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De film 'The Economics of Happiness' is een inspirerende film en gaat over het dubbele 
gezicht van de economische globalisering, een wereld die zich in twee verschillende 
richtingen beweegt. Enerzijds is er de onzalige alliantie van overheden en grote bedrijven die 
de macht van het bedrijfsleven in stand houdt. De documentaire legt verbanden tussen 
mondialisering, fundamentalisme, schaalvergroting, vermindering van biodiversiteit, 
klimaatchaos, werkloosheid, financiële crisis... Tegelijkertijd is er een wereldwijd verzet van 
mensen tegen dit beleid. Zij vragen om een deregulering van handel en financiën en ze 
nemen het heft in eigen hand om een heel andere toekomst te creëren. Ze zetten zich in 
voor gemeenschappen op een meer menselijke schaal, en voor een ecologische, lokaal 
georiënteerde economie.  

De film toont beide ontwikkelingen: de groei van sloppenwijken en stedelijke wildgroei, 
afbraak van de democratie en de obscene handel in afvalstoffen: handel in het belang van 
de handel; zelfmoorden van Indiase boeren, de teloorgang van land... De tweede helft van 
de 'Economie van het Geluk' biedt naast inspiratie ook praktische oplossingen: een meer 
lokaal georiënteerde economie kan een strategische oplossing vormen voor de meest 
ernstige problemen. Het relaas van mensen die opkomen tegen deregulering, tegen 
wetteloosheid en verslag van pogingen om op lokaal vlak terug te komen tot een economie, 
een samenleving op mensenmaat. (Beleids)veranderingen die nodig zijn om lokale bedrijven 
te laten overleven en te laten bloeien. We maken kennis met gemeenschapsinitiatieven die 
een 'lokale agenda' vooruit helpen: stedelijke tuinen in Detroit (VS) en de wereldwijde 
Transition Towns beweging, gestart in Totnes (GB). We zien de opmars van de Local Food-
beweging, het herstel van de biologische diversiteit, gemeenschappen en lokale economieën 
wereldwijd. En we maken kennis met Via Campesina: de grootste sociale beweging ter 
wereld, met meer dan 400 miljoen leden. Het gaat om het behoud van zowel biologische als 
culturele diversiteit.  

 
Aan de film verleenden een groot aantal mensen uit zes continenten hun medewerking, 
waaronder Vandana Shiva, David Korten, Samdhong Rinpoche, Helena Norberg-Hodge, 
Michael Shuman, Zac Goldsmith en Rob Hopkins. Duidelijk wordt dat klimaatverandering en 
Peak Oil ons weinig keus laten: we moeten lokaliseren om de economie weer 'thuis' te 
brengen. En het goede nieuws is dat we daarmee niet alleen de aarde kunnen genezen, 
maar ook ons eigen gevoel van welzijn kunnen herstellen. 'De Economie van het Geluk' 
poogt ons geloof in de mensheid te herstellen: het is mogelijk om samen aan een betere 
wereld te bouwen! 



 

 
Na afloop van de documentaire gaf Olivier Rijcken, mede initiatiefnemer van de op  
25 januari j.l. gelanceerde Transition Town Zaanstreek, uitleg over de mogelijke invulling 
voor de Zaanstreek van deze brede beweging. Transition Towns (www.tranisitiontowns.nl) 
zijn lokale gemeenschappen (steden, dorpen, wijken, buurten) die zelf aan de slag gaan om 
wonen, werken en leven duurzamer en minder olieafhankelijk te maken. Het ‘niet wachten op 
de overheid maar zelf aan de slag gaan’, en ‘niemand uitsluiten’ zijn hierbij altijd 
terugkerende motto’s.  
Transition Town Zaanstreek heeft zich voorgenomen de Zaanse initiatieven met 
duurzaamheidraakvlakken te inspireren, verbinden en beter zichtbaar te maken. Deze 
lokale initiatieven bestaan namelijk al zoals Infodoc, Zaanse Energie Koöperatie , Monettuin, 
Voedselbank, Weggeefwinkel, div. tuinen, Lets Zaanstreek (Nixzaan), Poelboerderij, Kontakt 
Milieubeheer Zaanstreek, Zaanse Natuur en Milieu Organisaties, MY HOME, Groenplein, 
Noppes, het Goed, Repaircafé en vele éénlingen… 
Op deze wijze - Z(w)aan kleef aan - kunnen alle Zaankanters elkaar helpen te werken aan 
een toekomst met toekomst!  

 

 


