen de 
afwezigheid van plezier, het is de afwezigheid van menselijke waardigheid, 
van levensinhoud en uiteindelijk van menselijkheid en elke andere grond 
voor respect, van jezelf en anderen. Supermarkten mogen dan de tempels 
zijn van de eredienst voor de leden van de gemeente; voor de vervloekten -
behoeftig en in de ban gedaan door de Consumentenkerk - zijn het 
buitenposten die de vijand heeft geplaatst op de grond van hun ballingschap. 
Die zwaar bewaakte bolwerken beletten de toegang tot de goederen die 
anderen tegen eenzelfde lot beschermen. Zoals George W. Bush zou moeten 
toegeven, beletten ze de overgang - en voor de jongeren die nog nooit in een 
kerkbank zaten: de toegang - tot 'de orde van de dag'.” (Zygmunt Bauman, 
NRC, 13 augustus 2011)
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Oikos



Uw gasten hebben een deel van uw 
woning in bezit genomen. Uw omgeving 
is verstoord en zelfs de inrichting van uw 
huis is ingrijpend veranderd. Ook de 
zeggenschap over uw huisbestier en uw 
geld is u ontnomen. Iedereen begrijpt dat 
deze aantastingen tezamen uw leven 
zouden ontwrichten. Uw thuiservaring is 
kapotgemaakt. Een blijvende en 
fundamentele aanslag is gepleegd op uw 
bestaan. (Thierry Baudet, Oikofobie)







“Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der 
Weltgeschichte, Aber vielleicht ist dem gänzlich anders, 
Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem
Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der 
Notbremse.” (Walter Benjamin)


