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Voorwoord 

Dit proefschrift doet verslag van een onderzoek waarvan de gegevens zijn verzameld 
gedurende het Nationale Onderzoekprogramma Mondiale Klimaatverandering en 
Luchtverontreiniging 1991-1995 (NOP-I). Dit onderzoekprogramma was in het leven 
geroepen ter ondersteuning van het milieubeleid van de Nederlandse overheid. Eind jaren 
tachtig, begin jaren negentig was er een verhevigd milieubewustzijn onder de bevolking 
en bij de overheid. Het onderzoek is duidelijk een produkt van de tijd waarin het is 
uitgevoerd. De vraagstelling over milieuvriendelijke consumptiebeperking en status en de 
vermoedens over het antwoord leefden toen binnen allerlei kringen. 

Na de verzameling van de gegevens met interviews, een enquête en secundaire 
analyse zijn enkele jaren verstreken. Statistische gegevens uit andere bronnen heb ik zo 
veel mogelijk geactualiseerd. Intussen zijn vele, elkaar ten dele overlappende onderzoeken 
uitgevoerd die ook een licht hebben geworpen op de verbanden en veronderstellingen die 
in dit onderzoek aan de orde zijn. Het tijdsverloop heeft mij in staat gesteld de nodige 
afstand te nemen tot mijn onderzoek. In de epiloog blik ik terug op het onderzoeksproces 
en presenteer bedenkingen hierbij. 

Bij de uitvoering van het onderzoek en het schrijven heb ik samengewerkt met 
Joop Goudsblom, Kees Schmidt en Fred Spier. Mijn onderzoek was onderdeel van het 
project 'Voorwaarden voor een moraal van versobering' dat onder leiding van professor 
Goudsblom mede in het kader van het bovengenoemde onderzoekprogramma is 
uitgevoerd. Aanleiding hiertoe was een opmerking in een interview in het Parool geweest 
van het hoofd van het NOP, dr. ir. T. Schneider die vond dat de sociale wetenschappen 
een geringe rol speelden in de analyse van de milieuproblematiek. Goudsbloms reactie 
hierop en zijn idee om vanuit de sociologische invalshoek, met bijzondere aandacht voor 
de invloed van status naar de milieuproblematiek te kijken heeft ertoe geleid dat Kees 
Schmidt hierover een onderzoeksvoorstel heeft geschreven. Het onderzoek is vervolgens 
vanuit het NOP gevolgd door drs. S. Zwerver. In 1995 hebben we hierover het 
gezamenlijke rapport Toward a Morality of Moderation uitgebracht. Kees Schmidt 
analyseerde hierin economisering en ecologisering van de samenleving als langere 
termijnsprocessen met de voorwaarden die deze processen bieden voor een moraal van 
versobering. Fred Spier behandelde de rol van status binnen natuurbeschermings- en 
milieuorganisaties en ik richtte me op het thema 'consumptie en stratificatie'. 

Bij dit promotie-onderzoek heeft Joop Goudsblom mij van begin tot het einde 
gesteund. Ten tijde van het onderzoek heeft Kees Schmidt mijn werk becommentarieerd. 
Fred Spier heeft me als collega en vriend tot het einde bijgestaan en me zijn kritische 
commentaar niet onthouden. Met de meeste andere collega's van de Amsterdamse School 
voor Sociaal-wetenschappelijk onderzoek, en in het bijzonder de leden van de 
promotieclub van professor Goudsblom heb ik de afgelopen jaren eens of meermalen over 
mijn onderzoek van gedachten gewisseld. De hele Amsterdamse School ben ik daarom 
erkentelijk voor de ondersteuning. Onvergetelijk is ten slotte voor mij de steun van mijn 
familieleden en alle vrienden en vriendinnen, die met tijden met me hebben meegevoeld 
of meegedacht en die net zo blij zijn als ik dat dit proefschrift voltooid is. Vanwege hun 
bijzondere bijdragen noem ik hier mijn vader Jo Aarts, Loes Aarts-Kuenen, Betty Rikken, 
Jacqueline Drijber, Roger Koeleveld en Peet van Duijnhoven. 





Inleiding 

Onder welke voorwaarden kan terughoudendheid in consumptie prestigieus worden en 
daarom navolging vinden? Deze vraag met impliciete vooronderstelling was bij de 
aanvang van het onderzoek in 1991 betrekkelijk nieuw (Schmidt 1990). Enkele jaren en 
vele milieuonderzoeken, campagnes, kranteartikelen, columns en congressen later is het 
idee minder zeldzaam. Industrieel ontwerpers, reclamemakers, journalisten, milieuorga
nisaties maar ook overheidsvoorlichters leggen een verband tussen enerzijds hoge status 
en anderzijds milieuzorg en consumptieve bescheidenheid. Zo schrijven er journalisten 
over het ideaal van aristocratische soberheid1 en doen voorspellingen over zuinige kleine 
auto's als nieuwe statussymbolen2 en ontwikkelen ontwerpers milieuvriendelijke goederen 
met standing.3 Deze maatschappelijke bijval laat echter de beginvraag onbeantwoord en 
de erin besloten vooronderstelling onbewezen. 

1 Belangstelling voor matiging 

De bereidheid en geneigdheid tot vrijwillige consumptiebeperking vormen het thema van 
dit boek. Matigheid wordt niet alleen in hedendaagse geïndustrialiseerde samenlevingen 
als Nederland van belang geacht, maar is in verschillende perioden en om diverse redenen 
van betekenis geweest. Waarschijnlijk hebben mensen nooit in de geschiedenis zonder 
enige beperking of terughoudendheid geconsumeerd. Leden van agrarische 
samenlevingen, zo stelt Goudsblom (1992:65), moeten tenminste hun consumptie 
opschorten of beperken om zaaigoed en dus voedsel voor het volgende jaar veilig te 
stellen. Het aanleggen en handhaven van de noodzakelijke reserves vereist een regime van 
terughoudendheid. De terughoudendheid wordt doorgaans ondersteund door culturele 
instellingen als rituelen en vastenperioden. In hedendaagse geïndustrialiseerde landen zijn 
de verleidingen van de welvaart en de aangeboden goederen en diensten enorm 
toegenomen. De situaties waarin mensen zich moeten beheersen en zich terughoudendheid 

1 Kees Waagmeester, directeur van het Platform voor Duurzame Ontwikkeling (een platform van vooral 
milieu- en ontwikkelingsorganisaties), voorheen hoofdredacteur van het opinieblad 'Onze Wereld' merkte in 
een interview op dat veel consumeren banaal gevonden zou moeten worden. Status zou ook op andere 
manieren zijn te behalen. Immers vroeger hadden mensen van adel een sobere levensstijl in vergelijking met 
de toenmalige nouveaux riches, maar werd er toch tegen hen opsekeken. (Groen Links Magazine maart 
1994.) 

Journalisten verwijzen hierbij naar ontwikkelingen bij een autofabrikant als Mercedes. Ook hield de 
automobielbranche in 1993 een autoshow met als titel 'meer met minder' gericht op de voorspelde toekom
stige populariteit van kleine auto's en het promoten ervan. 
3 Van 25 tot 27 november 1993 vond in Rotterdam het 02 event plaats waarbij in totaal meer dan honderd 
ontwerpers een visie op aangenaam duurzaam leven ontwikkelden. In tien workshops gingen zij op zoek 
naar milieuvriendelijke ontwerpen; één van de workshops was gewijd aan het ontwikkelen van 
milieuvriendelijke, veelal immateriële, statussymbolen (cf. Items februari 1994). 
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moeten opleggen hebben zich hierdoor uitgebreid. 

In de loop van de geschiedenis is vanuit verschillende delen van de samenleving 
gepleit voor matiging. Zolang de mogelijkheid tot onmatige consumptie voorbehouden 
was aan een beperkte categorie, vonden oproepen tot matiging plaats uit mededogen met 
de minder bedeelde meerderheid van de bevolking. De laatsten waren immers tot 
matigheid veroordeeld. Vanaf de zeventiende eeuw, toen een groeiende 
bevolkingscategorie koopkracht kreeg en goederen kon kopen werden de aansporingen tot 
spaarzaamheid meer algemeen (zie Campbell 1987, Schama 1987, De Vries 1995). 
Binnen het opkomende Calvinisme werd een spaarzaam en arbeidzaam leven en een 
uiterste vorm van uitgestelde consumptie gepredikt. Luxe, zo werd gevreesd, zou wellicht 
leiden tot luiheid, moreel verval, verlies van godvrezendheid, en het verdwijnen van 
standsverschillen. Deze ideeën over een spaarzaam en arbeidzaam leven deden opgang ten 
tijde van de opkomst van een markt van nieuwe produkten en een toestroom van nieuwe 
consumenten, dus in de fase waarin matigheid voor grotere groepen zijn noodzakelijkheid 
begon te verliezen. 

Deze eeuw, in de jaren zestig en zeventig met de enorme algehele stijging van het 
consumptieniveau in geïndustrialiseerde samenlevingen, bereikten de aanklachten tegen de 
zogeheten overconsumptie een nieuwe hausse. De bezwaren werden geuit binnen cultuur-
en maatschappijkritieken op de kapitalistische geïndustrialiseerde samenleving, ofwel op 
de 'consumptiemaatschappij'. De massale consumptie zou te oppervlakkig zijn, 
vervreemding en vervlakking in de hand werken4, en bovendien allerlei nadelige 
gevolgen hebben zoals vervuiling en uitputting van grondstoffen. In de kritische 
beschouwingen over de overmatige consumptie werden en worden nog steeds verbanden 
gelegd met sociale en morele vraagstukken van sociale ongelijkheid en 
welvaartsverdeling, nu niet zozeer gericht op de tegenstellingen binnen industriële 
samenlevingen maar wereldwijd. 

Tijdens de economische recessie van de jaren tachtig zwakte de belangstelling voor 
de milieuproblematiek alsmede de kritiek op ons hoge consumptieniveau af. Vervolgens 
verloor met de val van het communisme de kritiek op de massaconsumptie veel van zijn 
politiek-ideologische lading. De laatste jaren echter staan consumptie en milieu weer 
volop in de publieke belangstelling en hebben een prominente plaats op de politieke 
agenda. Overdadige consumptie in de geïndustrialiseerde landen wordt nu vooral 
bekritiseerd om de nadelige effecten op het milieu. Bij pleidooien voor matiging in 
consumptie speelt de wereldomvattende ongelijkheid, het feit dat een getalsmatig kleine 
minderheid van de wereldbevolking een onevenredig grote aanspraak doet op natuurlijke 

4 Dit soort kritiek op massaconsumptie, die in belangrijke mate afkomstig is van vertegenwoordigers van de 
Frankfurter Schule als Adorno, Horkheimer en Marcuse, wordt momenteel als elitair beschouwd. Hun 
kritiek doet geen recht aan het feit dat massaconsumptie grotere gelijkheid met zich heeft meegebracht en 
een gedifferentieerde omgang met produkten en diensten heeft mogelijk gemaakt (Featherstone 1991: 13-



hulpbronnen en het milieu buitenproportioneel belast, een zekere, zij het ondergeschikte 
rol. 

De algemene belangstelling voor matiging heeft zich ook in de wetenschap vooral 
gericht op de moraal en op normen of op vormen van gewenst gedrag. In verhouding tot 
de pleidooien voor matigheid, is de bestudering van werkelijk gepraktizeerde 
consumptiebeperking gering. Het onderzoek daarnaar concentreert zich op 
consumptiebeperking van bijvoorbeeld tabak en bepaalde soorten voedsel, alcohol en 
andere roesmiddelen die, indien overmatig geconsumeerd, ongezond worden geacht of 
hinderlijk voor anderen (zie o.m. Gerritsen 1993, Van Otterloo 1990). Wel voeren vooral 
de overheid en overheidsinstanties al langer onderzoeken uit naar welvaartsverdeling, 
ofwel naar verschillen in consumptie, materieel bezit en deelname aan culturele 
activiteiten tussen bevolkingslagen. Deze onderzoeken beogen te bepalen in welke mate 
verschillende bevolkingslagen aan de (positief gewaardeerde) welvaart deel kunnen 
nemen, maar niet in hoeverre bepaalde groepen daarvan afzien.5 Vooral de laatste jaren 
zijn onderzoeken op gang gekomen die het niveau van consumptie en milieubelasting van 
verschillende bevolkingscategorieën en hun milieubesef in kaart proberen te brengen. In 
deze veelal sociaal-psychologische toepassingsgerichte onderzoeken wordt ruim aandacht 
besteed aan de eventuele voornemens die mensen hebben om hun consumptie te beperken 
en via hun consumptie het milieu minder te belasten. Zowel overheden, bedrijven als 
universiteiten voeren de laatste jaren dit soort onderzoeken uit (zie o.m. Kruijk 1991, 
Nelissen 1991, SCP 1993). 

2 Milieuproblematiek en consumptie 

Bij milieuproblemen gaat het volgens de definitie van Tellegen en Wolsink om 
veranderingen in de fysieke omgeving die door menselijk handelen zijn veroorzaakt en die 
door mensen als problematisch worden ervaren. Als soorten milieuproblemen noemen zij 
aantasting, vervuiling en uitputting van de natuurlijke omgeving. De aantasting, uitputting 
en vervuiling van het fysieke milieu die menselijk handelen veroorzaakt, is afhankelijk 
van de bevolkingsomvang, het welvaartsniveau en de stand van de techniek. In industriële 
landen veroorzaakt vooral welvaartsstijging de toename van de belasting van het milieu. 
Al langer ervaren inwoners van geïndustrialiseerde landen problemen die zij en hun 
medemensen zelf in de fysieke omgeving teweegbrengen. Pas de laatste decennia echter 
zijn zij gaan onderkennen dat deze problemen door menselijk handelen worden 
teweeggebracht en zijn ze deze gaan benoemen als milieuproblemen (Teilegen en 

5 Voorbeelden hiervan zijn de peilingen van het CBS die sinds 1930 in de jaarlijkse statistische zakboeken 
verschijnen of de Leefsituatieonderzoeken die sinds het jaar van de oprichting van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (1974) worden uitgevoerd. 



Wolsink 1992:5-25). 
De levensstijlen in geïndustrialiseerde landen met de bijbehorende wijzen van 

consumeren en produceren vergen steeds meer grondstoffen en ruimte. 
Grondstofvoorraden raken uitgeput; de lucht, de bodem en het water vervuilen. Allerlei 
onbedoelde gevolgen van vooral de snelle naoorlogse industriële ontwikkelingen treden nu 
aan de oppervlakte. Bepaalde negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving zijn 
aanwijsbaar en bewezen, zoals de schade die chemisch afval toebrengt aan het 
oppervlaktewater en het gevaar hiervan voor het voortbestaan van plantensoorten en 
diersoorten en voor de volksgezondheid. Het vermoede milieuprobleem van de 
wereldwijde klimaatverandering echter, moet evenals de precieze oorzaken en 
consequenties ervan nog met onderzoek worden aangetoond. Het hier gerapporteerde 
onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale 
Luchtverontreiniging en Klimaatverandering, een uitvloeisel van het Nederlandse 
milieubeleid. Uitgangspunt van onderzoek in dit kader is het voorzorgbeginsel, ofwel de 
opvatting dat met het zoeken naar oplossingen niet moet worden gewacht tot het bestaan 
van de problematiek van mondiale klimaatverandering en ernst ervan onomstotelijk 
vaststaan; dan zou het wel eens te laat kunnen zijn doordat wereldwijde 
klimaatverandering en luchtverontreiniging onomkeerbaar geworden zijn. 

Alle consumptie impliceert direct en indirect brandstofverbruik en veroorzaakt 
zodoende uitstoot van kool-dioxyde (C02), een belangrijk broeikas-gas. Behalve de directe 
energie die door consumenten wordt verbruikt voor verwarming, verlichting, voor hun 
auto's en apparaten, is indirect brandstof nodig om consumptiegoederen te produceren en 
distribueren. Met berekeningen is aangetoond dat het indirecte brandstofverbruik ten 
behoeve van consumptie groter is dan het directe verbruik en dus meer C02-emissie 
veroorzaakt (cf. Van Engelenburg 1991; Vringer en Blok 1993). De door menselijk 
handelen veroorzaakte uitstoot van C02 en andere 'broeikas-'gassen zou, zo wordt 
vermoed, de atmosfeer zodanig veranderen dat deze als een broeikas gaat werken. De 
gemiddelde temperatuur op aarde zou erdoor omhooggaan met, als één van de mogelijke 
negatieve gevolgen, stijging van de zeespiegel. Alhoewel er nog geen overeenstemming is 
over de omvang en effecten van het versterkte broeikaseffect, is onderzoek naar 
consumptie en in het bijzonder brandstofverbruik toch strategisch, omdat andere vormen 
van aantasting, uitputting en vervuiling van het milieu als gevolg van consumptie wel 
vaststaan. 

Bij het zoeken naar oplossingen voor de milieuproblematiek kunnen consumptie en 
consumenten niet buiten beschouwing blijven. Terwijl in niet-geïndustrialiseerde landen de 
bevolkingsgroei als belangrijkste oorzaak van milieuproblemen geldt, en in voormalig 
communistische landen de stand van de produktietechniek, wordt in kapitalistische 
geïndustrialiseerde landen het eindgebruik door consumenten als belangrijkste oorzaak van 
milieuproblemen aangemerkt (Tellegen 1992:56). De voortdurende stijging van het 
consumptieniveau, van de hoeveelheid en kwaliteit van de goederen en diensten die 



consumenten kopen, maakt milieuproblemen moeilijk beheersbaar. Tot op heden overtrof 
het effect van de consumptiegroei per hoofd dat van de door de techniek verbeterde 
energie-efficiëntie. Terwijl auto's zuiniger werden, kochten Nederlanders meer en 
zwaardere auto's en reden zij meer kilometers. 

Het terugdringen van de uitstoot van C02 behoort sinds het Nationaal 
Milieubeleidsplan van 1989 tot de doelstellingen van de Nederlandse overheid. De 
regering beoogt de uitstoot aan banden te leggen met onder meer maatregelen gericht op 
consumptiebeperking. Het doel is bepaalde soorten consumptie, bijvoorbeeld die het 
gebruik van oplosmiddelen met zich meebrengt, te verminderen en andere soorten 
consumptie, zoals personenvervoer, alleen minder te laten groeien.6 De Nederlandse 
overheid heeft zich met het propageren van matiging aangesloten bij de milieuorganisaties 
waarbinnen mensen zich al sinds de jaren zestig en zeventig afvragen hoe de situatie 
waarbij steeds meer wordt geconsumeerd kan veranderen in een situatie waarin mensen 
hun consumptie matigen. 

Bij het bevorderen van matiging bestaat de keuze uit verschillende instrumenten of 
strategieën. De overheid kan ten eerste met economische maatregelen, heffingen op 
milieubelastende consumptie en subsidies op milieuvriendelijke alternatieven proberen de 
consumptie om te buigen in milieuvriendelijke richting. Ten tweede kan de overheid 
pogen gewenst gedrag af te dwingen met wetgeving. Zowel het instellen van premies en 
heffingen, als het afkondigen van regels en wetten wordt voorafgegaan door politieke 
besluitvorming en vereist steun van regering en parlement. Milieuorganisaties kunnen 
druk uitoefenen op de besluitvorming. Voor naleving is de steun van de samenleving 
nodig. Vanuit de rechtssociologie is bekend dat politiek en juridisch alleen dàt kan 
worden geregeld waarvoor al voldoende draagvlak bestaat en dat voor de uitvoering van 
wetgeving een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid is vereist (Schuyt 1991). 
Zo bestond er in de jaren zeventig genoeg politieke steun om tal van nieuwe wetten te 
ontwerpen ter bestrijding van milieuvervuiling, maar bleek in de jaren tachtig dat die, 
vooral op bedrijven gerichte, wetten nauwelijks werden nageleefd. Ten derde kunnen 
overheden en milieuorganisaties consumptie ontmoedigen door informatieverstrekking en 
een moreel appèl. Milieuorganisaties lijken geschikter voor een dergelijk appèl daar de 
overheid zelf via economisch beleid bijdraagt aan de stimulering van consumptie.7 

Onderzoek heeft uitgewezen dat bestraffing en morele overreding het minst doelmatig zijn 
om gewenste gedragsveranderingen te bereiken. 

Met wetten, heffingen en campagnes trachten de overheid en milieuorganisaties 
mensen ertoe te bewegen gedrag met negatieve effecten op het milieu te veranderen, 

* Nationaal Milieubeleidsplan 1989 p. 36, 219. 
Aan de TU in Twente vindt een onderzoek plaats waarin de tegenstrijdigheden in het overheidsbeleid 

worden geïnventariseerd wat betreft het stimuleren en afremmen van milieubelastende, energie-intensieve 
consumptie (cf. Ligteringen 1996). Dit onderzoek is onderdeel van het project getiteld HOMES (Households 
Metabolism Effectivily Sustainable). 



terwijl mensen daartoe spontaan niet geneigd lijken. Welke consumptie wordt geacht het 
milieu het meest te belasten en het meest bij te dragen aan de kooldioxyde-uitstoot is 
overigens, zoals in de Epiloog aan de orde komt, nog onderwerp van onderzoek en debat. 
Nieuwe inzichten leiden regelmatig tot verandering van overheidsmaatregelen en -
richtlijnen. Alle consumenten dragen bij aan de schade die consumptie aan het milieu 
toebrengt, maar zij voelen die verantwoordelijkheid individueel nauwelijks. Niemand 
ervaart de voortvloeiselen van zijn eigen matige of onmatige consumptie. Ongeacht of 
iemand zich wel of niet 'milieuvriendelijk' gedraagt, heeft iedereen met hetzelfde 
aangetaste of beschermde milieu te maken. Als mensen alleen anderen het milieu laten 
ontzien of beschermen, spreekt men van free riders. Doordat beperking van consumptie, 
bijvoorbeeld van autogebruik, alleen merkbaar effect heeft op het milieu als velen 
meedoen, worden mensen voor een sociaal dilemma gesteld. Waarom zouden zij 
individueel iets bijdragen aan het collectieve 'goed' milieu of er iets voor laten als 
anderen het niet doen? Dit sociale dilemma enfree-rider's syndroom stimuleert mensen 
niet individueel hun consumptie te matigen. 

Sociale dilemma's zijn dominant in veel analyses van milieuproblemen en 
milieurelevant gedrag. Modellen van sociale dilemma's zijn vooral in de speltheorieën van 
Hardin (1968) en Olsson (1965) uitgewerkt en hebben uitgebreid aandacht en invloed 
gehad binnen sociaalwetenschappelijk empirische onderzoeken en analyses van 
milieuproblemen. Ze benadrukken de tegenspraak die bestaat tussen individueel rationeel 
gedrag (graag ver op vakantie) en collectieve belangen (schoon milieu), maar schenken 
weinig aandacht voor de tussenliggende relaties en processen (Spaargaren 1994). Veel 
nadruk wordt gelegd op de economische rationaliteit van consumenten. Hierdoor ontstaat 
de indruk dat overheidsingrijpen al dan niet via dwang de enige uitweg is (zie ook Leroy 
1994). Er wordt voorbijgegaan aan de sociale druk die mensen op elkaar kunnen 
uitoefenen om zich verstandig, verantwoordelijk of 'sociaal' te gedragen, om het milieu 
en de solidariteit met medewezens mee te laten wegen. 

Mijn onderzoek is gericht op mogelijkheden waarmee sociale dilemma's zouden 
kunnen worden omzeild. Er zijn immers al wel mensen die in hun consumptie rekening 
houden met de gevolgen voor het milieu voor zover die nu bekend zijn, of die er om 
allerlei andere redenen een matig consumptiepatroon op nahouden. Ik onderzoek of er een 
bepaalde bevolkingscategorie is die reeds vrijwillig op een beheerste, terughoudende 
manier consumeert. Spontane navolging van hun gedrag kan wellicht bijdragen aan de 
oplossing van milieuproblemen. Heeft aansluiting bij bestaande tendensen geen kans op 
succes? Vanuit een gedachtengang die in de volgende paragraaf wordt toegelicht, richt ik 
me in de eerste plaats op het verwerven van inzichten in bestaande tendensen en sociale 
mechanismen die leiden tot ongedwongen terughoudendheid en vrijwillige beperking van 
consumptie. Dit onderwerp is nauwelijks onderzocht. 



3 Consumptie en status 

Het uitgangspunt is dat mensen zichzelf niet zonder enige sociale druk beperkingen 
opleggen in hun consumptie. Dat geldt in allerlei situaties. Moderne mensen beperken hun 
vetconsumptie niet alleen vanwege hun eigen ideeën over gezondheid, maar ook vanwege 
een sociaal bepaald en in sociaal verband nageleefd gezondheids- en slankheidsideaal. Als 
mensen op feestjes bescheiden zijn in eten en drinken speelt sociale controle, de 
aanwezigheid van anderen, daarin een rol. Maar niet alleen mensen uit de persoonlijke 
omgeving, ook campagnes van overheden en organisaties kunnen een matigende invloed 
uitoefenen op het gebruik van vet, tabak, gas, elektra en de auto. Momenteel gaat er van 
overheden, milieuorganisaties en bepaalde bedrijven een zekere druk uit tot vermindering 
van milieubelastende consumptie. Er is, in de woorden van Norbert Elias, sprake van een 
sociale dwang tot zelfdwang. Wie zijn het meest gevoelig voor deze sociale druk en gaan 
het eerst over tot beperking van milieubelastende consumptie? 

De rijkeren, de leden van hogere statusgroepen zijn financieel in staat het meest te 
consumeren en daarmee het meest te vervuilen. In het algemeen zijn hoge status en een 
hoog consumptiepeil met elkaar verbonden (cf. Goudsblom 1997). Maar juist wie al veel 
consumeren zijn in de gelegenheid om hun consumptie te verminderen. De rijkeren 
hebben de mogelijkheden, en bepaalde groepen onder hen wellicht ook de motieven, om 
terughoudend te zijn in hun consumptie. Er zijn voorbeelden van gedrag waarbij niet 
'meer' en 'duurder', maar juist 'minder' en 'verfijnder' consumeren bij hogere status
groepen ingang vond. Minder vet en zoet eten sloeg het eerst aan bij de hoger opgeleiden. 
Zij hadden als eersten het moderne gezondheids- en slankheidsideaal voor ogen (Bourdieu 
1979:185; Van Otterloo 1990). Er zijn allerlei redenen en aanwijzingen om aan te nemen 
dat leden van bepaalde hogere statusgroepen tot matigheid geneigd zijn. Hun matige 
consumptie van vet, suiker en wellicht ook tabak met het oog op hun gezondheid, duidt 
ook op een algemenere bereidheid zichzelf te beheersen en rekening te houden met 
effecten op de langere termijn in plaats van de korte-termijnsgenoegens te laten 
prevaleren. Zuinigheid, zelfbeheersing en de bereidheid van consumptie af te zien of het 
uit te stellen behoren tot de manieren om rijk te worden. Deze eigenschappen zijn velen 
van hen niet vreemd. Zij kunnen er vrijelijk voor kiezen. Ze kunnen reeds vrijwillig een 
matig consumptiepatroon hebben, of er op een bepaald moment toe overgaan hun hoge 
consumptieniveau te temperen. Als velen in overvloed leven kan matiging voor een 
bepaalde groep aantrekkelijk worden. 

Het is een teken van rijkdom als mensen vrijwillig een matig consumptiepatroon 
erop na kunnen houden en daarvoor bestaat ook een zekere maatschappelijke waardering. 
Het dwingt een zeker respect af als bepaalde groepen in tegenstelling tot de rest van de 
bevolking het buiten bepaalde goederen of vermaken kunnen stellen. Het is een teken van 
stijl als mensen het overdadige afwijzen en oog hebben voor kwaliteit in plaats van voor 
de prijs en hoeveelheid. Het getuigt ook van hoge status wanneer wat mensen kunnen 



kopen relatief minder belangrijk is voor hun zelfbeeld. Illustratief is hiervoor het 
stereotiepe onderscheid tussen 'oud geld' en nouveaux riches waarbij de laatsten erop 
gespitst zijn hun nieuw verworden positie en status te tonen door conspicuous 
consumption, ofwel opzichtige, demonstratieve consumptie. Hun te dure auto's, 
weelderige sieraden en kolossale huizen worden door de oude garde met meewarigheid 
bekeken en ordinair gevonden. Deze parvenu's zijn door hun verworven rijkdommen wel 
tot een hogere klasse maar niet tot de daarbij horende beschaving gekomen. Bezitters van 
'oud geld' onderscheiden zich van de nieuwkomers door juist niet opzichtig duur te 
consumeren, maar te bogen op traditie. 

Het idee dat duur en opzichtig consumeren iets is voor mensen die weinig in hun 
mars hebben en louter rijk zijn, maakt deze wijze van consumeren in de ogen van 
bepaalde mensen weinig respectabel. Hoeveel respect geld en dure consumptie afdwingt, 
vloeit voort uit het peil en de verdeling van welvaart en de aard van de maatschappelijke 
prestigestrijd. Nu hoge welvaart steeds algemener wordt, en hele generaties in de loop 
van hun leven sociaal opklimmen onder invloed van een stijgend opleidingsniveau, lijkt de 
tijd steeds meer rijp voor immateriële in plaats van materiële statussymbolen. Deze 
stelling is veelvuldig verkondigd. 

Dat leden van de hogere klassen minder belang gaan hechten aan uitgebreide 
materiële consumptie, voorzag Galbraith al tientallen jaren geleden. In The Affluent Socie
ty beschreef hij een verminderende belangstelling voor goederen onder de nieuwe klasse 
van hoger opgeleiden. Hij maakte gewag van '..the cautious reluctance of the modem rieh 
to engage in conspicuous display, the feeling that it is gauche, even a trifle disreputable 
and that it unwisely invites the attention, en\y and possible political response of the less 
fortunate.' In het feit dat mensen minder gaan werken zag hij een teken dat ze goederen 
relatief minder belangrijk gaan vinden dan vrije tijd. Leden van de nieuwe klasse zouden 
er vooral veel belang aan hechten dat hun kinderen een goede opleiding volgen opdat zij 
zich in goede banen kunnen ontplooien. Onder invloed van het stijgende opleidingsniveau 
verwachtte Galbraith een tempering van consumptie, '...by widening tastes and also 
inducing more independent and critical attitudes, it (education) undermines the want-crea
ting power which is indispensable to the modern economy (Galbraith 1984 [1958]:213-4).' 
Dit klinkt aannemelijk. 

Ook anderen hebben daarna de opkomst van niet-materiële statussymbolen 
voorspeld en daarbij een belangrijke rol toegeschreven aan het stijgend opleidingsniveau. 
In 1974 betoogde Blumberg in Tiie Decline and Fall of the Status Symbol dat in de post-
ïndustriële maatschappij materiële schaarste af zou nemen, maar statusverschillen zouden 
blijven bestaan. Omdat een goed niet alleen gewild maar ook schaars moet zijn om als 
statussymbool te kunnen fungeren, zouden materiële statussymbolen minder belangrijk 
worden. Consumptie als statussymbool in een stedelijke samenleving kan bedrieglijk zijn -
mogelijk is een duur pak of prijzige auto gehuurd of een bezoek aan een zeer chique 
restaurant eenmalig. Bovendien levert consumptiegedrag vaak niet het respect op van de 



juiste mensen, maar van toevallige voorbijgangers. Kunstzinnige, intellectuele of andere 
prestaties en voorkeuren worden daarom wellicht een belangrijker teken van status. Dat 
leden van hogere statusgroepen zich veelvuldig anti-statussymbolen uit de jeugd- of 
tegencultuur toeëigenden tekende volgens Blumberg de neergang van traditionele materiële 
statussymbolen (Blumberg 1974:480-498). 

In een recente Duitse studie naar opvoedingspraktijken lijkt een voorspelling van 
het samengaan van hoge status en een minder materialistische instelling voorzichtig 
bevestigd te worden. 'Beispiele fiir eine Kehrtwendung in Richtung 'neuer Bescheidenheit' 
gibt es besonders in der Upperclass. Kein Wunder, denn wenn selbst die 'breiten Massen ' 
mittlerweile ihren Kindern fast alles bieten können, versucht natürlich die Oberschicht sich 
durch neue Unterscheidungsmerlanale abzugrenzen. Oft sind es die alten Merkmale, 
nämlich das Understatement, die Rückkehr zur Einfachheit, zu geerbten Kleidern für die 
Kinder, zu einem sanften Umgang mit der Natur, zu neu-alten Höflichkeitsformen und 
undemokratisch geforderten Tischmanieren. (Von Friesen 1991:15,16)' Typisch is dat 
door de laatste drie genoemde onderzoekers een verminderd materialisme in verband 
gebracht wordt met zorg voor natuur en milieu. 

Ook de politicoloog Inglehart legde dit verband. Op grond van longitudinaal en 
internationaal vergelijkend onderzoek stelde hij vast dat mensen uit de hogere inkomens-
en vooral hogere opleidingscategorieën relatief minder belang hechten aan 
'materialistische waarden' en meer aan 'post-materialistische' waarden. Ze vinden 
inspraak op het werk en in de politiek, vrijheid van meningsuiting, mooiere steden en een 
minder onpersoonlijke samenleving belangrijker dan veiligheid en economische zekerheid. 
De post-materialistische waardenoriëntatie zou meer voorkomen onder mensen met hogere 
inkomens en opleidingen, meer in landen met een hoog welvaarts- en opleidingsniveau, en 
meer onder leden van de naoorlogse generaties dan onder voorgaande generaties. Post-
materialisten zouden er tevens minder traditionele ideeën op na houden over bijvoorbeeld 
seksualiteit en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen terwijl materialisten hun gezin, 
zekerheid en een comfortabel leven belangrijker vinden.8 Uit het sterkere post-
materialisme onder mensen geboren na de oorlog concludeert Inglehart dat er de laatste 
decennia in industriële samenlevingen een culturele verschuiving heeft plaatsgevonden. 
Hij verklaart deze culture shift onder andere met de stelling dat de belangrijkste waarden 
die mensen erop nahouden de omstandigheden weerspiegelen die heersten tijdens hun 
formatieve jaren, net voordat ze volwassen werden. De naoorlogse generaties zouden aan 
materiële behoeften gevoelsmatig niet de hoogste waarde toekennen omdat ze in materiële 
welvaart zijn opgegroeid. Volgens de tweede verklarende stelling kennen mensen namelijk . 
altijd de grootste subjectieve waarde toe aan de dingen die schaars zijn en niet aan 

Materialistisch georiënteerden zijn dus tevens eerder traditioneel of conventioneel en post-materialistisch 
georiënteerden onconventioneel of volgens een eerdere aanduiding van Inglehart: 'post-bourseois' (Inglehart 
1977:28). 



hetgeen er in overvloed is (Inglehart 1977, 1990). Hun subjectieve behoeften zijn, zoals 
de psycholoog Maslow beschreef, naar een hoger niveau verschoven (Maslow 1954). 

De minder grote prioriteit voor materiële zorgen in de hogere statusgroepen zou 
zoals Galbraith, Friessen en Inglehart al aangaven samen kunnen hangen met hun grotere 
gevoeligheid voor de natuur en voor de milieuproblematiek. Niet alleen in Ingleharts 
onderzoek, maar in vele andere onderzoeken wordt een hoog milieubewustzijn vaker 
aangetroffen bij degenen met hogere beroepen, inkomens en opleidingen dan bij anderen 
(Constantini 1972, Anderson 1972, Kinnear e.a. 1974, Webster 1975, Ester 1981, 
Nelissen 1987). Deze bevolkingscategorieën zijn bijvoorbeeld ook oververtegenwoordigd 
onder de leden van milieu- en natuurorganisaties. Voor hen hoeft de informatie die nodig 
is om milieuvriendelijk te kunnen handelen niet zozeer een barrière te zijn De benodigde 
kennis kan milieuvriendelijke consumptie voor hen ook tot een uitdaging maken. Ze 
kunnen ermee tonen dat ze beter geïnformeerd zijn. Dit principe is, zoals zojuist 
aangegeven, ook van toepassing op kennis over gezond voedsel. 

Het is daarom waarschijnlijk dat juist leden van bepaalde hogere statusgroepen op 
een meer weloverwogen en beheerste manier consumeren en nadenken over de effecten 
van hun consumptie voor het milieu alvorens een behoefte te vervullen. Naar verwachting 
overwegen zij dan voor een aankoop van een produkt of dat het minst schadelijke 
alternatief is en maakt een zorgvuldige omgang met afval ook deel uit van hun bewust 
consumptiegedrag. Ze hoeven hun kooplust en consumptiedrang niet te onderdrukken 
maar kunnen deze temperen en kanaliseren in de richting van produkten en diensten die 
het milieu het minst zouden belasten. Als mensen bereid zijn hun consumptie aan een 
nieuw 'milieuregime' te onderwerpen kan men zeggen dat ze op een bepaalde manier 
terughoudend consumeren. 

In tegenstelling tot vele andere problemen treft de milieuproblematiek zowel arm 
als rijk (cf. Beck 1986). Onder de middenklasse en de hogere lagen van de bevolking is 
de zorg om het milieu groter. Dit is te begrijpen uit eigenbelang, immers vooral de 
rijkeren streven naar het behoud van hun goede leventje. Zij bezoeken ook het meest de 
natuurparken en -reservaten. Hun welvaart stelt hen meer in de gelegenheid van de natuur 
te genieten en zich daar eventueel zorgen om te maken (Galbraith 1984:xxv). Men zou 
zelfs kunnen bepleiten dat zij het aan hun bevoordeelde positie verplicht zijn deze zorg 
voor het milieu op zich te nemen. 

Er zijn dus allerlei aanwijzingen om aan te nemen dat vooral de hoger opgeleiden 
geneigd zijn tot matiging en tot bezorgdheid om het milieu. Als de hogere statusgroepen 
zich matigen kan daarvan een voorbeeldfunctie uitgaan voor lagere statusgroepen. Nadat 
eerst de hoge strata zich kennis over gezond voedsel eigen hadden gemaakt, hebben die 
kennis en eetgewoonten zich over de bevolking naar lagere statusgroepen verspreid. Dit 
gezondsheidsbesef is nu algemeen geworden onder de meeste lagen van de bevolking 
(Van Otterloo 1990). 
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4 Vragen, definities en uitgangspunten 

Dit onderzoek beoogt ten eerste te achterhalen wat bekend is over het verband tussen 
status en terughoudendheid. Onder welke voorwaarden zijn hogere statusgroepen geneigd 
(gebleken) zichzelf terughoudendheid op te leggen in hun consumptie? De aandacht gaat 
vooral uit naar de leden van hogere inkomenscategorieën, niet zozeer omdat zij het milieu 
het meest kunnen belasten, en verandering van hun gedrag het meeste voordeel voor het 
milieu op zou kunnen leveren, maar omdat hun gedrag vaak de standaard bepaalt voor 
andere lagen van de bevolking. Bekeken wordt of binnen de hogere inkomenscategorieën 
bepaalde groepen zoals de hoger opgeleiden sterker tot terughoudendheid geneigd zijn. 
Ten tweede gaat aandacht uit naar de rol die status speelt bij de verspreiding van vormen 
van terughoudendheid. 

Ten derde is de vraag in hoeverre huidige vormen van terughoudendheid vooral wat 
betreft milieubelastende consumptie, verbonden zijn met status ? Zijn binnen de hogere 
statusgroepen de hoger opgeleiden geneigd terughoudender te consumeren met het oog op 
het milieu? Zo ja, op welke terreinen van consumptie is dat van toepassing en op welke 
niet? 

Ik licht enkele centrale begrippen toe zoals consumptie, status, levensstijl en zelf
opgelegde terughoudendheid. De term consumptie is eigenlijk een economische abstractie 
waarmee het gebruik van goederen en diensten voor niet-produktieve doeleinden wordt 
afgebakend. Consumptie kan weliswaar een praktisch nut dienen, plezierig zijn, behoeften 
vervullen of onaangenaamheden wegnemen, maar is er niet op gericht geld op te brengen. 
Essentieel bij consumeren is dat mensen tegen betaling goederen en diensten betrekken via 
de markt en daarbij een keuzeproces doorlopen. Ze eigenen zich goederen en diensten toe 
die door anderen zijn voortgebracht en gaan ze als van hen zelf beschouwen. In de 
woorden van Miller staan consumenten in secundaire relatie tot goederen en diensten 
(Miller 1995). Het begrip consumptie heeft betrekking op een veelzijdig verschijnsel met 
een grote reikwijdte. Immers consumptie omvat ook het stadium voor de geldbesteding 
vanaf het oriënteren, kiezen tot het kopen, uitpakken, in gebruik nemen, eventueel 
opgebruiken, anders gebruiken dan bedoeld, of ongebruikt laten liggen en afdanken of 
weggooien. Consumptie omvat ook het betrekken van diensten via de markt. 

Terwijl economen veel aandacht besteden aan financiële afwegingen en praktische 
functies van consumptie, richten sociologen en antropologen zich vooral op de sociale, 
expressieve en symbolische betekenissen ervan. Zowel de overeenkomsten als de 
verschillen in consumptie hebben sociale betekenis in de manier waarop (groepen) mensen 
zich met elkaar verbinden en van anderen onderscheiden. Gezien de talrijke 
overeenkomsten binnen Nederland in consumptiepatronen, de inrichting van keukens, de 
inhouden van koelkasten en etenstijden kan men stellen dat Nederlanders in grote mate 
dezelfde consumptiecultuur delen. Daarnaast drukken mensen door middel van een deel 
van hun consumptie onderscheiding uit. Bepaalde goederen fungeren als merktekens die 
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lidmaatschap van een groep en onderscheiding van een andere groep symboliseren. In 
deze zin kan consumptie worden gezien als onderdeel van een communicatieproces. 
Consumenten moeten een praktische beheersing van de code hebben, en de code kunnen 
ontcijferen en vertalen. Ze moeten kennis en een praktisch onderscheidingsvermogen 
hebben om consumptiegedrag te benoemen en te verbinden met eigenschappen, 
machtsbronnen en groepen (Bourdieu 1989:2). 

Recent bloeit onder antropologen, sociologen en historici de aandacht voor 
consumptie in geïndustrialiseerde samenlevingen op (zie onder meer Douglas 1979, 
Bourdieu 1979, Campbell 1987, Miller 1987, 1994, Mukerji 1983, MacCracken 1988, 
Schama 1987, McKendrick 1982). Hierbinnen onderscheidt de socioloog Featherstone drie 
perspectieven of visies op de hedendaagse consumptiecultuur (1991: 12-27). Een 
benadering gaat vooral in op het emotionele plezier dat mensen ontlenen aan consumptie, 
aan de verlangens en dromen die erdoor worden opgeroepen. Een andere benadering 
benadrukt dat de toename van produkten, diensten en vrije tijd ertoe heeft geleid dat 
consumptie en vrije tijd in onze samenleving meer in het oog springen dan produktie. Dit 
heeft, doordat iedereen consumeert, enerzijds geleid tot een (nieuw) egalitarisme en 
anderzijds tot een situatie waarbij de wensen van burgers meer gemanipuleerd worden 
door producenten. Een derde perspectief concentreert zich 'op het genoegen dat mensen 
aan consumptie ontlenen voorzover dit samenhangt met de sociaal gestructureerde toegang 
tot consumptiegoederen en met het tonen en handhaven van verschillen onder 
omstandigheden van inflatie'(Featherstone 1991:13). In deze categorie, waarvan het 
onderhavige onderzoek deel uitmaakt, wordt benadrukt dat de toename van welvaart 
weliswaar tot een gelijkere toegang tot consumptie heeft geleid, maar dat er bij 
welvaartsspreiding ontwaarding optreedt van een hoog consumptieniveau. Er zijn nu 
vooral niet-financièle barrières. 

Verschillen in consumptie worden in dit onderzoek in verband gezien met de 
sociale stratificatie of de gelaagdheid van de samenleving waarbinnen mensen of families 
hiërarchische, ofwel hoge en lage posities innemen. Met sociale stratificatie wordt de 
structurele, tamelijk stabiele sociale ongelijkheid bedoeld die tussen huishoudens bestaat. 
Naast verschillen in 'levenskansen', ofwel in materiële omstandigheden en 
levensverwachting, zijn levenskemnerken of levensstijlen ongelijk. Sociale posities worden 
in bepaalde mate via opvoeding en opleiding van generatie op generatie overgedragen en 
zijn met andere woorden enigszins 'sociaal erfelijk'. Hierdoor is de sociale gelaagdheid 
tamelijk weerbarstig, maar niet statisch. Er is sprake van een voortdurend 
verdelingsproces van levenskansen en levenskenmerken dat uitmondt in een voortdurend 
lichtelijk veranderende ongelijke verdeling (cf. Blees 1994). Terwijl het woord 
stratificatie de relatieve stabiliteit van de ongelijkheid benadrukt, beklemtoont de term 
verdelingsproces sterker de veranderlijkheid of tenminste de voortdurende dynamiek en 
het onophoudelijk handelen dat plaatsvindt om de sociale ongelijkheid vorm te geven, in 
stand te houden, te bevechten en veranderen. 
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Het begrip status staat centraal in dit onderzoek. Weber heeft dat begrip 
onderscheiden en uitgewerkt. Hij gaf het middeleeuwse woord stand een algemenere 
betekenis; het duidt op hiërarchische, niet alleen op de (arbeids)markt gebaseerde 
verschillen (Wilterdink 1993:195-6). Status verwijst naar sociaal aanzien, statusgroepen 
en naar levensstijlen. Deze verschillende componenten worden alledrie bepaald door een 
positieve of negatieve schatting van eer. Deze hedendaagse betekenissen van stand worden 
in het Engels en Nederlands meestal met status aangeduid. Een statusgroep kan men zien 
als een gemeenschap van verbonden groepen met een gemeenschappelijke cultuur, 
waarbinnen de leden ook privé met elkaar omgaan en elkaar als gelijken erkennen. 
Verschillen tussen statusgroepen zijn in tegenstelling tot klasseverschillen niet eenzijdig op 
arbeidsmarktposities gebaseerd, maar bijvoorbeeld ook op verschillen in opleiding en 
afkomst (ibid: 195-215). 

Een levensstijl (of leefstijl) is het patroon van samenhangende waarneembare 
kenmerken die karakteristiek zijn voor een bepaalde statusgroep. Met hun levensstijl 
drukken mensen uit wie ze zijn en bij wie ze horen, maar ook bij wie ze niet horen. Er is 
op allerlei niveaus een voortdurende concurrentie om macht en aanzien. In het dagelijks 
leven uit zich dat bijvoorbeeld in hetgeen bepaalde mensen wel of niet kopen, waarmee ze 
niet of juist wel te koop lopen, of elkaar de loef afsteken. Bij de concurrentie om macht, 
erkenning en prestige worden andermans aanspraken op erkenning aangevochten, en de 
eigen claims verdedigd. Statusgroepen en levensstijlen zijn hierbij geen strak omlijnde 
telbare eenheden. Het zijn sociaal-wetenschappelijke theoretische begrippen die attenderen 
op de verschillende grondslagen en uitingsvormen van sociale verschillen. 

Bij de verdeling van levenskenmerken is, zoals in dit onderzoek aan de orde komt, 
het verband met de culturele en economische statusdimensie van groot belang.9 Wat en 
hoeveel mensen kunnen kopen en wat zij daadwerkelijk kopen, gebruiken en verbruiken is 
grotendeels bepaald door hun financiële mogelijkheden. Wat en hoeveel ze kiezen te 
consumeren hangt tevens in grote mate samen met hun culturele bagage en smaak die 
weer sterk verband houden met het opleidingsniveau (Ganzeboom 1988). In mijn 
onderzoek onderscheid ik steeds binnen elke inkomensklasse mensen met verschillend 
opleidingsniveau en vergelijk hen met elkaar. In onder meer La distinction een belangrijke 
inspiratiebron voor mijn onderzoek, geeft Bourdieu een gedetailleerde omschrijving van 
de alledaagse prestigestrijd. Hij laat zien hoe de sociale scheidslijnen lopen, op grond 
waarvan de verschillen bestaan en hoe mensen deze scheidingen en onderscheidingen tot 
uitdrukking brengen. De manier waarop mensen en groepen zich van elkaar 
onderscheiden is verbonden met hun sociale positie en machtsbronnen en een uitdrukking 
daarvan. De samenstelling en het volume van iemands machtsbronnen bepalen, tegen de 
achtergrond van de maatschappelijke verdeling van machtsbronnen en macht, hoe iemand 

In marktonderzoek wordt ter voorspelling van consumptievoorkeuren de indeling in sociale klasse gebruikt 
die deze twee dimensies (via beroep en opleiding) verenigt. 
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zich van anderen onderscheidt. Sommigen doen dat, zoals hoofdstuk twee uitgebreider 
beschrijft, met vertoon van dure consumptie andere met hun exclusieve smaak (Bourdieu 
1979). 

In deze studie wordt onderzocht of hogere statusgroepen zich onderscheiden door 
zelf-opgelegde terughoudendheid in hun consumptie. Gezocht wordt naar matiging die 
mensen zichzelf opleggen zonder formele dwang, maar niet zonder enige sociale druk. 
Die druk kan uitgaan van het algemene milieubewustzijn, maar ook van de afkeuring van 
verspilling of depreciatie van opzichtige consumptie die in bepaalde kringen geldt. Het 
gaat om vrijwillige matiging waartoe mensen overgaan omdat méér consumeren hen niet 
langer statusvoordeel oplevert. De sociale druk tot milieubewustzijn is de laatste decennia 
opgekomen en versterkt via publiciteit, voorzieningen en (financiële) maatregelen. 
Overheidsregels die mensen niet langer toestaan hun auto overal te parkeren vergroten bij 
mensen het bewustzijn dat auto's een probleem vormen in omgeving. Financiële 
maatregelen zoals parkeergeld beïnvloeden kosten-baten afwegingen en zetten mensen 
onder druk om minder makkelijk de auto te nemen. En ook van voorzieningen, zoals 
glas- oudpapier- en blikbakken, gaat zonder directe menselijke aanwezigheid een vorm 
van indirecte sociale druk uit. Die sociale druk hebben groepen mensen binnen en buiten 
milieuorganisaties en de overheid geprobeerd ingesteld te krijgen om het milieuprobleem 
onder de aandacht te brengen en beheersbaar te maken. Er hebben zich in de woorden 
van Fred Spier 'probleemgerichte regimes' gevormd (Spier 1995:44). 

Die terughoudendheid onder sociale druk kan via een proces van internalisering 
overgaan in zelf-opgelegde terughoudendheid of zelfdwang. Zo hebben mensen zich de 
nieuwe omgang met afval eigen gemaakt. Ze gooien nu uit zichzelf glas in de glasbak en 
voelen zich schuldig of schamen zich als zij het niet doen. Ook laten steeds minder 
mensen de motor van hun auto draaien als ze voor een brug staan te wachten.10 Deze 
terughoudendheid in consumptie vanwege het milieu vereist een zekere zelfbeheersing, 
een grotere bedachtzaamheid en ruimere oriëntatie zowel in ruimte als tijd. Mensen 
moeten aan de gevolgen denken van hun consumptie voor de fysieke omgeving ook voor 
volgende generaties. Het vereist dat ze hun kooplust temperen en hun koopkracht 
kanaliseren in de richting van minder milieubelastende bestedingen. Wat die zelf
opgelegde terughoudendheid verder inhoudt, staat niet bij voorbaat vast, maar is 
onderwerp van dit onderzoek. 

Met deze veronderstellingen over zelf-opgelegde terughoudendheid hoort dit 
onderzoek thuis binnen de figuratiesociologie zoals die is ontwikkeld door Norbert Elias 
en nagevolgd en uitgewerkt door vooral Goudsblom en andere Amsterdamse sociologen. 
In het essay 'De verleiding van het teveel' (Goudsblom 1997) staan de gedachtengang en 

Volgens deze verinnerlijkingsstrategie waarvan convenanten ook deel uitmaken beoogt het ministerie van 
VROM een groot deel van de milieudoelstellingen te halen. Bij convenanten leggen bedrijven zich ook onder 
sociale druk terughoudendheid op in hun vervuilend of verspillend gedrag. 
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hypothesen die de basis vormen voor dit onderzoek. Zoals uit het voorgaande reeds 
duidelijk werd is het uitgangspunt van dit onderzoek niet, zoals Leroy meende, dat zorg 
om het milieu een hogere moraal is die uit zichzelf ontstaat (Leroy 1994:74). In het 
civilisatieproces dat Elias bestudeerde aan de hand van de ontwikkeling van tafelmanieren 
en omgangsvormen ging aan de beheersing uit eigener beweging steeds sociale dwang 
vooraf. Van concurrentie en prestigestrijd binnen de adel en tussen de adel en de burgerij 
en van de voorschriften uit etiquetteboeken, de aanwezigheid van messen, vorken en 
servetten11, ging Fremdzwang uit tot verfijning van tafelmanieren en omgangsvormen. 
Dat terughoudendheid in consumptie ook niet geheel spontaan maar onder sociale druk 
ontstaat heb ik zoeven duidelijk gemaakt. Zoals Elias beschreef werden edellieden bij een 
grotere en gelijkere mate van vooruitzien en van zelfbeheersing in omgangsvormen 
beloond met een voorsprong in status en macht, verleend door de koning. En ook binnen 
de burgerij konden degenen die met grotere beheersing en vooruitzicht handel bedreven 
een relatief voordeel behalen. Tegenwoordig kan terughoudendheid in consumptie omwille 
van het milieu gezichtsverlies voorkomen, iemands status verhogen of soms financieel 
voordeel bieden. 

Deze veronderstelde zelf-opgelegde terughoudendheid vindt mogelijk plaats binnen 
een langerdurend proces van wat milieubeschaving (cf. Tellegen 1992: 209-218) of 
ecologisering zou kunnen worden genoemd (Schmidt 1995). De achterliggende vraag of 
een dergelijk proces optreedt, valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek en wordt niet 
beantwoord. Dit onderzoek is erop gericht te achterhalen of op dit moment mensen, in het 
bijzonder leden van hogere statusgroepen, zich terughoudendheid opleggen in consumptie. 
Het idee om te zoeken naar zelf-opgelegde terughoudendheid onder hogere statusgroepen 
is wel mede ontleend aan een lange termijns theorie (Elias 1939) die overigens door 
anderen ook voor de korte termijn is uitgewerkt12, maar dit onderzoek beperkt zich tot 
de huidige situatie en recente ontwikkelingen. Het primaire doel is op neutrale wijze te 
onderzoeken en waar te nemen of mensen hun consumptie matigen. Op grond van de 
bevindingen formuleer ik, indien mogelijk, in latere instantie aanbevelingen waarmee kan 

" Een soortgelijke ontwikkeling is geconstateerd door Ruud Stokvis wat betreft de beschavende werking van 
het aanbod van zeep en kosmetische produkten op de naleving van de persoonlijke hygiëne (Stokvis 1995). 

Elias (1939) heeft verslag gedaan van een beschavings/>rocra dat een ongepland gevolg is van 
veranderende machts- en afhankelijkheidsverhoudingen. Hierdoor geïnspireerde onderzoekers hebben 
maatschappelijke groepen of organisaties bestudeerd die doelbewust probeerden bepaalde vormen van zelfbe
heersing ingesteld te krijgen of over te dragen op lagere strata, en zij spraken hierbij van 
beschavingsoffensieven (De Rooij 1979; De Regt 1984; Van Otterloo 1990; Kapteijn 1980) of bescha-
vmgscampagnes (Goudsblom 1992). Een aantal kenmerkende verschijnselen uit het door Elias beschreven 
ongeplande proces (zoals leden uit lagere groepen die gedrag overnemen van hogere groepen en de 
ontwikkeling van allerlei gedragsvormen in de richting van steeds grotere zelfbeheersing) treedt ook op in de 
zogenoemde beschavingscampagnes. Zowel de civilisatietheorie over onbedoelde beschaving op de lange 
termijn, als de theoretische uitwerkingen over pogingen tot doelbewuste beschaving op de korte termijn en 
de theorie van Bourdieu (1979) kunnen als achtergrond en inspiratiebron worden gezien voor dit onderzoek 
naar zelf-opgelegde terughoudendheid die al dan niet het gevolg is van doelbewuste sociale druk. 
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worden geprobeerd om geconstateerde sociale verschijnselen, mechanismen of tendensen 
te versterken of anderszins te beïnvloeden. De aanbevelingen en analyses zijn duidelijk 
van elkaar gescheiden.13 Het is daarbij van belang te bedenken dat ingrepen vaak 
onbedoelde gevolgen hebben doordat ze deel uitmaken van grotere, ongeplande 
maatschappelijke processen. 

5 Positie temidden van milieuonderzoek 

Het sociologisch gefundeerde onderzoek dat in deze studie wordt behandeld draagt bij aan 
de schaarse aandacht voor het milieu in de algemene sociologie. Het meeste milieu
onderzoek vindt immers plaats aan milieukunde-instituten (Leroy 1994) en heeft veelal 
een sociaal-psychologische inslag -zoals Spaargaren in zijn overzichtsartikel van 20 jaar 
sociaal-wetenschappelijke milieuonderzoek in Nederland constateert (Spaargaren 1994).'4 

Ik onderzoek enerzijds de sociale posities van personen die zich gedragen op een manier 
die milieuvriendelijk en milieuonvriendelijk wordt geacht en anderzijds het prestige van 
verschillende milieuvriendelijke en milieuonvriendelijk geachte gedragingen. Handelen dat 
wel of niet milieuvriendelijk bedoeld is, probeer ik vooral te verklaren vanuit de sociale 
dwang die mensen op elkaar uitoefenen via statuscompetitie. 

Door het fysieke milieu (geen kernthema binnen de sociologie en antropologie) 
centraal te stellen in dit sociaal-wetenschappelijke onderzoek stap ik binnen de recente 
sociologie enigszins in de voetsporen van de socioloog Goudsblom. Binnen grote delen 
van de sociologie en antropologie ontvangt de buitenmenselijke natuur weinig aandacht. 
Het cultureel materialisme is bijvoorbeeld geen centrale stroming in Nederland. Bij de 
bestudering van consumptie en materiële cultuur gaat veel meer aandacht uit naar thema's 
als identiteit en betekenisverlening.15 In zijn langetermijnsgeschiedenis van de mensheid 
'Vuur en beschaving' kent Goudsblom aan vuur, brandstof en ecologische regimes een 
grote rol toe. Volgens hem is de toepassing van vuur en daarmee het verbruiken van 

13 In tegenstelling tot wat enkele sociologen menen (Leroy 1994; Spaargaren 1994) is het niet nodig en 
mogelijk om een ongepland beschavingsproces haarscherp te scheiden van een bedoelde beschavingscampag
ne. Milieumaatregelen bijvoorbeeld komen in wisselwerking tot stand waarbij milieubesef van onderop door
dringt en de overheid bestaande praktijken in regels vastlegt, ofwel op ongeplande processen wordt met 
doelbewuste maatregelen voortgebouwd. Het is onmogelijk te bepalen welke veranderingen het gevolg zijn 
van een doelbewuste pogingen en welke deel uitmaken van ongeplande processen. Wel moeten neutrale 
waarnemingen van zelf-opgelegde terughoudendheid worden onderscheiden van aanbevelingen ter bevor
dering hiervan. 
14 Het overzicht is alleszins een 'nationaal' overzicht, omdat een groot deel van het onderzoek ondernomen 
is ter ondersteuning van Nederlands overheidsbeleid en in dat kader gefinancierd. 
15 Dit sluit aan bij de conclusies die Dunlap en Catton trekken in hun artikel over 'Human exemptionalism'. 
Binnen de sociologie wordt veelal stilzwijgend het standpunt ingenomen dat mensen en samenlevingen niet 
onderworpen zijn aan ecologische beperkingen. De auteurs voeren dit uitgangspunt terug op Durkheim 
(Dunlap & Catton 1994). 
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brandstoffen essentieel geweest en nog steeds cruciaal in de onderlinge verhoudingen 
tussen mensen. 

Terwijl in het sociaal-wetenschappelijk milieuonderzoek veel aandacht is uitgegaan 
naar het peilen van 'milieubesef', heb ik vooral 'feitelijke' consumptie en 
gedragspraktijken onderzocht met observatie en mondelinge en schriftelijke ondervraging. 
Veel is de maatschappelijke steun van de Nederlandse bevolking gepeild voor het milieu 
en gekeken welke plaats het milieu bij de bevolking inneemt op de lijst van 
maatschappelijke problemen. Ook is veelvuldig de bereidheid onderzocht om offers te 
brengen voor het milieu en er actie voor te ondernemen16 alsmede het verband tussen 
milieubesef en milieurelevant geacht gedrag. Het uitgangspunt van dit soort onderzoek is 
dat motivaties, intenties en bewuste keuzen in hoge mate bepalend zijn voor gedrag. 
Volgens het oorspronkelijk sociaal-psychologische, zogeheten attitude-gedragparadigma, 
dat lange tijd ook in de milieusociologie overheersend was (cf. Tellegen en Wolsink 
1992) gedragen mensen zich op een bepaalde manier, omdat ze ervoor kiezen, omdat het 
volgens de norm 'zo hoort', of omdat ze het zich voorgenomen hebben. Ik wil me echter 
niet te alleen richten op bewust gekozen gedrag en de verantwoordingen die mensen 
ervoor geven, maar ook op routines en onbewust gewoontegedrag. Gedrag waarvan 
mensen zich bewust zijn, maakt slechts een klein deel uit van hun handelwijze. Veel 
gedragingen zijn niet het gevolg van een bewuste keuze, een voornemen of weloverwogen 
positieve beoordeling.17 Daarmee is hun handelen nog niet ongestructureerd of 
willekeurig. De verschillen en overeenkomsten tussen mensen in hun consumptie-gedrag 
zijn sociaal en institutioneel gestructureerd en houden nauw verband met verwachtingen 
en conventies in de wijdere samenleving en de groep. 

Binnen genoemd paradigma zijn veel milieuonderzoeken in opdracht van de 
overheid uitgevoerd naar aanleiding van concrete in te voeren beleidsmaatregelen. Zij 
richtten zich vaak op enkelvoudige gedragingen die uit de context van het dagelijkse leven 
en uit het verband van het samenleven met anderen worden gelicht. Ik probeer 
daarentegen steeds gedrag te onderzoeken als onderdeel van een meeromvattende 
levensstijl. Gedrag op één terrein (bijvoorbeeld autorijden) wordt steeds in verband 
gebracht met gedragingen op andere terreinen en het gedrag van andere mensen. Zo 
bestudeer ik rookgedrag als onderdeel van een maatschappelijke ontwikkeling en ook als 

Huidig onderzoek van dit soort is het opinieonderzoek in opdracht van de overheid door het Sociaal-
Cultureel Planbureau, CBS en NIPO. 

Een redenering in die richting is onlangs nog verwoord door Mary Douglas (1996). Zij gaat ervan uit dat 
denkstijlen in grote mate bepalend zijn voor de levensstijl die mensen aanhangen. Mensen komen tot een 
denkstijl in hun relatie tot de denkstijlen van anderen. Ze kiezen denkstijlen grotendeels 'negatief, door 
andere denkstijlen af te wijzen. Hun keuze is dus niet zo zeer of alleen voor een bepaalde denkstijl, maar 
tegen andere denkstijlen. Mensen zijn niet altijd zeker van hun voorkeuren, maar wel van hun antipathieën. 
Voor de denkwijze die mensen kiezen is volgens Douglas wel van belang welke kansen zij hebben. Met dit 
uitgangspunt introduceert ze enig materialisme en opportunisme in haar denkbeelden waardoor deze dichter 
bij die van Bourdieu komen te staan. 
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exponent van een levensstijl, waarvan verstandigheid, verantwoordelijkheid voor de eigen 
gezondheid en een vooruitziende blik mogelijke onderdelen zijn. Vooral in de interviews 
probeer ik zicht te krijgen op consumptiepatronen of levensstijlen in hun geheel. Er zijn 
weliswaar tegenstrijdigheden binnen één levensstijl, maar betrokkenen ervaren de 
verschillende elementen toch als een eenheid en smeden ze door hun verantwoordingen en 
gedachten tot een geheel. 

Eerder is op mijn onderzoek de kritiek geuit dat het nog niet mogelijk was om te 
bestuderen of bepaalde groepen zich milieuvriendelijker gedragen dan anderen, omdat nog 
niet duidelijk is wat milieuvriendelijkheid of 'milieubeschaving' inhoudt (Spaargaren 
1994). Ik ga hiermee op de volgende manier om. Enerzijds ga ik ervan uit dat matiging, 
ofwel het minder kopen en gebruiken van goederen en het minder verbruiken van 
brandstoffen in het algemeen gunstig is voor het milieu. Extra aandacht gaat daarbij uit 
naar consumptie die gepaard gaat met brandstofverbruik en hiermee met de uitstoot van 
kooldioxyde. Ik ben uitgegaan van de natuurwetenschappelijke informatie die ten tijde van 
de uitvoering van mijn onderzoek voorhanden was binnen het onderzoekprogramma en 
daarbuiten. Dit is de enige mogelijkheid als sociaal-wetenschappers onderzoek willen doen 
naar mogelijk milieu-relevant gedrag (cf. Dunlap & Catton 1994). Anderzijds heb ik 
onderzocht welke bevolkingscategorieën meer dan andere geneigd zijn in hun consumptie 
rekening te houden met het milieu. Ik ga hierbij grotendeels uit van een veronderstelde 
algemeen aanvaarde visie onder de Nederlandse bevolking op milieuonvriendelijke en 
milieuvriendelijke consumptie. Als achteraf bepaalde milieuvriendelijk bedoelde 
handelingen of aankopen toch belastend of vervuilend zullen blijken, doet dat niets af aan 
de consideratie en bedoelingen van betrokkenen.18 

De nadruk op status in dit onderzoek verschaft een specifiek perspectief en richt de 
aandacht op de dynamiek die schuilt achter de ontwikkelingen in consumptiepatronen. Op 
die manier onderzoek ik de sociale processen achter consumptiegroei en achter 
verschuivingen in consumptiegewoonten en smaak. Het status-perspectief beoogt een 
aanvullende visie te bieden op terughoudend consumptiegedrag dat doorgaans opgevat 
wordt als belangeloos en ideologisch gemotiveerd (Naess 1989; Elgin 1981). 

6 Opbouw van de studie 

Het onderzoek is exploratief van aard en theoretisch gestuurd. Enkele op elkaar 
voortbouwende hypothesen zijn het vertrekpunt. Verkend wordt in hoeverre status van 
belang kan zijn voor het optreden en de spreiding van matiging en of nu voor de 
verspreiding van milieurelevante matiging gunstige voorwaarden gelden. Het exploratieve 
karakter heeft met zich meegebracht dat ik ter behandeling van verschillende 

Zie de epiloog voor een uitgebreidere behandeling van deze kwestie. 
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onderzoeksvragen uiteenlopend empirisch materiaal heb gebruikt dat zijn plaats heeft 
gevonden in de diverse hoofdstukken. 

Het eerste hoofdstuk getiteld 'De groei en verspreiding van welvaart' beschrijft op 
grond van sociaal-wetenschappelijke literatuur en rapporten, statistische gegevens en 
enquêteresultaten vooral de naoorlogse groei en spreiding van welvaart. Het geeft aan 
welke consumptie sterk gegroeid is. De geschetste consumptiegroei is de dominante trend 
waarnaast zelf-opgelegde terughoudendheid de eventuele tegentrend vormt. Behalve de 
schets van de ontwikkeling van het consumptiepeil wordt in dit hoofdstuk aan de hand van 
de verspreiding van nieuwe elektrische apparaten in het (recente) verleden de rol van 
status onderzocht bij de innovatie van consumptiegedrag en de navolging ervan. Uit deze 
analyses komt onder meer het dominante verband tussen status en een hoog 
consumptiepeil naar voren. 

Het tweede hoofdstuk getiteld 'Selectieve consumptiebeperking en status' toont aan 
de hand van enkele voorbeelden uit de sociologische en antropologische literatuur dat 
hoge status ook juist samen kan gaan met specifieke vormen van consumptieve 
terughoudendheid. Aan de hand van een case study over rookgedrag wordt het verband 
tussen hoge status en selectieve consumptiebeperking onderzocht. Zijn eerst vooral de 
hogere statusgroepen overgegaan tot terughoudendheid op het gebied van roken en hebben 
andere statusgroepen dit uit statusoverwegingen nagevolgd? Ook andere mechanismen en 
voorwaarden voor de verspreiding van terughoudendheid komen aan de orde. 

Op basis van de bevinding uit hoofdstuk twee dat hogere statusgroepen een 
voortrekkersrol speelden bij de invoering van zelf-opgelegde terughoudendheid in het 
roken en dat status van invloed was bij de navolging ervan, wordt vervolgens de aandacht 
geconcentreerd op de hogere statusgroepen. Hoofdstuk drie 'Een voorhoede van vrijwillig 
matigende consumenten' verkent op basis van interviews met huishoudens uit de hogere 
strata matiging die mogelijk van belang is voor het milieu. Onderzocht wordt hierbinnen 
hoe, hoezeer en waarom meer of minder milieubewuste en gematigde consumenten hun 
consumptie matigen. Aan de orde komt algemene zelf-opgelegde matiging en in het 
bijzonder die omwille van het milieu. Om zicht te krijgen op mogelijke navolging wordt 
nader ingegaan op het prestige dat vrijwillig matigende consumenten zelf en anderen aan 
hun gedrag toekennen. 

In hoofdstuk vier 'Sociale stratificatie, terughoudendheid en milieubewustzijn' 
wordt op basis van een enquête nagegaan of de in de interviews aangetroffen neiging tot 
zelf-opgelegde terughoudendheid binnen de hogere inkomensgroepen zich vertaalt in 
gedrag. Gekeken wordt naar het consumptiepeil wat betreft milieubelastend consumptie, 
de aankoop van milieuvriendelijke alternatieven en naar de geneigdheid om het eigen 
consumptiegedrag te ervaren en verwoorden als gematigd met het oog op het milieu. 
Vooral wordt gekeken in hoeverre hoge economische en culturele status verbonden is met 
milieurelevante terughoudendheid en met milieuvriendelijke consumptie. Het 
consumptiegedrag en -peil van hogere statusgroepen wordt ook met dat van overige 
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bevolkingscategorieën vergeleken. Er is dus ook aandacht voor milieurelevante 
terughoudendheid in consumptie binnen andere bevolkingslagen en -categorieën. 

In hoofdstuk vijf 'Voorwaarden voor vrijwillige consumptiebeperking ten gunste 
van het milieu' staan de conclusies. Op basis van de bevindingen uit de verschillende 
onderdelen van het onderzoek wordt de balans opgemaakt en gekeken in hoeverre de 
situatie gunstig is voor de verdere spreiding van vrijwillige matiging en milieubewuste 
consumptie. Vastgesteld wordt in hoeverre status verbonden is met terughoudendheid die 
mensen zich al of niet omwille van het milieu opleggen. Op basis van de bevindingen 
wordt onder meer bepaald of een toekomstige verspreiding van consumptiebeperking die 
voor het milieu relevant wordt geacht vanuit de hogere statusgroepen waarschijnlijk is. 
Met behulp van de hypothesen en aanvullende literatuur worden de onderzoeksresultaten 
verklaard. 

Tenslotte volgt een epiloog, hoofdstuk zes, waarin kritisch wordt teruggeblikt op 
het onderzoek. Het onderzoek was gecompliceerd doordat het sociaal-wetenschappelijk 
was maar ook een enigszins beleidsgerichte achtergrond had. Ook waren er moeilijkheden 
omdat het te onderzoeken maatschappelijk probleem werd gedefinieerd en geherdefinieerd 
ten tijde van het onderzoek. Ik ga in op de invloed van wetenschap, overheid, burgers, 
consumenten bij de definiëring van milieuproblemen, 'milieuvriendelijkheid' en 
onderzoeksvragen, en op de taak van sociale wetenschappers. Mede hieruit volgen 
aanbevelingen voor beleid en verder onderzoek. 
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1 Welvaartsstijging en de verspreiding van nieuwe consumptiegoederen 

1 Veranderingen in produktie, marketing, consumptie en milieubelasting 

De vrijwillige matiging waarnaar in dit boek wordt gespeurd, moet worden gezien tegen 
de achtergrond van een algemene welvaartsstijging vooral na de Tweede Wereldoorlog. 
Consumptiegroei is zich vanuit de geïndustrialiseerde landen over grote delen van de 
wereld gaan verspreiden en is daarmee een dominante trend geworden in de recente 
mensheidsgeschiedenis. Na enkele ontwikkelingen op het gebied van produktie en handel 
die zijn uitgemond in de naoorlogse welvaartsgroei wordt een beeld gegeven van 
verschuivingen binnen het consumptiepakket en de toename van milieubelasting die het 
gevolg zijn van de stijging van het consumptiepeil. In het bijzonder worden de 
ontwikkelingen van de consumptie behandeld die gepaard gaat met het verbruik van 
fossiele brandstoffen: elektriciteitsverbruik, gasverbruik en het bezit en gebruik van 
elektrische apparaten. Het verbruik van fossiele brandstoffen brengt de uitstoot van 
kooldioxyde teweeg die verantwoordelijk wordt gehouden voor wereldwijde 
klimaatverandering, beter bekend als het versterkte broeikaseffect. De achtergrondschets 
in deze paragraaf is tevens de aanloop voor een analyse van de routes of patronen die 
nieuwe consumptiegoederen volgen bij hun verspreiding over de bevolkingslagen. In deze 
analyse zal speciaal worden gekeken naar de rol die status daarbij speelt. 

ontwikkelingen in produktie en marketing 

Vooral de laatste eeuw is de materiële welvaart door de industrialisering enorm 
toegenomen, zoals blijkt uit de stijging van het wereldwijde produktieniveau. Tussen 1890 
en 1950 vertienvoudigde de industriële produktie in de wereld en tussen 1950 en 1990 
verviervoudigde deze wederom, ofwel na 1950 vond 80 procent van de groei plaats 
(Ponting 1991:325). In het industrialiseringsproces worden wel drie fasen onderscheiden. 
In de eerste fase van grootschalige industrialisering (1850-1900) kwamen nieuwe 
produktietechnieken op, zoals die op stoomkracht. De produktie van textiel, ijzer en staal 
nam toe; dit leverde onder meer spoorwegen en zware chemische produkten op. In de 
tweede fase die liep van eind negentiende eeuw tot ongeveer 1950 stagneerden de eerste-
fase industrieën. Rond 1900 werd de verbrandingsmotor uitgevonden en kwamen nieuwe 
industrieën op. Elektrotechniek, en de produktie van auto's, chemicaliën op basis van 
organische materialen, en kunstvezels waren in die fase belangrijk. Het 
elektriciteitsverbruik groeide sterk in die periode. In de derde fase, na de Tweede 
Wereldoorlog, steeg de produktie van plastic produkten. Sinds 1945 verdubbelde 
wereldwijd de produktie van plastic elke 12 jaar; tussen 1945 en 1990 is deze 
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vertienvoudigd (Ponting 1991; Wilterdink 1993:60). Tevens groeiden de industrieën van 
elektronica, communicatiemiddelen en computers. 

Met de produktie en dus het aanbod van goederen veranderden ook de manier 
waarop de goederen werden verkocht en de ideeën die hieraan ten grondslag lagen. In de 
loop van de twintigste eeuw voltrok zich in de produktie-opvattingen en grondbeginselen 
van de handel fase-gewijs een ontwikkeling. Deze historische fasering weerspiegelt tevens 
de ontwikkelingscyclus die nieuwe industrieën steeds doorlopen. In de eerste fase, die 
men in de kapitalistische landen in de jaren '20 plaatst en in de voormalige 
Oostbloklanden recenter, staat binnen de produktiefilosofie toegankelijkheid ofwel een 
ruim aanbod tegen een redelijke prijs centraal. Later in de eerste fase worden ook 
kwaliteit en kwaliteitsverbetering belangrijk. In de tweede fase ligt de nadruk op 
verkooptechnieken {hard selling). In deze fase worden behoeften gecreëerd en worden 
consumenten gemanipuleerd om de produkten die fabrikanten (kunnen) produceren te 
kopen. Deze fase wordt volgens de marketinghandboeken in de Verenigde Staten in de 
jaren dertig en veertig geplaatst. Gezien de kritiek die nog in de jaren vijftig verschijnt op 
de manipulatie door producenten met 'verborgen verleiders' duurt de praktijk van hard 
selling waarschijnlijk nog langer voort (Packard 1957). De Verenigde Staten loopt 
bovendien voor op Europa en vooral Nederland dat een late industriële ontwikkeling heeft 
gekend. In de derde fase, in de jaren vijftig en zestig doet het marketingconcept zijn 
intrede. In deze fase willen producenten de werkelijke behoeften van consumenten leren 
kennen en daaraan tegemoetkomen. In de vierde fase die men in de jaren zeventig en 
tachtig plaatst zou maatschappelijke {societal) marketing opkomen, waarbij producenten 
tegemoet willen komen aan behoefte aan welzijn. Producenten willen met hun produkten 
ook aan wijdere maatschappelijke behoeften en zorgen tegemoet komen. Consumenten 
doen dan ideële aankopen. Deze historische fasen met respectievelijk de nadruk op 
produktie en aanbod, verkooptechnieken, het tegemoetkomen aan de behoeften van 
consumenten en het leveren van toegevoegde maatschappelijke waarde zijn tevens een 
cyclus die nieuwe industrieën doorlopen (Stanton 1983: 6-16). 

opkomst van de welvaartsmaatschappij 

De industriële en commerciële ontwikkelingen leidden wat betreft consumptiegoederen tot 
een nieuw aanbod van textiel, auto's en elektrische apparaten en andere elektronica. In 
West-Europa steeg de welvaart vooral pas na de Tweede Wereldoorlog. In Nederland had 
de ware industriële revolutie volgens de historicus Righart niet, zoals in andere industriële 
landen, in de negentiende eeuw plaatsgevonden, maar pas na 1945 (Righart 1992:118). 
Na de oorlog beoogde de overheid in Nederland eerst de industriële achterstand in te 
halen (Righart 1995:34). Vanwege het verlies van Nederlands Indië, het tijdelijk 
wegvallen van Duitsland als exportland en de sterk stijgende huwelijks- en 
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geboorteaantallen na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland een 
produktiviteitsstijging nodig. Deze werd nagestreefd via een politiek van lage lonen. De 
naoorlogse politiek van loonmatiging kende pas in 1954 de eerste loonsverhoging. Er 
werd van de bevolking veel opofferingsgezindheid en ijver gevraagd. Internationaal gezien 
maakten Nederlanders de meeste arbeidsuren. Pas in 1963 werd de eerste wettelijke 
vakantieregeling afgekondigd. Die loonmatiging leverde wel een enorme economische 
groei en industrialisering op. Toen in de loop van de jaren vijftig en zestig onder druk de 
matigingspolitiek werd losgelaten werd welvaartsstijging mogelijk (ibid:38,40). 

In de jaren zestig vond een ware, ongekende welvaartsexplosie plaats met allerlei 
sociaal-culturele gevolgen. Het verdwijnen van armoede en opkomen van overvloed voor 
grote delen van de bevolking was nieuw zoals Galbraith (1958) had geconstateerd. De 
Duits-Nederlandse socioloog Ernest Zahn wijdde, mede als reactie op Galbraith, aan de 
nieuwe welvaartssituatie een cultuursociologische maatschappijbeschouwing (Zahn 1962). 
Hij was geïnspireerd door de ontwikkelingen waarmee de Verenigde Staten voor liep op 
Nederland en door de psycholoog Katona die daar consumptie bestudeerde. Zahn 
probeerde het economische begrip welvaart sociologisch te duiden en te laten zien wat 
welvaart in de belevingswereld van mensen betekende. Hij wilde daarbij consumptie 
veroordelen noch verheerlijken, maar zag, waarschijnlijk mede als reactie op Galbraith' 
kritische toon, massa-consumptie vooral als mogelijkheid tot maatschappelijke en 
persoonlijke vooruitgang. Bij de overgang van de economie van het tekort naar de 
economie van de welvaart werden consumenten actiever. Ze waren niet langer slechts 
gebruikers, maar werden ook kiezers (Zahn 1962:53). Leven met de welvaart is leven in 
expansie. Consumenten moesten hun draai vinden in het maatschappelijke groeiproces. Ze 
werden uitgedaagd om hun ideeën af te stemmen op de nieuwe situatie van overvloed en 
groei en hieraan ook hun gedrag aan te passen. Dat consumenten eraan gewend raakten in 
economische groei te leven blijkt bijvoorbeeld uit de toename van het kopen op 
afbetaling. Consumenten deden dit weloverwogen vanuit hun vertrouwen in voortdurende 
welvaartsstijging (ibid:20). ' 

Het beeld van de consument veranderde volgens Zahn van een homo economicus 
in een homo sociologicus (ibid:56). Hij benadrukte dat mensen vooral uit sociale 
behoeften kochten. Relatief raakte de consumptieve vraag steeds minder gericht op de 
primaire levensbehoeften. Terwijl voorheen de term 'behoeften' door economen als 
aanduiding werd gebruikt voor eerste levensbehoeften, werd hiermee in de naoorlogse 

Allerlei aspecten van consumptie die Zahn schetste zijn in de sociale wetenschappen pas tientallen jaren 
later opgepikt. Waar de econoom Galbraith (1954) de economische opvattingen over economische groei en 
consumptie enigszins kritisch beschreef, ging Zahn een stap verder door in zijn cultuursociologische 
beschrijving economische opvattingen achter zich te laten. Zahns benadering die gericht was op het 
begrijpen van consumptie in het dagelijks leven en samenleven was tamelijk zeldzaam binnen de sociale 
wetenschappen in die tijd. In deze trant is pas in de jaren tachtig verder gewerkt. De creativiteit van 
consumenten wordt bijvoorbeeld uitgewerkt door Miller (1987). 
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situatie verwezen naar allerlei onderdelen van de uitbreidende, veranderde vraag. Met de 
economie en de bestudering ervan gingen steeds meer sociaal-wetenschappelijke en 
psychologisch geïnformeerden zich bezighouden. Mede hierdoor werd in plaats van 
behoeften meer gesproken over motieven. Sociale en psychische motieven werden 
onderscheiden, die mensen naar het kopen en gebruiken van consumptiegoederen deed 
verlangen (ibid:54). Consumptiegoederen werden de nieuwe statussymbolen binnen een 
genivelleerde samenleving, waarbinnen overgeleverde standsverschillen steeds meer waren 
verdwenen. Status was, zoals Veblen eind vorige eeuw al had geconstateerd, steeds 
minder gebaseerd geraakt op afkomst en overgeërfd bezit van onder meer grond en andere 
produktiemiddelen en meer op prestatie. De bereikte consumptiestandaard manifesteerde 
voor de mensen zelf hun carrière. Dat zij telkens ietwat meer wilden had een 
sociologische oorzaak; ze moesten zich handhaven in de expansie. Stilstand zou 
achteruitgang ten opzicht van anderen tot gevolg hebben (ibid:55). Tijdens de naoorlogse 
grote welvaartsstijging was er een grote massa nieuwe rijken. Deze massa was heterogeen 
en telde verschillende referentiegroepen. 

In de materiële werkelijkheid van het alledaagse leven veranderde er veel in de 
jaren zestig, zeventig. De auto bracht mensen een grotere bewegingsvrijheid en grotere 
actie-radius. Apparaten verschenen in korte tijd en werden onmisbaar. De televisie was 
zowel een communicatiemiddel als een belangrijke middel voor de besteding van de vrije 
tijd. Door massaproduktie werden goederen goedkoper. Het begin van de 
massaconsumptie was vooral gericht op vc/t>ruiksgoederen zoals kleding, maar zodra de 
eerste naoorlogse generatie massaprodukten onder brede lagen van de bevolking verspreid 
was geraakt, werd deze vervangen en aangevuld door een nieuwe generatie bestaande uit 
vooral gebruiksgoederen ofwel duurzame consumptiegoederen. Mode had niet meer alleen 
betrekking op kleding, maar ook steeds meer op duurzame consumptiegoederen. Ook 
duurzame consumptiegoederen raakten 'uit' en vroegtijdig verouderd. Tevens gingen 
mensen er massaal toe over nieuwe goederen te kopen als die opkwamen (ibid:88). 

Stijging van het consumptiepeil als gevolg van produktiviteitsstijging, een 
veranderend aanbod, inkomensstijging en prijsverlagingen leidde samen met 
maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen van leefgewoonten tot verschuivingen 
in consumptie (Van Ours 1986). Naoorlogse maatschappelijke ontwikkelingen die in 
Nederland veelal later en heviger plaatsvonden dan in buurlanden, hadden hun weerslag 
op consumptie. En het was ook juist consumptie zelf die ingreep in de levenswijzen en 
bijdroeg aan vele onderling samenhangende maatschappelijke ontwikkelingen. Vanaf de 
jaren zestig vonden ontwikkelingen plaats die zijn te vangen onder algemene termen als 
welvaartsstijging, de emancipatie van bevolkingsgroepen, cultuurverandering, 
cultuurspreiding, democratisering, secularisering en individualisering. Zo vervaagden de 
reeds kleiner geworden klasseverschillen verder door een algehele stijging van de 
welvaart en het opleidingsniveau; zowel burgers als arbeiders gingen over tot een nieuwe 
grotendeels overeenkomstige consumptiecultuur met auto's, apparaten enzovoorts. Ook de 
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opkomst van de verzorgingsstaat met de sociale zekerheid droeg bij aan de nivellering die 
ook een weerslag had de sociale verhoudingen en omgangsvormen. De verzorgingsstaat 
leidde tevens tot een stijging van het gebruik van en gewenning aan openbare 
voorzieningen als gezondheidszorg, bibliotheken, sociale diensten en verkleinde 
persoonlijke afhankelijkheden tussen ouders, kinderen en echtgenoten (Stiphout 1988). De 
individualisering die mede hierdoor op gang gebracht werd, leidde later ook tot meer 
eenpersoonshuishoudens, en tot individueel bezit en gebruik van auto's en apparaten. De 
stijging van het consumptiepeil bood mensen kortom nieuwe mogelijkheden en vrijheden 
en leidde tot allerlei ontwikkelingen waardoor mensen meer open gingen staan voor 
nieuwe consumptiegoederen en de aard van hun consumptie veranderde.2 

Tabel I Jaarlijkse groei van hu shoudelijke consumptie per hoofd van de bevolking 

1949-1969 1971-1988 1990-1997 

Benzine 18 ,4% 0 ,9% 2 ,2% 

Elektriciteit 

Verwarming 

6 ,6% 

1,0% 

3 ,4% 

2 ,5% 
1,6% 

Huisinrichting en -onderhoud 
(ook keuken- en tuininrichting) 4 , 4% 2 ,6% 2 ,6% 

Vrije tijd (goederen en diensten ten behoeve van 
vrijetijdsbesteding en genotmiddelen) 4 ,3% 1,8% 4 , 6 % 

Kleding en schoeisel 3 ,4% -0 .6% 1,3% 

Hygiëne en medische zorg 3 ,2% 1,5% 1,9% 

Huisvesting 2,1 % 3,8% 2 ,9% 

Voeding 1,6% 1.3% 1,6% 

Vervoer en communicatie 0 ,7% 2 ,2% 6 ,7% 

Overige consumptie (bank- en verzekering 
goederen en diensten die niet in de 
andere categorieën vallen) 7 ,4% 2 ,9% 

Totaal 3 ,9% 1,9% 2 ,6% 

De groeipercentages (gecorrigeerd met pr 
en Blok (1995:21) en zijn gebaseerd op 
Rekeningen 1997 (CBS 1998:57. 

jsindexcijfers) over 1949-1969 
de Nationale Rekeningen. De 

en 1971-1988 zijn 
cijfers over 1990 

ontleend aan Vringer 
1997 aan Nationale 

" Secularisering kan evenmin los worden gezien van welvaartsstijging. Met de welvaarsstijging verviel de 
noodzaak om te sparen voor later en voor het nageslacht. Consumptie en genot hoefden niet langer te 
worden uitgesteld. Welvaartsstijging en sociale zekerheid hebben de kerkelijkheid en geloofsdrang 
verminderd. Andersom leidde ontkerkelijking tot een toenemende hedonistische mentaliteit waarbij mensen 
zich meer toestaan te genieten van de geneugten van de consumptiemaatschappij. 
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Afbeelding 1 Reële consumptiegroei 1925 
1992 

100 

80 

60 

40 

20 

toename en verandering van consumptie 

Met het oog op de belasting van het 
toename van milieu is het van belang te 
weten hoezeer op diverse terreinen het 
peil van consumptie stijgt en vooral van 
consumptie die de uitstoot van 
kooldioxyde veroorzaakt. Om tendensen 
te achterhalen is divers secundair 
materiaal geraadpleegd.3 Over de 
periode 1949-1988 is de huishoudelijke 
consumptie in Nederland per hoofd van 
de bevolking met gemiddeld jaarlijks 
drie procent gestegen. Dit voor 
prij sveranderingen gecorrigeerde 
groeipercentage (zie tabel I) duidt op 
een stijging van het consumptiepeil. Het 
consumptieniveau steeg zowel kwantita
tief, doordat het volume van de 
consumptie groeide, als kwalitatief. De 

jaarlijkse gemiddelde groei blijkt in de periode 1949-1969 ruim twee keer zo hoog als in 
de periode erna (cf CBS 1998). Na de welvaartsexplosie van de jaren zestig is de groei 
afgevlakt. 

Behalve sterke en afvlakkende groei van het algehele consumptiepeil zijn 
verschillen en verschuivingen binnen consumptiepatronen te zien. Zo is vooral bij benzine 
de groei in de periode 1949-1969 explosief en daarna gematigd. In de periode 1978-1992 
daalden volgens het SCP, onder meer door prijsverlaging van de benzine zelfs de 
procentuele uitgaven van huishoudens aan verkeer en vervoer (SCP 1994:380). Bij de 
meeste andere consuinptieposten is ook deze tendens van achtereenvolgens sterke en 
afvlakkende groei te zien, maar in minder sterke mate. De econoom Van Ours heeft 
onderzocht of in de periode 1951-1980 op bepaalde terreinen de inkomenselasticiteit was 

l O O O C O O O C O O O C O O O C O C O C O O O 
< N C < > T ' < 5 - i r ) i o < O t D r - - r - - C D C O 

Volume-index 
1994:209 

1980 = 100. Gebaseerd op CBS 

3 Om een overzicht te krijgen over periode vanaf eind jaren vijftig zijn verschillende secundaire bronnen 
geraadpleegd met gegevens over het consumptiepeil per hoofd van de bevolking, absolute uitgaven, 
procentuele uitgaven of percentages consumenten van bepaalde goederen en diensten. Deze gegevens hebben 
betrekking op afwijkende, elkaar deels overlappende perioden en zijn op diverse wijzen en met 
uiteenlopende doelen verzameld. Er is naar gestreefd in de tekst, tabellen en afbeeldingen ook recente 
ontwikkelingen te schetsen, maar dit was soms niet mogelijk doordat de indeling van consumptiecategorieën 
was veranderd en soms doordat recentere gegevensreeksen nog niet beschikbaar of moeilijk toegankelijk 
waren. Daar waar mijn beschrijving gebaseerd is op mijn secundaire analyse van gegevens van het 
Leefsituatie onderzoek en van het Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers, hebben de 
gegevens respectievelijk betrekking op de periode 1973-1984 en 1987-1993. 
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afgenomen. De verwachting was dat bij algehele welvaartsstijging het consumptiepeil op 
bepaalde terreinen niet langer zou stijgen. Inderdaad was de consumptieve vraag naar 
basisvoedsel verzadigd geraakt zoals de wet van Engel bij welvaartsgroei voorspelt.4 Er 
was een verschuiving van basisvoedsel naar luxe-voedsel zoals vlees en groente. Ook de 
groei van de consumptie van kleding stagneerde, volgens Van Ours door het informeler 
worden van kleedgewoonten (Van Ours 1986). Ook daalde het aandeel van het budget dat 
huishoudens aan voeding, kleding en schoeisel uitgaven relatief (SCP 1994).5 In veel 
andere consumptiecategorieën trad, vooral waar het goederen betrof, echter geen verzadi
ging op. Volgens Van Ours is verzadiging voorkomen door de voortdurende vernieuwing 
van het aanbod. De jaarlijkse stijging van het consumptiepeil was alleen sterker geworden 
in de periode 1971-1988 in vergelijking met de periode 1949-1969 op het gebied van 
huisvesting, verwarming en de samengestelde categorie vervoer & communicatie steeg 
gemiddeld jaarlijks sterker dan tussen 1949 en 1969. De uitgaven aan de posten wonen, 
gas, elektra, gezondheidszorg, luxe-verteringen en ontspanning stegen ook procentueel 
(SCP 1994:380). 
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Door stijging van het 
consumptiepeil en verschuivingen binnen 
het consumptiepatroon wordt indirect 
steeds meer brandstof verbruikt voor 
huishoudelijke consumptie. Onderzoekers 
van een Utrechts-Gronings onder
zoeksteam, ook uit het klimaatprogramma, 
hebben de ontwikkeling van de 
huishoudelijke consumptie omgerekend in 
de hiervoor vereiste energie in Gigajoules. 
Ze hebben berekend hoeveel brandstof is 
vereist voor de produktie, distributie, 
consumptie en het afdanken van de 
verschillende onderdelen van het 
consumptiepatroon. Afbeelding 2 laat de 
ontwikkelingen in huishoudelijke 
consumptie per hoofd van de bevolking zien vertaald naar de brandstofverbruik dat 
daarvoor vereist is in de periode 1948-1988. Opvallend is dat voedselconsumptie 
verantwoordelijk is voor bijna de helft van het indirecte energieverbruik (Vringer en Blok 

Afbeelding 2 Indirect energieverbruik van 
het consumptiepatroon per Nederlander 

o-
1948 1958 1968 1978 

ontleend aan Vringer en Blok 1 995:1 9. 
1988 

4 Een overzicht van de ontwikkeling van bestedingspatronen in Nederland tussen 1938 en 1995 bevestigt de 
daling van de procentuele uitgaven aan voeding. In 1938 werd 32 procent van het budget aan voeding 
uitgegeven, in 1995 11 procent (CBS 1996). 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau bestudeerde de procentuele verdeling van het huishoudbudget en 
schetste op basis van diverse CBS-gegevens verschuivingen binnen het uitgavenpatroon van huishoudens in 
de periode 1978-1992. 
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1995:19). De directe en indirecte energie is afkomstig van energiedragers als benzine, 
aardolie, kerosine, aardgas en elektriciteit, en is dus bijna geheel terug te voeren op de 
verbranding van fossiele brandstoffen, die de uitstoot van kooldioxyde veroorzaakt. Het 
hedendaags consumptiepatroon brengt dus ook door indirect brandstofverbruik veel 
uitstoot van C02 teweeg. In mijn onderzoek zal ik niettemin verder geen aandacht 
besteden aan het indirect energieverbruik en me wat betreft energieverbruik beperken tot 
het waarneembare (directe) verbruik van elektriciteit, aardgas, benzine en kerosine.6 Ik 
ga daarom uitvoeriger in op autobezit en -gebruik, vakantiereizen, huishoudelijk verbruik 
van gas en elektriciteit en het bezit van elektrische apparaten. 

personenauto's 

In dit onderzoek wordt regelmatig 
aandacht besteed aan het bezit en gebruik 
van personenauto's vanwege het 
benzineverbruik en de daarmee gepaard 
gaande uitstoot van kooldioxyde die 
mogelijk bijdraagt aan het versterkte 
broeikas-effect. Zoals Tabel I toont stijgt 
de benzineconsumptie zeer sterk in de 
periode 1949-1969, namelijk gemiddeld 
18 procent per jaar. De periode tot eind 
jaren zestig is die van de grote 
'automobilisering'. In de periode daarna 
is de groei van het benzineverbruik 
afgevlakt. Rond 1900 waren er 
wereldwijd naar schatting 8000 auto's, nu 
zijn er alleen al in de VS 120 miljoen. 
Zoals in de VS het autobezit zich 
verspreidde in de jaren twintig gebeurde dat in Europa pas in de jaren vijftig (Ponting 
1991:330). Het aantal auto's is in Nederland tussen 1950 en 1970 exponentieel gestegen 
en tussen 1970 en 1990 weer bijna verdubbeld (zie afbeelding 3). Tussen 1990 en 1998 is 
het aantal auto's in Nederland gestegen van 5,2 naar bijna 6 miljoen. Het autobezit heeft 

Afbeelding 3 Aantal personenauto's in 
Nederland 1939-1998 
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Cijfers ontleend aan statistische zakboeken en jaarboeken 1950-
1998 

6 Het onderzoek naar het indirecte verbruik werd namelijk gelijktijdig met mijn onderzoek uitgevoerd, en 
was met al zijn onzekerheden en onnauwkeurigheden om verschillende redenen die ik ook in de epiloog 
noem nog niet bruikbaar. 
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zich neerwaarts over de sociale lagen verspreid.7 Internationaal vergeleken telde 
Nederland in 1985 per 1000 inwoners gemiddeld meer auto's dan de Zuideuropese 
landen, maar minder auto's dan Duitsland en de Verenigde Staten.8 

De toename van het aantal auto's heeft allerlei effecten voor het milieu. 
Wereldwijd legt de auto-industrie meer dan enige andere industrie beslag op grondstoffen 
als metaal en rubber (Ponting 1991:330). De groei van het aantal auto's heeft ook geleid 
tot een groei van ondersteunende bedrijfstakken, waaronder benzinestations, 
onderhoudsgarages en wegenbouw. Tevens is in Nederland de totale lengte van wegen 
tussen 1950 en 1990 vertienvoudigd van 12.349 naar 118.214 kilometer (Statistisch 
Zakboek 1950; Statistisch Jaarboek 1994). Er is een rechtlijnig verband tussen het 
autobezit en het aantal gereden kilometers; autobezit leidt doorgaans tot een tamelijk 
vaststaand aantal van 16.000 kilometers per jaar. Voertuigen zouden in Nederland goed 
zijn voor 13 procent van het totale landelijke energieverbruik (Reiche 1994) en 
wereldwijd voor een derde van het olieverbruik (Ponting 1991:330). Nadat de markt een 
voorlopig verzadigingspunt had bereikt, is sinds enkele jaren de tweede auto in opkomst. 
De recente groei van het Nederlandse wagenpark is vooral toe te schrijven aan het kleiner 
worden van de huishoudens en de opkomst van de tweede auto. In 1986 telde Nederland 
600.000 tweede auto's en in 1996 1.000.000. Ongeveer 15 procent van de Nederlandse 
huishoudens beschikt over twee of meer auto's (CBS 1997a:79-80). De auto wordt steeds 
meer een individueel gebruiksgoed. Personenauto's rijden nu rond met gemiddeld 1,47 
persoon aan boord (SCP 1994). 

recreatie en vakantie 

Toerisme heeft zich vooral sinds de jaren 1950 en 1960 snel ontwikkeld. Naar schatting 
ging in 1954 20 procent van de bevolking op vakantie en in 1960 29 procent. In 1969 
ging, zo toont tabel II, 43 procent en in 1997 72 procent van de bevolking op vakantie. 
De opkomst van het massatoerisme is mede toe te schrijven aan de opkomst en het langer 
worden van betaalde vakanties, zoals dat vanaf 1963 voor werknemers wettelijk geregeld 
is en mogelijk was door de welvaartsstijging. Doordat een groeiend aantal Nederlanders 
meer dan eens per jaar op vakantie gingen is het aantal vakanties door de Nederlandse 
bevolking in twintig jaar meer dan verdubbeld (SCP 1976, 1990, 1992). De markt voor 
vakanties en reizen is groeiende zoals onder meer blijkt uit de toename van 
advertentiepagina's in dagbladen. 

De neerwaartse verspreiding van het autobezit blijkt onder meer uit mijn analyses van gegevens uit het 
Leefsituatie-onderzoek van het CBS en SCP 1974-1983. 

In Nederland waren er in 1985 met 337 auto's per 1000 inwoners gemiddeld meer auto's dan in 
Zuideuropese landen, maar nog altijd minder auto's dan in Duitsland (428) en de Verenigde Staten (539) 
(Statistisch Jaarboek 1993:212). 
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De consumptiestijging ten behoeve van vakantie zoals deze blijkt uit de toename 
van het aantal vakantiegangers, is niet terug te herkennen in de ontwikkeling van de 
vakantie-uitgaven. De consumptie ten behoeve van vrije tijd is in de periode 1949-1969 
sterk gegroeid en in de periode van 1971 tot 1988 minder, maar nog wel aanmerkelijk, zo 
blijkt uit Tabel I (Vringer en Blok 1995:21). Van Ours die concludeerde dat Nederlanders 
in de periode 1971-1980 niet minder maar goedkoper op vakantie gegaan zijn dan in de 
periode 1951-1980 schreef dit toe aan de opkomst van de doe-het-zelf vakantie. Mensen 
konden doordat ze over een auto beschikten steeds meer hun eigen vakantie organiseren 
en deden dit ook. Hierdoor werden de uitgaven aan vakantie wel minder, maar nam de 
vakantie-activiteit niet af (Van Ours 1986). Ook voor de periode 1982-1991 concludeerde 
het SCP dat in verhouding tot alle uitgaven de uitgaven aan vakantie iets waren gedaald 
en de totale uitgaven voor vrijetijdsbesteding gelijk gebleven of gestegen waren. 
Nederlanders zijn in die periode nier minder maar wel goedkoper op vakantie gegaan.9 

Het is gecompliceerd om de kwantitatieve gegevens over bestedingen en consumptie ten 
behoeve van vakantie en vrije tijd te vertalen in een schets van de ontwikkeling in 
vakantie-activiteit omdat behalve de prijzen ook de wijze waarop mensen op vakantie gaan 
is veranderd (SCP 1994:380-3). 

Tabel I I Percentage vakantieg angers per beroepsgroep 

1969 1973-4 1987 1992 1997 
bedrijfshoofden, vrije beroepen 58/54 65 
zelfstandigen 61 73 64 

employés, ambtenaren 65 
hogere employés 78 91 90 87 
middelbare employés 58 50 84 

lagere employés 68 73 77 78 
arbeiders 33 48 57 64 69 
gepensioneerden 23 54 53 62 
boeren 12 27 
totale bevolking 43 58 67 70 72 

Bronnen: Statistisch Zakboek 1973:85; Soci ïal Cultureel Rapport 1976: 149; Verblijfsrecreatie 1987: 6 0 - 6 1 ; 
Vakanties en korte verblijven van Nee erlanders 1992: 22-23; Vakanties van Nederlanders, 1997:53. 

Uit de gegevens over aantallen vakantiegangers blijkt dat Nederlanders steeds 

9 Het SCP heeft zowel procentueel als absoluut de uitgaven nader onderzocht ten behoeve van 
vrijetijdsbesteding. Deze uitgaven zijn gecorrigeerd voor veranderingen in prijs en gezinssamenstelling. In 
de verschillende onderzoeken worden niet dezelfde consumptie-onderdelen tot vrijetijds-bestedingen 
gerekend. Het SCP verstaat er onder meer onder: de uitgaven aan vakanties, verteringen buitenshuis, audio 
en video, lectuur, tuin, sport en kunst en cultuur. Binnen de vrijetijds-bestedingen hebben zich kleine 
verschuivingen voorgedaan tussen 1982 en 1991. De uitgaven aan verteringen buitenshuis, audio, televisie 
en video alsmede die aan de tuin en bloemen stegen. De uitgaven aan vakantie, sport en spel en overige 
ontspanning en uitrusting namen af. Uitgaven aan lectuur, kunst en cultuur bleven gelijk (SCP 1994:380-3). 
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vaker op vakantie gaan. Daarnaast reizen ze ook verder en nemen vaker het vliegtuig. Na 
de Tweede Wereldoorlog heeft de burgerluchtvaart zich door de invoering van goedkope 
chartervluchten enorm ontwikkeld. Wereldwijd is het aantal toeristen dat naar het 
buitenland gaat toegenomen van 25 miljoen in 1950 tot 400 miljoen in 1989 (Ponting 
1991:332). Het totale aantal jaarlijkse passagiers (niet alleen vakantiereizigers) op 
Nederlandse luchthavens is toegenomen van ongeveer 150.000 in 1938 tot bijna 10 
miljoen in 1980 en ruim 20 miljoen in 1992 (Statistisch Jaarboek 1994:222). In twaalf 
jaar is het aantal passagiers meer dan verdubbeld. Het reizen per vliegtuig is veel 
goedkoper geworden. Hierdoor is het voor een groeiend aantal mensen mogelijk 
geworden ver op vakantie te gaan. Deze tendens brengt een hoog verbruik van fossiele 
brandstoffen met zich mee. 

Op grond van de uitgaven lijkt de consumptie op dit terrein niet toe te nemen, 
maar op basis van het percentage vakantiegangers en vliegtuigpassagiers blijkt het 
consumptiepeil - als men daar ook de afstand van de vakantiebestemming in betrekt toe te 
nemen. Internationaal staan Nederlanders bekend als zuinige vakantievierders. Ze gaan 
relatief ver en lang op vakantie, maar geven weinig uit. Door de hoge snelheid kunnen 
met het vliegtuig grote afstanden met gemak in korte tijd worden overbrugd, hetgeen per 
passagier al gauw een verbruik van fossiele brandstof tot gevolg heeft vergelijkbaar met 
het jaarlijks energieverbruik in een huishouden. 

huishoudelijk energieverbruik 

Het elektriciteitsverbruik is jaarlijks, zo toont tabel I, in de periode 1949-1969 6,6 
procent en in de periode 1971-1988 3,4 procent en ook hierna heeft de groei zich 
voortgezet. Hierdoor vertoont het elektriciteitsverbruik in de periode 1979-1995 in 
vergelijking met de inkomensgroei per hoofd van de bevolking een meer dan evenredige 
toename (RvM 1996:41). De toename van het elektriciteitsverbruik is in grote mate toe te 
schrijven aan de toename van het aantal elektrische apparaten, een consumptiestijging die 
tabel I onder de post huisinrichting schuilgaat. De groei van het aantal apparaten heeft 
ook met het kleiner worden van huishoudens te maken waardoor men per persoon 
gemiddeld de beschikking krijgt over steeds meer apparaten. Het consumptiepeil wat 
betreft verwarming stijgt vooral na 1971. Zelfs procentueel nemen de huishoudelijke 
uitgaven aan elektra en aan gas toe.10 Door de opkomst van Centrale Verwarming 
worden binnen de huizen meer vertrekken verwarmd dan voorheen met kachels. De 
toename van het huishoudelijk gasverbruik hangt samen met de stijging van het 

Het SCP constateert een procentuele stijging van de huisoudelijke uitgaven aan gas en aan elektriciteit 
over 1978-1992 (SCP 1994:380). Het CBS constateert een onevenredige stijging van het 
elektriciteitsverbruik over 1979-1995 (De Beer 1996). 
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Afbeelding 4 Elektriciteitsverbruik per hoofd en per huishouden in 1000 kWh (Gegevens CBS) 

1950 1960 1970 1980 1990 1994 

I Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per huishouden in kWh H Verbruik in Gwh 

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per hoofd in kWh Bevolkingsgroei in miljoenen 

consumptiepeil (zie tabel I) met jaarlijks ruim twee procent tussen 1949 en 1969 en bijna 
vier procent in de periode 1971-1988 op het gebied van huisvesting. Vooral na 1971 gaat 
de bevolking gemiddeld in grotere, betere huizen wonen en er meer aan uitgeven." 
Woningen worden gemiddeld door steeds minder personen bewoond. Huishoudens worden 
kleiner door een afnemend kindertal en door de opkomst van het aantal 
eenpersoonshuishoudens. Gemiddeld grotere huizen per persoon betekent tevens dat er per 
persoon gemiddeld meer woonruimte moet worden verwarmd. 

Het huishoudelijk energieverbruik is in Nederland bijna geheel gebaseerd op het 
verbruik van fossiele brandstoffen. Bijna alle elektriciteit wordt met fossiele brandstoffen 
opgewekt en daarnaast wordt voor de huishoudelijke energievoorziening voornamelijk 
aardgas gebruikt. In Nederland vullen aardgas en elektriciteit elkaar aan en beconcurreren 
elkaar ook ten dele. De voorgeschiedenis van het huidige huishoudelijke energieverbruik 
met de onderverdeling tussen gas en elektra heeft een voorgeschiedenis die aan het begin 
van deze eeuw begint. De sterke toename van het huishoudelijk energieverbruik is mede 
toe te schrijven aan de bemoeienis van de overheid die met tijden het gebruik van 
elektriciteit en aardgas heeft gestimuleerd (cf. Pouting 1991:291). In Nederland heeft de 
overheid een tijd lang het gebruik van aardgas gestimuleerd, omdat men meende dat met 
kernenergie de Nederlandse voorraad aardgas nutteloos zou worden. Dat het 
elektriciteitsverbruik zo is toegenomen heeft ook te maken met het flexibele karakter van 
elektriciteit. Het is een vorm van secundaire energie die zeer flexibel toepasbaar is, voor 
licht, warmte en kracht. Bij het opwekken en overdragen en distribueren van elektriciteit 
treedt echter een groot verlies op van rendement, dat wordt geschat op 25 procent (cf. 
Ponting 1991:291). 

" Ook procentueel stegen de uitgaven aan wonen tussen 1978 en 1992 (SCP 1994:380). 
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Het elektriciteitsverbruik is de laatste honderd jaar opgekomen. Eind vorige eeuw 
begon in Nederland de elektrificatie met de bouw van de eerste elektriciteitscentrales. 
Aanvankelijk ging het om particuliere, later om openbare centrales. De toepassing van 
elektriciteit was in eerste instantie zeer beperkt. Elektriciteit werd vooral zakelijk gebruikt 
en in huishoudens alleen voor verlichting. Het industriële elektriciteitsverbruik groeide 
zoals eerder aangegeven sterk in de eerste helft van deze eeuw. De elektrificatie van 
Nederland verliep wat trager dan in omringende landen. Dit had te maken met de grote 
belangen van de fabrieken die lichtgas ofwel steenkoolgas produceerden. Vergast 
steenkool werd tot dan toe gebruikt voor verlichting (Baudet 1986:17-26). Particulieren 
hadden hun reserves tegenover het gebruik van elektriciteit. Zij vonden de bovengrondse 
elektriciteitsleidingen, in vergelijking met de ondergrondse gasbuizen, onveilig en lelijk. 
Ook vonden ze elektrisch licht schel. Ze vreesden voor oogziektes en misten het gezellig 
suizen van de gaslamp en de mogelijkheid om het licht te dempen. Daartegenover stonden 
als voordelen dat elektrisch licht weinig brandgevaar met zich meebracht, geen zuurstof 
verbruikte, warmte ontwikkelde of textiel verkleurde. Bovendien werden elektrische 
lampen 'modern' gevonden; ze vormden in de beginjaren dure, dus exclusieve luxeartike
len waaraan de gebruiker status kon ontlenen. Dit demonstratie-effect zou volgens Baudet 
de verspreiding van elektrische verlichting hebben bevorderd (ibid). 

Na de Eerste Wereldoorlog werd elektriciteit algemeen in woningen ingevoerd en 
nam de mechanisering van huishoudens een hoge vlucht. De snelle invoering van 
elektrische huisaansluitingen had te maken met de ingetreden schaarste aan petroleum en 
steenkool en daarmee aan lichtgas. Elektriciteitscentrales konden zuiniger met kolen 
omspringen dan lichtgasfabrieken. Daarom drong de overheid bij de elektriciteitscentrales 
erop aan om aan huishoudens goedkope faciliteiten voor elektriciteit te verstrekken en om 
elektrisch licht te propageren. 

De elektriciteitsbedrijven op hun beurt probeerden hun rentabiliteit te verhogen 
door hun diensten uit te breiden, aantrekkelijke tarieven (vastrecht en nachttarieven) aan 
te bieden en elektrische apparaten te verhuren en te verkopen. Toen tussen 1925 en 1928 
met de economische conjunctuur het elektriciteitsverbruik steeg kon hiermee een snelle 
elektrificatie worden gefinancierd en was Nederland in 1930 een van de meest geëlektrifi-
ceerde landen. Om het verbruik te stimuleren hielden elektriciteitsbedrijven ook in de 
volgende jaren van crisis demonstraties 'elektrisch koken' en deelden brochures en kalen
ders uit met afbeeldingen van elektriciteitstoepassingen. In bepaalde gemeenten werden 
bewoners zelfs verplicht in hun huis een minimaal aantal contactdozen per vertrek te 
hebben.12 Impulsen tot bevordering van elektriciteitsgebruik gingen in die tijd vooral uit 
van de elektriciteitsbedrijven (en daarmee van gemeentelijke en provinciale) overheden. 

Tussen 1929 en 1939 verdubbelde, ondanks de depressie, het elektriciteitsverbruik. 

'- Tegenwoordig gelden dergelijke verplichtingen over het aantal contactdozen per vertrek nog steeds, ze 
gaan nu niet meer uit van de energiebedrijven, maar zijn onderdeel van bouwverordeningen. 
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De groei zette zich ook tijdens en na de Tweede Wereldoorlog door. De overheid 
ontmoedigde het gebruik van steenkoolgas en bevorderde het gebruik van elektriciteit. In 
1959 werd het Groninger gasveld bij Slochteren ontdekt. De Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (de NAM), die in handen is van Esso en Shell, kreeg de concessie om 
aardgas te winnen. Het in 1957 opgerichte Staatsgasbedrijf was contractueel verplicht het 
gas van de NAM af te nemen. Omdat het Staatsgasbedrijf met een steeds grotere voorraad 
vooruitbetaalde aardgas bleef zitten vatte de overheid vanaf 1962 de taak op het gebruik 
van aardgas te stimuleren. De overheid stimuleerde niet langer het elektriciteitsverbruik, 
maar ging zich in plaats hiervan op de intensieve afzet van aardgas richten. Hiermee 
stabiliseerden de concurrentieverhoudingen tussen de gas- en elektriciteitssector zich tot 
de huidige (Baudet 1986:26). Binnen vijfjaar waren bijna alle huishoudens aangesloten op 
aardgas en werden apparaten en kachels die op steenkoolgas werkten geschikt gemaakt 
voor aardgas.13 Zoals reeds geconstateerd nam het aardgasverbruik vooral in Nederland 
enorm toe na opkomst van de Centrale Verwarming. Tussen 1965 en 1975 was er meer 
dan een vertienvoudiging van het huishoudelijk aardgasverbruik, en tussen 1975 en 1985 
steeg het nog eens met ongeveer 50 procent.14 In 1980 beschikte 68 procent van de 
huishoudens over Centrale Verwarming.15 

Niettemin bleef ook de groei van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik sterk 
doorzetten vanaf de jaren zestig. Het huishoudelijke verbruik groeide, zoals Afbeelding 4 
laat zien, vooral in de tweede helft van deze eeuw. Nu verbruiken Nederlanders in hun 
woningen per hoofd bijna tien keer zo veel elektriciteit als in 1950. De CBS-cijfers van 
het totale en hoofdelijke elektriciteitsverbruik van de sector huishoudens over de periode 
1950-1994 tonen met uitzondering van de periode 1981-1984 een stijgende lijn, zoals af te 
lezen uit Afbeelding 3. De groei van het elektriciteitsverbruik is het gevolg van het 
toenemend bezit en gebruik van apparaten, dat ik hierna zal behandelen. Per huishouden 
is het elektriciteitsverbruik in 1994 lager dan in 1977. Dit is vooral toe te schrijven aan 
gezinsverdunning ofwel het kleiner worden van huishoudens. Per persoon groeit het 
elektriciteitsverbruik zelfs sterker dan het inkomen. 

elektrische apparaten 

Het huishoudelijk elektriciteitsverbruik is sterk gestegen doordat huishoudens over steeds 
meer elektrische apparaten gingen beschikken. Dit blijkt het duidelijkst uit de stijgende 
bezitsgraden van allerlei apparaten (zie tabel III). De gemiddelde jaarlijkse groei van 
respectievelijk 4,4 en 2,3 procent in de periodes 1949-1969 en 1971-1988 van 

13 Bron: Directoraat Generaal voor energie 1990. 
14 Bron statistische jaarboeken en zakboeken van het CBS. 
13 Bron: gegevens Leefsituatie Onderzoek (LSO) van het SCP en CBS. 
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Tabel I I I Percentage huishoudens dat bepaalde duurzame goederen bezit 

1975 1979 1982 1988 1991 1996 
koelkast 93 97 98 98 97 
diepvriezer 30 44 48 47 54 62 
wasmachine 86 87 90 89 89 92 
kleurentelevisie 35 68 80 89 95 98 
zwart -wi t televisie 63 43 37 29 22 
vaatwasmachine 8 11 11 8 11 22 
radio - 96 97 - 97 -
band- of casetterecorder - 62 67 74 81 86 
platenspeler - 78 80 81 80 71 
dia-of fi lmprojector - 31 30 30 24 24 
brommer - 16 11 7. 7 7 
caravan - 7 9 8 9 12 
videorecorder - - - 30 50 70 
videocamera - - - *3 7 16 
personal computer - - - 11 25 43 

' 1987 bronnen: Statis tisch Z ikboek 1983:308, Statistisch Zakl oek 199; : 3 1 , Statistisch Jaarboek 
1999 316 

'huisinrichting' waaronder apparaten vallen vormt ook een aanwijzing. Ook Van Ours 
stelde over de periode 1951-1980 geen verzadiging vast wat betreft goederen en schreef 
dit toe aan een voortdurende vernieuwing van het aanbod (Van Ours 1986). 

Na de elektrische verlichting hadden al voor de Tweede Wereldoorlog, de radio en 
andere elektrische apparaten hun intrede gedaan in vele huishoudens. Echter, vooral vanaf 
de jaren vijftig en zestig drongen elektrische toestellen op grote schaal de huishoudens 
binnen. Door welvaartsstijging en de industriële massaproduktie kwamen goederen 
beschikbaar voor een breed publiek. In Europa vond vanaf de jaren vijftig -dertig jaar 
later dan in de Verenigde Staten- een explosieve groei plaats in de produktie en afname 
van duurzame consumptiegoederen als elektrische apparaten en personenauto's. Na de 
radio kwamen koelkasten, wasmachines, stofzuigers, strijkijzers en zwart wit-
televisietoestellen op. Zoals tabel III laat zien gingen deze apparaten snel tot de 
standaarduitrusting van de meeste huishoudens behoren. De hoge bezitsgraden van deze 
apparaten stabiliseerden zich. Spoedig bereikte de vraag naar deze apparaten een 
voorlopig punt van verzadiging. Toch bleven de kosten van duurzame goederen hoog. De 
markt voor elektronica groeide sinds de jaren 1970 doordat nieuwe produkten werden 
ontwikkeld en geïntroduceerd. Deze expansie droeg bij aan een continue toename van het 
elektriciteitsverbruik. 

In de jaren zeventig maakten de kleurentelevisie, afspeelapparatuur en diepvrieskist 
opgang en tien jaar later apparaten als de wasdroger, vaatwasmachine, CD-speler, 
videorecorder, magnetronoven. Tot op heden blijven de toepassingen voor elektriciteit 
zich uitbreiden. Nieuwe apparaten zijn ten dele vervangingen van oude toestellen maar 
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meer nog aanvullingen daarop. Fabrikanten weten met een aanbod van nieuwe en 
vernieuwde apparaten tegemoet te komen aan nieuwe behoeften en zodoende de vraag 
naar nieuwe elektrische toestellen op peil te houden. Door het gemiddeld kleiner worden 
van huishoudens en toename van het aantal huishoudens, en in het bijzonder 
eenpersoonshuishoudens groeit vooral het apparatenbezit per hoofd van de bevolking. 
Individualisering, de tendens dat mensen steeds meer activiteiten op individuele basis in 
plaats van gezinsverband ondernemen toont zich ook in het toenemend apparatenbezit 
binnen huishoudens. Hierdoor maken binnen huishoudens niet alleen nieuwe apparaten 
opgang, zoals afwasmachines en magnetrons, maar ook tweede toestellen, zoals 
televisietoestellen en geluidsinstallaties. 

Veel huishoudelijke apparaten zijn erop gericht huishoudelijke taken opeen vrij te 
kiezen moment, in kortere tijd en met minder (inspannend) werk te laten gebeuren. 
Mensen zijn door apparaten wel vrijer geworden in het kiezen van het tijdstip waarop ze 
huishoudelijke taken verrichten, maar de tijd die ze aan het huishouden besteden is in de 
loop der jaren niet afgenomen. De tijd die aan huishoudelijke arbeid wordt besteed zou in 
de loop van de eeuw zelf zijn gestegen (Baudet 1986:114). Doordat de 
arbeidsproduktiviteit en tijdsproduktiviteit van de huishoudelijke arbeid toenam, kon de 
kwaliteit van huishoudelijke prestaties omhoog gaan en hiermee stegen ook de eisen. In 
huishoudens wordt nu uitgebreider en gevarieerder gegeten, kleding wordt vaker 
gewassen, er moeten meer en uitgebreider ingerichte en bewoonde kamers worden 
schoongehouden etcetera (cf. Meulders 1992, 1994). 

Over de periode vanaf 1975 vindt er systematisch onderzoek plaats naar de 
tijdsbesteding van volwassenen. Tussen 1975 en 1985 is de tijd die volwassenen 
gemiddeld aan huishoudelijke taken besteden gelijk gebleven op 19 uur per week. Zij zijn 
evenveel uren blijven spenderen aan maaltijdbereiding, de afwas, was en het ophangen 
ervan en boodschappen doen. Er wordt wat minder tijd besteed aan stoffen, ramen zemen 
en kleding herstellen. De tijd die ze wijden aan het verzorgen van huisgenoten is gelijk 
gebleven. Hiervan is de tijd waarin ze thuis spelen met de kinderen en voorlezen 
afgenomen en de tijd dat ze met kinderen onderweg zijn, per auto of per fiets, 
toegenomen (Knuist & Van Beek 1990:52-56, 86, 115, 140-147). 

Door apparaten zijn volwassenen gemiddeld niet minder maar ook niet meer tijd 
aan het huishouden gaan besteden. Terwijl tussen 1975 en 1985 het aantal full time 
huisvrouwen afnam, is het aantal mannen dat (een deel van) de huishoudelijke taken 
uitvoert toegenomen (vooral binnen tweeverdieners- of eenpersoonshuishoudens). In 1985 
verricht, vergeleken met tien jaar daarvoor, een groter aantal personen huishoudelijke 
werkzaamheden en zij hebben daarnaast vaak een betaalde baan of andere bezigheden. 
Door gezinsverdunning bestaan er in 1985 relatief meer huishoudens dan in 1975 om 
eenzelfde aantal personen te verzorgen. Het voeren van een huishouden hoe klein ook 
kost tijd (en energie). Dat dit schaalverlies er niet toe heeft geleid dat volwassenen meer 
tijd zijn gaan besteden aan het huishouden is waarschijnlijk mede toe te schrijven aan het 
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gebruik van tijdbesparende apparaten. Steeds minder full time huisvrouwen en meer niet-
specialisten gaan zich bezighouden met het huishouden. Dit stelt eisen aan het 
bedieningsgemak en de tijdbesparende kwaliteiten van apparaten. 

2 Over de verspreiding van innovaties 

Alvorens over te gaan tot de bestudering van de wijze waarop nieuwe goederen zich over 
de bevolking verspreiden komen reeds bekende inzichten aan bod over de verspreiding 
van nieuw consumptiegedrag. In sociaal-wetenschappelijke onderzoeken en 
beschouwingen over consumptie wordt veel aandacht besteed aan de sociale druk die 
uitgaat van wedijver ofwel statuscompetitie. Verder is er veel belangstelling voor de 
invloed van elites en voor de richting waarin nieuwe goederen en gedragingen zich 
verspreiden. Zelden ontbreken hierbij verwijzingen naar Veblen (1953 [1899]) en Simmel 
(1904). Veblen en Simmel beschreven de verandering en stijging van consumptie rond de 
eeuwwisseling. Bij hun verklaring ervan concentreerden ze zich op de sociale factoren aan 
de economische vraagzijde. Volgens Veblen daagden leden van de hogere lagen in de 
Verenigde Staten hun sociale concurrenten uit met conspicuous consumption. De nieuwe 
rijken staken anderen de ogen uit door een levenswijze te etaleren die gepaard ging met 
een hoog consumptieniveau en plezierige vrijetijdsbesteding. Ze bepaalden de standaard 
en wakkerden wedijver aan. Veblen maakte destijds enkele belangrijke aanvullingen op 
economische beschouwingen van consumptie met zijn beschrijvingen van de nieuwe rijken 
in de Verenigde Staten. Hij maakte duidelijk dat goederen niet alleen praktisch nut, maar 
ook een symbolische betekenis hebben. Ook de prijs heeft een symbolische waarde. Hoe 
duurder een goed immers is, des te meer is het een bewijs van superioriteit en rijkdom 
van de bezitter. Economen gaan ervan uit dat een hoge prijs een beletsel vormt en niet dat 
deze ook de aantrekkingskracht kan verhogen. Simmel wees op basis van soortgelijke 
observaties in Berlijn in het begin van deze eeuw ook sociale wedijver aan als motor 
achter consumptieverandering.16 De drang tot onderscheiding en navolging, twee 
aspecten van sociale wedijver, zorgden voor de dynamiek. Op het gebied van mode 
onderwierp de ene bevolkingsgroep na de andere zich aan regels over rok-lengte, kleur en 
versiering en dergelijke. Hij constateerde dat de vernieuwingen zich voordeden aan de 

16 Naast het streven naar onderscheiding versus imitatie onderscheidde Simmel het menselijke streven 
naar enerzijds continuïteit of behoud en anderzijds verandering. Deze menselijke en maatschappelijke 
dualiteit, de spanning tussen de verschillende doelen is het onderliggend motief dat zorgt voor de dynamiek. 
De behoefte aan verandering (die ondermeer in consumptie naar boven komt) zou eigen zijn aan de gestrati-
ficeerde klassenmaatschappij. In een evolutionistische schets beweert Simmel dat men in primitieve 
samenlevingen minder behoefte aan verandering heeft en meer op standvastigheid gesteld is en geen behoefte 
heeft aan mode. In gestratificeerde samenlevingen zouden vrouwen meer behoefte hebben aan mode en eraan 
meedoen, omdat ze niet zoals mannen hun positie via werk kunnen vestigen. Het zou wat verandering 
kunnen brengen in het saaie leven van vrouwen (Simmel 1957 [1904]). 
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bovenkant van de samenleving en zich van daaruit verspreidden. 
In volkskundig onderzoek constateerde Naumann dat nieuwe goederen en 

gedragingen zich veelvuldig neerwaartse verspreidden (Naumann 1922). Dit bracht hem 
ertoe te spreken van sinkende Kulturgüter. De sociaal wetenschapper Fallers ([1954] 
1977) benoemde het neerwaartse verspreidingspatroon en bijbehorend sociale principe als 
het trickle down effect. Dit druppeleffect, ofwel het van boven naar beneden doorsijpelen 
van nieuwe goederen of gedragingen is vooral achteraf te constateren. Trickle down houdt 
in, dat de nieuwe gewoonte zich aanvankelijk in sterkere mate onder de hogere klassen 
ontwikkelt en dat de hogere klassen voorop lopen in de verandering van 
consumptiegedrag zoals ook Veblen en Simmel constateerden. Fallers koppelde dit 
patroon van het dalen van cultuurgoederen aan een herkenbaar sociaal mechanisme, aan 
het streven naar sociaal aanzien en materiële vooruitgang. Leden uit de hoogste lagen 
doen of kopen vaak dingen waartoe de rest van de bevolking niet in staat of bereid is. Zij 
kunnen zich onderscheiden door de duurste goederen zoals aanvankelijk prijzige nieuwe 
apparaten te kopen. Anderen streven er vervolgens naar het consumptiepatroon van 
mensen met hogere maatschappelijke posities te imiteren. Het overnemen van de 
consumptiegedragingen geeft hen het gevoel van sociale stijging. Vaak verandert het 
sociale aanzien van de volgers hierdoor echter niet. Het consumptiegedrag heeft zijn 
exclusiviteit verloren en de beter gesitueerden hebben al weer een nieuwe voorsprong. Als 
het recente gedrag het bezit en gebruik van nieuwe (vaak inmiddels goedkopere) goederen 
betreft, kan iedereen er wel materieel op vooruitgegaan zijn. Volgens dit mechanisme 
kunnen niet alleen nieuwe goederen maar ook nieuwe besparingsmethoden zich neerwaarts 
over de bevolking verspreiden. 

Er is veel kritiek op de in de veler ogen eenzijdige nadruk op neerwaartse 
verspreiding, statuscompetitie en invloed van de bemiddelde elite onder invloed van 
Veblen. In veel consumptiestudies waaronder McKendricks historische studie van de 
opkomst van de consumptiemaatschappij in de achttiende eeuw wordt voortgebouwd op 
het idee van dalende cultuurgoederen en de beschrijvingen van Veblen en Simmel. Zo zou 
McKendricks historische studie van de opkomst van de consumptiemaatschappij in de 
zeventiende eeuw te sterk op Veblen leunen (cf Campbell 1987; Fine 1995). Het 
veelvuldig aanhalen en voortbouwen op genoemde auteurs sinds de jaren 1980 wordt als 
teken gezien voor de geringe theoretische belangstelling voor consumptie (Miller 
1995:20). Volgens critici wordt Veblens model onvoldoende in zijn tijd gezien en 
klakkeloos op andere perioden toegepast. De beschrijvingen van sociale concurrentie, 
wedijver en jaloezie bevatten weliswaar herkenbare verschijnselen en gevoelens. Het is 
echter de vraag of deze gevoelens nu en in andere historische perioden even belangrijk en 
hevig zijn als rond de eeuwwisseling, of dezelfde soort groepen elkaar benijden en 
beconcurreren en of navolging in dezelfde richting plaatsvindt. 

De analyses van Veblen en Simmel, en vooral de toepassing ervan op andere 
plaatsen en perioden worden nu ongenuanceerd en eenzijdig genoemd. Neerwaartse 
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verspreiding zou te zeer worden benadrukt en er zou te weinig oog zijn voor andere 
verspreidingspatronen, zo merkte ook de eerder genoemde Zahn (1962) op. 
Tegenvoorbeelden die niet het trickle down patroon (lijken te) hebben gevolgd zouden 
over het hoofd worden gezien of genegeerd. Het dragen van spijkerbroeken en het roken 
van shag na de oorlog in Nederland (Munters 1977) en ook het dragen van een frock 
coat, een lange jas voor mannen in negentiende eeuws Engeland (Fine 1995) hebben zich 
niet van boven naar onder verspreid, maar andersom. Niet alleen was de richting waarin 
deze goederen zich verspreidden 'afwijkend', ook de statuswaarde kwam niet overeen met 
die in de analyses van Veblen en Simmel. Deze goederen worden niet geassocieerd met 
hoge status en luxe, maar met de arbeidersklasse, met noodzaak, gemak, een lage prijs en 
degelijkheid (cf. Campbell 1987). Tenslotte zouden binnen de moderne 
consumptiemaatschappij consumenten zich niet op één elite richten, maar op verschillende 
referentiegroepen (Zahn 1962). Mensen richten zich doorgaans op anderen met de zelfde 
positie en iets hoger. Als iedereen dat doet is de blik uiteindelijk toch op hogere 
statusgroepen gericht. 

Een oudere verwante theorie met een wat genuanceerdere visie op de rol van elites 
kan een deel van de kritiek op het trickle clown model wegnemen. Nieuwe goederen of 
gedragingen hoeven niet van een elite afkomstig te zijn of door een elite uitgevonden te 
zijn om zich te verspreiden, zo merkte al in de vorige eeuw de Franse socioloog Tarde op 
in Les lois de l'imitation. Toch erkende hij de essentiële rol van'de elite' in de 
verspreiding van innovaties. Op grond van vele voorbeelden concludeerde hij dat een 
nieuwigheid of uitvinding vaak afkomstig was uit een lager stratum of vreemd land en 
zich door toedoen en tussenkomst van een hogere statusgroep verspreidde. Als leden van 
de elite de nieuwigheid ontwikkelden of aannamen kon deze zich vanuit de elite als een 
waterval naar beneden verspreiden. Ter beschrijving hiervan gebruikte hij de metafoor 
van de watertoren (Tarde 1895:240). De elite pompte als het ware de status van een 
bepaald goed of gedrag op, verleende het aanzien, door het te gebruiken of aan te nemen. 
Dit vergrootte de aantrekkingskracht van het nieuwe, vaak exotische goed voor andere 
bevolkingslagen. Door imitatie verspreidde het goed zich dan. Hij baseerde zich op 
uiteenlopende historische voorbeelden uit allerlei Europese landen en Rusland en uit 
andere werelddelen zoals India en Zuid-Amerika. Zo had in de Oudheid de Latijnse taal 
zich in Gallië vanuit de elite verspreid. In de vijftiende eeuw had het gewone Franse volk 
het kaarten, dobbelen en kaatsen overgenomen van het hof. Rond 1700 hadden boeren, 
arbeiders en knechten zozeer de luxe van het hof geïmiteerd dat er in 1705 
consumptiewetten werden uitgevaardigd die het gewone volk verboden om zilver, zijde en 
goud te dragen opdat hovelingen zich hiermee weer konden onderscheiden (Tarde 
1895:234-243). 

De verspreiding van Coca en de spijkerbroek (Van Heerikhuizen 1973) het roken 
van shag, en het bewonen van pakhuizen en in de Verenigde Staten van zolders ofwel 
lofts zouden hedendaagse, recente voorbeelden zijn van dit verschijnsel. Deze gedragingen 
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zijn niet afkomstig uit de elite, maar juist uit lagere strata of bepaalde subculturen. 
Spijkerbroeken en shag zijn niet langzaam de statusladder opgeklommen, maar door een 
hogere statusgroep in stand verheven. Intellectuelen hebben hierbij een belangrijke rol 
gespeeld. Intellectuelen en kunstenaars hebben de mogelijkheid om statusinversie te 
bewerkstelligen. Zo hebben kunstenaars het aanzien van zolders en pakhuizen in 
Amsterdam en New York als woonruimte veranderd door erin te gaan wonen. Vervolgens 
hebben de massamedia die veranderde status erkend, versterkt en onder de aandacht van 
een breder publiek gebracht. Interventie door opinieleiders of een elite kan zorgen voor 
de acceptatie, opwaardering en verspreiding van een gedraging.'7 Zo kan ook 
informalisering (cf. Wouters 1990) van bijvoorbeeld kleed- of rookgewoonten (shag) zich 
ook neerwaarts verspreiden. Het is een voorrecht van de hogere statusgroepen bij 
informalisering het voortouw te kunnen nemen. Nieuwe groepen, zoals journalisten zijn 
belangrijk geworden om een watertoren-effect teweeg te brengen. 

Een van de achtergronden van de kritiek op alle trickle down of emulation 
theorieën is vermoedelijk dat deze indruisen tegen het ideaalbeeld van het open karakter 
van geïndustrialiseerde samenlevingen. Daarnaast lijkt men binnen de sociale 
wetenschappen uitgekeken op dit model. Volgens de kritiek zou met een eenzijdige 
nadruk op trickle down, onvoldoende recht worden gedaan aan de dynamiek van de 
verandering van onze samenleving. In trickle down modellen wordt de weerbarstigheid en 
onveranderlijkheid van sociale stratificatie sterker benadrukt dan de mogelijke verande
ring. Enerzijds moeten sociaal-wetenschappers verklaringen zoeken voor de afwijkende 
richtingen en patronen volgens welke 'cultuurgoederen' zich vaker verspreiden. Er moet 
voldoende aandacht worden besteed aan nieuwe ontwikkelingen en patronen. Deze kunnen 
immers zicht geven op mogelijke toekomstige ontwikkelingen, ook op trendbreuken die 
afwijken van de hoofdstroom uit het verleden. Anderzijds dienen maatschappelijke analyse 
niet te worden verward met ideaalbeelden van de (open) samenleving en moet er aandacht 
zijn voor de rol die status nog altijd op verschillende manieren speelt. 

17 De groeiende populariteit van het bewonen van lofis in New York illustreert hoe perifere culturele 
verschijnselen tot een centralere plaats in de samenleving kunnen doordringen. In de jaren '60 '70 gingen 
kunstenaars ertoe over leegstaande zolders van pakhuizen, grote open ruimten zonder verdere 
voorzieningen, te bewonen. Zij gebruikten deze grote leegstaande ruimten als woonruimte annex atelier. Het 
waren geen acceptabele woningen voor de meeste mensen. Langzamerhand kwamen dit soort voorheen 
leegstaande ruimten steeds meer in trek, en niet meer alleen bij kunstenaars, maar ook bij mensen die zich 
tot het apartere en artistieke voelden aangetrokken. Deze manier van wonen kreeg aandacht onder andere in 
bladen over wonen en huisinrichting. Dit leidde ertoe dat het wonen op deze grote zolders, vergelijkbaar 
met de Amsterdamse pakhuizen, aantrekkelijk werd gevonden door andere lagen van de bevolking 
waaronder rijke filmsterren en ontwerpers en dat dit duur werd. Zo werd in een woonblad de lofl van een 
rijke vrouw met een bubbelbad midden in de ruimte beschreven en getoond. Uit de gang van zaken komt de 
dubbele status van kunstenaars naar voren. Zij zijn de 'uitvinders; of' cultuurproducenten die enigszins 
buiten de maatschappij staan, maar ook eraan kunnen bijdragen dat de status en aantrekkelijkheid van een 
lofl verandert. De tussenkomst van de massamedia loft en het elitaire beeld dat zij naar voren brengen is 
doorslaggevend voor de aantrekkelijkheid van de lofis. Journalisten zijn tegenwoordig belangrijke 
poortwachters bij het tot stand brengen van een watertoren-effect (Zukin 1982). 
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Eén van de Nederlandse critici is de socioloog Munters. Naar zijn mening werd er 
te makkelijk van neerwaartse verspreiding uitgegaan en was er te weinig empirisch 
onderzoek naar de werkelijke patronen en veranderingen daarin. Munters voerde daarom 
een onderzoek uit naar de verspreiding van 158 cultuurgoederen tussen 1968 en 1973. De 
in het onderzoek opgenomen cultuurgoederen betroffen in de meeste gevallen het gebruik 
van een bepaald 'goed' (wintersport, cognac) en in enkele gevallen het niet (meer) 
consumeren van goederen (tabak, vermout). Op grond van secundaire analyses van dit 
materiaal stelde Munters vast dat er tussen 1968 en 1973 verschillende richtingen en 
patronen van verspreiding waren opgetreden. Echter, veranderingen in consumptiegedrag 
werden meestal het eerst aangetroffen bij de hogere sociale klassen. Ondanks de 
voorbeelden van percularing up had het klassieke patroon toch nog steeds getalsmatig de 
overhand. De meeste 'cultuurgoederen' zonken nog altijd (Munters 1977). De periode 
waarop het onderzoek van Munters betrekking heeft is weliswaar erg kort, vijfjaar. In 
een dergelijke periode zijn kan men behalve tendensen fluctuaties waarnemen in de 
verschillende fasen van diffusie. Het grote aantal goederen (168) vergroot daarentegen de 
betrouwbaarheid. De beschrijvingen van de verspreidingspatronen van elektrische 
apparaten later in dit hoofdstuk kunnen worden gezien als een bescheiden actualisatie van 
Munters' onderzoek. 

Ook binnen de marketing wordt veel invloed toegekend aan hogere statusgroepen, 
mensen met hogere inkomens en opleidingen. Met een ideaaltypische, niet-
wetenschappelijk bedoelde indeling wordt bepaald of een innovatie aanvaard wordt. 
Mensen of huishoudens worden onderscheiden naar de snelheid waarmee ze een innovatie 
aanvaarden. De 2,5 procent van een markt, bestaande uit de potentiële kopers van een 
bepaald goed, die het eerst een nieuw produkt koopt of nieuw gedrag aanneemt bestaat uit 
zogenoemde 'innovatoren'(cf. Rogers 1962). De markt van potentiële kopers van 
scheerapparaten is vanzelfsprekend een andere dan die voor make up of bijvoorbeeld 
luiers. De eerste personen die een magnetron kochten behoren tot de vernieuwers. 
Innovatoren zijn vaak hobbyisten of specialisten op een bepaald gebied, bijvoorbeeld op 
het gebied van gezondheid, geluidsapparatuur of kookgerei. De 13,5 procent van de markt 
die daarna het nieuwe produkt koopt, bestaat uit zogenoemde 'vroege aanvaarders'. Zij 
zorgen dat producenten een aanzienlijk deel van de investeringen terugverdienen. Vroege 
aanvaarders zijn in het algemeen hoger opgeleid en zijn vaak opinieleiders. Als hoger 
opgeleiden en opinieleiders het nieuwe produkt kopen of het nieuwe gedrag aanvaarden, is 
dat een teken van succes van een innovatie (Van Raaij 1994:360-76). 

De 34 procent van de markt die dan volgt, wordt de vroege meerderheid genoemd. 
Met hen wordt de kritische massa bereikt die nodig is voor het slagen van een innovatie. 
Als 50 procent van de markt een bepaald produkt bezit of gebruikt, kunnen degenen die 
het produkt nog niet bezitten of gebruiken zich uitzonderingen of achterblijvers voelen 
(ibid). Vooral bij communicatiemiddelen als telefoon, telefoonbeantwoorder, en een 
computernetwerk speelt dit een grote rol (Markus 1987). Dan kunnen niet-bezitters zelfs 
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het verwijt krijgen dat ze onbereikbaar zijn (en dus afbreuk doen aan het bezit van de 
wei-bezitters). Dit kan hen overhalen tot aanschaf over te gaan. Maar ook op bijvoorbeeld 
de verspreiding van vaatwassers zal het effect hebben als mensen die met de hand 
afwassen tot een minderheid zijn gaan behoren. In het ideaaltypische geval volgt de 'late 
meerderheid' (34 procent) en volgen de achterblijvers (16 procent) en wordt een 
bezitsgraad van 100 procent bereikt (Van Raaij 1994:360-76). 

De mate waarin een produkt in huishoudens is doorgedrongen vormt ook een 
belangrijke, enigszins op zichzelf staande factor voor de waardering van een produkt. In 
een onderzoek werd nagevraagd welke apparaten mensen onmisbaar achten. De uitslag 
was dat naarmate de bezitsgraad18 van een apparaat hoger was, mensen het sterker als 
onmisbaar beschouwden (Box 1977). Het wekt niet zozeer verbazing dat een lage 
bezitsgraad samenhangt met geringe onmisbaarheid. Mensen zullen een apparaat dat ze 
zelf niet hebben, niet als onmisbaar beschouwen; ze leven zelf zonder. Wel typisch is de 
wetmatigheid dat mensen, zodra velen een bepaald apparaat hebben, dit apparaat als 
onontbeerlijk gaan beschouwen. Op dat moment wordt het bezit van dat apparaat normaal 
en een sociale norm. In feite toont dit onderzoek hoe luxe-goederen in de loop der tijd 
basisgoederen worden, ofwel de overgang van yesterday's luxuries into today's necessities 
zoals die ook in historische studies naar voren komt (cf. McKendrick 1982). 

Ook de historicus Baudet die heeft geprobeerd het slagen en falen van de 
introductie van innovaties te verklaren concludeerde dat het belangrijk is bij welke sociale 
groep een innovatie het eerst aanslaat. Hij wilde de introductiesnelheid en penetratiegraad 
van innovaties verklaren. Hij betrok bij de verklaring van de mate van succes allerlei 
factoren waaronder de economische conjunctuur ten tijde van de invoering van een nieuw 
produkt en de prijs van het goed. Een economisch tij waarbij huishoudens over 
bestedingsruimte beschikken is gunstig. Verder kan een niet te hoge prijs of een 
prijsverlaging een positieve voorwaarde zijn voor een snelle of verdere verspreiding. Ook 
keek Baudet naar de aanwezige infrastructuur en de infrastructuur die benodigd is voor 
het nieuwe produkt. Als er nog technische aanpassingen nodig zijn om een produkt te 
kunnen gebruiken kan dat een beletsel zijn. Daarnaast onderscheidde Baudet absolute 
innovaties van verbeteringsinnovaties. Absolute innovaties, zoals de telefoon aan het begin 
van de eeuw, zijn vaak moeilijker te introduceren dan verbeteringsinnovaties, zoals recent 
de draadloze telefoon. Bij de invoering van verbeteringsinnovaties is de benodigde 
infrastructuur al aanwezig en zijn mensen al met het gebruik bekend. De aansluiting van 
een nieuw produkt bij de vertrouwde wereld van mensen is van betekenis. Als zij het 
nieuwe produkt makkelijk in hun leven kunnen inpassen kan het zich gemakkelijker 
verspreiden. 

Door de veelheid van factoren die de verspreiding beïnvloeden, zoals zojuist 

18 De bezitsgraad van een apparaat wordt doorgaans uitgedrukt in het percentage huishoudens dat het 
apparaat bezit. 
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genoemd, is het volgens Baudet moeilijk een sluitende verklaring te vinden voor 
verschillen in penetratiesnelheid en -graad. Waarschijnlijk kunnen hooguit plausibele 
verklaringen worden gevonden die specifiek zijn per apparaat. Baudet kwam tot de 
slotsom dat penetratiegraad en -snelheid, hoe essentieel ook, slechts kunnen worden 
begrepen vanuit de sociale, culturele en economische context waarbinnen innovaties hun 
weg banen naar (specifieke segmenten van) de samenleving, en dan nog het best achteraf. 
'In het tijdsverloop ofwel de time lags tussen introductie en acceptatie of doorbraak van 
een noviteit valt typologisch noch sectoreel ook maar enig systeem te ontdekken.' (Baudet 
1986:95). Alhoewel het dus niet lukt één model of set van wetmatigheden af te leiden, is 
op grond van diffusietheorieën wel een overzicht ontstaan van de factoren die relevant 
zijn of kunnen zijn voor de aanvaarding van een innovatie. De conclusie die naar voren 
komt is dat hogere statusgroepen een belangrijke determinant dan wel indicator vormen 
van het succes van de introductie van een bepaald nieuw goed of gedrag. Er is alle 
aanleiding om aandacht te besteden aan trickle down patronen en andere patronen van 
diffusie. 

Het bepalen van diffusiepatronen is sociologisch om verschillende redenen 
interessant. Het werpt een licht op de vraag wie in een bepaalde periode smaakmakers 
zijn en daarmee ook op hoe de maatschappelijke rangorde in elkaar steekt. Ook verschaft 
het inzicht in de wijze waarop sociaal-culturele veranderingen verlopen. Ook kan het 
diffusiepatroon een licht werpen bij het achteraf verklaren van het aanslaan of stranden 
van nieuwe goederen of gedragingen. Zelfs kunnen op grond van de groep bij wie een 
nieuw cultuurgoed aanslaat, met de nodige bescheidenheid en voorzichtigheid uitspraken 
worden gedaan over het mogelijk commerciële succes van een nieuw consumptiegoed. 
Men kan proberen in te schatten welke culturele veranderingen veel of weinig kans van 
slagen hebben. 

3 De verspreiding van nieuwe elektrische apparaten 

Hoe verspreiden nieuwe goederen zich over de bevolking? Hoe is dat in het verleden 
verlopen en hoe gaat dat nu? Bij wijze van illustratie heb ik dat onderzocht aan de hand 
van de verspreiding van verschillende elektrische apparaten.19 Aan de basis ligt een 
secundaire analyse van gegevens over goederenbezit en elektriciteitsverbruik. Het gaat 
met name over gegevens over de periode 1974 tot 1983 uit het Leefsituatieonderzoek van 
het CBS en het Sociaal-Cultureel Planbureau en gegevens over de periode 1987 tot 1993 

19 Een opdracht gegeven door de Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven (Sep) en gegevens 
beschikbaar gesteld door EnergieNed beschikbaar gestelde maakten het me mogelijk deze ontwikkelingen te 
bestuderen. Aan de hand van dit materiaal is ook onderzocht of hoger opgeleiden gematigder zijn wat betreft 
het apparatenbezit en elektriciteitsverbruik. Hiervan doe ik verslag in hoofdstuk 4. 
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uit het Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers van EnergieNed. Daarnaast 
zijn een deel van de resultaten van een in 1994 gehouden enquête20 geanalyseerd en zijn 
gegevens opgenomen uit rapporten en literatuur die betrekking hebben op de periode 
vanaf het begin van deze eeuw. De bedoeling is de richting en patronen te beschrijven 
volgens welke gebruiksgoederen zich over verschillende bevolkingslagen verspreiden. In 
het bijzonder gaat de aandacht uit naar de rol van status. 

De LSO-gegevens tonen in de periode 1974-1983 de opkomst van de diepvriezer, 
vaatwasser en de kleurentelevisie en daarnaast van de elektrische boor, elektrische 
naaimachine, afspeelapparatuur, filmapparatuur, diaprojector en auto. Op hun retour zijn 
de centrifuge, brommer en zwart-wittelevisie. Uit BEK-gegevens komt in de periode 
1987-1993 de opkomst naar voren van de wasdroger, combi-koelkast, diepvriezer, tweede 
koelkast, videorecorder, personal computer, magnetron, elektrische waterkoker, de 
combiketel en aanrechtboiler. De in dit hoofdstuk behandelde apparaten verkeerden in de 
periodes 1973-1984 en 1987-1993 in verschillende fasen van verspreiding, variërend van 
de introductie en eerste verspreiding tot de verdere verspreiding.21 Ook zijn er 
verschillen in de snelheid waarin het bezit zich verspreidt. Behandeld wordt de diffusie 
van apparaten die veelal een hoog verbruik hebben en waarvan de beschikbare statistische 
gegevens een recente of snelle verspreiding laten zien. Wat betreft de wasdroger en 
vaatwasmachine, twee apparaten die momenteel in opkomst zijn probeer ik de motieven te 
achterhalen die mensen hebben om deze apparaten nu aan te schaffen. 

wassen en drogen 

Van de apparaten op het gebied van wassen verspreidt zich op dit moment de wasdroger 
heel sterk. Dit apparaat verbruikt veel elektriciteit. Andere apparaten die voor de was 
worden gebruikt, de wasmachine en centrifuge hebben zich al veel eerder verspreid; de 
verspreidingspatronen en de factoren die erin een rol hebben gespeeld zijn verschillend. 

Wasmachines konden pas worden ingevoerd toen Nederland algemeen van 
elektriciteit was voorzien. De elektrische wasmachine was aanvankelijk net als bijna alle 

31 De vragenlijst is september 1994 afgenomen onder een panel van 2000 huishoudens dat wekelijks 
vragenlijsten voor wetenschappelijke of commerciële doeleinden ontvangt. Leden van de huishoudens lezen 
de vragen van hun televisiescherm of een computerscherm en typen de antwoorden in op een toetsenbord. 
Dit Telepanel vormt een steekproef die representatief is voor de Nederlandse bevolking. 1683 van de 
panelhuishoudens beantwoordden mijn vragenlijst. De huishoudenssteekproef is wat de volgende kenmerken 
betreft vergelijkbaar met de Nederlandse bevolking: woonvorm, regio waar men woont, urbanisatiegraad 
van de woonplaats, leeftijd hoofdkostwinner, inkomen en stemgedrag. Zie Hoogendoorn, 
Steekproefverantwoording Telepanel, november 1993. 
:' Tenzij anders vermeld zijn de gegevens en verbanden die betrekking hebben op de periode 1974-1983 
gebaseerd op gegevens Leefsituatie Onderzoek van het CBS en SCP en het Basisonderzoek 
Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers van EnergieNed 1987-1993. Uitgevoerde analyses zijn kruistabellen 
en meervoudige (logistische) regressie-analyses. 
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elektrische apparaten op het gebied van wonen en voeding een herkenbare substitutie 
geweest van een eenvoudige mechanisch werktuig. Veel elektrische huishoudelijke 
apparaten zijn eerst in groothuishoudingen (restaurants, hotels en tehuizen) ingevoerd en 
daarna in gezinshuishoudens. De eerste wasmachines voor gezinshuishoudingen waren net 
als de eerste koelkasten en vaatwasmachines aangepaste versies van de bedrijfsmatige 
apparaten. Bij de eerste invoering van elektrische apparaten slaagden producenten er 
veelal niet in huisvrouwen onmiddellijk voor de innovaties te winnen. Baudet schreef dit 
toe aan het gebruik van oude voorlichtingstechnieken door fabrikanten. Bovendien zouden 
Europese huisvrouwen meer dan de Noordamerikaanse gehecht zijn aan tradities en oude 
werkwijzen. Nederlandse vrouwen hadden ook minder behoefte aan huishoudelijke 
apparaten doordat zij, internationaal gezien, veel minder betaald werkten (Baudet 1986). 

In Nederland werd in 1935 een eerste type gezinswasmachine ingevoerd en 13 jaar 
later, in 1948, beschikte 20 procent van de huishoudens over een wasmachine. In 1950 
werd de snelwasmachine geïntroduceerd, een kleiner apparaat dat minder onderhoud 
vergde en door concurrentie goedkoper was dan de eerdere apparaten. In de jaren zestig 
steeg het bezit van wasmachines snel. In 1970 waren wasmachines in 80 procent van de 
huishoudens aanwezig en in 1974 in bijna 90 procent. De was werd steeds minder de deur 
uitgedaan. Gegroeide koopkracht bij de huishoudens, technische aanpassingen van de 
machine en verlaagde prijzen maakten in de jaren zestig een snelle doorbraak mogelijk 
(Baudet 1986). Aangezien de beschikbare statistische gegevens geen betrekking hebben op 
de periode waarin wasmachines zich snel verspreid hebben, is niet bekend welke route de 
wasmachine heeft gevolgd bij de verspreiding over bevolkingslagen. Uit de voorgaande 
beschrijving komen als relevante factoren bij de verspreiding wel technische aanpassing, 
prijsverlaging, verhoging van de koopkracht en de verminderde beschikbaarheid van 
huishoudelijk personeel naar voren. De markt voor wasmachines is al lang (bijna of 
geheel) verzadigd, maar de frequentie van het gebruik is in de loop der jaren nog wel 
toegenomen. De bezitsgraad schommelt in de periode 1987 tot 1993 tussen de 94 en 97 
procent. 

Het elektriciteitsverbruik ten behoeve van kleding wassen verandert niet meer 
doordat er meer wasmachines komen, maar door veranderende wasgewoonten. Er wordt 
meer gewassen omdat de sociale normen wat betreft hygiëne op het gebied van wasgoed 
en kleding zijn aangescherpt. Moderne wasmachines waarmee mensen in minder tijd en 
met minder inspanning een hoeveelheid wasgoed kunnen reinigen hebben dit mogelijk 
gemaakt. Daar staat een afname van het elektriciteitsverbruik tegenover doordat op lagere 
temperaturen wordt gewassen. Dit is mogelijk geworden door verbetering van waspoeder 
de laatste jaren. 

In vergelijking met wasmachines waren centrifuges en droogtrommels lange tijd 
marginaal. In de Verenigde Staten werd de wasdroger in 1924 ingevoerd en sloeg pas 40 
jaar later in de periode van automatisering aan. Ditzelfde verschijnsel deed zich recent in 
Europa voor (Baudet 1986:86). De droogtrom mei is geen nieuw apparaat, maar breekt 
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Afbeelding 5 Toenemend bezit van enkele grote huishoudelijke apparaten (Gegevens BEK) 
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Bezitsgraad 100% betekent dat men gemiddeld 1 van deze apparaten per huishouden 
heeft. Bezitsgraad 160% betekent gemiddeld 1,6 van deze apparaten per huishouden. 

toch pas sinds kort door (zie ook afbeelding 5). Terwijl wasdrogers opkomen, neemt het 
bezit van centrifuges af. Tussen 1974 en 1983 is de bezitsgraad van centrifuges 
gehalveerd tot 34 procent en deze is daarna blijven dalen. In 1993 was het bezit van 
centrifuges ten opzichte van het voorgaande jaar met 7 procent gedaald (Van Maanen 
1994:24). Tussen 1974 en 1983 het bezit van wasdrogers verdubbeld en tussen 1987 en 
1993 steeg de bezitsgraad van wasdrogers nog sterker, van 17 procent naar 42 procent. 

In de periode 1974-1993 werden wasdrogers meer dan gemiddeld aangeschaft door 
huishoudens met kinderen of grotere huishoudens en door huishoudens uit de hogere inko
mensklassen, In de periode 1987-1993 werd de wasdroger ook iets meer gekocht door 
hoger opgeleiden. Het bezit heeft zich onder meer neerwaarts verspreid over de 
inkomensklassen en opleidingsniveaus. Het bezit is ook duidelijk generatie-gebonden. De 
wasdroger is de laatste twintig jaar vooral aangeslagen bij de generatie die in de 
levensfase verkeert waarin deze huishoudens met kinderen heeft. Naarmate mensen ouder 
zijn, en een kleiner huishouden hebben, is de kans op het bezit van een wasdroger 
kleiner. Ouderen en leden van een kleiner huishouden vinden een wasdroger vaker 
onnodig.22 

Op dit moment is het bezit van wasdrogers zich aan het verspreiden en zijn 
overwegingen over de aanschaf ervan voor veel ondervraagden recent of actueel. Daarom 
kon worden gepoogd te achterhalen wanneer mensen een wasdroger aanschaffen en welke 
argumenten ze ervoor hebben. In de enquête is aan bezitters van een wasdroger gevraagd 
of ze dit apparaat naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen of veranderingen hebben 

-- Analyse van de enquête-resultaten Tele-enquête 1994 zie Bijlage 3.2.2 vraag 11-10. 
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aangeschaft. Bij bijna een kwart van de bezitters was uitbreiding van het huishouden, 
meestal de geboorte van een kind, de aanleiding geweest.23 Voor de meerderheid had 
geen enkele verandering in de woon- of leefsituatie aanleiding gevormd om een wasdroger 
aan te schaffen; wel had voor twee procent een voordelige aanbieding de aanleiding 
gevormd en had 11 procent een wasdroger cadeau gekregen. Aangezien de meerderheid 
zonder concrete aanleiding een wasdroger heeft gekocht kan verleiding en sociale 
beïnvloeding een grote rol gespeeld hebben. 

Op de vraag wat het belangrijkste argumenten was voor de aanschaf van een 
wasdroger werd door 30 procent 'Ruimtegebrek om de was op te hangen' genoemd. Door 
ruim een kwart (27 procent) van de bezitters werd als de belangrijkste reden genoemd dat 
men met een wasdroger onafhankelijk is van het weer. Vervolgens werd gemak of afkeer 
van was ophangen het meest genoemd (19 procent) en daarna tijdsbesparing (11,5 
procent). Twee procent gaf als belangrijkste reden te kennen dat een wasdroger thuishoort 
in een modern huishouden. 

De wasdroger komt tegemoet aan verschillende latente behoeften en aan de wens 
om allerlei sluimerende onvrede te bestrijden. De genoemde motieven houden mogelijk 
verband met maatschappelijke veranderingen. Het gevoel van ruimtegebrek kan ondanks 
de stijging van het gemiddelde woonoppervlak per persoon zijn toegenomen. Onder 
invloed van individualisering worden in meerpersoonshoudens meer vertrekken in 
woningen intensief bewoond. In eenpersoonshuishoudens is sprake van schaalverlies; in 
een eenpersoonswoning is relatief veel oppervlak nodig voor huishoudelijke activiteiten. 
De aanwezigheid van drogend wasgoed, vroeger de trots van de huisvrouw, wordt met de 
dalende waardering van huishoudelijk werk eerder als storend ervaren en veroorzaakt 
door toegenomen huisisolatie wellicht ook eerder vochtigheid in huis. De genoemde 
ontwikkelingen zijn echter geleidelijk ontwikkeling en kunnen niet alleen het onverwachte 
succes van wasdrogers verklaren. De tweede genoemde reden, niet langer afhankelijk te 
zijn van het weer, sluit aan bij een algemener motief bij de aanschaf van apparaten. 
Mensen willen apparaten die hun keuzevrijheid vergroten over het moment waarop ze 
activiteiten kunnen uitvoeren. Het past vooral niet in de moderne, drukke tijd om voor het 
huishouden afhankelijk te zijn van een onvoorspelbare factor, buiten de macht van 
mensen, als het weer. Ook 'gemak' en 'tijdsbesparing' zijn algemener geldende motieven 
die in het geval van de wasdroger waarschijnlijk belangrijker zijn geworden omdat er 
meer wordt gewassen. Ontwikkelingen die daarmee in verband kunnen staan zijn de 
geboortegolf die de laatste jaren heeft plaatsgevonden24 en de toenemende deelname van 

J:' Zie Bijlage 3.2 vraag 11-7. 
Enkele cijfermatige indicatoren voor de recente geboortegolf: In 1980 werden per 1000 gehuwde vrouwen 

92 baby's geboren, in 1985 89, in 1990 97 en in 1993 99. Per 1000 ongehuwde vrouwen werden in 1980 6 
baby's geboren in 1985 9, in 1990 13 en in 1993 15. 
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vrouwen aan betaalde arbeid.25 

Niet zozeer acute, nieuwe noden hebben de plotse verspreiding gestimuleerd, maar 
gegroeide bestedingsruimte in combinatie met geleidelijk gegroeide tijdsdruk, 
ruimtegebrek, het op de achtergrond dringen van huishoudelijk werk en sociale 
beïnvloeding. Vermoedelijk gaat van het doordringen van wasdrogers in steeds meer 
huishoudens een demonstratie-effect uit, waardoor steeds meer mensen overwegen een 
wasdroger aan te schaffen. Het bezit wordt dan steeds meer standaard of een sociale 
norm. Weinig ondervraagden (2 procent) zeggen dat een wasdroger hebben aangeschaft 
omdat die thuis hoort in een modern huishouden heeft. Ze brengen hiervoor eerder 
'rationele argumenten' naar voren. 

In de enquête is ook een vraag opgenomen over de argumenten om geen 
wasdroger te hebben. Hiermee werd ook nagegaan of respondenten wel de aanschaf 
overwegen. Drie kwart van de ondervraagden zonder wasdroger vindt een wasdroger 
onnodig. 19 procent van de ondervraagden zonder wasdroger kan als potentiële toekomsti
ge bezitters worden aangemerkt. Negen procent overweegt de aanschaf. Nog eens tien 
procent vindt de wasdroger nu te duur; deze tien procent zou er bij inkomensgroei of 
prijsverlaging een aan kunnen schaffen. Het hoge elektriciteitsverbruik vormt voor 6,6 
procent de belangrijkste reden om geen wasdroger te hebben.26 

Het gebruik van de wasdroger is een belangrijke oorzaak achter de toename van 
het elektriciteitsverbruik. Het verbruik is hoog doordat de wasdroger elektriciteit niet 
alleen omzet in kracht maar ook in warmte. Terwijl Nederlandse huishoudens gemiddeld 
totaal 3000 kWh verbruiken, bedraagt het geschatte jaarverbruik van een wasdroger ruim 
500 kWh. De nieuwe wasdrogers worden ieder jaar 1 procent zuiniger dan hun 
voorgangers (Van Maanen 1994:38). Tussen 1991 en 1993 trad gemiddeld een lichte 
stijging op van het aantal droogbeurten per week.27 Over een langere periode zijn geen 
gegevens beschikbaar. In 1994 blijkt het individueel gebruik ten opzichte van het 
voorgaande jaar in weinig gevallen toe- of afgenomen te zijn2" en gaven respondenten 
wijziging van de gezinssituatie daarvoor op als de meest voorkomende reden.29 Terwijl 
een droogtrommel meer elektriciteit verbruikt dan een (dubbeldeurs-)koelkast, 
diepvriezer, wasmachine of vaatwasser hebben de ondervraagden die van genoemde grote 
huishoudelijke apparaten het meest recent een wasdroger aanschaften bij de aankoop het 
minst op het elektriciteitsverbruik gelet. 

Uit de verspreiding van enkele apparaten op het gebied van wassen zijn enkele 

25 In I960 nam 26% van de vrouwen in Nederland deel aan betaalde arbeid, in 1971 30% in 1980 37% in 
1990 44% en in 1993 47% (Sociaal Cultureel Rapport 1994). 
26 Zie bijlage 3.2 vraag 11-10. 

-" Vanwege het hoge elektriciteitsverbruik zijn veranderingen in de «ebruiksfrequentie geanalyseerd. 
Gem.ddeld gebruiken de ondervraagde bezitters van een wasdroger de wasdroger wekelijks 3,2 maal Bron' 
BEK-gegevens 1987-1993. 
38 Bron: Tele-enquête 1994. 
^ Bron: Tele-enquête 1994. 
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conclusies te trekken. De wasmachine kon zich pas verspreiden toen er genoeg welvaart 
was en toen het apparaat handzaam genoeg was. De droogtrommel heeft er lang 
overgedaan om door te dringen. Het was een absolute innovatie, lang beschouwd als 
overbodige luxe, maar nu blijkbaar niet meer. Waarschijnlijk wordt het apparaat steeds 
meer als onmisbaar beschouwd. Verder bleek het moeilijk om met enquêtevragen te 
achterhalen waarom mensen iets kopen. Sociale druk of verleiding is moeilijk grijpbaar. 
Weinig mensen zeggen dat ze een apparaat kopen omdat het in een modern huishouden 
thuishoort. Aangezien de voordelen van de wasdroger niet nieuw zijn, de nadelen van was 
ophangen hooguit belangrijker worden gevonden en het bezit van de wasdroger zich via 
trickle down heeft verspreid, is het waarschijnlijk dat welvaartsstijging, meer 
bestedingsruimte, prestige en prestigestrijd een onderliggend motief hebben gevormd bij 
de verspreiding van wasdrogers. 

koelen en vriezen 

De opkomst en aanwezigheid van deze apparaten houdt verband met veranderingen in het 
voedselpakket en de bederfelijkheid ervan, met beschikbare en gangbare 
conserveringsmethoden, de wijze en frequentie van bevoorrading en met methoden en 
apparaten voor de voedselbereiding. Met koelkasten en diepvriezers wordt de 
houdbaarheid van voedselvoorraden verlengd. Ook is de veranderende smaak zoals de 
voorkeur voor gekoelde dranken van invloed op de behoefte aan koelcapaciteit. Algemeen 
is de tendens dat de elektrische koel- en vriescapaciteit per huishouden toeneemt. 

De eerste koelkasten werden in 1925 geïntroduceerd. Zij waren aanvankelijk niet 
voor huishoudens maar voor zeeschepen bestemd en dus erg groot. In de jaren vijftig, 
ongeveer tegelijk met de wasmachine, brak de koelkast in huishoudens door. In 1960 was 
volgens Baudet de kritische 10 procent penetratiegraad bereikt.30 De doorbraak van de 
koelkast had te maken met de afwezigheid van kelders in nieuwe woningen en flats en 
met de opkomst van de centrale verwarming. Verder hield het verband met nieuwe wijzen 
van bevoorrading: leveranciers kwamen minder aan de deur en de supermarkten met de 
winkelwagentjes kwamen op. Tevens was er minder huishoudelijke hulp beschikbaar en 
vrouwen gingen meer buitenshuis werken (Baudet 1986:89). In de loop der tijd zijn er 
nieuwe typen koelkasten op de markt gekomen met grotere vriesvakken. Doordat 
koelkasten niet alleen worden gebruikt voor het bewaren van bederfelijke waar, maar ook 
voor het koel houden van dranken en het bewaren van steeds groter wordende voorraden, 

Baudet noemt in navolging van Lazer en Bel! (1966), die hun kennis aan de praktijk ontlenen een 
penetratiegraad van 10 procent van de potentiële gebruikers als kritische grens om te bepalen of een 
innovatie geaccepteerd wordt. Volgens Baudet is die precieze grens tamelijk willekeurig, enigszins aan de 
lage kant maar wel een redelijke indicator (Baudet 1986:143-6). 
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kopen mensen een steeds grotere koelkast en vaker een tweede koelkast. 
In 1993 bedroegen de opgetelde bezitsgraden van verschillende typen koelkasten 

105 procent. Minimaal 5 procent van de huishoudens had dus meer dan één (type) 
koelkast in huis.3' Behalve een extra koelkast is de grotere koelkast, waaronder de 
dubbeldeurskoelkast, in opkomst. Tussen 1986 en 1993 is het bezit van 
dubbeldeurskoelkasten gestegen van 37 procent naar 46 procent (zie afbeelding 5). Het 
gaat daarbij veelal om koel-vriescombinaties, dat wil zeggen om de combinatie van een 
koelkast met kleine vriezer. Deze combi-koelkasten verbruiken twee maal zoveel energie 
als gewone koelkasten. Het vriesgedeelte wordt niet alleen gebruikt voor ijsblokjes maar 
ook voor het bewaren van voedsel. Tegenwoordig worden koelkasten elk jaar 2 tot 3 
procent efficiënter. De besparingseffecten van deze efficiëntieverbeteringen worden teniet 
gedaan doordat mensen steeds grotere koelkasten aanschaffen (Van Maanen 1994:34). 
Deze nieuwe, grotere, meer verbruikende koelkasten verspreidden zich tussen 1987 en 
1993 van 37 naar 36 procent van de huishoudens neerwaarts over de inkomensklassen en 
opleidingsniveaus. 

Behalve de bezitsgraad van koelvries-combinaties neemt momenteel die van 
diepvriezers toe. Diepvrieskisten kwamen in 1950 voor het eerst in Nederland. Met de 
diepvrieskist werd een nieuwe methode van conservering ingevoerd, die wecken en 
inblikken grotendeels verving. De doorbraak kwam in de loop van de jaren zestig, met 
het beschikbaar komen van een grote variëteit aan diepvriesprodukten. De bezitsgraad van 
de diepvriezer is gestegen van 24 procent in 1974 tot 55 procent in 1983. De diepvrieskist 
is volgens de prijsindexcijfers van het CBS één van de weinige elektrische apparaten die 
tussen 1975 en 1979 sterk in prijs gedaald is (15 procent).'2 Vanaf 1980 zijn de prijzen 
weer gaan stijgen. Na 1983 is het bezit van de diepvrieskist blijven groeien,33 zij het 
veel minder sterk dan in de periode 1974-1983. 

Lange tijd waren diepvrieskisten meer aanwezig binnen de hogere inkomenscatego
rieën en vonden vooral gretig aftrek bij ouderen en lager opgeleiden.34 Het bezit van een 
diepvrieskist hing vermoedelijk in veel gevallen samen met het hebben van een groente
tuin. Het bezit kwam meer voor in de generaties die gewend waren groente en dergelijke 

In het BEK wordt niet gevraagd of respondenten meer dan een koelkast bezitten. Wel wordt afzonderlijk 
naar het bezit van vier verschillende typen koelkasten gevraagd. De optelling van de bezitsgraden van de 
verschillende typen koelkasten bedroeg in 1993 105 procent. Ongeveer 5 procent van de ondervraagden zal 
twee typen koelkasten en twee koelkasten. Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook huishoudens met twee 
koelkasten van hetzelfde type. 
32 Zie Bijlage 3.4. 
33 Volgens BEK is het bezit van diepvrieskisten gegroeid van 49% in 1987 naar 55% in 1993. Volgens LSO 
was er al in 1983 in 55% van de huishoudens een diepvrieskist aanwezig. Verschillen tussen onderzoeken 
wijzen doorgaans op steekproef- of meetverschillen. Belangrijk is de stijgende tendens in de tijdreeksen van 
beide onderzoeken. 

Vanwege de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking die de laatste 
decennia heeft plaatsgevonden hangen hoge leeftijd en lage opleiding samen. 
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in te maken. Bij de toename van het bezit van diepvrieskisten van 49 procent in 1987 naar 
55 procent in 1993 is, zoals Afbeelding 8 toont, niet eenduidig sprake van een 
neerwaartse verspreiding. Een ondervraging van de huidige bezitters van diepvriezers 
leert dat de eerdere kopers veelal tot hogere inkomenscategorieën behoren en de recente 
aanschaffers tot de hoger opgeleiden. Toch hebben hoger opgeleiden vaker een combi
koelkast en minder hoog opgeleiden vaker een vrieskist. Samen tonen de opkomst van het 
bezit van vrieskisten en combi-koelkasten de toename van -kleine en grote- vries-
apparaten. Deze opkomst heeft te maken met het groeiende aanbod en de groeiende 
afname van kant-en-klaar maaltijden. Een diepvriezer maakt liet mogelijk grotere 
voorraden aan te leggen, zodat men minder vaak boodschappen hoeft te doen, terwijl de 
smaak van de produkten nauwelijks afwijkt van vers voedsel. Een vriezer vergroot de 
vrijheid om te kiezen op welk moment men boodschappen wil doen. 

beeldapparatuur 

De beschikbare statistische gegevens maakten het mogelijk de verspreiding te 
reconstrueren van de kleurentelevisie en de videorecorder. De eerste kleurentelevisie werd 
in Nederland in 1967, 16 jaar na de eerste zwart-wittelevisie ingevoerd. Toen waren er 
ook de eerste televisie-uitzendingen in kleur, een essentiële voorwaarde. De 
kleurentelevisie werd in Europa later ingevoerd dan in de Verenigde Staten en verspreidde 
zich veel sneller. De technische kinderziektes die de kleurentelevisie in de VS in de 
beginjaren had gehad waren overwonnen toen de kleurentelevisie naar Europa kwam 
(Baudet 1986). De zwart-wittelevisie had als absolute innovatie grote veranderingen in de 
vrijetijdsbesteding teweeggebracht. De kleurentelevisie kon zich als verbeteringsinnovatie 
snel verspreiden; televisie kijken voor veel mensen al een belangrijke, hoog gewaardeerde 
vorm van vrijetijdsbesteding geworden was. 

Terwijl in de periode 1974-1983 de bezitsgraad van kleurentelevisietoestellen van 
24 procent naar 83 procent steeg, daalde de bezitsgraad van zwart-wittelevisietoestellen 
van 74 procent naar 38 procent. De hoge prijs van de kleurentelevisie, in de beginjaren 
drie keer de prijs van een zwart-wittelevisie, was geen beletsel voor een snelle doorbraak 
(Baudet 1986). De kleurentelevisie werd meer gekocht door lager opgeleiden, ouderen en 
mensen met hogere inkomens. Hoger opgeleiden hadden jarenlang minder kleurentelevi
sietoestellen. De kleurentelevisie verspreidde zich niet in één hiërarchische richting. 
Enerzijds kwam de kleurentelevisie sneller op bij de lager opgeleiden en waren de hoger 
opgeleiden de volgers. Anderzijds sijpelde het bezit van de kleurentelevisie door van de 
hogere naar de lagere inkomensklassen. Hoger opgeleiden hebben waarschijnlijk vaker 
met het kopen van een kleurentelevisie gewacht tot hun zwart-wittoestel het begaf. 

Televisie kijken werd door hen niet altijd hoog aangeslagen, maar ook wel gezien 
als een passieve, oppervlakkige vorm van massa-amusement. De zwart-wittelevisie 
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wegdoen en een kleurentoestel kopen zou verspilling zijn en kenbaar maken dat men de 
uiterlijke vorm belangrijker vond dan de inhoud. Toen de eerste generatie toestellen het 
steeds meer begaven en nieuwe zwart-wittelevisietoestellen steeds moeilijker verkrijgbaar 
werden, werd de kleurentelevisie algemeen ook onder hoger opgeleiden. 

De kleurentelevisie verdrong grotendeels de zwart-wittelevisie. Aanvankelijk was 
de kleurentv aangeprezen als tweede toestel (Baudet 1986) en in 1983 was in ongeveer 1 
op de 5 huishoudens een tweede toestel aanwezig. In 1983 bedroeg de bezitsgraad van 
kleuren- en zwart-wittelevisietoestellen opgeteld 121 procent. Per 100 huishoudens waren 
er dus tenminste 21 tweede of derde toestellen aanwezig waren. Huishoudens met meer 
dan één televisie zijn toegenomen van ongeveer 20 procent in 1983 en 41 procent in 1991 
tot 46 procent in 1993. Tussen 1991 en 1993 is het percentage huishoudens met drie of 
meer televisietoestellen gestegen van 8 procent naar 10 procent. In anderhalf procent van 
de huishoudens is, gedeeltelijk uit godsdienstige motieven, geen enkel televisietoestel 
aanwezig. 

Na de kleurentelevisie in de jaren zeventig maakte de videorecorder opgang in de 
jaren tachtig. De afzet van fabrikanten bleef op peil doordat veel mensen vroegtijdig een 
nieuwe televisie, of een tweede of derde toestel aanschaften en vervolgens een 
videorecorder. De videorecorder is een absolute innovatie die voortbouwt op de 
aanwezigheid van televisietoestellen in bijna alle huishoudens. De televisie en 
videorecorder vormen samen een voorbeeld van innovaties die op elkaar voortbouwen. De 
invoering en verspreiding van de ene innovatie kan sleep-effecten hebben en leiden tot een 
andere innovatie leiden waardoor netwerken van innovaties ontstaan. Hiervan is ook de 
opkomst van videotheken een voorbeeld. Met de beschikbare statistische gegevens kan de 
fase tussen 1987 en 1993 worden geanalyseerd waarin de bezitsgraad van videorecorders 
steeg van 41 procent naar 73 procent. In 1987 hadden de lager opgeleiden (vooral in de 
lagere inkomensklassen) gemiddeld meer videorecorders dan de hoger opgeleiden. De 
grootste toename van het bezit vond plaats tussen 1988 en 1990. De verspreiding over de 
inkomensklassen verliep ongeveer van hoog naar laag; de meeste videorecorders waren 
niet in de hoogste, maar in de op één na hoogste inkomensklasse aanwezig. Over de 
opleidingsniveaus verspreidde daarentegen de videorecorder zich van laag naar hoog; in 
de loop der jaren nam het bezit onder hoger opgeleiden toe. Vanaf 1991 waren hoger 
opgeleiden niet langer ondervertegenwoordigd onder de bezitters van videorecorders. Ook 
bij de verspreiding van videorecorders waren de mensen met hogere opleidingen niet 
bepalend maar volgend. 

Dat de lager opgeleiden als eerste de meeste videorecorders kochten is niet zo 
raar. De videorecorder bouwde voort op de televisie en veel televisie kijken geldt eerder 
als negatief statussymbool. Dat hoger opgeleiden er langzaamaan toe zijn overgegaan om 
een (kleurentelevisie en) videorecorder te kopen is wellicht verrassender. Ervan uitgaande 
dat alle consumenten streven naar behoud of verbetering van hun status en naar materiële 
vooruitgang zijn hiervoor verschillende mogelijke verklaringen. Een eerste mogelijkheid 
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Afbeelding 6 Toenemend bezit van beeld- en geluidsapparatuur en pc 

CD-spe[er L J videorecorder cassettedeck 

Bezitsgraad 100% betekent dat men gemiddeld 1 van deze apparaten per huishouden 
heeft. Bezitsgraad 160% betekent gemiddeld 1,6 van deze apparaten per huishouden. 

Gebaseerd op BEK-gegevens 

is dat hoger opgeleiden voorrang hebben gegeven aan hun streven naar materiële 
vooruitgang boven dat naar statusverbetering of -behoud en dat ze statusverlies op de 
koop van de videorecorder toe hebben genomen. Een tweede mogelijkheid is dat ze de 
status verbonden aan inkomen of rijkdom belangrijker (zijn gaan) vinden dan die 
verbonden aan cultuur of opleiding. Met andere woorden, ze willen niet voor 
economische loosers worden aangezien. De derde mogelijke verklaring luidt dat de 
gebruiksmogelijkheden en culturele waardering van videorecorders in de loop van de tijd 
zijn veranderd. Er kunnen leer-effecten zijn opgetreden in de omgang met videorecorders 
waardoor het apparaat voor een grotere groep bruikbaar en aantrekkelijk is geworden. Er 
waren geen gegevens beschikbaar over gebruiksfrequentie en -doeleinden en over 
eventuele verschillen daarin tussen verschillende bevolkingscategorieën. Mensen kunnen 
een videorecorder op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden gebruiken, 
om gehuurde videobanden te bekijken (privé-bioscoop), maar ook om zelf-geselecteerde 
televisieopnamen te bekijken of door de kinderen te laten bekijken op een zelf gekozen 
tijdstip. Wellicht wordt de videorecorder door de mensen uit de lagere inkomens- en 
opleidingscategorieën vooral gebruikt om gehuurde video's te bekijken, terwijl mensen uit 
de hogere lagen de video meer gebruiken om op door hen zelf gekozen tijdstippen 
bepaalde zelfgekozen programma's te bekijken. Dat zou passen bij de voorkeur om 
selectief televisie te kijken en de tendens om activiteiten uit te voeren of een zelfgekozen 
tijdstip. De videorecorder heeft wellicht door de verschillende functies die dit apparaat 
kan vervullen, ook bij hoger opgeleiden een plaats verworven in hun levenswijze en 
hierdoor in de loop der tijd een enigszins laag aanzien verloren. Dit betekent dat er geen 
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statusverlies meer is. 
De toename van het aantal televisietoestellen en videorecorders heeft gevolgen 

voor het elektriciteitsverbruik. Behalve dat in een huishouden vaker meer dan een 
apparaat ingeschakeld is, zijn deze apparaten uitgerust met een zogeheten stand-by stand. 
Dit leidt ongemerkt tot een toenemend sluimerverbruik van elektriciteit. 

de personal computer 

In de jaren tachtig en negentig heeft de personal computer in grote getale zijn intrede 
gedaan in huishoudens. Tussen 1987 en 1993 is de bezitsgraad van computers toegenomen 
van 24 naar 40 procent van de huishoudens (zie Afbeelding 7). In het algemeen neemt de 
kans op de aanwezigheid van een computer toen naarmate het inkomensniveau en het 
opleidingsniveau hoger zijn en het huishouden groter is. PC's worden veelal gebruikt als 
tekstverwerker, en zijn bij uitstek geschikt voor hoger opgeleiden. Daarnaast worden ze 
gebruikt voor de boekhouding thuis, voor internet, om computerspelletjes te spelen en 
voor vele andere doeleinden. Veel bedrijven bevorderden met voordelige aanbiedingen 
onder hun werknemers het bezit van computers. Op scholen worden computers ook steeds 
meer gebruikt. Dit verklaart waarom personal computers meer aanwezig zijn in grotere 
huishoudens, met veelal schoolgaande kinderen. De prijzen van computers zijn de laatste 
jaren door massaproduktie gedaald. Tegelijkertijd stijgen de kwaliteit en de mogelijkheden 
van nieuwe computers, waardoor mensen hun oude computers vervangen en een deel van 
de oude computers via de tweede-handsmarkt verkocht wordt. Consumenten worden 
enerzijds verleid om steeds krachtigere computers te kopen, door nieuwe mogelijkheden 
zoals kleurenschermen met scherper beeld en dergelijke. Anderzijds worden ze ertoe 
gedwongen doordat nieuwe computerprogramma's en spelletjes krachtigere computers 
vergen. Bescheiden computers zijn steeds minder verkrijgbaar. De verspreiding van het 
bezit van personal computers heeft in loop der jaren via trickle down plaatsgevonden. Het 
is waarschijnlijk dat de PC zich verder zal verspreiden aangezien de 
gebruiksmogelijkheden en -doeleinden zich blijven uitbreiden. De PC is een multi
functioneel apparaat dat door diverse groepen consumenten op verschillende wijzen wordt 
gebruikt. Het demonstratie-effect speelt bij de verspreiding van computers een grote rol. 

de magnetron, waterkoker en het elektrisch fornuis 

Op het gebied van voedselbereiding zijn de laatste jaren enkele elektrische apparaten in 
opkomst, waarvan hier de magnetron, elektrische waterkoker en het elektrisch fornuis 
worden behandeld. Met de beschikbare statistische gegevens is de recente opkomst van de 
magnetron in Nederland vanaf het begin te volgen. In 1987 had 4 procent van de 
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huishoudens een magnetron en in 1993 al 45 procent. De snelle verspreiding is mede 
mogelijk doordat de magnetron relatief klein en goedkoop is. Er is geen verbouwing of 
ingrijpende reorganisatie van het huishouden nodig voor dit huishoudelijk apparaat. 
Verder past de magnetron goed in deze tijd van individualisering. Het apparaat is geschikt 
om kleine porties voedsel op te warmen, en is daarmee zowel geschikt voor 
eenpersoonhuishoudens als voor meerpersoonhuishoudens waar de afzonderlijke leden op 
verschillende tijdstippen eten. De opkomend bezit van magnetrons en vrieskist en 
vriesvakken hangt waarschijnlijk samen en versterkt elkaar; in de magnetron kunnen 
eerder bereide of kant-en-klaar ingevroren maaltijden worden opgewarmd. 

In 1987 gold, zoals afbeelding 7 laat zien, in de hoogste inkomensklasse een 
bezitsgraad van 7 procent en in de laagste van inkomensklasse een bezitsgraad van 1 
procent. In de jaren erna hebben telkens meer huishoudens uit de hogere dan lagere 
inkomenscategorieën een magnetronoven. Het bezit verspreidt zich via trickle down. De 
eerste bezitters hebben meer status kunnen ontlenen aan het bezit van dit apparaat. Zij 
onderscheidden zich, waren modern, de ovens waren toen nog duur. Vervolgens zijn de 
prijzen omlaag gegaan. Zolang mensen uit de hogere inkomenscategorieën nieuwe 
apparaten blijven aanschaffen, zullen innovaties als statussymbolen blijven gelden en zal 
hiervan een stimulerend effect uitgaan op de verspreiding. In 1990 had ongeveer 75 
procent van de bezitters van een magnetron deze de vorige dag ook gebruikt. De bezitters 
uit de hogere klassen hadden de magnetron wat meer gebruikt dan de huishoudens uit de 
lagere klassen. De hoogte van het inkomen was in de periode 1987-1993 de belangrijkste 
voorspeller van het bezit van een magnetron. Huishoudens uit de hogere inkomensklassen 
hadden dus relatief de meeste magnetrons en waren ook de voortrekkers in het gebruik 
ervan. 

Een ander apparaat dat recent snel opkomt op 'kookgebied' is de elektrische 
waterkoker. In 1993 was het bezit ten opzichte van het voorgaande jaar met 30 procent 
gestegen. Dit apparaat, dat alleen is bestemd voor het koken van water, heeft veel 
beperktere gebruiksmogelijkheden dan de magnetron. Uit de opkomst van zowel de 
magnetron als, waterkoker blijkt het animo bij consumenten voor nieuwe, snelle apparaten 
op kookgebied die mogelijkheden geven voor de bereiding van kleine porties. De 
bezitsgraad van waterkokers is tussen 1987 en 1993 gestegen van 8 naar ruim 17 procent. 
Het bezit van waterkokers heeft zich verspreid via liet druppel-effect, van de hogere naar 
de lagere inkomens. 

Ook is het elektrisch fornuis in opkomst, als vervanging van het gasfornuis. De 
bezitsgraad is nog niet zo hoog, 14 procent, maar neemt toe. Koken op elektriciteit 
veroorzaakt minder aanslag in de keuken en wordt duurder en chiquer gevonden. 
Waarschijnlijk schaffen mensen veelal een elektrische fornuis aan naar aanleiding van een 
verbouwing of inrichting van een nieuw huishouden. Het elektrisch koken verspreidt zich 
grofweg neerwaarts van de hogere naar de lagere inkomensklassen; de hoogste 
bezitsgraad is te vinden in de op één na hoogste inkomenscategorie. Deze nieuwe manier 
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van koken leidt tot een substitutie van gas door elektriciteit dat minder brandstof-efficiënt 
is. Er is kortom vraag naar allerlei nieuwe aanvullende en vervangende apparatuur op het 
gebied van koken die aanvankelijk vooral uitgaat van mensen met de hogere inkomens. 

de afwasmachine 

Afwasmachines dringen in Nederland moeizaam door, maar lijken nu bezig aan een 
opmars. Omstreeks 1950 werden de eerste afwasmachines met weinig succes ingevoerd; 
zij waren duur en onpraktisch. In de jaren zestig, zeventig steeg enkele jaren het bezit 
spectaculair, waarschijnlijk doordat vaatwasmachines onderdeel werden van 
inbouwkeukens. Tussen 1974 en 1977 steeg de bezitsgraad van vaatwassers van 6 procent 
naar 11 procent en tussen 1980 en 1983 daalde deze licht van 13 procent naar 12 procent. 
De stagnatie was waarschijnlijk toe te schrijven aan het bekend worden van de praktische 
nadelen van de vaatwasmachine en de schade voor het milieu (Baudet 1986). 
Vaatwasmachines verbruikten veel water en elektriciteit en agressieve wasmiddelen. 
Tussen 1987 en 1993 nam, zoals afbeelding 9 toont, het bezit van vaatwasmachine weer 
toe.35 

In de periode 1974-1983 waren onder de bezitters van vaatwasmachines 
huishoudens met hogere inkomens, met kinderen en 31- tot 47-jarigen oververtegenwoor
digd. In de periode 1987-1993 waren vaatwasmachines vooral te vinden in huishoudens 
binnen de hogere inkomensklassen. Voor zover het bezit van vaatwasmachines zich heeft 
verspreid, is dat zowel tussen 1974 en 1983 als tussen 1987 en 1993 via trickle down 
verlopen over de inkomensklassen. 

Afwasmachines zijn handiger en beter programmeerbaar geworden. Nieuwe 
zuinige vaatwasmachines verbruiken 20 liter water per beurt. Het elektriciteitsverbruik 
van nieuwe apparaten wordt jaarlijks 3 tot 4 procent efficiënter (Van Maanen 1994:38). 
Momenteel wordt in reclamecampagnes beweerd dat nieuwe machines zuiniger met water 
en energie omspringen dan de meeste handmatige afwassers. Toch blijkt het bezit van een 
vaatwasmachine een goede voorspeller van een hoog elektriciteitsverbruik.36 Het bezit 
van een vaatwasser is waarschijnlijk een aanwijzing voor een met veel apparaten ingericht 
huishouden. Bovendien verbruikt de vaatwasser elektriciteit voor het verwarmen van 
water terwijl water in veel huishoudens met gas verwarmd wordt, er vindt dus een 

' De BEK-gegevens tonen een stijging van de bezitsgraad van 8 procent in 1987 naar bijna 15 procent in 
1993. Deze bezitsgraden zijn lager dan te verwachten zou zijn naar aanleiding van de LSO-gegevens over 
1973-1984. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan steekproefverschillen. Belangrijk is dat de BEK-
gegevens een stijgende tendens te zien geven. 

De sterkste correlatie met het elektriciteitsverbruik treedt op bij achtereenvolgens het bezit van de 
wasdroger, het bezit van een vaatwasser en het bezit van een grote elektrische boiler, zo blijkt uit analyse 
van BEK-gegevens over 1987-1993. 
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substitutie van gas door elektriciteit plaats. 
Het bezit van de vaatwasmachine is weliswaar niet sterk verspreid maar breidt zich 

momenteel uit. Daarom is gepoogd de aanleiding voor de aanschaf te achterhalen. Voor 
ruim een derde van de bezitters van een afwasmachine was een verbouwing de aanleiding 
om een vaatwasmachine aan te schaffen.37 Voor krap een derde van de bezitters had een 
andere gebeurtenis dan een verbouwing de aanleiding gevormd voor de aanschaf van een 
vaatwasmachine. Genoemde aanleiding waren: 'uitbreiding van het huishouden', of 
'toename van het aantal uren betaalde arbeid' of in een enkel geval 'veranderingen in de 
gezondheidssituatie'.38 In ruim een derde van de gevallen was een vaatwasmachine 
gekocht zonder verandering in de woon- of leefsituatie als aanleiding. Bij de wasdroger 
gold dat in ruim de helft van de gevallen. Bij de aanschaf van een vaatwasmachine bestaat 
dus vaker een duidelijke aanleiding. Vaatwasmachines zijn vaak onderdeel van 
inbouwkeukens. Dat is waarschijnlijk ook mede de reden waarom het bezit zich niet zo 
gemakkelijk en snel uitbreidt. De aanschaf van een vaatwasmachine vergt in veel gevallen 
herinrichting van de keuken, hetgeen bijvoorbeeld bij de aanschaf van een wasdroger niet 
nodig is. Voor ruim 2 procent was een voordelige aanbieding aanleiding geweest een 
vaatwasser te kopen en bijna 5 procent had er een cadeau gekregen. 

Ook is gepoogd de overwegingen te achterhalen die ondervraagden hebben om een 
vaatwasser aan te schaffen. De meest genoemde belangrijkste reden in de enquête bleek 
'gemak' (39 procent), daarna 'tijdsbesparing' (22 procent) en 'hekel aan afwassen'(21 
procent). Dit sluit aan bij de door Baudet geopperde achtergrond voor de invoering van 
veel apparaten in het huishouden: huishoudelijke taken met minder inspanning te laten 
gebeuren. Mensen hebben geen tijd of zin om af te wassen dus schaffen zij, zodra ze het 
zicli kunnen veroorloven, een machine aan die het voor hen doet.39 Een hoog inkomen is 
de enige voorspellende factor van het bezit van vaatwasmachines. In de loop der tijd 
heeft, zoals Afbeelding 8 op p 59 laat zien, het trickle down effect (nog) nauwelijks 
plaatsgevonden. Uit het voorbeeld van de vaatwasser blijkt dat aanname door de hogere 
lagen onvoldoende voorwaarde was voor de verdere verspreiding. Er waren andere 
barrières die direct met de praktische kenmerken van het apparaat en het verbruik te 
maken hadden, die nu grotendeels uit de weg zijn geruimd en niet langer een verdere 
verspreiding van de vaatwasmachine in de weg laten staan. Een vaatwasser verschaft 
mensen de mogelijkheid om de vaat onzichtbaar op te bergen en deze te laten reinigen op 
een zelf gekozen moment. De vaatwasmachine past dus in allerlei moderne tendensen. 

Bron: Tele-enquête 1994. 
38 

Zie Bijlage 3.2. vraag 11-18 en 11-19. 
39 

Zie Bijlage 3.2.2. vraag 11-19. 
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de combiketel en elektrische boilers 

Op het gebied van de warmwatervoorziening in huishoudens zijn verschillende 
alternatieve en aanvullende apparaten in opkomst, waarvan hier de niet-elektrische 
combiketel en grote en kleine boiler worden behandeld. De verspreiding van deze 
apparatuur kan niet geheel toegeschreven worden aan het initiatief van huishoudens. Een 
combi-ketel of grote boiler is vaak al aanwezig in een huis, op initiatief van de bouwer of 
verhuurder. De bezitsgraad van combi-ketels is tussen 1989 en 1993 gestegen van 27 naar 
39 procent. De verspreiding is neerwaarts verlopen via het druppel-effect. Een combiketel 
verwarmt zowel het water voor het gebruik van warm water in het huishouden als voor de 
Centrale Verwarming. Een combiketel is ontwikkeld om voor beide doelen met gas op 
efficiënte wijze water te verhitten. Aanschaf van een combiketel is een investering die pas 
na enkele jaren terugverdiend wordt. Combi-ketels zijn vooral aanwezig in huishoudens 
uit de hogere inkomensklassen en bij hoger opgeleiden. Zij hebben het geld om te 
investeren en wellicht ook een grotere neiging tot energiebesparing. 

Een tweede apparaat is de grote elektrische boiler als belangrijkste warm
watervoorziening. Het bezit hiervan neemt niet sterk toe, van 16 procent in 1988 tot 18 
procent in 1993. Het bezit van de elektrische boiler is geconcentreerd in de hoogste 
inkomensklassen. 

Voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik is de opkomst van een weinig in het 
oog springend apparaat als de aanrechtboiler van belang. De aanrechtboiler is een 
aanvullend apparaat voor de warmwatervoorziening. Mensen hebben een aanrechtboiler 
ofwel close-in boiler in een keukenkastje om in de keuken niet op warm water te hoeven 
wachten van de badgeiser of combiketel die vaak op de eerste verdieping of op zolder 
staat. De helft van de huishoudens met een aanrechtboiler heeft deze naast een 
combiketel40 (en de andere helft naast een gasgeiser). Dit is een belangrijk gegeven 
omdat de combiketel is ontwikkeld en wordt verkocht om brandstof te besparen. 
Aanrechtboilers zijn boilers van ongeveer 10 liter die veel vermogen vragen (Van Maanen 
1994:30). Het gevraagde vermogen is van belang met het oog op de capaciteit van 
elektriciteitscentrales die in staat moeten zijn het maximale vermogen dat bedrijven en 
huishoudens vragen te leveren. Steeds als in de keuken warm water wordt gebruikt, slaat 
de aanrechtboiler aan om snel water te verwarmen. 

Het bezit van aanrechtboilers is nog bescheiden. De bezitsgraad verdubbelde van 4 
procent tot 8 procent tussen 1987 en 1993. Tot nu toe lijkt het verspreidingspatroon van 
de kleine boiler op dat van de vaatwasser41; het bezit is (nog) helemaal geconcentreerd 
in de hogere inkomensklassen. Het percentage huishoudens dat een combiketel heeft in 

40 Andersom bekeken hebben lans: niet alle bezitters van een combi-ketel hiernaast een aanrechtboiler; een 
tiende van de combi-ketelbezitters heeft een aanrechtboiler. 
41 Zie Afbeelding 8. 
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combinatie met een aanrechtboiler stijgt wel. Nu steeds meer bezitters van een zuinige 
combiketels een kleine boiler kopen worden de energiebesparingen teniet gedaan. Als 
zuinige of milieuvriendelijke apparaten en voorzieningen onbedoeld leiden tot 
gedragsverandering met een hoger energieverbruik of hogere milieubelasting wordt 
gesproken van een boemerang-effect. De aanrechtboiler is een voorbeeld van een 
innovatie die voortbouwt op andere innovaties. De grote boiler en de combiketel brachten 
ongemakken met zich mee die de behoefte aan volgende innovaties opriep. De opkomst 
van de aanrechtboiler toont het streven naar steeds meer comfort. 

Afbeelding 7 Toename en spreiding 

magnetronbezit over 5 inkomensklassen 
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Afbeelding 8 Verspreiding van het bezit van 
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Afbeelding 9 Verspreiding van het bezit van 

afwasmachines over 5 inkomensklassen 

Status kwam in dit hoofdstuk naar voren als een factor achter de spreiding van nieuwe 
consumptiegoederen en dus de stijging van het consumptiepeil. 
De acceptatie van een innovatie door hogere statusgroepen is één van de belangrijke 

factoren die bepaalt of een nieuwe consump
tiegoed zich verder verspreidt. De vraag was 
in hoeverre bij het kopen van nieuwe 
elektrische apparaten hogere statusgroepen 
recent nog het voortouw hebben genomen en 
het bezit zich neerwaarts heeft verspreid. 
Zodra het druppeleffect wordt gesignaleerd, 
zoals bij de verspreiding van de magnetron 
in Afbeelding 7 zo goed te zien is, wordt het 
eerder beschreven sociaal mechanisme 
verondersteld. Het bezit van de onderzochte 
apparaten en overige goederen bleek zich 
inderdaad in de meeste gevallen via trickle 
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down, van hoog naar laag over de inkomensklassen te hebben verspreid. Dit geldt tussen 
1974 en 1983 voor de kleurentelevisie en de auto en tussen 1987 en 1993 voor de 
videorecorder, personal computer, magnetron, elektrische waterkoker, combiketel, 
dubbeldeurskoelkast, wasdroger en voor spaarlampen.42 Bij de afwasmachine (zie 
Afbeelding 9) en de aanrechtboiler, twee apparaten die nog niet wijd verspreid zijn, is het 
bezit nu nog in de hoogste inkomensklassen geconcentreerd. Net als in het onderzoek van 
Munters blijkt ook hieruit dat trickle down niet het enige patroon is, maar nog wel 
dominant. Of het belang van het druppeleffect af- of toeneemt is op grond van dit 
beperkte materiaal niet te zeggen. 

Economische status ofwel de hoogte van het inkomen blijft de belangrijkste 
voorspellende factor voor het bezit van de meeste apparaten en van autobezit. Dit lijkt 
erop te duiden dat mensen in het algemeen apparaten kopen zo gauw ze het zich kunnen 
veroorloven. Nadat de huishoudens met de hoogste inkomens aan de geldende 
consumptiestandaarden hebben voldaan, houden zij in het algemeen het eerst geld over 
waarmee zij nieuwe dingen kunnen kopen. Van koopkracht gaat de stimulans uit om geld 
uit te geven. Dit hangt samen met het streven naar zowel materiële vooruitgang, 
verandering als distinctie. Kopers van nieuwe apparaten associëren het boeken van 
materiële vooruitgang (bijvoorbeeld tijdbesparing en gemak) met persoonlijke en sociale 
vooruitgang. Vooral de eerste bezitters kunnen status ontlenen aan het bezit van een 
nieuw, vaak duur apparaat waarmee ze zich van anderen kunnen onderscheiden. Zolang 
leden van de hogere inkomensklassen nieuwe dingen blijven kopen, blijven innovaties als 
statussymbolen gelden en gaat hiervan een stimulerend effect uit op de verspreiding. De 
mensen die hierna de vaak goedkoper geworden apparaten kopen streven ook naar 
materiële vooruitgang. Bij de aanschaf speelt onbewust mee dat de apparaten een soort 
statussymbolen zijn geworden die horen bij mensen van hogere inkomensklassen, bij 
mensen van het eigen inkomensniveau of bij moderne consumenten in het algemeen. 
Mensen willen niet achterblijven, want dat betekent statusverlies. 

In de meeste gevallen verspreiden goederen zich vanuit de hoogste naar de lagere 
inkomensklassen en daarmee tevens van de hoogste naar de lagere opleidingsklassen. In 
enkele gevallen echter niet. Voor bepaalde goederen geldt dat het bezit wel doorgesijpeld 
is van de hoge naar de lage inkomensklassen, maar niet van de hoge naar lagere 
opleidingscategorieën. De kleurentelevisie en de videorecorder, de waterkoker en ook de 
diepvriezer zijn via de lagere naar de hogere opleidingscategorieën doorgedrongen. Voor 
deze goederen geldt dat inkomen of koopkracht een belangrijke factor was in de 
verspreiding. Het streven naar deze vormen van materiële vooruitgang werd niet evenzeer 
door hoger opgeleiden gedeeld. Voor hen was de bruikbaarheid, aantrekkelijkheid of het 

" De verspreiding van spaarlampen tussen 1987 en 1993 is geanalyseerd aan de hand van BEK-gegevens. 
De bezitsgraad steeg van 26 naar 57 procent. Het gemiddelde aantal spaarlampen per huishouden steeg van 
0,6 naar 2. 
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aanzien van deze apparaten aanvankelijk minder hoog. Zij zijn van de videorecorder de 
voordelen steeds meer gaan inzien, de kleurentelevisie is waarschijnlijk meer 
doorgedrongen toen de zwart-wittelevisie is vervangen. 

De richting van het diffusieproces is niet alleen in een verticale dimensie te vatten. 
Mensen richten zich niet alleen op hogere statusgroepen, maar bijvoorbeeld ook op 
mensen die in dezelfde levensfase verkeren. Generatiegenoten vormen voor elkaar een 
referentiegroep. Bepaalde innovaties, zoals de wasdroger, verspreiden zich eerst in een 
generatie die in een bepaalde levensfase verkeert en vervolgens pas over andere 
generaties. Behalve de levensfase43 is de periode waarin mensen zijn geboren en 
opgegroeid belangrijk voor het bezit van apparaten. Zo waren diepvriezers lange tijd meer 
te vinden binnen oudere generaties die opgegroeid zijn in een tijd dat mensen meer 
gewend waren voedsel in te maken. In afbeelding 8 is in de uitbreiding van het bezit van 
diepvriezers dan ook geen trickle down patroon te herkennen. En personal computers 
vinden meer ingang bij de jongere generaties die via school, studie of werk met de pc te 
maken hebben. Enerzijds zijn leeftijd en generatie erg belangrijk. De snelle 
cultuurverandering met een voortdurend veranderend aanbod van apparaten versnelt het 
tempo waarmee apparaten zich verspreiden en beïnvloedt het patroon en de mate van 
verspreiding. Anderzijds lijken producenten en verkopers van apparaten er met marketing 
en diversificatie steeds beter in te slagen een eventuele negatief imago om te buigen en 
een apparaat op uiteenlopende gebruiksmotieven af te stemmen. Vanuit een segment 
verovert een apparaat de rest van de markt. Steeds meer worden apparaten geschikt voor 
gebruik door en voor één persoon en voor (het toenemende aantal) 
eenpersoonshuishoudens. 

Tussen de apparaten bestaan verschillen in penetratiegraad en -snelheid. Ermee 
rekening houdend dat de markt niet even groot is voor alle apparaten44 en de 
verschillende behandelde apparaten niet allemaal in dezelfde fase van diffusie verkeren45, 
kunnen penetratiegraad en -snelheid als een graadmeter voor succes worden gezien. De 
diffusiesnelheid heeft te maken met de mate waarin het apparaat past in de huidige cultuur 

In het algemeen hebben jonge mensen relatief weinig huishoudelijke apparaten en groeit het aantal zo 
gauw hun koopkracht en de grootte van het huishouden toeneemt. Daarna blijft, ondanks de gewoonlijke 
inkrimping van de huishoudensgrootte, het apparatenbezit groeien onder invloed van individuele 
inkomensstijging en de sociale druk van de algemeen stijgende welvaart. 

Bepaalde apparaten, zoals wasmachines fornuizen, koelkasten, televisie voorzien in behoeften die zo 
elementair zijn voor onze levenswijze dat de bezitsgraad ongeveer 100 procent bedraagt. Andere apparaten 
hebben een specifiekere functie, waardoor ze een kleinere potentiële markt hebben en nooit in alle 
huishoudens zullen doordringen. Ook zijn er apparaten die slechts een van de alternatieven vormen om in 
dezelfde behoefte te voorzien zoals de boiler, geiser en combi-ketel en daarom nooit in alle huishoudens 
zullen doordringen. 

De in dit hoofdstuk behandelde apparaten verkeerden in de periodes 1973-1984 en 1987-1993 in 
verschillende stadia van invoering en verspreiding. De vaatwasmachine, aanrechtboiler, waterkoker en 
vooral magnetron bevonden zich in de fase van introductie en vroege verspreiding. De kleurentelevisie, 
videorecorder en wasdroger verkeerden in het stadium van verdere verspreiding. 
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en levenswijze en tegemoet komt aan de 'noden' en wensen daarbinnen. De PC die snel 
een hoge bezitsgraad bereikt, past uiterst goed in deze tijd. De PC is weliswaar een 
absolute innovatie, maar is via werk en school snel vertrouwd geworden. Zowel een 
groter gezin, een hoger inkomen als hogere opleiding vergroten de kans PC-bezit. Ook de 
multifunctionaliteit, de mogelijkheid om de computer te gebruiken voor zowel werk, 
school als vrijetijdsbesteding verklaart het succes. Ook de magnetron past goed in de 
huidige levenswijze en in de tendens dat levensritmes sneller en individueler worden. Uit 
de snelle opkomst blijkt dat veel mensen geld genoeg hebben en geld overhebben voor 
een extra handigheidje als de magnetron. De wasdroger komt waarschijnlijk recent snel 
omdat gezinnen met kleine kinderen, veelal tweeverdieners, het huishoudelijke werk 
efficiënt en planmatig in hun drukke geplande leven proberen te passen. Naast dergelijke 
culturele inpassing is de materiële infrastructuur en omgeving van belang voor de 
verspreiding van een nieuw apparaat. De verspreiding van innovaties kan snel gaan als 
deze zowel onderdeel uitmaakt van een netwerk van innovaties, zoals grote en kleine 
diepvriezers met nieuwe typen kant-en-klaar maaltijden en de magnetron, als in 
maatschappelijke ontwikkelingen van bijvoorbeeld individualisering passen. De vaatwasser 
past weliswaar ook in allerlei tendensen, maar heeft zich tot recent vanuit de hogere 
inkomensklassen nauwelijks verder verspreid. De bezwaren en benodigde praktische 
aanpassingen zijn blijkbaar te zwaarwegend en de voordelen te klein. 

De stijging van het consumptiepeil is een algemene tendens die in het bijzonder te 
zien is aan de hand van de uitbreiding van het apparatenbezit. In huishoudens neemt het 
bezit van elektrische apparaten toe op alle gebieden, wat betreft koken, voedselopslag, 
wassen, vrijetijdsbesteding, warmwatervoorziening enzovoorts. De opmars van enkele 
hiervan is uitvoeriger behandeld. Soms vervangen die nieuwe apparaten oude elektrische 
apparaten, maar soms ook zijn ze 'absoluut nieuw'. 'Absoluut nieuw' zijn ook de 
apparaten die activiteiten uitvoeren die voorheen zonder elektriciteit gebeurden, zoals 
tanden poetsen, was drogen, ventileren. Per huishouden neemt enerzijds het aantal 
'vertrouwde' elektrische apparaten toe, mede door de aanschaf van tweede koelkasten en 

i 

televisietoestellen, en breidt zich anderzijds het assortiment uit met nieuwe elektrische 
apparaten. In opkomst zijn apparaten die veel energie verbruiken (zoals de wasdroger), 
apparaten die veel vermogen vergen (elektrische boilers), apparaten die voortdurend 
'onopgemerkt' elektriciteitsverbruik ofwel sluimerverbruik veroorzaken (videorecorders), 
apparaten die leiden tot de aanschaf van andere elektrische apparaten (zoals de 
combiketels die leiden tot de aanschaf van aanrechtboilers), grotere apparaten die meer 
verbruiken dan hun voorgangers (zoals grotere koelkasten en krachtigere personal 
computers). Behalve per huishouden neemt, door gezinsverdunning, het aantal apparaten 
per persoon in Nederland verder toe en daarmee blijft hoofdelijk het elektriciteitsverbruik 
en de uitstoot van kooldioxyde stijgen. En dan wordt het energieverbruik dat de produktie 
van die apparaten vergt nog buiten beschouwing gelaten. 
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2 Selectieve consumptiebeperking en status; uiteenlopende observaties 
en rookgedrag als case-study 

1 Enkele illustraties van voorbeeldige terughoudendheid 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat hoge status doorgaans gepaard gaat met een 
hoog consumptieniveau. Een hoog consumptieniveau betekent echter niet dat mensen 
onbeperkt consumeren. Welvaart brengt altijd vormen van consumptiebeperking met zich 
mee. Moderne mensen geven hun maandinkomen niet in een keer uit. Ze hebben geleerd 
om vooruit te plannen, consumptie uit te stellen en geld te sparen om op vakantie te gaan, 
duurzame goederen of een huis te kopen. Weinigen bedrinken zich dagelijks alhoewel 
velen er financieel toe in staat zijn. Mensen in moderne samenlevingen hebben geleerd 
hun consumptie te beheersen en met het groeiend aanbod lijkt die beheersing steeds 
belangrijker en lijken nieuwe vormen van terughoudendheid nodig. Tot het selectief 
beperken van consumptie nemen hogere statusgroepen vaak het voortouw. 

Voorbeelden van het samengaan van hoge status en selectieve consumptiebeperking 
ben ik zelf tegengekomen tijdens een eerder onderzoek naar eetgewoonten in de 
kastesamenleving van Nepal. Hoge status en terughoudendheid respectievelijk lage status 
en het ontbreken van terughoudendheid gaan in veel gebieden in Zuid-Azië samen. Er 
gelden daar kastegebonden voorschriften, die strenger en uitgebreider zijn naarmate men 
tot een hogere kaste behoort. Alhoewel de kastegebonden voedselvoorschriften uit het 
Hindoeïsme niet geheel worden opgevolgd, vormen ze wel een aanwijzing voor de 
praktijken -zoals die door vele onderzoekers werden waargenomen en beschreven. De 
leden van lagere kasten zijn door hun vaak slechtere materiële omstandigheden weliswaar 
begrensd in de mogelijke consumptie, maar zelf leggen zij zich weinig beperkingen op. 
De meeste taboes wat betreft commensaliteit', en de consumptie van alcoholische dranken 
en bepaalde soorten vlees kennen de hoogste kasten. Deze vormen van 
consumptiebeperking zijn weliswaar vanuit het Hindoeïsme aanbevolen maar zijn ook 
zelf-opgelegd. Leden van hoge kasten zijn trots op de hen voorgeschreven vormen van 
consumptiebeperking en ontlenen er hun identiteit en status aan. 

Deze selectieve consumptiebeperking moet behalve tegen de achtergrond van de 
culturele en religieuze waarden worden bezien in verband met de sociale structuur en de 
welvaartssituatie. De sociale structuur in kastesamenlevingen is niet statisch, vooral niet 
wanneer men deze regionaal of lokaal beziet. Op die schaal zijn ook op kortere termijn 
machtsverschuivingen en de gevolgen daarvan waarneembaar. Groepen die sociaal stijgen, 
doordat bijvoorbeeld hun beroepspositie of inkomsten verbeterd zijn, neigen ertoe dit ook 

Commensaliteit dat letterlijk samen tafelen of de tafel delen betekent is een wat misplaatste uitdrukking in 
een cultuur waar men niet aan tafel en veelal niet gelijktijdig eet. Ongeoorloofde commensaliteit houdt een 
taboe in op het nuttigen van hetzelfde maal waarvan ook iemand van een lagere kaste eet. 
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in consumptief gedrag te vertalen. Ze neigen ertoe vormen van terughoudendheid over te 
nemen van hogere kasten. Zij gaan dan vrijwillig afzien van de consumptie van 
bijvoorbeeld buffel- of varkensvlees of van alcohol, zaken die in het Hindoeïsme als 
onrein gelden en niet tot de mores van de hoogste kasten horen. De aanpassing van de 
gedragsstanddaarden aan die van de Brahmanen of andere hoge kasten wordt wel 
aangeduid met Sanskritisatie (zie Srinivas 1962, Bista 1967, Dumont 1972). 

Deze navolging van terughoudendheid is zowel een uiting van sociale stijging als 
een bijdrage hieraan. In Hindoegemeenschappen worden genoemde vormen van 
consumptiebeperking namelijk vanuit Hindoese culturele waarden positief gewaardeerd. 
De Brahmanen worden daarbij gezien als hoeders van religieuze waarden. De 
consumptiebeperking past binnen het streven naar reinheid en vermijden van onreinheid. 
Die cultureel-religieuze waarden corresponderen, zoals onder meer Dumont in Homo 
Hierarchicus (1972) beschreven heeft, met het hoogste en het laagste en met de hoogst en 
laagst geplaatsten in de sociale rangorde. 

De leden van hogere kasten die hun consumptie selectief beperken, die weinig of 
geen vlees eten en geen alcohol drinken ook als dat financieel wel mogelijk is, zijn in 
veel gevallen tevens geneigd te sparen en investeren. In het algemeen is er in India en 
Nepal een samenhang tussen lidmaatschap van een hoge kaste en veel bezit. Brahmanen 
zijn vaak landeigenaren of grootgrondbezitters en woekeraars, en leden van de laagste 
kasten zijn relatief vaak landlozen. Brahmanen zijn spreekwoordelijk bekend om hun 
rijkdom en gierigheid. Een samengaan van matige consumptie uit religieuze en 
economische motieven observeerde ik zelf ook in het eerder (in 1987) uitgevoerde 
onderzoek in twee Hindoedorpen in de Nepalese heuvels. Of mensen hun consumptie nu 
beperken uit religieuze of economische gronden, een gelijksoortige houding is vereist. 
Zowel economisch als religieus gemotiveerde consumptiebeperking die mensen zichzelf 
opleggen vergt zelfbeheersing alsmede bereidheid en vermogen om vooruit te kijken. 
Leden van lage kasten die met het beperken van hun vlees- en alcoholconsumptie hun 
sociale positie noch materiële omstandigheden (menen te) kunnen verbeteren zijn weinig 
tot terughoudendheid geneigd en verblijven in wat Lewis (1966) omschreven heeft als een 
culture of poverty. Zichzelf terughoudendheid opleggen levert geen statusverbetering op, 
als het niet gepaard gaat met economische of politieke vooruitgang (cf. Dumont 
1972:230). Leden van hogere kasten kunnen door consumptiebeperking geld sparen dat ze 
kunnen investeren. 

De culturele waardering van selectieve consumptiebeperking hangt samen met het 
machtsoverwicht dat de hoge kasten in India en Nepal hebben in zowel cultureel, 
religieus, economisch als politiek opzicht. Hun politieke overwicht op dorpsniveau en in 
de landelijke politiek, hun economische dominantie en hun traditionele (meer dan 
eeuwenoude) culturele en religieuze macht maken dat ze een voorsprong hebben op 
andere groeperingen en dat ze nog altijd de regels van de sociale ordening in grote mate 
kunnen bepalen. 
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Aan deze beschrijvingen van de Zuidaziatische situatie verbind ik enkele algemene 
observaties. Binnen een samenleving hebben degenen met de grootste welvaart, degenen 
die het minst van dag tot dag moeten zien te overleven of rond te komen, meer 
mogelijkheden om vooruit te kijken en bepaalde investeringsplannen te maken. Hun hoge 
positie brengt ook met zich mee dat ze het beste overzicht hebben over 
handelingsmogelijkheden. Die economische positie vindt zijn weerslag in een 
levenshouding of habitus, die de bestaande situatie kan bevestigen en bestendigen. Deze 
houding vertaalt zich in een soort levensstijl en levensideaal. Lager geplaatste groepen 
hebben vaak waarden die weinig met consumptiebeperking te maken hebben. Een 
levenshouding van 'pluk de dag' en waarden als gastvrijheid zijn voor hen vaak typerend 
en belangrijk. Binnen bepaalde kasten, etnische groepen of streken zijn gastvrijheid en 
vrijgevigheid belangrijk en worden in ere gehouden als onderdeel van de groepsidentiteit. 
Als er echter mogelijkheden zijn tot welvaartsstijging kunnen die waarden onder druk 
komen te staan. 

Dumont heeft in zijn boek aangegeven dat concurrentie kan plaatsvinden via 
toenemende terughoudendheid. Zo hebben Brahmanen van de strengere Jains-sekte het 
vegetarisme overgenomen toen ze dreigden het spiritueel leiderschap aan de Jains te 
verliezen (Dumont 1972:194). Het wordt dan een erekwestie wie zich de meerdere toont 
in zelfbeperking. Interessant is de vraag onder welke omstandigheden het morele of 
religieuze terrein een veld wordt voor machts- en prestigestrijd en consumptiebeperking 
een middel daarbinnen. Zoals al opgemerkt kan sanskritisatie op zichzelf geen status 
afdwingen, maar alleen in verband met economische en politieke verschuivingen in de 
machtsbalans. Van belang daarbij is de onderlinge verhouding tussen het religieuze, 
culturele, economische en politieke veld. 

In Zuid-Azië heeft in de loop van de tijd geen algehele versobering 
plaatsgevonden; naast processen van sanskritisering hebben zich ook processen van 
verwestersing en rajputisering voorgedaan, waarbij gedrags- en consumptiepatronen van 
respectievelijk rijke buitenlanders en van krijgers en koningen werden nagevolgd 
(ibid: 192). Terwijl consumptie van vlees en alcohol beperkt dient te worden, gelden op 
andere terreinen geen beperkingen. In het algemeen wordt royale consumptie of 
accumulatie van rijkdommen niet afgekeurd. Dit is een belangrijke constatering. 
Onbeheerste consumptie heeft vaak een lage status, omdat het gezien wordt als een teken 
van een algemener gebrek aan zelfbeheersing. Dit imago kan echter worden overvleugeld 
door een andere betekenis van overvloedige consumptie die samenhangt met de 
achtergrond van rijkdom: sociale overheersing of dominantie. 

Dat concurrentie en prestigestrijd niet noodzakelijk ertoe leiden dat de hogere lagen met 
minder terughoudendheid of zelfbeheersing consumeren, kan ook voor Europa historisch 
worden geïllustreerd met Elias' studie over de ontwikkeling van tafelmanieren en 
omgangsvormen tussen 1200 en 1800. In Über den Prozess der Zivilisation stelde Elias 
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(1939) op de lange termijn een algehele tendens tot toenemende gedragsregulering vast. 
Wat betreft Frankrijk constateerde hij dat de aristocratie zich daar in allerlei opzichten 
beheerster, terughoudender en verfijnder gedroeg dan de rest van de bevolking. 
Veranderingen in de inhoud van etiquetteboeken vormen daarvoor een aanwijzing. In de 
loop der tijd verdwenen oude voorschriften uit de etiquetteboeken en maakten plaats voor 
nieuwe verdergaande voorschriften. Hieruit leidde Elias af dat oude voorschriften 
overbodig waren geworden en het voorgeschreven gedrag 'ingeburgerd' was. Veel 
gedragingen werden onderworpen aan regels of verdwenen zelfs uit het openbare leven. 
In de loop der tijd veranderden niet alleen de tafelmanieren en de omgangsvormen maar 
ook de gedragsstandaarden voor lichamelijke verrichtingen. Seksuele uitingen en 
verlangens werden getemperd en gekanaliseerd. Gedrag dat niet langer aan de heersende 
gedragsstandaarden beantwoordde ging men als ongepast en aanstootgevend beschouwen. 

Deze ontwikkelingen in gedragsstandaarden brengt Elias in verband met 
machtsverschuivingen en andere maatschappelijke veranderingen. Er werd steeds meer en 
over langere afstand handel gevoerd. Dit leidde tot machtsverschuivingen in het voordeel 
van de burgerij. Tevens kwamen hierdoor mensen over langere afstand met elkaar in 
contact. Door arbeidsdeling werden meer mensen van elkaar afhankelijk. Omdat steeds 
meer onbekende mensen met elkaar te maken kregen was grotere voorspelbaarheid en 
gelijkmatigheid in gedrag en gevoelsuitingen vereist. De adel die concurrentie ondervond 
van de economisch opkomende burgerij wilde zijn positie handhaven en poogde zich met 
nieuwe manieren te onderscheiden. Dit zette gedragsverandering aan het hof in gang. 

De Franse hofadel verkeerde in een gunstige gelegenheid om nieuwe manieren te 
ontwikkelen en te verspreiden. Deze oude stand die vrijgesteld was van arbeid had door 
zijn centrale positie aan het hof en zijn contacten en tradities een voorsprong op de 
burgerij die slechts over economische macht beschikte. De burgers die in de macht en het 
aanzien van de adel wilden delen probeerden het aristocratisch gedrag na te volgen. Ook 
doordat in die periode steeds meer mensen uit verschillende plaatsen met elkaar in contact 
kwamen, verspreidde het gedrag zich over de samenleving. 

De adel liep voorop in zelfbeheersing en de verfijning van allerlei gedragsvormen. 
Ze gedroegen zich beheerster ook in hun tafelmanieren. Maar waren ze ook gematigder in 
hun consumptie? In de door Elias gepresenteerde fragmenten uit oude etiquetteboeken 
over tafelmanieren (deel 1:120-178) komen vooral veel regels naar voren over de wijze 
waarop men behoort te eten. Af en toe staan er ook vermaningen over te veel en gulzig 
eten. Op grond van de door Elias geselecteerde voorbeelden lijkt het lezerspubliek in de 
loop van de periode tussen de dertiende eeuw en 1800 steeds minder vermaningen over 
inhaligheid te krijgen. In het recentst aangehaalde etiquetteboek uit 1774 wordt gulzigheid 
slechts als slechte eigenschap van kinderen naar voren gehaald. Omdat in latere 
etiquetteboeken minder vermaningen over gulzigheid voorkomen of deze slechts gericht 
waren op kinderen opper ik in de lijn van Elias' betoog dat in de loop der tijd 
vermaningen hierover voor de adel overbodig zijn geworden. Alhoewel dit secundaire 

66 



gebruik van de door Elias gepresenteerde gegevens niet meer dan een oppervlakkige 
indruk kan geven, lijkt het aannemelijk dat de edellieden in het algemeen meer geneigd 
warn om maat te houden dan de rest van de bevolking. Omdat zij zich, zoals Mennell 
(1985) heeft beschreven, in tegenstelling tot de rest van de bevolking geen zorgen hoefden 
te maken over het voedsel van de volgende dag zal hun neiging om te schrokken 
aanzienlijk minder zijn geweest. Hun voedselpakket kende echter ook meer luxe en 
wellicht deed hun totale jaarconsumptie niet onder voor die van anderen. 

In dit -overigens niet tot Frankrijk beperkte- civilisatieproces leidde onderlinge 
concurrentie niet zozeer tot meer ongebreidelde en onbeheerste consumptie, maar tot een 
toenemende regulering op dat gebied. Distinctieve zelfbeheersing en ook 
consumptiebeperking werden als onderscheidingsteken gebruikt door gevestigde culturele 
statusgroepen tegenover opkomende groepen wier status alleen gebaseerd was op 
economische macht en die hun status toonden met overvloedige en dure consumptie. 

Veel recenter heeft Bourdieu ook neigingen tot zelf-opgelegde terughoudendheid 
waargenomen. Hij heeft vooral in Frankrijk op verschillende terreinen onderzocht wie de 
meeste macht hebben om betekenissen en waarden toe te kennen aan praktijken en 
Produkten en wie gedragsregels bepalen die anderen vervolgens naleven. Deze Franse 
antropoloog-socioloog heeft op verschillende punten zijn verwantschap met Elias erkend 
(Bourdieu 1992:55,56). Net als in de figuratiesociologie staan in Bourdieus sociologie 
macht en afhankelijkheid centraal, maar aangezien Bourdieu zich baseert op empirische 
onderzoeken over recentere periodes, is diens theorievorming meer toegespitst op actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen en verschuivingen. Hij stelt gedetailleerder de bronnen 
vast waarop individuen en groepen hun positie en macht baseren. In La distinction (1979), 
het voor dit onderzoek meest toepasselijke boek, stelt Bourdieu de hiërarchie van smaken 
en consumptiepraktijken aan de orde. Hij onderzocht onder andere met vragenlijsten, 
observaties en statistische gegevens de voorkeuren van de Franse bevolking op het gebied 
van muziek, literatuur, fotografie, sport, en beschreef op grond daarvan de smaak van de 
leden van verschillende lagen tussen halfjaren zestig en zeventig. Zijn aandacht is vooral 
uitgegaan naar die consumptievoorkeuren waarmee maatschappelijk ongelijke groepen 
zich van elkaar onderscheiden. Het gaat daarbij om expressieve consumptieonderdelen die 
zich op allerlei terreinen voordoen (kleding, voedsel, lectuur, uitgaan en behuizing). Uit 
het werk van Bourdieu blijkt evenals uit dat van de eerder aangehaalde Veblen (1899), 
Elias (1939) en Fallers (1977) dat mensen met lagere socio-economische posities geneigd 
zijn hun voorkeuren en bovenal hun ideeën over wat verkieslijk is te ontlenen aan hogere 
statusgroepen. De laatsten onderscheiden zich van de eersten niet alleen door hun 
koopkracht maar ook door hun 'goede smaak'. Het mechanisme van onderscheiding door 
hogere strata en imitatie door lagere strata brengt een voortdurende verandering van 
smaak teweeg. Een bepaald type auto, kleding, muziek of kunst is op een bepaald 
moment exclusief beschikbaar of toegankelijk voor een selecte groep. Enkele jaren later 
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heeft het zich verspreid en is gemeengoed geworden. 
De verdeling en verspreiding van smaakvoorkeuren over bredere lagen van de 

bevolking is verbonden met maatschappelijke machtsverschillen. Individuen en groepen 
pogen hun sociale positie te handhaven of te verbeteren met de machtsbronnen waarover 
ze beschikken op een manier die afhankelijk is van hun relatieve kracht. Bourdieu 
onderscheidt aan de top van de sociale rangorde een economische en een culturele elite. 
De eerste categorie ontleent haar hoge maatschappelijke positie en prestige vooral aan 
'economisch kapitaal', aan geld, een goede baan en macht in de produktieve sector. 
Anderzijds is er een elite van mensen die hun hoge positie en status ontlenen aan hun 
hoge opleiding en culturele vorming, ofwel aan 'cultureel kapitaal'. Voorbeelden van 
leden van de economische elite zijn directeuren van grote bedrijven. Professoren en artsen 
maken deel uit van de culturele elite. 

Economische en culturele machtsbronnen, door Bourdieu aangeduid met de term 
'capital' en door mij, in navolging van Schmidt (1986) met 'vermogen', werden 
geïdentificeerd als de belangrijkste vermogenssoorten als het gaat om smaakverschillen in 
Frankrijk van de jaren zestig en zeventig. Deze soorten vermogen worden, evenals 
kapitaal in het economische spraakgebruik, gedurende een lange periode en met vele 
inspanningen opgebouwd. Zij kunnen tevens op verschillende manieren worden ingezet. 
Cultureel vermogen is veel minder makkelijk te verkrijgen en ook te verliezen dan 
economisch vermogen. Cultureel kapitaal is moeilijker dan economisch vermogen over te 
dragen van bijvoorbeeld de ene op de andere generatie. 

Cultureel vermogen bestaat in verschillende gedaanten. Ten eerste bestaat het 
belichaamd in personen die culturele vorming en 'goede smaak' hebben verworven door 
opvoeding, scholing of als autodidact. Ten tweede bestaat cultureel vermogen in de vorm 
van cultuurgoederen, zoals schilderijen en boeken, die vooral mensen met de juiste 
gevoeligheid weten te selecteren en genieten. Ten slotte is er de geïnstitueerde, erkende 
vorm in de gedaante van diploma's, culturele prijzen en officiële erkenningen. Over al 
deze vormen van cultureel vermogen kunnen mensen beschikken. Alleen die culturele 
kenmerken waaraan mensen macht kunnen ontlenen worden vermogen genoemd. Het 
belichaamde cultureel vermogen is gedeeltelijk om te zetten in economisch vermogen of 
andere vermogenssoorten. Verder werkt het op verholen, symbolische wijze als 
machtsbron. Iemands culturele vermogens worden namelijk vaak niet als machtsbron 
gezien, maar als zijn of haar legitieme competentie. Deze persoon kan hieraan 
desalniettemin macht ontlenen bijvoorbeeld op de huwelijksmarkt. Cultureel kapitaal kan 
alleen materieel en symbolisch als machtsbron werkzaam blijven als actoren het inzetten 
als wapen in de concurrentie in onder meer het veld van de sociale klassen. Ook is de 
inzet van cultureel vermogen van belang op het veld van de culturele produktie, dat wil 
zeggen in de kunst en wetenschap (Bourdieu 1989b: 123-131). 

Belangrijke cultuurkennis, de kennis over schilderijen, literatuur en klassieke 
muziek behoren tot het exclusieve domein van de hogere klassen. Terwijl deze 
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cultuurvormen beter toegankelijk zijn geworden via onder andere onderwijs, boeken, 
catalogi etcetera, neemt de culturele elite voortdurend een nieuwe voorsprong via kennis 
over moderne kunstontwikkelingen en waardering ervoor. In Frankrijk is culturele kennis 
het 'vermogen' van de burgerij, een gevestigde macht. Leden van de culturele elite 
gebruiken vooral hun culturele vermogen(s) om zich te onderscheiden van de mensen die 
louter geld of economische vermogen hebben. Het bereiken van een zekere culturele 
gevoeligheid is meer dan een kwestie van één cursus kunstgeschiedenis, maar vereist een 
bepaalde habitus. Hierbij speelt afkomst een grote rol, het milieu waarin mensen geboren 
worden en opgroeien vormt hen in grote mate. Het maakt daarbij uit of mensen 
bijvoorbeeld uit een arbeiders- of ondernemersfamilie komen of juist uit een intellectueel 
gezin. Met de paplepel krijgen ze bepaalde, grotendeels klassegebonden, waarden en 
normen mee. Deze maken ze zich vanaf de kindertijd zodanig eigen dat ze deel worden 
van hun habitus of grondhouding. 

Machtigere groepen in de samenleving hebben meer dan anderen de mogelijkheid 
om hun stem te laten horen. Ze zijn beter in staat hun ideeën te verwoorden en op papier 
te zetten. Ze schrijven ingezonden brieven naar de krant, worden meer gehoord door 
journalisten en zijn beter in staat organisaties op te zetten die hun belangen behartigen of 
hun ideeën uitdragen. Groepen die van oudsher de macht bezitten, hebben een voorsprong 
die ze kunnen proberen te behouden. Ze kunnen proberen hun exclusieve kenmerken of 
vermogen naar de voorgrond te schuiven. Daarnaast hebben ze de koopkracht, waarmee 
ze nieuwe ontwikkelingen in de consumptieve sfeer kunnen ondersteunen of ondergraven. 
De macht van een bepaald soort consumenten op de markt is niet alleen afhankelijk van 
hun individuele koopkracht, maar ook van hun aantal. Bepaalde demografische 
categorieën, zoals tot voor kort de jongeren en in de nabije toekomst de ouderen kunnen 
zeer bepalend zijn in marktontwikkelingen (Becker 1992). Culturele voortrekkers, bestaan 
overigens niet noodzakelijk uit individuen met de grootste koopkracht maar kunnen ook 
jongeren of de ouderen zijn. 

In het dagelijks leven vindt er impliciete onderhandeling plaats over voorkeuren en 
veranderingen. Er is een bepaald aanbod van produkten, culturele evenementen, reclame 
en voorlichtingsboodschappen waar de bevolking ongelijke toegang toe heeft en in 
ongelijke mate gebruik van maakt. Die toegang tot die cultuurgoederen is bemiddeld door 
economisch, sociaal en cultureel vermogen. Om bepaalde goederen te kopen is geld 
nodig, zal iemand een hoog inkomen of zelfs vermogen moeten hebben. Om een blad als 
Vrij Nederland te lezen en plezier te beleven aan avant-gardistisch theater is een zekere 
culturele ontwikkeling vereist (cf. Ganzeboom 1988). Binnen het rijke aanbod van 
diensten en produkten, die gevarieerd maar ook inwisselbaar lijken, blijven er, zoals ook 
Bourdieu aantoonde, verschillen waarop mensen zich laten voorstaan. 

Parallel aan de distinctiestrijd die zich onder consumenten afspeelt, is er 
concurrentie tussen bedrijven en tussen bedrijfsleven en overheid die zich onder meer 
manifesteert via reclame en voorlichting. Enerzijds ondermijnen producenten en 
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handelaren de onderlinge concurrentie tussen consumenten door met lage prijzen, reclame 
en laagdrempelige warenhuizen massaconsumptie voor een zo groot mogelijk publiek 
toegankelijk en beschikbaar te maken. Anderzijds spelen handelaren en producenten in op 
distinctiedrang, maken er gebruik van en wakkeren competitie aan door nieuwe, 
exclusieve produkten te leveren. Naast winkels en producenten die zich richten op de 
massa zijn er die voor een select publiek werken en aan de vraag naar exclusieve 
produkten voldoen. 

Vormen van beperking, zo constateerde Bourdieu, hangen ook in Frankrijk samen 
met hogere vormen -van smaak. Dit is niet beperkt tot één levenssfeer, maar is terug te 
zien in het gehele patroon van voorkeuren. Het streven naar distinctie of prestige leidt er 
bij bepaalde hogere groeperingen toe goederen en diensten te gebruiken die van verfijning 
getuigen en van bepaalde populaire vermaken en produkten af te zien. Wanneer gevraagd 
werd welke onderwerpen mooie foto's op zouden leveren verwierpen veel respondenten 
met een hoger opleidingsniveau gewone populaire thema's als een zonsondergang of 
eerste communie (ibid: 35). Ook voor circus, melodrama en lichte klassieke muziek als 
Die schone blaue Donau geldt een grote algemene bewondering, maar afwijzing door een 
elite. Deze hogere statusgroepen zien niet alleen af van het populaire maar ook van het 
overdadige. 

Wie het overdadige afwijzen en in die zin terughoudend consumeren, kan 
geïllustreerd worden aan de hand van Bourdieus beschrijving van eetstijlen van 
verschillende beroepscategorieën. Hij vergeleek de industriële en commerciële 
werknemers (arm) met hun werkgevers (rijk). Binnen deze categorie met relatief weinig 
cultureel vermogen aten degenen met de minste economische beperkingen duurder en 
meer calorierijk voedsel. De voedselconsumptie van financieel niet onbemiddelde 
cultureel vermogenden zoals leidinggevenden en professionals daarentegen, was een 
afwijzing van een zwaar, vet en duur eetpatroon. Zij verkozen licht en verfijnd eten. 
Leraren tenslotte, rijker in cultureel dan in economisch vermogen en daarom gedwongen 
tot ascetische consumptie op alle gebieden, streefden naar originaliteit tegen de laagste 
kosten en eten vaak exotisch. Bij de mensen met veel cultureel vermogen gaat het 
wegvallen van economische beperkingen dus, in tegenstelling tot degenen met alleen veel 
economisch vermogen, gepaard met versterking van de ervaren sociale dwang en zelf
opgelegde dwang tot terughoudendheid, volgens Bourdieu ten behoeve van slankheid en 
distinctie (ibid: 185). 

Zelfbeperking, door Bourdieu ascetisme genoemd, wordt het sterkst opgemerkt bij 
bepaalde categorieën hoog opgeleiden, de zogenaamde stijgende petits bourgeois. 
Bourdieu noemt hiervan als voorbeeld leidinggevenden in de overheidssector en 
middelbare schooldocenten. Hij ziet hun terughoudendheid (ze gaan bijvoorbeeld naar 
goedkope vormen van avant-gardistisch toneel) als onderdeel van hun strategie om 
hogerop te komen. Zij proberen met bescheiden financiële middelen maximale sociale 
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winst te behalen. Ook beschrijft hij dat ze hun consumptie (en kindertal) beperken om de 
volgende generatie de kans te geven sociaal te stijgen (ibid: 318-368). 

Zoals uit de beschrijvingen van het civilisatieproces vanaf de late Middeleeuwen, 
van Zuidaziatische sanskritisatie en hedendaagse Franse distinctie naar voren kwam is de 
dynamiek van gedrags- en consumptiestandaarden verbonden met onderscheidingsdrang en 
prestigestrijd. Of mensen terughoudend consumeren om zich te onderscheiden hangt af 
van hun machtsbronnen en de algemene verdeling van die machtsbronnen. Als meer 
groepen welgesteld zijn, kan onderlinge prestigestrijd op bepaalde terreinen plaatsvinden 
via zelfbeperking in plaats van via opzichtige consumptie. Hiermee kunnen groepen 
proberen hun positie te verbeteren of te handhaven. Groepen met een langer gevestigde 
macht of met andere exclusieve machtsbronnen kunnen uit strategische overwegingen die 
beter proberen uit te buiten. Bepaalde segmenten van de hogere en middenklasse 
gebruiken terughoudendheid om hun positie te handhaven of verbeteren omdat deze 
methode het best past bij hun machtsmiddelen. 

Uit Bourdieus studie over hedendaags Frankrijk komen de stijgende petits 
bourgeois naar voren als terughoudende consumenten. In Elias' studie is te lezen dat het 
in de zestiende tot negentiende eeuw de adel was die zich terughoudend gedroeg om zijn 
distinctieve positie tegenover de burgerij te behouden. In navolging gedroegen burgers 
zich terughoudend omdat ze in de richting van de adel wilden stijgen. Wie gedragsstanda
arden of gedragsmodellen vormen en hoe de verspreiding ervan verloopt is aan 
verandering onderhevig. De vraag naar het maatschappelijke verdelingsproces is een 
ingewikkelde kwestie, die voortdurend empirisch onderzoek vereist. De verspreiding 
hoeft, zoals in het vorige hoofdstuk al opgemerkt, niet altijd van hoog naar laag te 
verlopen. Elias merkt op dat verschijnselen in verschillende richtingen kunnen verspreiden 
naar gelang de maatschappelijke structuur. 

Het verbreid raken van modellen vanuit één sociale eenheid over andere is 
een van de belangrijkste deelbewegingen die zich in het civilisatieproces 
voordoen. Nu eens gebeurt dat vanuit het centrum, van een samenleving 
naar haar periferie, bijvoorbeeld van het Parijse hof naar andere hoven, dan 
weer binnen dezelfde politiek-maatschappelijke eenheden van hoog naar 
laag en van laag naar hoog zoals in Frankrijk of Saksen. (..) blijkbaar 
scheppen de structuren en de ontwikkeling van de Franse samenleving 
geleidelijk bij steeds breder lagen van de bevolking een bereidheid en een 
verlangen om deze in de bovenlaag gevormde modellen over te nemen 
(Elias [1939] 1982 deel 1:156). 

Gedragsstandaarden kunnen zich naar gelang de structuur en de ontwikkeling van 
een samenleving op verschillende manieren verspreiden. Uit Bourdieus studie over 
hedendaags Frankrijk is wat betreft smaak een bepaalde trickle down af te lezen, volgens 
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een op cultureel vermogen gebaseerde maatschappelijke hiërarchie. De culturele elite 
bepaalt de goede smaak; zij is hierbij de avant-garde, op sobere wijze gevolgd door de 
stijgende petite bourgeoisie met cultureel vermogen. Pas later als de avant-gardistische 
smaak breder geaccepteerd is, neemt de economische elite deze over. 

In hoeverre cultureel georiënteerde hogere statusgroepen die mogelijk tot 
terughoudendheid neigen in Nederland toonaangevend zijn, hangt af van de 
maatschappelijke structuur en veranderingen daarin. In een vergelijkende studie naar 
distinctie of boundary work binnen de hoogste lagen in de Verenigde Staten en Frankrijk 
kwam naar voren dat onder Fransen een veel grotere nadruk op culturele waarden bestaat 
(Lamont 1992). In vergelijking blijken in Frankrijk mannen uit de hoogste statusgroepen 
(zichzelf en) elkaar meer te beoordelen op hun culturele vermogen en culturele waarden 
dan in de Verenigde Staten. Lamont brengt dit in verband met de bijzonder sterke positie 
die de Franse cul'urele elite inneemt en koppelt dit aan structurele factoren in de Franse 
samenleving. Vanwege Frankrijks sterke centralistische staatsvorm en onderwijsstelsel en 
de omvangrijke overheidssector is Parijs van oudsher het nationale culturele centrum en 
heeft de culturele elite belangrijke machtsposities. Er is een hecht wereldje van 
intellectueel en cultureel georiënteerden die redelijk onafhankelijk van het 
marktmechanisme opereren en een grote invloed hebben op de publieke opinie. De 
waardering voor culturele smaak is zo een afspiegeling van de macht van de culturele 
sector in een samenleving. Frankrijk heeft bijvoorbeeld in vergelijking met de Verenigde 
Staten een grotere en machtigere culturele en publieke sector (Lamont 1992). 

Upperclass Amerikanen blijken elkaar meer op hun economische positie te 
beoordelen. In deze 'open' samenleving ligt de nadruk meer op prestatie en gelijke kansen 
voor iedereen en minder op gevestigde posities. In de Verenigde Staten bestaat meer 
geografische en sociale mobiliteit. Intellectuelen zijn veel minder invloedrijk door de 
grotere greep van de commercie op de massamedia. De V.S. heeft niet zoals Frankrijk 
een cultureel centrum noch een gecentraliseerd onderwijsstelsel (ibid: 148). 

De Nederlandse situatie lijkt zich tussen de omschrijvingen van beide landen te 
bevinden. Nederland is meer internationaal georiënteerd en minder cultureel op zichzelf 
betrokken dan Frankrijk en is van oudsher geen centralistische staat en heeft een 
zwakkere aristocratie en is minder traditionalistisch. Er geldt in Nederland meer een 
egalitaire ideologie. Herhaaldelijk wordt bijvoorbeeld publiekelijk de klacht geuit 'dat in 
ons land niemand boven het maaiveld uit mag steken'. Evenals Frankrijk hebben we een 
omvangrijke overheidssector, één onderwijssysteem en een tamelijk onafhankelijk, 
alhoewel bedreigd en commercialiserend net van massamedia, waarin de culturele sector 
invloedrijk is. 

Binnen de veranderende sociale stratificatie in Nederland lijkt de belangrijke, 
toonaangevende positie van hoger opgeleiden te worden behouden en versterkt. 
Aanwijzingen vormen het sterk stijgende opleidingsniveau en de druk op mensen om zich 
hoog op te leiden. Onderwijs is in een gebureaucratiseerde samenlevingen als Nederland 
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steeds meer het kanaal geworden van sociale mobiliteit en machtsverdeling (Wilterdink 
1993:209-219). Het hoge beroepsprestige dat steeds toegekend wordt aan de hoogst 
opgeleiden is, ondanks de kanttekeningen die men kan maken bij de betekenis van 
beroepsprestigeladders, een andere indicatie. Dit alles zijn aanwijzingen van een hoge 
maatschappelijke waardering van hoger opgeleiden en van een algemene oriëntatie op de 
hoger opgeleiden en hun waardepatroon en op wetenschappelijke kennis (cf. De Vries 
1993). Het grote belang dat in Nederland gehecht wordt aan opleiding en cultuur is 
minder dan in Frankrijk gebonden aan traditie en nationalisme. 

Zoals gezegd is empirisch onderzoek vereist. Om een idee te krijgen welke rol 
hogere statusgroepen in Nederland spelen bij de navolging van terughoudendheid blik ik 
terug en bestudeer een recent geval. Ik heb een case-study over rookgedrag in Nederland 
uitgevoerd. In de rest van dit hoofdstuk wordt bekeken hoe dit geval van selectieve 
consumptiebeperking navolging heeft gekregen. 

2 Rookgedrag: een voorbeeld van consumptiebeperking. 

Sigaretten vormen een uitzondering binnen de verbruiksgoederen. Een groeiend aantal 
consumenten is de laatste decennia van de consumptie ervan gaan afzien. Ontwikkelingen 
in rookgedrag zijn goed gedocumenteerd. Deze case study is gebaseerd op veel korte 
artikelen uit medische en epidemiologische tijdschriften. Daarin wordt rookgedrag 
beschreven in termen van prevalentie van het roken uitgedrukt in rokerspercentages onder 
verschillende bevolkingscategorieën, onderscheiden naar leeftijd, geslacht en sociale 
klasse. Om de kloof te overbruggen tussen percentages en mensen en om de interpretatie 
van statistische gegevens te vergemakkelijken, heb ik enkele rokers, niet-rokers en ex-
rokers geïnterviewd. 

De centrale vragen over rookgedrag corresponderen met de algemene 
onderzoeksvragen: onder welke voorwaarden beperken mensen hun consumptie en hoe 
verspreidt consumptiebeperking zich? Speciale aandacht gaat uit naar de betekenis van 
sociale stratificatie en status in de verspreiding van gedragsstandaarden wat betreft roken. 
Was status van belang voor de verandering in rookgedrag en heeft het niet-roken zich 
verspreid volgens een trickle clown-proces zoals Goudsblom (1992:234) en Van Daalen 
(1990:64-5) beweren? 

Het begin van de tabaksconsumptie in Europa wordt 500 jaar geleden gesitueerd 
met Columbus' expeditie naar Midden-Amerika. De massaconsumptie van tabak in de nu 
meest gangbare vorm van sigaretten is op gang gekomen na de mechanisatie van de 
produktie vanaf eind vorige eeuw en de daarop volgende opkomst van de 
sigarettenindustrie (Bulthuis 1992). In de verspreiding van het roken van sigaretten 
hebben oorlogen, zoals de Krimoorlog en de twee wereldoorlogen, en de daarop volgende 
vredesluitingen een grote rol gespeeld. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
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hebben bevrijdende soldaten die sigaretten uitdeelden Amerikaanse sigaretten populair 

gemaakt en na de Eerste Wereldoorlog waren Engelse sigaretten zeer in trek (Bulthuis 

1992). 
De reputatie en betekenis van sigaretten en rokers is steeds wisselend en 

controversieel geweest. De algemene maatschappelijke waardering van roken en rokers 
houdt mede verband met de maatschappelijke status van meerderheid van de gebruikers. 
Eind vorige eeuw werd in de Verenigde Staten de sigaret geassocieerd met lagere klassen, 
terwijl sigaren en pijp juist verbonden waren met de hogere klassen (Troyer 1983:32). Bij 
vrouwen werd begin deze eeuw roken enerzijds met prostitutie geassocieerd en anderzijds 
gold het als chique en werelds (ibid:32-3; Bulthuis 1992:70). 

Ook individuele gebruikers verlenen mede door de manier waarop de situatie 
waarin ze roken een zekere betekenis en prestige aan roken en het rookartikel. Een door 
mij geïnterviewde gaf treffend een verschil tussen rokers van hoge en lage klasse weer. 
'Als mensen van hogere klasse roken, weten ze er een positieve draai aan te geven. 
Roken heeft dan net als drank iets van de levensstijl van een Bohémien. Als mensen van 
lagere klassen roken, is dat niets bijzonders. Ze roken gewoon omdat ze het niet willen 
laten, het heeft geen bepaalde betekenis.' Afhankelijk van de gebruiker kan met een 
sigaret mannelijkheid (stoerheid) of vrouwelijkheid (elegantie), deftigheid of vulgariteit 
uitgedrukt worden. Een (bepaald type) pijp, sigaar of sigaret kan iemands persoonlijke 
identiteit onderstrepen. Ook is de betekenis en waardering van de sigaret 
situatiegebonden. Roken op een feestje is totaal iets anders dan roken tijdens een 
vergadering. 

Troyer en Marlde (1983) die de reputatie van sigaretten in de Verenigde Staten 
onderzochten, hebben de wisselende reputatie van roken beschreven als resultaat van een 
voortdurende controverse tussen belangengroepen. Ook medisch gezien zijn de meningen 
over roken sterk verdeeld geweest. In een bioscoopreclame uit 1931 werd verkondigd dat 
men met een bepaald sigarettenmerk wel honderd jaar kon worden. Er zijn tot in deze 
eeuw artsen geweest die beweerden dat roken juist gunstig was voor de gezondheid. Eind 
jaren vijftig drong pas in kringen van wetenschap en politiek door dat roken een 
zogenaamde 'riskante gewoonte' was. 

De Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Gezondheid erkende in een 
persbericht van 8 maart 1957 voor het eerst de gevaren van roken voor de 
volksgezondheid (Van Reek 1984:50). De aanleiding vormde het verschijnen van een 
rapport over roken en longkanker. Sinds 1958 wordt er regelmatig onderzoek verricht 
naar het rookgedrag van Nederlanders en zijn er systematische gegevens bekend over het 
aantal rokers en hun demografische achtergronden. 

Roken is van een gewoonte van de meerderheid veranderd in een gewoonte van 
een minderheid. In 1958 rookte 60 procent van de bevolking, in 1993 slechts 33 procent. 
Volgens Marsman was roken in 1975 in tegenstelling tot neus peuteren en duim zuigen, 
nog een sociaal geaccepteerde vorm van affectregulering. Rokende TV-presentatoren in 

74 



Tabel I Percentage rokers per leeftijdsgroep naar geslacht 1958-1997  
15-19 jr 20-34 jr 35-49 jr 50-64 jr 65* Totaal 15-65+ 

M V 
% % 

M V M V M V M V M V Totaal 

% % % % •/= % % % % % % 
1958 - . 91 46 91 32 89 18 88 . 5 90 29 60 
lg« . 78 45 85 38 «1 20 76 3 82 32 57 
967 58 57 79 58 80 46 82 26 83 13 78 42 60 
Ho 55 57 77 57 77 48 78 27 74 13 75 42 59 
975 46 48 68 58 69 47 68 29 66 12 66 40 S3 
979 29 39 56 52 58 40 61 30 47 13 52 38 45 
980 30 31 56 44 54 38 56 28 52 11 52 34 43 
10R1 27 30 49 48 50 39 51 28 51 13 47 36 41 
I« 18 27 4i 45 « 36 45 27 43 13 41 33 37 
liM 23 28 46 48 50 39 47 25 41 12 44 35 40 
19S4 17 
1985 22 
1986 22 22 
1987 21 22 
1988 19 
1989 17 

24 48 44 48 36 49 29 43 13 44 33 39 
23 46 44 48 39 47 29 42 13 43 34 39 

46 45 46 37 45 29 41 12 42 34 38 
41 42 47 37 44 31 39 12 41 33 37 

19 39 38 41 34 39 25 35 11 37 29 33 
20 37 35 42 35 37 26 34 13 36 29 33 

1990 21 21 41 38 43 36 41 29 34 12 39 31 35 
1991 22 19 

]tll 24 20 W 35 45 35 38 27 30 13 37 30 33 
1994 24 22 37 33 40 35 36 27 29 13 36 29 33 
1995 25 21 
1996 26 
1997 26 

39 37 43 37 40 28 33 13 38 30 34 
21 38 37 43 38 40 28 32 14 38 31 34 

40 31 40 35 38 27 30 13 37 30 33 
37 33 40 35 36 27 29 13 36 29 33 
42 36 43 38 38 27 32 14 39 31 35 

23 43 36 43 39 38 28 32 15 39 32 35 
25 39 34 41 37 35 27 28 14 37 30 33 

Bron- Stichting Volksgezondheid en Roken: NIPO-enquêtes naar roken onder volwassenen, 1979-1997; Gatourek, "Riskante 
gewoonten- (1958); NOP- & TON-enquêtes (l963-1975).Deze gegevens zijn sinds 1980 gebaseerd op steekproeven van N=10 à 20.000 

- De in deze tabel vermelde percentages voor 15-19 langen verschillen met die in tabel 2 wegens een verschil in onderzoekmethodiek. 
Zie voor een toelichting het jaarverslag 1992-

actualiteitenrubrieken of rokende docenten in de klas waren twintig jaar geleden gewoon 
(Marsman 1975:10,11,22,25). Nu vormen rokende televisiepresentatoren een uitzondering 
en is het leerkrachten niet langer toegestaan te roken. In twintig jaar is de sociale 
acceptatie sterk verminderd. Roken, eens algemeen ingeburgerd, is nu bij grote 
categorieën en in vele situaties niet vanzelfsprekend meer. 

In de periode vanaf eind jaren 1950 hebben zich behalve veranderingen in de 
berichtgeving over en waardering van het roken, ook veranderingen voorgedaan in de 
sigarettenconsumptie zelf. De sigarettenconsumptie veranderde in Nederland en andere 
Europese landen op vier manieren. Ten eerste is, zoals voor Nederland af te lezen uit 
Tabel 1, het percentage rokers afgenomen. Alleen in Italië groeide, ondanks een 
advertentieverbod voor sigaretten, het percentage rokers (BEUC News 1983 nr 20 
dossier). De neergaande trend in Nederland omvat verschillende ontwikkelingen, zoals 
een toename van rokers die stoppen en een afname van mensen die beginnen te roken. 
Verschuivingen in rookgedrag vinden zowel binnen als tussen generaties plaats. 

Ten tweede zijn, zoals uit Afbeelding 1 blijkt, in Nederland de trends in 
rookgedrag voor mannen en vrouwen verschillend. In ons land en daarbuiten heeft het 
rookgedrag van mannen en vrouwen zich verschillend ontwikkeld. Vrouwen zijn in de 
jaren zestig en zeventig meer gaan roken, terwijl mannen minder gingen roken. In 
Nederland is in vergelijking met andere Europese landen het verschil tussen de mannelijke 
en vrouwelijke tendens zelfs groter: een lager percentage mannen en een hoger percentage 
vrouwen rookt. Nu rookt ongeveer een even hoog percentage mannen als vrouwen 
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(Stivoro 1994). 
Ten derde is in Nederland evenals 

in andere Europese landen de consumptie 
per roker gegroeid. Slechts in België en 
Groot-Brittannië neemt de individuele 
consumptie af. Qua hoeveelheid 
sigaretten horen Nederlandse rokers tot 
de middenmoot. In 1980 rookten 
Nederlandse rokers dagelijks net als 
Duitsers en Belgen gemiddeld ongeveer 
21 sigaretten. Italianen, Fransen, Denen 
en Britten rookten minder namelijk 
respectievelijk 16, 17 18 en 20 sigaretten 
en Ieren rookten meer namelijk 26,5 
sigaretten gemiddeld per dag (BEUC News 1983 nr20 dossier). 

Ten vierde is het roken op minder plaatsen mogelijk geworden. Daarnaast is het 
publieke presenteren van roken aan banden gelegd, bepaalde positieve associaties mogen 
niet meer en het vertonen van roken is verbannen van plaatsen waar het ervoor gewoon was 
zoals in televisiereclames. Hier volgt allereerst een beschrijving van de georganiseerde 
activiteiten en maatregelen die waarschijnlijk bijgedragen hebben aan de neergang van het 
roken. 

Afbeelding 1 Percentage rokers naar geslacht 
1958-1997. Bron: Stivoro 1997 
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3 Roken onder groeiende sociale druk 

De plaatsen waar mensen mogen roken en het tonen van roken in reclame is aan 

banden gelegd. Deze maatregelen zijn gedeeltelijk het resultaat van de verspreiding van 

kennis over de gezondheidsrisico's van roken. In wetenschap en politiek werd pas aan het 

einde van de jaren vijftig bekend dat roken een riskante gewoonte was. In 1957 erkende 

voor het eerst een Nederlandse minister de risico's van roken voor de publieke gezondheid 

op basis van een rapport over roken en longkanker. Sindsdien is anti-rook informatie 

verspreid en is de groei in het gebruik van tabak afgenomen (Van Reek 1984). 

In 1964 startte de beroemde arts Meinsma, als directeur van een 

kankerbestrijdingsorganisatie een tienjarige televisiecampagne. In datzelfde jaar verzocht de 

regering leraren op openbare scholen niet meer te roken en besloot de tabaksindustrie tabak 

niet langer in verband te brengen met goede gezondheid (Baan 1986). Tot op zekere hoogte 

moet de daling van de tabaksconsumptie dat jaar worden toegeschreven aan de negatieve 

publiciteit over roken. De verspreiding van voorlichting en de invoering van 

overheidsmaatregelen hebben ongetwijfeld een negatieve invloed gehad op het roken. In 
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hetzelfde jaar werd de accijns en belasting op tabak met meer dan twee procent verhoogd. 
Een accijnsverhoging van tenminste twee procent vond ook plaats in 1955, 1966, 1978 en 
1980. Dit verlaagde steeds tijdelijk de aankopen ten opzichte van het voorafgaande jaar. 
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat mensen niet om financiële redenen ophouden te 
roken. Extra zakgeld of inkomensstijging leiden er ook niet toe dat mensen meer gaan 
roken (Van Reek 1984: 46). Hoge prijzen kunnen wel bijdragen aan de motivatie om 
minder te roken of ermee te stoppen. 

In 1977 werden er twee anti-rookorganisaties opgericht. Eén daarvan, de Club 
Actieve Niet-rokers (sinds enkele jaren Clean Air Now) is een belangengroep van niet-
rokers die niet-rokers ondersteunt in hun strijd tegen de overlast van tabaksrook. De 
andere organisatie, de Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro) is opgericht door het 
Ministerie van Volksgezondheid en door organisaties voor de bestrijding van astma, hart
en vaatziekten en kanker. Deze organisatie verschaft publieksvoorlichting en bewerkt de 
regering. Beide organisaties voeren sinds 1977 campagnes uit gericht op rokers, 
tabaksproducenten en regering. 

In 1979 nam de Nederlandse regering de beperking van tabaksgebruik aan als 
officiële doelstelling. De regering en industrie hebben verscheidene maatregelen 
getroffen. In 1980 werd reclame voor tabak niet verboden op radio en televisie. Onder 
maatschappelijke druk deed de tabaksindustrie ook aan zelfregulering. In 1982 besloot de 
tabaksindustrie zijn reclamecode te veranderen en in tabaksreclames niet langer mensen 
op te laten treden die jonger zijn dan vijfentwintig. In 1987 stelde de overheid een 
waarschuwing op pakjes sigaretten verplicht en vanaf 1990 legde ze het roken in openbare 
gebouwen aan banden. 

Het verbod op tabaksreclame op televisie verminderde het aantal beelden van 
rokende mensen op televisie. Tegelijk zijn echter de reclameuitgaven van de 
tabaksindustrie gestegen en heeft reclame zich van radio en televisie verplaatst naar 
bioscopen, reclameborden en sponsoractiviteiten. De tabaksindustrie heeft, een 
tegenoffensief gelanceerd 'ter verdediging van de rechten van rokers' en vanzelfsprekend 
van hun eigenbelang. Er wordt in advertenties en op reclameborden gepoogd de 
tegenstelling tussen rokers en niet-rokers te verkleinen door begrip te vragen voor rokers. 
Deze campagne is een reactie op de verandering in de getalsmatige verhouding tussen 
rokers en niet-rokers, waarbij de laatsten de overhand hebben gekregen en op het 
beschikbaar komen van informatie over de gezondheidsrisico's van 'meeroken'. 

De laatste jaren is de aandacht voor de gezondheidsrisico's van het passief roken 
of van second hand smoke toegenomen. Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen 
beschikbaar gekomen die aantonen dat het ongezond is om in een rokerige omgeving te 
verblijven. Niet-rokers hebben niet alleen overlast van andermans rook, ze lopen er ook 
gezondheidsrisico's door. Terwijl anti-rookcampagnes er enkele jaren geleden vooral op 
gericht waren rokers over te halen om te stoppen en (vooral jongere) niet-rokers te 
stimuleren om niet te gaan roken, oefenen ze nu ook indirecte druk uit op rokers vanwege 
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de schadelijkheid van hun rook voor derden. Ze geven niet-rokers de mogelijkheid druk 
uit te oefenen op rokers. Dit kan doordat rokers een getalsmatige minderheid zijn 
geworden. 

Roken is dus de laatste decennia in toenemende mate het onderwerp van 
maatschappelijke controverse geworden. Sinds eind jaren vijftig is de schadelijkheid van 
roken bekend geworden en twintig jaar later heeft de overheid bestrijding van roken tot 
haar doelstellingen verklaard. Ondertussen profiteert de overheid van de accijnsinkomsten 
uit de verkoop van tabak. De industrie en handel reageert op de anti-rookactiviteiten van 
overheid en organisaties door zelfregulering, maar ook door inventief de regels te 
omzeilen. 

De interventies die vooral sinds eind jaren zeventig hebben plaatsgevonden hebben 
het beeld en de praktijk van roken beïnvloed. Zij hebben het terugdringen van roken 
bevorderd. Onderzoekers zijn er echter niet in geslaagd het effect van maatregelen en 
campagnes op het rookgedrag vast te stellen. Ondertussen gingen er namelijk ook allerlei 
macro-effecten uit van prijsstijgingen en van maatschappelijke ontwikkelingen als de 
vrouwenemancipatie (Van Reek 1984). 

4 Meer mensen stoppen met roken, minder beginnen er aan 

Tegen de achtergrond van deze openbare strijd hebben zich binnen de bevolking 
verschillende ontwikkelingen voltrokken. Hoe hebben verschillende bevolkingscategorieën 
gereageerd op de voorlichting en op de veranderende maatregelen? 

Ophouden met roken is niet nieuw. De meeste mensen die beginnen te roken doen 
dat op jonge leeftijd. Veel rokers stoppen wanneer ze ouder worden. Vanaf 1958 is het 
stoppen met roken in Nederland echter toegenomen. Tabel II toont de stijging van het 
aantal vroegere rokers. 
Stoppen met roken is een 
veelvoorkomend verschijnsel en een 
gewoon onderdeel van onze cultuur 
geworden. Bij een stoppoging kan 
men zich tegenwoordig laten steunen 
door 'alternatieve' middelen zoals 
hypnose en acupunctuur. Men kan 
ook de anti-rooklijn van Stivoro 
bellen of op doktersrecept 

nicotinekauwgum verkrijgen. Stoppen met roken met de jaarwisseling is één van de 
bekendste rituele vormen. Stoppen met roken gaat gemakkelijker als men het met anderen 
doet. Daarom beveelt de Stichting Volksgezondheid en Roken in haar folders aan 'zo 
mogelijk gelijk met iemand anders te stoppen'. Zelfs wanneer de ander weer zou 
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Tabel II Percentages vroegere rokers 1958-
1987 

1958 1972 1982 1987 
mannen 6% 18% 31 % 28 % 
vrouwen 6% 14% 22% 19% 

Bronnen: Van Re ek 1984b: 385 
Van Re ek 1992:73 



beginnen met roken staat de volhouder niet alleen. Het verbond kan voortduren ook als de 
één weer begint. Als een persoon het roken hervat, kan dat zelfs de wilskracht van de 
ander versterken. 

Hoewel rookgedrag door anderen wordt beïnvloed, wordt zoals Van Reek 
constateerde stoppen met roken als iets individueels beleefd (1987:367). In mijn 
interviews beriepen degenen die gestopt waren zich ook vooral op hun wilskracht die zo 
zeggen zij geheel of vooral uit zichzelf putten. De man die zich na twintig jaar nog 
herinnert dat hij het besluit nooit meer te roken niet eens zijn vrouw vertelde lijkt deze 
beslissing persoonlijk genomen te hebben. Dat hij het voor zich hield was uitzonderlijk en 
daarmee erg demonstratief. 

Een andere stopper merkte op dat veel mensen in haar omgeving in dezelfde 
periode als zij gestopt waren. Steeds vaker voelde zij zich asociaal en verslaafd. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat een rokende partner de kansen op stoppen sterk verkleint 
(Kok 1982:408). De sociale omgeving hoeft echter niet ondersteunend te zijn, zoals een 
geïnterviewde me vertelde: 'Als je met roken stopt, bieden rokers je vaak een sigaret 
aan.' 

Waarom stoppen mensen met roken? In een onderzoek onder geslaagde en niet 
geslaagde stoppers bleken ze allen gelijksoortige motivaties te hebben gehad: gezondheid. 
Succesvolle stoppers echter werden hierdoor nog vaker gemotiveerd en wilden vaker een 
goed voorbeeld geven aan anderen. Mensen wier stoppogingen gefaald hadden wilden 
vaker anderen bewijzen dat ze konden stoppen of hadden een weddenschap (Kok 
1982:408). 

Ophouden met roken is een interessant verschijnsel omdat mensen een gewoonte 
opgeven waaraan ze verslaafd of tenminste gewend zijn. De manier waarop velen deze 
consumptie achter zich gelaten hebben en de mechanismen die daarbij een rol spelen 
verschaffen inzichten die van toepassing kunnen zijn op de verspreiding van matiging of 
onthouding van consumptiegewoonten die milieubelastend geacht worden. Niet zozeer 
wetenschappelijke informatie maar sociale druk die uitgaat van overheden, massamedia, 
maatregelen en de directe sociale omgeving blijken van belang bij het stoppen met roken. 
De afname van het aantal rokers moet vooral worden toegeschreven aan het teruglopen 
van het aantal beginners (Kok 1982:402). Het percentage rokers onder 15- tot 19-jarigen 
nam af van 58 procent in 1967 naar rond de 20 procent in 1991 ( zie tabel I). Steeds 
minder jongeren beginnen te roken. Als ze gaan roken doen ze het naar verhouding meer 
op latere leeftijd. Omdat de laatste decennia rokende jongens in de leeftijd 15-19 jaar zijn 
afgenomen kun je zeggen dat mannen naar verhouding later gaan roken. Een afname van 
de zeer jonge rokende jongens is ook op zeer lange termijn aan te wijzen. In de periode 
1907-1926 rookten 26 procent van de jongens van 6 en 7 jaar in 1983 was dat minder dan 
5 procent (Van Reek, Drop & Joosten 1985:74). Vrouwen beginnen in vergelijking met 
mannen op jongere leeftijd te roken. 

Hoe en waarom beginnen jongeren te roken? De meeste jongeren roken hun eerste 
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sigaretten om volwassen te lijken, erbij te horen, stoer of populair te zijn. In een 
onderzoek naar de mening van 10- tot 15-jarigen over roken bleken jongeren naarmate ze 
ouder werden, sterker een aantal voordelen aan roken te verbinden, zoals gezelligheid, 
iets leuks doen, zich ontspannen voelen en minder gepest worden. Als ze ouder worden 
zijn ze geneigd minder belang te hechten aan de nadelen van roken zoals de stank, de 
overlast en het hoesten. Een belangrijke verandering daarbij is dat er op hogere leeftijd in 
hun omgeving door meer personen -leeftijdsgenoten- wordt gerookt. Een klimaat waar 
velen roken maakt dat jongeren minder belang hechten aan de nadelen van roken en meer 
aan de voordelen ervan (De Vries 1987:165-170). 

Het rookgedrag in hun sociale omgeving is zeer belangrijk zo niet doorslaggevend 
voor de kans dat jongeren gaan roken. Uit internationale onderzoeken is gebleken dat 
anti-rookcampagnes zelfs geen effect hebben als ze gericht zijn op jongeren die in een 
omgeving verkeren met veel rokende leeftijdsgenoten. Als bepaalde groepen jongeren 
minder gaan roken moet dat volgens Van Reek, Drop en Joosten (1985:75) waarschijnlijk 
vooral aan de invloed van het rookgedrag van leeftijdsgenoten in hun omgeving 
toegeschreven worden. 

Kinderen op hogere schooltypen roken minder. In 1984 rookte op het LBO, 
MAVO, HAVO en VWO respectievelijk 23, 14, 12 en 8 procent van de leerlingen (Van 
Reek, Drop en Joosten 1985:76). Op de verschillende onderwijstypen die vaak tamelijk 
gesloten kringen vormen waarbinnen leerlingen vooral met elkaar optrekken, is roken in 
verschillende mate gangbaar en geaccepteerd. In een omgeving waar veel wordt gerookt, 
zal roken niet makkelijk afnemen en waar weinig wordt gerookt lijkt het omgekeerde te 
gelden. Als dat zo is kan men spreken van een zichzelf versterkende trend. 

5 Groei van de individuele consumptie 

Ondanks een afname van het aantal rokers, is niet in alle opzichten sprake van matiging. 
De consumptie per roker is zoals Tabel III toont gegroeid. Zij die roken doen dat -in 
ieder geval kwantitatief gezien- met minder terughoudendheid2. Tegelijk is de consumptie 
van tabak aan allerlei beperkende maatregelen onderhevig. In allerlei openbare ruimten, in 
scholen, vaak tijdens vergaderingen en dergelijke, is het verboden te roken. De plaatsen 
waar rokers ongestoord kunnen roken zijn zodanig afgenomen en ingeperkt dat men zich 
afvraagt hoe rokers er hedentendage in slagen steeds meer sigaretten te roken. 

Op langere en kortere termijn heeft verandering van de sigaret zelf aan de 
verhoging van de tabaksconsumptie bijgedragen. Door het mengen van verschillende 
tabakssoorten en toevoegingen van aromatische en smaakstoffen is de scherpe rook van 

: De daling de laatste twee jaar wordt door de tabaksindustrie in verband gebracht met recent opcekomen 
tabaksmokkel. 
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Tabel III Aantal gerookte en verkochte sigaretten 1958- 1997 

dagel jkse consumptie per roker jaarlijkse 
mannen vrouwen beiden verkoop 

1958 18 8 
1967 12,9 25,7 miljard 
1972 20 12 
1981 23 19 21,2 35,9 miljard 
1983 24,5 40,4 miljard 
1987 20,7 33,2 miljard 
1991 23,8 35,8 miljard 
1993 20,4 30,2 miljard 
1995 20,1 31,6 miljard 
1997 19,5 30,3 miljard 

bronnen: Van Reek 1983:100, Stivoro Jaarverslag 1994 en Stivoro Jaarverslag 1997 

tabak de laatste eeuw verzacht, hierdoor wordt er nu meer geïnhaleerd dan vroeger. De 
komst van de filtersigaretten in de jaren zestig en daarna van sigaretten met een laag 
nicotinegehalte maakte het voor rokers nodig meer te roken om dezelfde hoeveelheid 
nicotine naar binnen te krijgen (Stivoro 1990:22). 

De Wet van Behoud van Ellende3 duikt hier op. Ondanks de positieve 
ontwikkelingen van de afname van het aantal rokers en de komst van de nicotine-arme 
sigaret blijft ellende van rook en nicotine behouden. De rokers hebben behoud van 
nicotine-ellende en toename van financiële misère. En de samenleving heeft, ondanks 
afname van het aantal rokers, behoud van rookoverlast. 

Een aanvullende verklaring voor de toegenomen consumptie per roker is wellicht 
de gewoonte om de sigaret niet meer geheel op te roken. Door de gestegen welvaart 
worden vaker half opgerookte sigaretten weggegooid. Het is geheel uit de tijd om een half 
opgerookte sigaret terug te stoppen in het pakje. De toename van de plaatsen waar men 
niet mag roken, en dus een aangestoken sigaret moet uitdrukken, werkt dit misschien ook 
in de hand. 

Mogelijke onbetrouwbaarheid van de enquête-antwoorden op de vragen of men 
rookt en hoeveel, is aanleiding om de enorme groei van de individuele consumptie te 
betwijfelen. Toen in 1958 de resultaten van enquêtecijfers over aantallen gerookte 
sigaretten werden vergeleken met de produktiecijfers leverde dat nog geen verschil op. In 
1972 bleek echter een onderrapportage van de consumptie van 23 procent en in 1981 van 
32 procent! (Van Reek 1983:99). In de Verenigde Staten gaven ondervraagden ook te 
weinig gerookte sigaretten op (Van Reek 1984a:386) Bij de correctie voor de 
onderrapportage worden in Nederland de te weinig opgegeven sigaretten verdeeld over het 
aantal gerapporteerde rokers. In enquête-onderzoek door het NIPO geeft in 1991 67 

3 Peters 1973 geciteerd in Teilegen en Wolsink 1992. 
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procent van de rokers te kennen minder te roken dan 18 sigaretten en rookt de 
gemiddelde roker 14 sigaretten. Volgens Stivoro die corrigeert voor onderrapportage 
consumeren rokers in 1991 echter gemiddeld 23,8 sigaretten per dag (Stivoro 1994:14). 
De onderrapportage van het aantal sigaretten schrijft men daarom toe aan sociale 
wenselijkheid. Het sociaal gewenste antwoord zou zijn weinig te roken (Van Reek 
1984a:386). 

Een andere mogelijkheid is dat gezien het feit dat niet-roken steeds meer sociaal 
wenselijk is, mensen sneller verleid kunnen zijn ten onrechte te antwoorden dat ze niet 
roken. Nu roken niet meer alleen als 'ongezond' maar steeds sterker als asociaal 
afgeschilderd wordt en steeds minder mensen roken, is 'niet-roken' het sociaal gewenste 
antwoord4. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie dagelijks roken als norm hanteert 
wordt in Nederlandse enquêtes gevraagd of mensen wel eens roken. Deze vaagheid van 
de vraag zou de rol van sociale wenselijkheid bij de beantwoording kunnen vergroten. 

De vraag is in hoeverre de antwoorden in enquêtes over rookgedrag betrouwbaar 
gebleven zijn. In 1958 waren zowel de rokerspercentages als de gerapporteerde 
hoeveelheden nog betrouwbaar. Daarna werden de gerapporteerde hoeveelheden en 
waarschijnlijk ook de rokerspercentages steeds minder betrouwbaar. Het aantal verkochte 
sigaretten zou dan bij de correctie niet alleen aan het aantal gerapporteerde rokers 
toegeschreven moeten worden maar gedeeltelijk ook aan een toenemend aantal 'verborgen 
of gelegenheidsrokers'. De kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de gegevens 
kunnen overigens alleen de enorme omvang van groei van de individuele consumptie in 
twijfel trekken. 

6 Verschillen in de ontwikkeling van rookgedrag naar geslacht en klasse 

In Afbeelding 1 sprongen de totaal verschillende ontwikkelingslijnen van mannelijk en 
vrouwelijk rookgedrag al in het oog. Het rookgedrag van mannen veranderde in de 
periode van eind jaren vijftig tot begin jaren tachtig het meest spectaculair. Toen 
halveerde het percentage rokers. In het begin van die periode onderscheidde een man zich 
door niet te roken; in 1958 rookten immers bijna alle mannen. Binnen de kleine groep 
van mannen uit de hogere sociale klasse en met hogere opleiding waren in 1958 
oververtegenwoordigd onder de niet-rokers. Ophouden met roken kreeg eerder voet aan 

Bij de vergelijking van enkele gegevensbronnen bleken de rokerspercenlages van de NIPO-enquête iets 
lager uit te vallen dan die van andere Nederlandse enquêtes. Dit lag overigens niet aan de vraagstelling, die 
was ongeveer hetzelfde, maar aan de manier waarop men met non respons, en het ondervragen in het bijzijn 
van anderen en met plaatsvervangende interviews was omgesprongen. Er wordt van uit ceeaan dat de 
hoogste percentages het meest betrouwbaar zijn (Swinkels 1990). 
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Afbeelding 2 Percentage rokende mannen (35-49 jr) naar sociale klasse (Gegevens: Van 
Reek) 100 
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de grond onder mannen met hoge status5. 
Het verschil in rokerspercentage tussen mannen van de hoogste en laagste 

statusgroep6 bedroeg in de jaren zestig en zeventig binnen een leeftijdscategorie vaak 15 
tot 20 procentpunt.7 Hoe hoger de welstandsklasse of het opleidingsniveau des te lager 
het rokersgehalte. Het lage percentage rokers van de hoogste statusgroepen werd 8 tot 10 
jaren later door de laagste statusgroepen bereikt. Zoals Afbeelding 2 over mannen in de 
leeftijdsklasse 35 tot 49 jaar toont rookte in 1967 van de hoogste sociale klasse (A) 72 
procent en van de laagste klasse (D) 87 procent. Het lage niveau van de hoogste klasse 
werd door lagere klassen respectievelijk 6, 8 en 11 jaar later bereikt. Dit patroon werd 
binnen elke leeftijdscategorie aangetroffen in de periode 1967-1981. 

Terwijl roken bij mannen een teruglopende zaak was, nam het bij vrouwen toe. 
Toen steeds meer mannen ertoe overgingen niet te roken en het alom bekend was dat 
roken 'slecht' was voor de gezondheid, gingen meer vrouwen roken. Mannen en vrouwen 
gingen meer op elkaar lijken wat betreft aantallen rokers en hun individuele consumptie, 
de contrasten namen af. Waarom? 

In het algemeen waren vrouwenemancipatie en urbanisatie gunstige voorwaarden 
voor het verspreiden van het roken onder vrouwen. Het percentage rooksters was in de 
periode 1958-1970 het hoogst onder vrouwen die in de stad woonden en een hoog 
opleidingsniveau hadden. Volgens Gadourek suggereert dit imitatie in de werksituatie 
(Van Reek 1984a:389). Door grotere arbeidsparticipatie kwamen meer vrouwen op het 

5 Gebaseerd op de gegevens over rookgedrag onder mannen en vrouwen gedifferentieerd naar sociale klasse 
en opleidingsniveau waarop Van Reek zijn artikel 'Rookgedrag in Nederland van 1958-1982' baseerde en 
die hij me beschikbaar heeft gesteld. 
6 Met statusgroep bedoel ik hier sociale klasse of opleidingscategorie. 
7 Als klasse A een 72 procent rokers heeft en klasse D 87 procent is het verschil 15 procentpunt. 
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werk in contact met mannen en gingen hen imiteren. Roken was immers nog steeds een 
gewoonte van de meeste mannen. 

Daarnaast verzwakte verstedelijking de sociale controle die gezorgd had dat 
vrouwen zich aan de sociale norm tot niet-roken hielden. Juist het verzet tegen die norm 
die bepaalde dat roken onvrouwelijk was, bevorderde het roken. Het is niet voor niets dat 
vooral onder jongere vrouwen eind jaren zestig het roken enorm toenam. Het feit dat 
roken een mannengewoonte was en (dus) omgeven met een aura van onafhankelijkheid 
vergrootte de aantrekkingskracht. Ook de oude glans die roken had, omdat het verbonden 
was met oudere chique of goed opgeleide dames, kan niet nadelig zijn geweest voor de 
verbreiding van het roken onder vrouwen in de tijd van hun emancipatie. Bij vrouwen 
ouder dan 50 jaar is, in de periode waarover die gegevens bekend zijn (1958-1981), roken 
steeds met hoge klasse verbonden gebleven. 

Onder jongere vrouwen is er echter een negatief verband gaan ontstaan tussen 
roken en hoge klasse of opleiding. Voor 20-34 jarigen hangt vanaf 1967 roken meer 
samen met lage sociale status en voor 35-49-jarigen sinds de jaren zeventig. Toen is in 
het algemeen het rokerspercentage onder vrouwen gaan dalen. Kennelijk is een tijd lang 
voor veel vrouwen het gezondheidsmotief ondergeschikt geweest aan het sociale motief. 
In hun streven naar status en onafhankelijkheid eigenden ze zich de symbolen daarvan 
toe. 

Deze interpretatie schildert vrouwen af als erg volgzaam. Volgens Jacobson bracht 
de vrouwenemancipatie voor vele vrouwen de spanning van een dubbele belasting van 
huishoudelijk werk en een baan met zich mee. Hierdoor gingen veel vrouwen roken. 
Terwijl gebleken is dat mannen vooral roken als zij zich ontspannen, roken vrouwen 
vooral in gespannen situaties. Omdat vrouwen zichzelf minder toestaan om te drinken of 
gewelddadig te worden zouden ze volgens Jacobson vaker troost zoeken in iets dat alleen 
henzelf schaadt. De producenten hebben goed ingespeeld op de nieuwe behoeften van 
vrouwen aan ontspanning door speciale typen sigaretten voor hen op de markt te brengen 
en reclamecampagnes speciaal op vrouwen te richten (Jacobson 1986). 

Over de periode 1983 tot 1991 zijn de beschikbare gegevens over het verband 
tussen roken en sociale klasse niet onderscheiden naar geslacht. De verschillen in 
rookgedrag tussen de sociale klassen bestaan nog, maar zijn kleiner geworden. Het 
verschil bedraagt nog 10 procentpunt (in de jaren zestig en zeventig 15 tot 20 
procentpunt). Alleen de hoogste sociale klasse en de op één na laagste klasse 
onderscheiden zich nu van de middenmoot, respectievelijk door hun lagere en hogere 
rokerspercentage. Een polarisatie naar opleidingsniveau zoals die zich in de Verenigde 
Staten heeft voorgedaan is in Nederland niet opgetreden. In de V.S. is het 
opleidingsniveau de belangrijkste voorspellende factor geworden voor rookgedrag. Roken 
neemt er onder hoog opgeleiden 5 keer zo snel af als onder laag opgeleiden (Pierce 
1989). 
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De ontwikkelingen uit de laatste drie paragrafen samenvattend, is het aantal rokers 
geslonken door een toename van het aantal mensen dat stopt en een afname van het aantal 
mensen dat begint te roken. Het niet-roken heeft zich hierbij neerwaarts via een 
druppeleffect over de verschillende lagen van de bevolking verspreid (Fallers 1977). De 
individuele consumptie per roker is gegroeid. Doordat minder mannen en meer vrouwen 
zijn gaan roken, is hun rookgedrag steeds meer op elkaar gaan lijken. 

7 Wiens voorbeeld doet volgen? 

Artsen behoren tot de categorie van mensen die het best op de hoogte zijn van de 
gezondheidsrisico's die aan roken verbonden zijn. In het buitenland hebben artsen een 
voortrekkersrol vervuld en zijn vaak als eersten minder gaan roken. 
Gezondheidswetenschappers bedachten aan huisartsen, specialisten, verpleegkundigen en 
onderwijzers op grond van hun beroep een voorbeeldrol toe. Leden van deze 
beroepscategorieën zijn daarom onderzocht op rookgedrag en opvattingen over hun 
voorbeeldrol. 

De rokerspercentages onder artsen en verpleegkundigen hebben echter in 
Nederland lang uitgestoken boven die onder de rest van de bevolking en boven die van 
genoemde beroepsgroepen in veel andere landen. Adriaanse en Van Reek constateerden: 
'In tegenstelling tot vele landen blijken artsen in Nederland geen voorbeeldrol te 
vervullen' (1989:7). Een voorval van tien jaar geleden met mijn huisarts kan dit 
illustreren. 

Ik zat in de wachtkamer toen mijn huisarts Piet de wachtkamer binnen 
kwam lopen op zoek naar shag. Een medepatiënt uit de zelfde oude 
woonwijk als ik kon dat wel waarderen. Hij zei me dat hij de arts daarom 
zo'n leuke gewone vent vond. 

Of werkers in de gezondheidssector het als een beroepsmatige plicht ervaren het goede 
voorbeeld te geven, blijkt nauw samen te hangen met hun eigen rookgewoonten. Uit 
onderzoek kwam naar voren dat rokende artsen en verpleegkundigen hun voorbeeldfunctie 
minder belangrijk vinden. Niet-rokende artsen en verpleegkundigen daarentegen 
benadrukken juist hun voorbeeldfunctie; zij proberen zich te laten voorstaan op hun 
rookgedrag (Adriaanse 1989 en 1991). 

Het percentage rokende Nederlandse artsen is de laatste jaren zeer sterk 
afgenomen (Adriaanse 1990). Typisch is dat ook recent de rol van artsen bij anti
rookactiviteiten groter lijkt te worden (Adriaanse 1987:724). Het is de vraag of het 
rookgedrag van artsen en verpleegkundigen werkelijk van belang is. Roken is in 
Nederland namelijk, ondanks het slechte voorbeeld van de medische stand, afgenomen. 
Dat veel artsen rookten was aan het Nederlandse publiek waarschijnlijk niet bekend. De 
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invloed van mensen in de persoonlijke omgeving is veel groter. Dat veel mannen in de 
leeftijd 50 tot 65 jaar de laatste jaren met roken zijn gestopt op doktersadvies geeft aan 
dat artsen toch een rol kunnen vervullen. 

Ouders hebben als opvoeders per definitie een voorbeeldrol. Een kind met een 
rokende ouder heeft op tienjarige leeftijd naar schatting al 25.000 sigaretten opgestoken 
zien worden. Het kind gaat daardoor de geur van sigaretten met zijn ouders verbinden 
(BEUC news 1983). Een ondervraagde ex-rookster had bij roken nog altijd het beeld voor 
zich uit haar kindertijd van haar moeder die rustig op een stoel van een sigaretje zat te 
genieten en behield de associatie van roken met ontspanning. 

Vooral onder jongeren is onderzocht wie in hun omgeving het rookgedrag 
beïnvloedt. Ouders hebben relatief weinig invloed. Leeftijdsgenoten in de persoon van een 
goede vriend of vriendin en een oudere broer of zus blijken in grote mate invloedrijk. 
Zonder een rokende oudere broer of zus of vriend of vriendin (peer pressure) gaat bijna 
geen enkele jongere roken. De kans dat jongeren bezwijken onder de druk van rokende 
leeftijdsgenoten wordt enigszins verkleind indien hun ouders niet roken (Van Reek, Drop 
& Joosten 1985). Ongeacht of ouders zelf roken of niet kunnen ze hun kinderen 
ontmoedigen te roken door hen te waarschuwen. Of ze kunnen hen aanmoedigen door ze 
sigaretten aan te bieden. In mijn interviews kwam ik enerzijds een vrouw (31 jaar) tegen 
die mede onder druk van haar rokende ouders niet begonnen was te roken en anderzijds 
een leeftijdgenote die -15 jaar geleden nog- de eerste sigaret van haar ouders had kregen. 

Of de veronderstelde voorbeeldrol doeltreffend is of niet, mensen kunnen van 
roken afzien omdat ze hun kinderen of partner tot voorbeeld willen zijn. In gesprekken 
over stoppen met roken heb ik meermalen gemerkt dat de wil om een voorbeeldfunctie te 
vervullen een belangrijke ondersteuning kan zijn bij het stoppen met roken en daarna. 

Een 30-jarige vrouw die al eerder langdurig is gestopt, heeft 4 maanden 
geleden samen met haar vriendin Monica een succesvolle stoppoging 
gedaan. Motivatie is dat het roken zo slecht is voor haar vriendins 
gezondheid, want die krijgt er lichamelijke klachten van. Ze verklaart dat 
het stoppen nu veel makkelijker is omdat de motivatie buiten haarzelf ligt. 

De overtuiging van de vrouw een voorbeeld te zijn, motiveert en sterkt haar. Dat zelfde 
geldt voor ouders en niet-rokende artsen en verpleegkundigen. Een voorwaarde voor de 
bereidheid om die voorbeeldrol te spelen is wel dat het persoonlijk of maatschappelijk 
gewaardeerd moet worden zich 'voorbeeldig' te gedragen. In het geval van de artsen 
stond dat misschien in gespannen verhouding met de nieuwe rol van artsen waarin ze zich 
niet langer boven de patiënten horen te plaatsen. 

Op dit moment wordt die voorbeeldrol in vele kringen steeds meer geaccepteerd. 
Een roker vertelde hoe hij onlangs op een feestje naar eigen zeggen 'te kakken werd 
gezet' door de luide opmerking van een niet-rokende gast dat er op het feestje maar twee 
aanwezigen rookten. Met de kennis over de gezondheidsrisico's van het passief roken 
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hebben niet-rokers volgens Van Doorn een wapen in handen gekregen om rokers een 

schuldgevoel te bezorgen (1989). 
Een voormalige (matige) rookster klaagde tegen mij over het rookgedrag van haar 

partner. Ze ergerde zich eraan, niet alleen vanwege de overlast die ze zelf ondervond, 
maar ook vond ze dat hij te weinig op zijn gezondheid lette. Ze veroordeelde het ook dat 
hij zo weinig lichaamsbeweging nam. Zorg voor de eigen gezondheid is steeds meer een 
sociale eis geworden. Degene die zich daar niet om bekommert is onverstandig en 
onverantwoordelijk8. 

Niet-roken is overigens niet de enige gedragsstandaard waarmee men een ander ten 
voorbeeld kan zijn. Het beeld dat roken fout is en niet-roken goed, is onvolledig. Er zijn 
gedragsstandaarden in het wel en niet-roken die het beeld verfijnen. Het is een moderne 
etiquetteregel geworden om geen sigaret op te steken zonder daarvoor toestemming te 
vragen. 

Een ondervraagde 'gelegenheidsroker', had enkele jaren geleden in huis 'niet-
roken'-bordjes opgehangen omdat het hem stoorde dat bezoekers ongevraagd en 
ondoordacht sigaretten opstaken. Verder stoorde hij zich aan mensen die door 
'steeds op te houden met roken en er weer aan te beginnen' geobsedeerd waren. 
Hij was, als gelegenheidsroker, blij zelf niet aan roken verslaafd te zijn. Er waren 
volgens hem maar weinig mensen die dat lukte. 

Vooral voormalige rokers spreken nogal eens met mededogen over rokers die absoluut 
niet buiten sigaretten kunnen. Terugdenkend aan het ongemak van hun eigen verslaving 
hebben ze medelijden met mensen die dwangmatig 'de ene sigaret na de andere naar 
binnen zuigen'. Die zelfde voormalige rokers kunnen vertellen hoe ze met plezier zien 
hoe iemand na een goede maaltijd een sigaar opsteekt. Ofwel hier staat het schrikbeeld 
van de neurotische kettingroker tegenover het ideaalbeeld van de tevreden roker. En al 
dan niet tussen de regels door is het verlangen te bespeuren naar de mogelijkheid om af 
een toe een trekje te nemen. Maar zelfkennis en ervaring behoedt de succesvolle niet-
roker voor dit experiment. 

Een eerder genoemde vrouw die al eerder gedurende jaren gestopt was met roken, 
was erg expliciet over haar streven over enkele jaren af en toe een sigaretje te kunnen 
roken net als haar vader en twee vriendinnen. Van roken kunnen genieten en het kunnen 
laten, dat lijkt het summum. Op grond van mijn gesprekken en observaties denk ik dat het 
gelegenheidsroken wel eens in opgang zou kunnen zijn. 

Samenvattend, kunnen we zeggen dat het percentage Nederlanders dat rookt is 
afgenomen, maar dat dit niet gebeurd is onder invloed van beroepsmensen uit de 

8 Zie ook Goudsblom 1987:205-6. 
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gezondheidssector. Bij het navolgen van voorbeeldgedrag speelt prestige en stigma een 
grotere rol dan gezondheidsinformatie. De sociale invloed bleek van groot belang onder 
jongeren en tussen partners. Het idee een voorbeeld te zijn is belangrijk voor de motivatie 
van veel niet-rokers. 

8 Conclusies over de navolging van terughoudendheid 

In hoeverre verschaft de afname van het roken inzichten die van toepassing kunnen zijn 
op de eventuele verspreiding van terughoudendheid op milieurelevante terreinen van 
consumptie? Terughoudendheid op het gebied van roken kan niet zonder bezwaar 
vergeleken worden met terughoudende consumptie op andere milieurelevante gebieden. Er 
zijn enkele belangrijke verschillen. 

Bij matiging in rookgedrag is sterker en duidelijker het eigenbelang aanwezig dan 
in de meeste ander gevallen van consumptiebeperking die van belang geacht wordt voor 
het milieu. Bij de keuze om niet te roken gaan mensen ervan uit dat het gunstig is voor 
hun eigen gezondheid al kunnen overwegingen over de gezondheid en het welbevinden 
van anderen ook meespelen. In het geval van milieubelastende consumptie kunnen alle 
consumenten ongeacht hun eigen pogingen tot terughoudendheid van hetzelfde collectieve 
milieu genieten. Ditfree rider's syndroom is niet op roken van toepassing. Een 
overeenkomst tussen roken en milieubelastende consumptie is dat mensen op langere 
termijn moeten denken om de voordelen van terughoudendheid te zien en op 
wetenschappelijke informatie moeten vertrouwen. 

Een ander typerend kenmerk van roken is dat de meeste mensen dagelijks roken of 
helemaal niet. Rokers voelen regelmatig de behoefte om een sigaret op te steken, hetgeen 
een probleem kan zijn indien ze onder niet-rokers verkeren. Sigaretten roken is 
lichamelijk verslavend, vele andere soorten consumptie leiden alleen maar tot gewenning. 
Het verschil tussen gewenning aan sigaretten, een auto of televisie is echter niet zo groot. 
Vaak impliceert het bezit van een auto of televisie ook het dagelijks gebruik. 

Naast deze verschillen zijn er overeenkomsten tussen matiging in roken en andere 
vormen van matigen. Zo is het financiële voordeel van de niet-roker, een algemeen 
kenmerk voor (bijna) alle vormen van matiging. Een andere belangrijke overeenkomst 
tussen roken en milieurelevante vormen van consumptie zijn de 'externe' effecten. Niet 
alleen de roker ondervindt overlast en schade van het roken, ook de omgeving van de 
roker. Rokers worden steeds vaker beschouwd als vervuiler van het 'binnenmilieu'. Dat 
het belang van externe effecten ingezien wordt, blijkt uit de toegenomen maatregelen 
rondom rookvrije ruimten, die mensen moeten beschermen tegen ongewild (passief) 
meeroken. 

Dit in ogenschouw nemende kunnen we conclusies trekken. De bestudering van 
matiging op het gebied van roken levert inzichten, die ook voor andere vormen van 
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consumptie zouden kunnen gelden. In 1958 rookten nog bijna alle mannen, 23 jaar later 
rookte nog maar een minderheid van hen. Bij vrouwen was roken in de jaren zestig in 
opkomst en in de jaren zeventig al weer op zijn retour. Een van de lessen die geleerd kan 
worden is dat de diffusie van terughoudendheid of onthouding tamelijk snel kan gaan. 

In 1958 startte de afname van het percentage rokers onder mannen en ruim tien 
jaar later begon het percentage onder vrouwen te dalen. Vanaf 1970 liep ook het absolute 
aantal rokende mannen en vrouwen terug. Het verbruik per roker is echter niet of 
nauwelijks gedaald. Lange tijd ging de afname van het aantal rokers hand in hand met een 
groei van de tabaksconsumptie in Nederland. Terwijl minder Nederlanders roken en ze 
lichtere sigaretten roken, is het aantal sigaretten dat ze roken gegroeid. Niet minder rook 
in het 'binnenmilieu', niet minder nicotine voor de rokers. Op milieugebied zijn dit soort 
substitutie-effecten ook vaak zichtbaar. Terwijl zuinigere auto's en lampen beschikbaar 
komen, kopen mensen grotere auto's en gebruiken ze meer lampen. 

Anderzijds kan men zeggen dat de tabaksconsumptie gestabiliseerd is, of dat de 
consumptie per Nederlander (rokers en niet-rokers) is gedaald. Dit heeft zich voltrokken 
doordat een deel van de bevolking zich onthoudt. De toegenomen terughoudendheid in 
sigarettenconsumptie bestaat in onthouding door een steeds groter wordende categorie. 
Ondertussen is een slinkende categorie steeds minder terughoudend. Wellicht kan, zoals ik 
reeds opperde, onthouding door een categorie een voorloper zijn voor algemene 
terughoudendheid maar dat is nog niet vastgesteld. 

Verder is gebleken dat met de maatschappelijke waardering van roken ook de 
betrouwbaarheid van enquête-onderzoek over roken is achteruitgegaan. Een deel van de 
ondervraagden in enquêtes heeft gezegd niet of weinig te roken terwijl dat niet werkelijk 
het geval was. Hiermee hebben ze waarschijnlijk een antwoord gegeven dat ze meer 
sociaal gewenst achtten. Sociale wenselijkheid wordt meestal beschouwd als een 
onderzoeksprobleem. Het geeft echter ook aan dat er nieuwe gevoeligheden zijn. Wellicht 
is het ook een voorspeller van nieuwe gedragsregulering. 

Het percentage rokers is eerder gedaald binnen de gehele Nederlandse bevolking 
dan onder artsen. Pas toen het roken onder artsen sterk teruggelopen was, zijn artsen zich 
actief op grotere schaal bij de anti-rookcampagnes gaan inzetten. Hoewel de strijd tegen 
het roken vooral medisch gelegitimeerd werd, was het voorbeeldgedrag van de 
beroepsbeoefenaren uit die hoek geen noodzakelijke voorwaarde voor het terugdringen 
van het roken. De invloed van mensen uit de persoonlijke omgeving is groter bij het 
overbrengen van nieuwe gedragsstandaarden. Beroepsbeoefenaren kunnen toch wel een 
bijdrage leveren. Zij moeten zich dan niet laten hinderen door het feit dat ze zichzelf niet 
altijd aan de gedragsstandaarden houden. Ongeacht of ze zelf wel terughoudend zijn in het 
gebruik van auto's, motoren en vliegtuigen, kunnen zij die beroepsmatig bij 
milieuorganisaties betrokken zijn, consumptiebeperking op deze gebieden propageren. 

Aan de basis van de verbreiding van verschillende soorten rookgedrag blijken 
dezelfde motieven te liggen. Rookgedrag wordt mede aangenomen om zich te 
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onderscheiden, of overgenomen om erbij te horen. Het streven naar prestige speelt daarbij 
een rol. Dat is evenzeer van toepassing (geweest) op roken als op niet-roken. Jongeren 
gaan roken om stoer, volwassen of onafhankelijk te lijken en 'erbij te horen'. Toen bijna 
alle mannen nog rookten, zijn allereerst hoger opgeleiden van roken af gaan zien. 
Wellicht deden ze dit mede om zich te onderscheiden. Daarbij hadden ze de medische 
kennis als legitimatie. Campagnes waren het meest effectief onder hoger opgeleide 
mannen, zij lijken het meest ontvankelijk voor medische informatie. 

Onder hoger opgeleide vrouwen nam het roken eerst toe. De vrouwen namen het 
roken over van de mannen en betraden daarmee het terrein waartoe daarvoor bijna alleen 
het andere geslacht toegang had. Door te roken konden zij zich onderscheiden van de 
vrouwen die nog niet geëmancipeerd waren (en zich het roken nog lieten verbieden). 
Vervolgens namen vrouwen uit lagere klassen het roken zeer snel over. Een trickle down 
proces kan zeer snel -door de rol van de massamedia waarschijnlijk steeds sneller-
verlopen. Vervolgens zijn meer vrouwen het 'verstandige' gedrag van mannen over gaan 
nemen en roken er minder. Sinds roken op zijn retour is, zien we voortdurend dat de 
hoger opgeleiden of de leden van de hogere sociale klassen vooroplopen in het niet-roken. 

In Nederland zijn statusverschillen op basis van leeftijd, geslacht, sociale klasse en 
opleidingsniveau belangrijk (geweest) bij rookgedrag. In de afname van het percentage 
rokers, zijn de hogere klassen de lagere voorgegaan en gingen de mannen voor de 
vrouwen uit. In de huidige situatie zijn er nog steeds verschillen naar sociale status, maar 
die zijn niet erg groot. Het roken varieert niet sterk tussen mannen en vrouwen noch 
onder de verschillende sociale klassen. Dit patroon laat zien dat het niet-roken in 
Nederland echt tot de laagste klassen is doorgedrongen. Een grote categorie van de 
Nederlandse bevolking is ontvankelijk voor nieuwe gedragsstandaarden en neemt deze 
tamelijk snel over. Dit illustreert het belang van het introduceren van nieuwe 
gedragsstandaarden bij de hogere statusgroepen. 

De teruggang van het roken is grotendeels toe te schrijven aan veranderingen 
tussen generaties. Minder jonge mensen beginnen te roken. Vooral op Havo en VWO 
roken minder leerlingen. Dit patroon wijst op het belang van het opleidingsniveau en de 
directe sociale omgeving. Op hogere opleidingsniveaus is er een grotere ontvankelijkheid 
voor medische informatie. Op het gebied van niet-roken hebben jongeren voorop gelopen. 
Jonge mensen kunnen ook op gebied van milieuvriendelijk gedrag voorlopers zijn. (Zij 
hoeven niet eerst milieubelastend gedrag aan te wennen en het daarna te ontwennen, denk 
aan de auto.) De tegenwoordige lange (groeiende) schoolperiode verkleint waarschijnlijk 
de invloed van de gewoonten van de ouders en vergroot die van de school als sociale 
omgeving. 

Ter afsluiting wil ik nagaan of een beschavingscampagne zoals die is gevoerd om het 
roken te beperken, kans van slagen zou hebben op het gebied van milieubelastende 
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consumptie. Deze case study over rookgedrag en de andere, eerder aangehaalde 
voorbeelden over selectieve consumptiebeperking en de verspreiding daarvan, beogen 
immers inzicht te geven in mogelijke processen waarbij steeds meer mensen tamelijk 
ongedwongen de consumptie die relevant is voor het milieu beperken. Onder een 
beschavingscampagne wordt een doelbewust initiatief verstaan waarbij mensen, al of niet 
in organisatieverband, proberen nieuwe gedragsstandaarden in te voeren, over te dragen 
en te verspreiden zodat anderen die gedragslijnen aannemen en verinnerlijken. In een 
sociologische inleiding hebben de sociologen Tellegen en Wolsink geprobeerd de kans op 
een succesvolle 'milieubeschavingscampagne' in te schatten (Teilegen 1992: 207-18). Op 
basis van de vergelijking van een geval van toenemende terughoudendheid met een geval 
waar het propageren van terughoudendheid faalde, trokken de auteurs conclusies over de 
voorwaarden waaronder zelf-opgelegde terughoudendheid zich kan verspreiden. 

Het eerste voorbeeld betreft de pogingen om mensen netjes te laten wonen sinds de 
tweede helft van de vorige eeuw. Onder druk van huisbezitters, woningbouwverenigingen 
en gemeenten werden mensen gestimuleerd om rekening te houden met de buren, hun tuin 
te onderhouden etcetera. Mensen uit alle lagen van de bevolking leerden om netjes te 
wonen. Een voorwaarde die de terughoudendheid in het wonen bevorderde, is dat een 
elite zich al beheerst en 'sociaal' gedroeg. Die gunstige voorwaarde gold ook bij 
rookgedrag. Bovendien konden betrokkenen het zelf ook waarderen als hun buren 
rekening met hen hielden, het beoogde gedrag was dus algemeen gewaardeerd. Een 
andere gunstige omstandigheid zou zijn dat de bewoners afhankelijk waren van de 
huiseigenaren, woningbouwverenigingen gemeenten die hen probeerden te beschaven. 

Het tweede voorbeeld betreft een veel recentere onsuccesvolle campagne van 
milieuorganisaties om terughoudendheid in autobezit te bevorderen. Als factor die 
bijgedragen heeft aan het niet-slagen daarvan, wordt het ontbreken van een duidelijke 
autoloze elite aangevoerd. Mensen uit de hoogste lagen hebben auto's en rijden veel. Een 
auto is nog steeds een statussymbool. Ook nadelig voor de kans van slagen was het feit 
dat autobezitters niet afhankelijk zijn van de milieuorganisaties die de campagne 
organiseren. Uit de bestudering van terughoudendheid op het gebied van roken is echter 
een afhankelijksheidsverhouding niet noodzakelijk gebleken om een campagne te laten 
slagen. Een negatieve factor verder is dat gebruikers het gebruik van de auto in 
tegenstelling tot tabak als goed en aangenaam ervaren. Ook zijn de gevestigde belangen 
van de auto- en olieindustrie en ook van de overheid (accijns) ongunstig voor de 
ontmoediging van autobezit. Reclame is een soort tegencampagne. 

Bij de voorbeelden uit de sociaal-wetenschappelijke literatuur en de case study in 
dit hoofdstuk had ik enkele gunstige en ongunstige voorwaarde naar voren gebracht voor 
de spreiding van terughoudendheid. Een algemeen gunstige voorwaarde die uit Elias' 
werk naar voren kwam was dat maatschappelijke groeperingen onderling afhankelijk zijn 
en met elkaar om prestige strijden in welvaartsomstandigheden. In situaties van 
concurrentie tussen tamelijk welvarende groepen kan verfijning en terughoudendheid een 
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middel worden. Dit principe was van toepassing op de welgemanierde adel in vroeg 
modern Frankrijk. Als mensen niet voor hun voortbestaan hoeven te vechten kunnen ze 
vrijelijk verder vooruit denken dan de dag van morgen. Vooral de rijkste mensen kunnen 
sparen en investeren. De gelegenheid om te investeren stimuleert mensen om hun 
consumptie tijdelijk te beperken of uit te stellen. Als leden van een elite hun consumptie 
beperken kan zelf-opgelegde terughoudendheid algemeen gewaardeerd worden, en gebrek 
aan terughoudendheid zelfs een negatief status symbool worden, zoals in het geval van 
roken. Hierbij hebben externe effecten ook een rol gespeeld. Zowel statusvoordelen als 
gezondheid of financiële voordelen zijn gunstige kenmerken van vele vormen van 
consumptiebeperking. De gevalstudie over roken wijst bovendien uit dat 
consumptiebeperking zich kan verspreiden ondanks gevestigde belangen van producenten 
en regering. Het resultaat van de strijd tussen degenen die belang hebben bij de produktie 
en verkoop van bepaalde goederen en groepen die de produktie of consumptie van deze 
goederen afkeuren, hangt gedeeltelijk af van de status van deze laatste groep. 
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3 Een voorhoede van vrijwillig matigende consumenten? 
Een verkenning 

1 Inleiding 

Of er een prestigieuze wedloop in matiging en milieuvriendelijk gedrag gaande is of zou 
kunnen ontstaan, is de vraag die in dit hoofdstuk wordt onderzocht. De veronderstelling 
luidt, dat er binnen de hogere strata bepaalde groepen zijn die, ten dele omwille van het 
milieu, vrijwillig hun consumptie beperken. Er zijn immers aanwijzingen over het grotere 
milieubewustzijn binnen de hogere inkomensgroepen en vooral onder hoger opgeleiden. 
Dergelijk terughoudend gedrag zou, net als niet-roken is geweest, inzet kunnen zijn van 
een verborgen prestigestrijd. Als groepen binnen de hogere strata inderdaad al of niet 
omwille van het milieu hun consumptie matigen, zou matiging zich daarvandaan kunnen 
verspreiden. 

Binnen de hogere statusgroepen is naar gematigde en milieuvriendelijke 
consumenten gezocht en hun consumptie bestudeerd. Om te bepalen of zij een mogelijke 
voorhoede zijn en er zicht is op navolging van hun gedrag, is gekeken naar het prestige 
dat eraan wordt toegekend. Ook is gepeild of zij steeds terughoudender en 
milieuvriendelijker consumeren. Terwijl de eerste twee hoofdstukken zich richtten op 
consumptie in het algemeen, wordt in dit hoofdstuk nadrukkelijker een verband gelegd 
met de milieuproblematiek en met milieubewustzijn. En waar de eerste twee hoofdstukken 
zich richtten op processen, die achteraf gereconstrueerd, geanalyseerd en beschouwd 
werden, gaat dit hoofdstuk vooral om een recente momentopname. Beschreven wordt 
welke terughoudendheid nu binnen de hogere statusgroepen wordt aangetroffen en slechts 
summier wordt, met de nodige interpretatievrijheid, de waarschijnlijkheid van de 
navolging ervan behandeld. 

Om bovenstaande veronderstellingen te onderzoeken zijn interviews gehouden met 
de volwassen leden van 15 huishoudens die op een ongewone, soms verregaande manier 
terughoudend consumeren en waarvan het vermoeden bestond dat zij dit mede omwille 
van het milieu doen. Om mensen op te sporen die hun consumptie matigen uit vrije wil 
zijn huishoudens geselecteerd die er ook een royaler consumptiepatroon op zouden kunnen 
nahouden. Ik heb daarom tenminste een middelhoog huishoudinkomen als richtlijn 
genomen en een leeftijd rond de veertig jaar.1 De huishoudens zijn via verschillende 
ingangen opgespoord en benaderd. Het gaat om mensen die vrijwillig van een auto afzien, 

Ik wilde vooral vrijwillig matigende mensen van rond de veertig jaar interviewen. Een overweging bij de 
leeftijdsrichtlijn was de onderlinge vergelijkbaarheid van de huishoudens. Ik richtte me niet op vrijwillig 
matigende jongeren met hogere inkomens, omdat terughoudendheid in consumptie bij hen mogelijk van 
tijdelijke, voorbijgaande aard is. Zij zijn wellicht nog niet gewend aan hun hogere inkomen en hebben hun 
consumptiepatroon nog niet daaraan aangepast. 
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of klant zijn van een natuurvoedingswinkel of van een milieuvriendelijke schilder, mensen 
die in een ecologisch woonproject wonen of die hun hele consumptiepatroon matigen. 
Onder hen bevinden zich artsen, ingenieurs, allerlei wetenschappers die op universiteit, in 
het HBO of bedrijfsleven werken, gezinstherapeuten, een modeontwerper en een 
automatiseerder. Enkelen maken, zoals de in tekstkaders in dit hoofdstuk opgenomen 
portretten tonen, door hun beroep of woonplaats deel uit van een milieubewuste of 
kritische (alternatieve) subcultuur, anderen helemaal niet. 

Aanvullend heb ik via een basisschool huishoudens geworven die wat betreft 
inkomen en leeftijd vergelijkbaar waren met de eerste vijftien huishoudens en waarvan 
niet bekend was of zij hun consumptie wel of niet matigden.2 Tien huishoudens werden 
bereid gevonden voor een interview. De bedoeling was dat zij als een soort controlegroep 
zouden fungeren. Onder de tweede groep bevinden zich een tandarts, restauranthouder, 
psychotherapeut, fabrieksdirecteur, jurist, HBO-docent, paranormaal genezer en 
rentmeester. De vijfentwintig huishoudens zijn afkomstig uit het oosten en westen van het 
land, achttien ervan wonen in steden en zeven daar min of meer buiten. Het betreft 
huishoudens met en zonder thuiswonende kinderen. De meeste informanten zijn hoger 
opgeleid en hebben een leeftijd variërend tussen laat dertig en ongeveer 50 jaar. 

Bij het onderzoeken van vrijwillige matiging heb ik om verschillende redenen op 
de hogere strata gericht, zoals ook al in het begin van het boek is verantwoord. De 
midden- en bovenlagen zijn bekend om hun betrokkenheid bij 'tradities' van matiging en 
zelfbeperking zoals ook in het vorige hoofdstuk bleek. Daarnaast zijn mensen met een 
redelijk inkomen en vooral de hoger opgeleiden het best op de hoogte van 
milieuproblemen en voelen zich het meest betrokken bij het milieu (Kruijk 1993; 
Rosendaal 1987:22-23). Ze houden er ook minder materialistisch gerichte waarden op na. 
De belangrijkste reden is echter dat hogere statusgroepen vaak een cruciale rol spelen bij 
de invoering en verspreiding van nieuwe gedragstandaarden. Bestudering van deze 
groepen kan aanwijzingen geven voor waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen. Bij het 
overnemen van nieuw consumptiegedrag is status van invloed, zo bleek in hoofdstuk 1 bij 
de verspreiding van nieuwe apparaten. Statuscompetitie kan ook een rol spelen bij de 
navolging van consumptieve terughoudendheid, zoals in het vorige hoofdstuk vooral aan 
de hand van het niet-roken bleek. 

Om inzet van statuscompetitie te zijn moet die consumptie en terughoudendheid 
wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Niet zomaar ontstaat er een matigingswedloop. 
Terughoudendheid en status zijn niet in de regel, maar eerder bij uitzondering met elkaar 
verbonden. Wat betreft roken wordt terughoudendheid en onthouding geassocieerd met 

- Onder onderwijskundigen staat bekend dat deze school vooral wordt bezocht door kinderen van ouders die 
vooral economisch kapitaal hebben, of meer economisch georiënteerd zijn. Dit geldt ook voor Nutsscholen 
Montessori- en Jenaplan- en Vrije scholen staan meer bekend als scholen voor kinderen van cultureel 
gerichte ouders. Alle bovengenoemde schooltypen worden wel elitescholen genoemd. 
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fatsoen, gezondheid en verstandigheid. Bij voedsel wordt matiging van vet en zoet eten en 
een slank lichaam als resultaat daarvan gezond en mooi gevonden. Dikke mensen vindt 
men minder aantrekkelijk, en veroordeelt men ook stilletjes om hun gebrek aan 
zelfbeheersing. Bij terughoudendheid is de verantwoording ervoor en de culturele 
waardering belangrijk. In moderne geseculariseerde samenlevingen met een groeiend 
gezondsheidsbesef en geloof in wetenschap is bijvoorbeeld wetenschappelijke of medische 
goedkeuring een erkende ondersteuning voor terughoudendheid. 

De culturele voorwaarden voor milieubewuste terughoudendheid lijken gunstig. 
Recente opiniepeilingen en de ledentallen van milieu- en natuurbeschermingsorganisaties 
wijzen op een groot milieubesef onder de Nederlandse bevolking, en vooral onder hoger 
opgeleiden. Zorg om het milieu heeft zich de laatste twintig, dertig jaar enorm uitgebreid 
en verspreid en kent sinds eind jaren tachtig een nieuwe opleving. 

2 De opkomst van milieubewustzijn in Nederland 

Het milieubewustzijn ontstond aan het eind van de jaren zestig en was voor het eerst 
sterk aanwezig tot halverwege de jaren zeventig. Bezorgdheid om het milieu was toen 
vooral te vinden bij een jeugdig en links deel van de bevolking en ging hand in hand met 
maatschappijkritiek. Milieubesef was veelal gekoppeld aan verzet tegen de 
(kapitalistische) consumptiemaatschappij, tegen een samenleving gericht op de produktie 
en afzet van zo veel mogelijk goederen ongeacht de behoefte eraan. De zorg en het verzet 
uitten zich bijvoorbeeld in 'alternatieve' levenswijzen. Dat begrip 'alternatief' was nauw 
verbonden met de Kabouterbeweging en een daardoor geïnspireerde subcultuur.3 De 
Kabouters wilden met hun ongewone initiatieven een nieuwe samenleving scheppen 
(Tasman 1996). In die tijd werden in Nederland ook de meeste nu bekende 
milieuorganisaties opgericht. Hierbij zochten milieubewuste mensen aansluiting en 
inspiratie. Het milieubewustzijn leefde nog slechts bij een beperkt deel van de bevolking, 
maar was internationaal vergeleken hoog. Een record-aantal mensen kocht in Nederland 
de vertaling van het rapport aan de club van Rome. 

In de jaren zeventig ging ook de overheid zich met de milieuproblematiek 
bezighouden, vanaf 1971 vanuit het eerste milieu-ministerie. Bij de nieuwe politieke 
partijen binnen en buiten de regering stond vooral in het de eerste helft van de jaren 
zeventig de milieuproblematiek volop in de belangstelling (cf. Van der Heijden 1992; 

3 Kabouters waren actief tussen 1969 en 1974, vooral in Amsterdam. De kabouters vormden een alternatieve 
beweging die volgde op de nozems en provo's, en gedeeltelijk daaruit voortkwam. Met ludieke provo- en 
kabouteracties werd de nadruk gelegd op het milieu en biologisch-dynamische landbouw, maar werd ook 
seksuele bevrijding bevochten. De eerste alternatieve voedingswinkeltjes zijn opgezet vanuit de 
kabouterbeweging. De acties concentreerden zich in Amsterdam, de alternatieve beweging was over heel 
Nederland verspreid (Tasman 1996). 
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Koopmans 1992: 63-67). Terwijl milieubewuste mensen ook in andere industriële landen 
zich in het begin van de jaren zeventig uitzonderlijk hadden gevoeld, kregen zij in de loop 
van het decennium steeds meer bijval en het gevoel deel te zijn van een stroming (cf. 
Elgin 1981; Cramer 1989). 

In de tweede helft van de jaren zeventig zakte de publieke belangstelling in, maar 
milieuorganisaties en overheid bleven op de achtergrond aan milieuproblemen werken. De 
belangstelling voor de milieuproblematiek had zich, de kenmerkende issue-cyclus van 
maatschappelijke problemen volgend, eerst verhevigd vanaf eind jaren zestig en was 
vervolgens vanaf de tweede helft van de jaren zeventig afgenomen (cf. Tellegen 1992). 
Eind jaren tachtig kwam de milieuproblematiek op allerlei manieren weer volop in de 
belangstelling; er bleek een tweede leven mogelijk voor dit maatschappelijk probleem. 
Gevoelens van betrokkenheid bij de milieuproblematiek namen toe onder de bevolking. 
Zo vonden Nederlanders in 1989 het milieu het belangrijkste politieke onderwerp, zelfs 
belangrijker dan werkgelegenheid en gaven zij in vragenlijsten aanmerkelijk meer 
voorrang aan het milieu dan de inwoners van de andere onderzochte Europese landen 
(SCP 1990: 376, 393). Verder werden steeds meer mensen lid van milieuorganisaties, 
kochten bepaalde milieuvriendelijke produkten en werkten mee bij het scheiden van afval. 
Milieuorganisaties hielden grootschalige campagnes en wierven veel nieuwe leden. Deze 
organisaties waren intussen minder maatschappijkritisch en ideologisch geworden en 
richtten zich minder op verzet tegen de overheid en het bedrijfsleven en meer op 
samenwerking (Van der Heijden 1992; Hajer 1995). De regering maakte extra geld vrij 
voor het milieu en startte met de uitvoering van een ambitieus milieubeleidsplan. Burgers 
kregen hierdoor van overheidswege te maken met voorlichtingscampagnes over het milieu 
en met onder meer veel nieuwe voorzieningen op het terrein van afvalverwerking. 
Bedrijven begonnen onder druk van wetgeving, campagnes en publieke opinie steeds meer 
over te gaan tot de ontwikkeling van milieuvriendelijke varianten van hun produkten en 
daarvoor reclame te maken. 

In 1990 behoorden Nederlanders samen met de inwoners van Scandinavische 
landen tot degenen in Europa en Noord-Amerika die het meest voor het milieu over 
hadden. Ruim vier vijfde van de ondervraagde Nederlanders wilde een deel van het 
inkomen geven voor het milieu en ruim twee derde stemde in met belastingverhoging 
voor dat doel (Ester 1993:168). Historische voorbeelden laten echter zien dat een doctrine 
van ascetisme vaker wordt verkondigd dan nageleefd (cf. Campbell 1987). De historicus 
Schama trekt de beroemde spaarzame aard van Nederlanders in twijfel. De rijke 
Nederlanders in de Gouden Eeuw (zeventiende eeuw) gaven wel een hoop geld uit, 
ondanks hun ascetische retoriek. Als zij hun calvinistische leer wel leken na te leven was 
dat omdat zij hun geld voornamelijk onopvallend besteedden aan de inrichting van hun 
huizen (Schama 1987). Of de toename van publieke aandacht voor het milieu, de minder 
materialistische geworden waardenoriëntatie (Inglehart 1977, 1990) en verkondigde 
bereidheid om financiële offers te brengen samengaat met een veranderende materiële 
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praktijk binnen de hogere statusgroepen wordt hierna aan de hand van interviews 
behandeld. 

3 Verschillende vormen van terughoudendheid in consumptie 

Zowel de huishoudens uit de hogere statusgroepen die om hun terughoudendheid zijn 
geworven als de tien anderen consumeren in verscheidene opzichten terughoudend. 
Voordat 
ik op die verscheidenheid verder inga licht ik kort de inrichting van de interviews toe. De 
interviews met de 25 huishoudens waren half-gestructureerd en hadden eenzelfde opzet. In 
het algemeen besprak ik met de geïnterviewden hun voorkeuren en prioriteiten binnen het 
gehele consumptiepatroon. Hiermee probeerde ik er zicht op te krijgen welke consumptie 
ze erg belangrijk vinden en welke minder belangrijk, en daarmee op welke terreinen zij 
uitgebreid of gematigd consumeren. Ook besprak ik op welke terreinen ze hun consumptie 
luxueus of juist sober vonden en hun bestedingen royaal of juist spaarzaam achten om 
daarmee te achterhalen in hoeverre en waarom ze proberen hun consumptie te beperken. 
Om niet te veel te sturen stelde ik pas in latere instantie ook overwegingen over het 
milieu aan de orde.4 Ik probeerde het gedrag dat in verband staat met verbruik van 
benzine, gas en elektriciteit en met hun milieubewustzijn te begrijpen als deel van hun 
levensstijl (cf. Ganzeboom 1988) en hun gehele consumptiepatroon. Vragen over het bezit 
en gebruik van auto's, vakanties, bezit van huishoudelijke apparaten en energieverbruik 
en over milieuvriendelijke alternatieven en tweedehands goederen maakten daarom 
onnadrukkelijk onderdeel uit van de interviews. 

In de interviews kwamen allerlei vormen van zelf-opgelegde terughoudendheid in 
consumptie naar voren die ik pas gaandeweg en vooral achteraf heb weten te 
onderscheiden. Vooraf had ik wel bepaalde voorstellingen van mogelijke 
terughoudendheid die hoger statusgroepen zich uit milieubewustzijn of om andere redenen 
zouden opleggen. Die terughoudendheid zou al direct relevant kunnen zijn voor het 
milieu, maar ook zou deze de kiem kunnen vormen voor verdere matiging of versobering 
of aanknopingspunten daarvoor kunnen bieden. Echter, de bedoeling was niet om slechts 
vooropgestelde ideeën over zelf-opgelegde terughoudendheid te toetsen, maar met 
interviews te verkennen wat vrijwillige of zelf-opgelegde terughoudendheid zou kunnen 
inhouden. Ik hield daarom het vizier zo open mogelijk. Ik kwam allerlei vormen en 
varianten tegen, die ik uiteindelijk onderscheid in vier varianten van terughoudendheid die 
onderling verweven zijn en elkaar niet geheel uitsluiten. 

Ten eerste is er terughoudendheid die erin bestaat dat huishoudens minder 
consumeren dan hun (mogelijke) koopkracht toelaat. De enkele huishoudens bij wie ik dat 

4 Voor de vragen en aandachtspunten die in de interviews aan de orde kwamen verwijs ik naar bijlage 1. 
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aantrof streven algemene gematigdheid, soberheid of zuinigheid na. Enkele ondervraagden 
beperken hun consumptie zelfs door vrijwillige inkomensmatiging, door minder te gaan 
werken of minder goed betaald te werken dan ze zouden kunnen.5 Ten tweede proberen 
ondervraagden hun consumptie (op bepaalde terreinen) te beteugelen uit het streven om 
niet impulsief, in het wilde weg te consumeren, maar beheerst. Het gaat hierbij zowel om 
voornemens of pogingen om consumptie te beperken als om daadwerkelijke beperking van 
de consumptie van sigaretten, alcohol, vlees, luxe goederen en terughoudendheid wat 
betreft televisie kijken en soms autorijden. Deze selectieve terughoudendheid leggen 
mensen zich ten dele op vanwege hun streven naar zelfbeheersing, maar ook uit zorg voor 
de eigen geestelijke of lichamelijke gezondheid of voor het milieu en omdat het bij hun 
levensstijl past. 

Naast deze twee vormen van zelf-opgelegde, doelbewuste terughoudendheid of 
gematigdheid in consumptie, zijn er twee vormen van consumptieve gematigdheid of 
bescheidenheid die meer te maken hebben met verzadiging en voorkeuren. Deze 
terughoudendheid kan zo verinnerlijkt en eigen gemaakt zijn, dat deze niet meer als zelf
opgelegd wordt ervaren. In het eerste geval consumeren ze op bepaalde terreinen 
gematigd of bescheiden vergeleken met wat ze zouden kunnen consumeren, of met wat 
anderen van hun inkomensniveau consumeren. Ze vinden bijvoorbeeld kleding, soms 
inrichting, nieuwe spullen of een (grote, dure) auto niet zo belangrijk. Voor hen is het 
niet zo belangrijk om de nieuwste kleding en meubelen te hebben; ze doen langer met wat 
ze al hebben. Het kan hierbij gedeeltelijk gaan om tweedehands goederen of spullen uit de 
vroegere studententijd. Theater, cultuur, muziekles, boeken en in veel gevallen vakantie 
en eten in restaurants zijn consumptie-onderdelen die ze relatief belangrijk vinden en 
waarop ze niet willen bezuinigen. 

Voorkeur voor 'beter' in plaats van 'meer' consumeren is een vierde vorm van 
gematigdheid, verzadiging of terughoudendheid. Daarbij geven mensen niet minder uit, 
maar kopen een beperkte hoeveelheid van een hogere kwaliteit. Het kan hierbij zowel 
gaan om bijvoorbeeld wijn, waarvan ze een beperkte hoeveelheid van een betere kwaliteit 
kopen, als om goederen die langer meegaan. Het accent ligt dan niet op meer 
consumeren, maar wel op beter en soms op minder maar wel goed. Het kopen van 
consumptiegoederen van hogere kwaliteit, kan ertoe leiden dat mensen minder vaak 
nieuwe spullen hoeven te kopen en dat ze door de hogere prijs minder geld overhouden 
om andere dingen te kopen. Vanwege die effecten kan men spreken van een soort 
matiging of verzadiging, en vanwege de bedachtzaamheid die ze aan de dag leggen bij de 
aankopen is ook terughoudendheid een goede aanduiding. 

In de rest van dit hoofdstuk behandel ik de in deze paragrafen onderscheiden 

5 Inglehart sprak over post-malerialisten als 'economie under-achievers'. Het opleidingsniveau van post-
materialisten is 2,5 keer zo hoog, het beroepsprestige 3 maal en het inkomen slechts 1,25 maal zo hoog als 
dat van materialisten (Inglehart 1990:64, 171, 434; Schor 1995:81). 
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varianten samen onder dezelfde noemer terughoudendheid of matiging.6 Dan laat ik aan 
de hand van voorbeelden uitgebreider zien wat die terughoudendheid inhoudt en welke 
motivatie de ondervraagden ervoor geven. Ik richt me hierbij op de gematigde en 
milieuvriendelijke ondervraagden. Terughoudendheid en matiging hebben verschillende 
redenen, waarvan zorg om het milieu er één is. Aan zorg om het milieu besteed ik gezien 
de achtergrond van het onderzoek extra aandacht. Milieubewustzijn leidt echter lang niet 
alleen of in de eerste plaats tot consumptiebeperking, maar vooral tot substitutie met 
milieuvriendelijke produkten. Het kan daarbij gaan om duurdere en even dure produkten. 
Het kopen van duurdere produkten is, net als de voorkeur voor kwaliteit in plaats van 
kwantiteit, een vorm van mogelijke matiging. Welke consumptie de ondervraagden mijden 
of aanpassen omwille van het milieu hangt mede af van wat zij schadelijk achten voor het 
milieu. 

4 Milieubewust denken en doen 

Bij alle geïnterviewden, die om hun vermoedelijke matiging of milieuvriendelijkheid zijn 
geworven, blijkt tenminste een zekere bezorgdheid om en betrokkenheid bij het milieu. 
Dit milieubesef blijkt onder meer uit hun lidmaatschappen van natuurbeschermings- of 
milieuorganisaties en hun manier van praten. De lidmaatschappen (vooral via financiële 
bijdragen) zijn in verschillende gevallen het initiatief van de kinderen. In één gezin 
stelden zelfs de kinderen voor een deel van de kinderbijslag voor een 
natuurbeschermingsorganisatie te bestemmen. Ook komt de bezorgdheid naar voren als ze 
bij de beschrijving van hun consumptie zelf een verband leggen met het milieu. Ze 
gebruiken dan zelfs formuleringen die ook in debatten in de media en binnen 
milieuorganisaties worden gebezigd. Ze zeggen dat ze 'milieuvriendelijke of "duurzame"7 

produkten' kopen, 'naar kwaliteit streven' en 'bewust en kritisch consumeren'. 

Verder blijkt hun betrokkenheid bij het milieu door de meningen die ze spontaan 
verkondigen over wat wel en niet milieuvriendelijk is. Materiële goederen, afval en 
plastic noemen zij het meest als boosdoeners wanneer het om vervuiling gaat. Hierbij 
denken ze ook aan het veelvuldig kopen en vroegtijdig afdanken van kleding en duurzame 
gebruiksgoederen als huishoudelijke apparaten of meubelen. Veel minder wijten de 
geïnterviewden milieuproblemen aan vakanties, films en theatervoorstellingen, ofwel aan 

6 In de epiloog ga ik nader in op de noodzaak of waarde van deze onderscheiding. 
Met 'duurzame' produkten worden, verwijzend naar het begrip 'duurzame ontwikkeling', 

milieuvriendelijke produkten bedoeld. 'Duurzame ontwikkeling' is een ontwikkeling in produktie en 
consumptie die ook vol te houden is voor toekomstige generaties. Duurzame goederen (zonder 
aanhalingstekens) zijn goederen die lang meegaan, zoals meubelen of apparaten. In de marketing worden 
duurzame goederen onderscheiden van verbruiksgoederen of 'fast moving consumer goods', alledaagse 
aankopen die minder lang meegaan. 
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1 'een beetje zorgelijk consumeren' 

Een technisch hoger opgeleide man, tweede helft veertig woont met partner in groot huis in een oud 
stadscentrum, tien-vijftien minuten lopen van het station. Het huis lijkt wat studentikoos met fietsen en 
motor in de gang. Als mijn gastheer met kokend water en filter koffie zet, kan ik de keuken bekijken, 
een soort woonkeuken, heel mooi met antiek tegels etcetera. De inrichting van de huiskamer is 
eenvoudig, een beetje gezellig familieachtig, maar niet 'alternatief, met een authentieke kroonluchter 
aan het plafond en bakkelieten telefoon. Dat soort dingen waren er al toen hij er kwam wonen. De 
inrichting is degelijk, bijvoorbeeld het bankje waar we op zitten is 22 jaar oud en als het aan hem ligt 
zal het nog eenzelfde periode meegaan. Het is van licht hout met juteachtige bekleding, 'duurzaam en 
vernuftig' gemaakt door een bekende Deense meubelontwerper met meer dan een jaar levertijd. Ook 
de eettafel en stoelen zijn van een degelijke kwaliteit. 

Hij heeft geen auto. 
"Dat doe je in eerste instantie voor het milieu. Maar als je eenmaal ervaren hebt hoe het is zonder 
auto, ook niet de zorg te hebben om die auto, de garage de zoveel-kilometer beurt, elke zoveel jaar 
moet je weer een nieuw apparaat aanschaffen, je bent er nogal mee bezig. Zit er een deuk in dan 
moetje die laten repareren. Als je dan het alternatiefervaart dan zou je niets anders willen. Hetzelfde 
met de temperatuur van 18 graden in huis. Als je dat eenmaal gewend bent, is warmer onprettig. Ik 
heb niet het idee dat ik iets offer of opoffer voor het milieu. Het is een manier van leven waarvan ik 
denk dat hij bij me past.' 
'Ik ben al jaren met het milieu bezig. In het begin was het vooral industriële vervuiling, waar ik mee 
bezig was. Op een bepaald moment is dat wel veranderd en is de milieubeweging meer naar binnen 
gekeerd. Toen zijn we naar ons eigen handelen gaan kijken, ook een beetje moe van het actievoeren. 
Als je weinig effect ziet, en we waren vaak maar met een klein groepje mensen, dan ga je op een 
gegeven moment maar zelf aan de slag.' 
'Wat voor consument ik ben? A, ik koop alleen dingen waarvan ik denk dat ik ze nodig heb, ik hou 
absoluut niet van recreatief winkelen. B, ik ben pietluttig bezig met wat ik dan koop. Wat is het beste 
voor het milieu, gebruikt het minste energie? Ook rekening houden met de derde wereld, koop ik 
Max Havelaar of Organico koffie? Ook bij groente, is dit nu groente van het seizoen? Waar komen de 
appels vandaan, zijn die de halve wereld overgevlogen? Dus een beetje zorgelijk consumeren. Ik moet 
er zelf wel om lachen...' 
'Voor mijn collega's is het goed dat ze een lid van de milieubeweging in hun omgeving zien die 
'normaal' is... Maar ik ben geen Lucas Reijnders, de vlees geworden ascese, want die maakt geen 
vrolijke indruk.' 

bestedingen aan diensten en andere immateriële consumptie. Goederen zijn volgens de 
ondervraagden gunstig of onschadelijk voor het milieu als het gaat om milieuvriendelijke 
alternatieven of produkten gemaakt van natuurlijke materialen. 

Ze brengen vooral goederen en verpakkingen in verband met het milieu. De 
produktie hiervan vergt materiële grondstoffen en het afdanken ervan levert afval op. De 
associatie van afval met vervuiling wordt versterkt door het 'afvalregime' dat de laatste 
jaren veranderd is, waarbij mensen steeds meer verplicht zijn hun huisvuil te scheiden en 
op te slaan. Dit maakt de informanten bewust van het afval en de vervuiling die hun con
sumptie veroorzaakt. Immateriële consumptie roept bij de ondervraagden geen associatie 
op met de milieuproblematiek, wellicht omdat deze bestedingen niets stoffelijks maar 
alleen een herinnering achterlaten. De informanten neigen ertoe niet-stoffelijke consump
tie als verkieslijk en superieur te beschouwen. Een commentaar dat ik verschillende keren 
hoorde was: 'Mensen met lagere inkomens denken dat zij voor hun kinderen alles nieuw 
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moeten kopen, anders hebben ze het gevoel dat ze niet goed voor hen zorgen.' Hiermee 
lijken de informanten (enigszins snobistisch) te willen zeggen dat degenen die alles nieuw 
kopen aan het misverstand lijden dat 'zorg voor hun kinderen in het materiële schuilt'. 

Milieuvriendelijke alternatieve produkten en produkten van natuurlijke materialen 
vormen een aparte categorie. Bij zogeheten milieuvriendelijke alternatieven geldt dat het 
milieu-aspect vanzelf op de voorgrond treedt. Goederen die gemaakt zijn van natuurlijke 
materialen vinden ze milieuvriendelijker dan die gemaakt van synthetische stoffen. 
'Natuurlijke produkten' worden verondersteld geen onverteerbaar afval te veroorzaken en 
worden geassocieerd met de natuur en een schoon milieu. Welke vormen van consumptie 
de ondervraagden met het milieu associëren, hangt samen met hun ideeën over 
verspilling, schoon en vuil, natuurlijk en onnatuurlijk. De aandacht van de overheid en 
milieuorganisaties voor kwesties, zoals afvalverwerking speelt ook een rol. En ook de 
voorkeuren, prioriteiten en gewoonten van de ondervraagden zijn, zoals we hierna zien, 
van invloed op ideeën over vervuiling. 

Bezorgdheid om het milieu kleurt bij de ondervraagden niet alleen hun opvattingen 
over consumptie, maar bepaalt mede hun eigen consumptiegedrag. Bij sommigen vormt 
het milieu zelfs de belangrijkste leidraad bij bepaalde consumptiekeuzes (zie ook 
tekstkader 1). Een ondervraagd gezin dat enkele jaren geleden op 'biologisch' voedsel is 
overgegaan meent via deze manier van consumeren bij te dragen aan de verbetering van 
het milieu. Deze overtuiging lijkt hen tevreden te stellen en te motiveren. En dit geldt ook 
voor anderen. Een bewoonster van een milieuvriendelijk woonproject8 zei: 'Door 
bewuste keuzes te maken kan ik uiting geven aan mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor 
het milieu op een comfortabele, mooie en plezierige manier.' Deze bewoonster kiest 
onder meer voor een zonneboiler, het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en 
voor het openbaar vervoer. Voor verschillende ondervraagden is consumptie een 
gewetenskwestie waaraan zij morele, religieuze en politieke visies op het milieu, de 
wereld of het leven in het algemeen verbinden. Een milieuvriendelijke ondernemer die 
ook thuis rekening houdt met het milieu (geen auto, milieubewuste, gematigde 
consumptie) zei:'Ik ben niet fanatiek met het milieu bezig [...], maar als onze kinderen 
over twintig jaar vragen wat papa deed toen het milieu naar de knoppen ging, dan kan ik 
zeggen dat ik binnen redelijke grenzen gedaan heb wat ik kon.' 

De meeste geïnterviewden zijn echter bescheiden over hun eigen milieuvriendelijk 
gedrag en zeggen dat ze slechts in enkele opzichten rekening houden met het milieu. Ik 
heb gevraagd naar het gedrag op onderdelen die volgens milieukundigen en overheid van 
het belang zijn voor het milieu. In hun omgang met afval zijn ze sterk geneigd op het 

8 Dit woonproject is tot stand gekomen op initiatief van een deel van de bewoners die de inrichting en bouw 
inhoudelijk voorbereid en begeleid hebben. Bij de bouw zijn veel nieuwe milieuvriendelijke materialen en 
technieken gebruikt en milieuvriendelijke voorzieningen getroffen. Dit vergt van de bewoners van een deel 
van dit huizenblok dat zij hun gedrag aanpassen bijvoorbeeld op het experimentele waterzuiveringssysteem. 
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milieu te letten. Enkele geïnterviewden zijn vrijwillig gestart met het scheiden van afval 
voordat hun gemeente dat had verplicht, of doen het nu extra uitvoerig, nauwkeurig of 
toegewijd. De voorlopers onder hen hebben al jaren een composthoop en pogen door 
hergebruik zo min mogelijk afval te veroorzaken. Dit strekt zich bijvoorbeeld uit tot het 
herbestemmen van gelezen tijdschriften of hergebruiken van plastic groentezakken in de 
supermarkt. Dit bewustzijn met betrekking tot afval heeft op zijn beurt invloed op hun 
aankopen, soms heel bescheiden, zoals bij ondervraagden die geen koekjes kopen met 
overdadige verpakking. Maar ook hun afkeer tegenover het veelvuldig aanschaffen van 
nieuwe, snel vergankelijke spullen -waarmee ze zich naar eigen zeggen onderscheiden van 
mensen met lagere inkomens- heeft ermee te maken. Verschillende ondervraagden hebben 
geen bezwaar tegen tweedehands of verkiezen goederen van tijdloze 'duurzame' aard. 
Daarnaast bestaat een deel van het consumptiepakket van de meeste ondervraagden uit 
alternatieve, 'milieuvriendelijke' produkten zoals speciale verven, schoonmaakmiddelen 
en onbespoten voedsel. 

Grote investeringen of inspanningen getroosten informanten zich om met huis-
isolatie of gebruik van nieuwe technologie gas en elektriciteit te besparen. Zo zorgt een 
paar dat een equivalent van het huishoudelijk energieverbruik met windmolens wordt 
opgewekt9 en heeft een ander huishouden een zonneboiler. Anderen beperken 
elektriciteitsverbruik tijdens piekuren of hebben hun technische kennis gebruikt om hun 
verwarmingssysteem aan te passen. Enkelen beperken zelfs hun comfort om energie te 
besparen. Ze gebruiken tijdklokken waarmee ze het verwarmingssysteem regelmatig af 
laten slaan, dragen speciale, warme kleren opdat ze de verwarming lager kunnen draaien 
of gaan met alle leden van het huishouden 's avonds samen in de huiskamer zitten in 
plaats van ieder op de eigen kamer. Bij energiebesparing speelt geld overigens ook een 
rol. Juist de mensen met de grootste huizen kunnen door ingrepen veel energie en geld 
besparen en lijken er het gevoeligst voor. Het bezit aan huishoudelijke apparaten is lang 
niet bij alle ondervraagden gematigd te noemen. 

Ongeveer de helft van de ondervraagde huishoudens heeft de auto weggedaan of er 
nooit een gehad. Ten dele is bezorgdheid om het milieu hierbij de motivatie. Anderen 
gebruiken hun auto met mate. Eén ondervraagde familie tankte bijvoorbeeld in het jaar 
dat ik hen ondervraagde eind maart voor het eerst. De meesten gebruiken in plaats van de 
auto het openbaar vervoer (zie bijvoorbeeld kader 2), maar enkelen proberen zelfs hun 
verplaatsingen met alle gemotoriseerde vervoermiddelen te beperken. Er zijn echter ook 
geïnterviewden, waaronder een man die zijn huis milieuvriendelijk liet schilderen, die 
zich niet inspannen om hun autogebruik te matigen. Wat betreft reizen voor vakanties zijn 

' Zij geven een financiële ondersteuning aan een organisatie die elektriciteit opwekt met windmolens. Hun 
donatie is zo groot dat daarmee hun energieverbruik (dat onder meer bestaat uit hun elektriciteitsverbruik en 
het energieverbruik veroorzaakt door hun vliegreizen) gecompenseerd wordt door eenzelfde hoeveelheid 
windenergie. 
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2 

Een autoloze informant rekent voor hoeveel km hij per jaar reist: 
woon-werk 60 km per dag, 200 dagen per jaar (trein) 
een maal per week naar Amsterdam (trein) 
overig (trein) 
vakantie Zuid-Europa (bus/vliegtuig) + fietsen 

12.000 km 
3.000 km 
3.000 km 
4.000 km 

2 

Een autoloze informant rekent voor hoeveel km hij per jaar reist: 
woon-werk 60 km per dag, 200 dagen per jaar (trein) 
een maal per week naar Amsterdam (trein) 
overig (trein) 
vakantie Zuid-Europa (bus/vliegtuig) + fietsen 

22.000 km 

slechts enkelen gematigd. Sommigen verkiezen een eenvoudige vakantie in Nederland of 
beperken het reizen per vliegtuig. Dat betekent niet onmiddellijk dat ze weinig vliegen. 
Zo legt één koppel zichzelf de beperking op hooguit eens in de twee jaar met het vliegtuig 
op vakantie te gaan. 

De ondervraagden zijn, getuige hun donaties, lidmaatschappen en spontane 
uitlatingen, begaan inet het milieu en proberen enigszins milieuvriendelijk te consumeren. 
Het milieubewustzijn van de meesten heeft geen betrekking op alle terreinen van 
consumptie.10 En hun betrokkenheid bij het milieu heeft op hun consumptie geen 
overheersende invloed die los staat van hun smaak, voorkeuren of ideeën over 
gezondheid. Door bepaalde produkten te kopen en van andere schadelijk geachte 
aankopen en activiteiten af te zien omwille van het milieu, volgen de ondervraagden 
tevens hun algemene preferenties. Ze kopen bijvoorbeeld gezond geacht voedsel en zien 
af van een dure auto. Hun levenswijze en voorkeuren zijn medebepalend voor wat ze 
goed, slecht en belangrijk voor het milieu vinden. Gedragingen waar ze zich toch al van 
onthouden noemen ze eerder milieuonvriendelijk. Status-overwegingen en statusgebonden 
voorkeuren lijken hierbij ook een rol te spelen. Zo kan hun voorkeur voor niet-stoffelijke 
consumptie ook te maken hebben met het grotere intellect dat het waarderen van deze 
soorten consumptie vereist. Een unieke vakantie-ervaring is immers veel prestigieuzer dan 
menig materieel statussymbool. En de geïnterviewden verkiezen mogelijk 'natuurlijke 
spullen' mede, omdat deze exclusiever zijn dan synthetische massagoederen. Te zien is, 
dat de ondervraagden proberen minder impulsief en meer doordacht te consumeren. In 
hun consumptie betrekken ze langere ketens van oorzakelijkheid. Ze proberen rekening te 
houden met de oorzaak of oorsprong van hun consumptie en het gevolg, ook met de 
onzichtbare gevolgen voor het milieu. 

10 Dat er veel variëteit in consumptiegewoonten is onder vrijwillige matigers in verband met omstandigheden 
als de afstand tot het werk en het aantal kinderen wordt door ander onderzoek bevestigd (cf. Rudmen 1992; 
Richins 1992:313). 

103 



5 Bewust consumeren 

Alhoewel de informanten in bepaalde opzichten proberen milieuvriendelijk te consumeren, 
kwam in de interviews niet het streven naar milieuvriendelijk maar 'bewust' consumeren 
als meest essentiële kenmerk naar voren. Herhaaldelijk bleken ondervraagden zich met 
hun milieubewuste gedrag niet hoofdzakelijk te richten op verbetering van het milieu. 
Vaker uiten betrokkenen daarmee een algemenere politieke of maatschappelijke 
betrokkenheid of kritische houding ten opzichte van consumptie. Vergelijkbaar is het 
citaat in een tijdschrift van twee leden van een ecoteam, een groepje dat gezamenlijk de 
eigen consumptie verandert ter bestrijding van milieuproblemen: 'Als milieuproblemen 
opgelost zijn, zullen we waarschijnlijk een ander probleem aanpakken.' 

Ook bij een stel geïnterviewden dat probeert zo min mogelijk uit te geven en te 
kopen was de milieuproblematiek aanleiding om zich op hun uitgaven te bezinnen. Dit 
leidde echter tot de meer algemene overtuiging dat het plezierig en bevrijdend is om de 
eigen uitgaven en consumptie onder de loep te nemen. Dit echtpaar is onder de 
zelfgekozen geuzennaam 'De Vrekken' met hun zuinige levenswijze in de openbaarheid 
getreden om een lans te breken voor de oude, Hollandse deugd zuinigheid. Ze hebben 
zichzelf opgedragen om hun consumptie te matigen. Door het uitgeven van de zogeheten 
Vrekkenkrant proberen zij de acceptatie van consumptiebeperking en zuinigheid, waartoe 
mensen om uiteenlopende redenen kunnen overgaan, te bevorderen. Hun uitgangspunt dat 
het boeiend is om het eigen consumptiepatroon te bestuderen vindt weerklank bij velen 
van de 3500 lezers die de Vrekkenkrant nieuwe ideeën leveren." Deze lezers willen hun 
consumptie weer beheersen, heroverwegen en nieuwe betekenis geven. Dit motief speelde 
ook mee bij een andere ondervraagde die een reeks milieuoverwegingen had voor de 
aankoop van een wollen tapijt. Het stemde hem tevreden dat hij zoveel aandacht kon 
besteden aan de aankoop van vloerbedekking; dat maakte de aankoop en het tapijt 
betekenisvoller voor hem. Het streven naar milieuvriendelijkheid met de daarbijbehorende 
normen wordt door verschillende ondervraagden verwelkomd, omdat dit hun keuzes 
minder willekeurig maakt. Voor enkelen verleent het streven naar milieuvriendelijkheid 
ook aanvullende goedkeuring aan hun gewoontegetrouwe of traditionele spaarzaamheid. 

Het sterkst benadrukken de geïnterviewden wat betreft hun eigen consumptie dat 
ze bewust consumeren. Zij omschrijven zichzelf als kritisch, zuinig of afkerig van 
onnodige consumptie. Om 'bewust te consumeren' zoals ze het zelf noemen, moeten ze 
erbij stilstaan wat ze wel en niet willen consumeren. Dit zelfbewustzijn vereist reflectie 
op hun eigen consumptiegedrag. Om vrij te kunnen denken over wat ze werkelijk willen 
consumeren en dienovereenkomstig te handelen moeten ze zich bevrijden van 

N,et alle abonnees van de Vrekkenkrant die van 1991 lot eind 1996 heeft bestaan zijn overigens vrijwillig 
zuinig. Er zijn lezers die zuinig moeten zijn vanwege hun financieel krappe situatie en vooral ouderen die 
van vroeger uit geleerd spaarzaam te zijn en dit niet willen of kunnen loslaten. 
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consumptiedwangen. Ze moeten de sociale druk weerstaan evenals de verleiding van 
Produkten en gemakken. Zo verhuisde een arts en zijn gezin naar een bescheiden huurhuis 
en schafte de auto af. Alhoewel mensen met hun inkomensniveau, mede vanwege de 
fiscale voordelen, in de meeste gevallen een huis kopen, kozen zij ervoor een huis te 
huren in een buurt waar geestelijk gehandicapten naast 'verdunners' wonen. Ze houden 
van de onconventionele, vrije sfeer die daar heerst. Ze willen zich niet laten beïnvloeden 
door verwachtingen van buitenaf en zich evenmin druk maken om algemeen hoog 
gewaardeerde zaken als huizen en auto's. Vrijwillige matiging, zo blijkt, is niet alleen 
verbonden met vrije wil, maar vergt ook wilskracht en zelfbeheersing. 

De ondervraagden gebruiken verschillende strategieën om te bepalen welke 
consumptie zij wel en niet essentieel achten en om zichzelf van de druk tot consumeren te 
bevrijden. De Vrekken praktizeren een methode in de meest verregaande vorm: ze 
kortwieken hun consumptiepakket op experimentele wijze. Uit betrokkenheid bij de 
milieuproblematiek besloten zij uit te zoeken welke onderdelen van hun consumptiepa
troon wel en niet essentieel waren. Jaren daarvoor hadden zij reeds hun auto weggedaan 
en waren naar een kleinere etage verhuisd. Ze blijken in staat meer en meer weg te 
strepen. Ze zoeken naar de goedkoopste en zuinigste manier om het huis te verwarmen, 
maaltijden te bereiden, kleren te kopen, te wassen, etcetera. Ze stellen zelfs de gewoonte 
ter discussie om cadeautjes te geven en bloemen mee te brengen als ze op bezoek gaan. 
Het geld dat zij besparen heeft het hen mogelijk gemaakt om hun goedbetaalde banen, 
waar ze toch al enigszins ontevreden over waren, op te geven en zich te wijden aan het 
uitdragen van hun levensstijl. Ze geven cursussen en schrijven erover. 

Anderen proberen op verschillende manieren verleidelijke consumptiegoederen op 
afstand te houden. Ze erkennen de macht ervan en proberen te ontsnappen aan de 
voortdurende verleiding. Op die manier vermijden ze er voortdurend mee bezig te moeten 
zijn. Een stel met twee kinderen wil geen auto hebben, maar maakt wel één of twee keer 
in de week gebruik van een auto. Als ze een auto willen gebruiken lenen ze er een van 
mensen in hetzelfde dorp en betalen naderhand voor elke gereden kilometer. Ze verkiezen 
dit, omdat het voorkomt dat ze, zonder erbij stil te staan, veel rijden. 'Als we zelf een 
auto zouden hebben, zouden we overal met de auto heen gaan. Dan moeten de 
maandelijkse lasten toch betaald worden.' Dit stel heeft evenmin sigaretten in huis, 
alhoewel ze af en toe roken. Als ze roken, dan verplichten ze zichzelf dat in de tuin te 
doen. Hun televisie staat ook op een afstand, boven. 'Dat bevestigt onze zwakheid hè?', 
aldus de vrouw. Anderzijds getuigen deze gewoonten van hun bereidheid en streven om 
bewust te consumeren. De vrouw, geboren in 1952, koppelde dit streven aan het feit dat 
haar partner en zij opgegroeid waren en gestudeerd hadden in een tijd dat er een enorme 
nadruk lag op bewust consumeren. Hier staan ze nog steeds achter. 

Een andere strategie om consumptie naar eigen wil te reguleren en een bewust, 
gewenst consumptiepatroon te bereiken is door het maken van onderverdelingen binnen 
het consumptiepatroon. Terwijl geld voor de ondervraagden niet langer als absolute 
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3 Matig op een beperkte, bepaalde manier 

Een artsen-echtpaar van eerste helft 40 met twee kinderen. Goede banen van goede komaf. Stijlvol 
ingericht huis. Kwaliteit, duurzaamheid en stijl waarbij niet op het geld gelet hoeft te worden. Ze 
hebben bijvoorbeeld een handgemaakt 'ontwerp'-tafeltje gekocht van tweedehands hout. Een halfjaar 
voor het interview hebben ze hun auto weggedaan, omdat ze hem niet echt nodig hadden. Een auto is 
niet echt handig in de drukke stad. Hij werd alleen in het weekeinde gebruikt en dat vonden ze zonde. 
Daarvoor hadden ze altijd de auto gedeeld zoals ze wel meer spullen (een wasmachine bijvoorbeeld) 
gedeeld hadden. Dat stamt al uit hun studenten- en woongroepentijd. In hun (heren-)huis dat ze ook 
sindsdien bewonen hebben ze langzaam meer ruimte gekregen. Nu bewoont alleen nog iemand anders 
de bovenste etage. 

Ze zijn matig op een zeer beperkte en bepaalde manier. Daar doen ze zelf trouwens ook niet 
'dik' over. Ze zijn duidelijk opgegroeid in de jaren zestig, afkomstig uit gegoede nesten en daar geven 
ze zich rekenschap van. Geld hebben en genieten mag, maar zij en vooral ook de kinderen moeten er 
zich van bewust zijn hoe de wereld in elkaar zit. Het gaat bij hen bepaald niet om een wereld van 
grote auto's, enorme huizen etcetera. Ze zijn niet zuinig als het om vakanties en inrichting gaat. Wel 
gaan ze zuinig om met voedsel, geven niet zo veel uit aan kleding, hebben niet erg veel apparaten. 
Verder zijn ze redelijk fanatieke donateurs (aan onder meer natuur- en milieuorganisaties). Over het 
milieu denken ze vooral bij afval. Dat wordt gemeden en gescheiden. In een groentetuintje, dat ze 
sinds kort dicht bij hun huis hebben, zijn ze in de weer met een composthoop. Ze mijden 
verpakkingen onder ander door op de markt te kopen. Verder hanteren ze geen milieucriteria bij 
aankopen. 

beperking van consumptie fungeert, stellen zij eigen, soms weer financiële limieten om 
hun consumptie te begrenzen. Ze maken bijvoorbeeld een onderscheid tussen gewone en 
uitzonderlijke situaties of stellen budgetten vast voor verschillende doeleinden. Zo wordt 
in een gezin het inkomen (fl 2000) van de man (een milieuvriendelijke ambachtsman) 
genegeerd. Ze leven met drieën van het inkomen (fl 2500) van de vrouw (een 
gezinstherapeute). Het inkomen van de man wordt grotendeels gespaard omdat ze het niet 
nodig vinden dat uit te geven. Ze denken erover hun spaargeld te beleggen of te 
investeren in een milieuvriendelijk bedrijf. Velen onderdrukken de aandrang tot kopen 
enigszins en kanaliseren hun koopkracht. Ze onderscheiden gelegenheden waarop ze hun 
consumptie niet beperken. Zo kan een ondervraagde die zichzelf penny wise and pound 
foolish noemt, het niet verdragen als geld gedachteloos wordt verspild. 'Ik ben tegen het 
vastgebakJcen idee dat het zwembad en de bioscoop altijd ijs en chips betekent voor de 
kinderen.' Ook hoort volgens deze ondervraagde de vastgestelde hoeveelheid huishoud
geld niet te worden overschreden. Hij heeft liever dat geld ofwel op een functionele 
manier wordt besteed aan nuttige dingen, zoals aan een wasmachine of aan het huis, of 
aan vormen van doelbewust genot. Consumptie is om van te genieten, maar dat moet niet 
automatisch en gedachteloos gebeuren. Hij staat zichzelf en de andere leden van het gezin 
wel toe makkelijker geld uit te geven op vakantie, in restaurants en aan hooggeschatte 
doelen zoals dure hobby's, boeken, theater of de opera. Dan vindt consumptie met veel 
minder terughoudendheid en oog voor de kosten plaats. 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de onderzochten op diverse, wijzen zichzelf 
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opleggen terughoudend te consumeren en dat daarbij milieubesef een bescheiden rol 
speelt. Net als de in de vorige paragraaf besproken oordelen over milieuvriendelijkheid 
blijken hun noties over bewuste en verslavende of ondoordachte consumptie verweven met 
de eigen gewoonten. Hun denkbeelden over bewust consumeren vormen ook een 
legitimatie voor hun bestaande gedrag. Beheersing van hun consumptie vinden de 
ondervraagden essentieel. Deze controle heeft zowel de vorm van consumptiebeheersing 
onder sociale druk als zelfbeperking. Hierbij is niet alleen sprake van een ontwikkeling 
van sociale dwang naar zelfdwang via verinnerlijking, maar ook van veruiterlijking. De 
onderzochten proberen ook om hun sociale en materiële omgeving zo in te richten dat ze 
niet steeds worden verleid. 

6 Consumptiebeperking en -hervorming als voortschrijdende ontwikkeling? 

In de veranderende omgang met het milieu gedurende de laatste kwart eeuw zijn enkele 
overeenkomsten te herkennen met het door Elias geschetste civilisatieproces. Door 
wijzigende gezags- en concurrentieverhoudingen werden mensen op lange termijn 
afhankelijk van steeds meer anderen, en moesten steeds meer rekening met elkaar houden 
en vooruitkijken. Ze konden alsmaar minder van dag tot dag leven. Ze moesten meer 
denken aan de voorafgaande ketens van oorzaken en de toekomstige ketens van gevolgen. 
Ook leerden ze hun opwellingen te beteugelen en gevoelens te temperen (Elias 1982 II: 
239 e.V.). De recente opkomst van het milieubewustzijn vereist ook een grotere mate van 
zelfbeheersing en bedachtzaamheid, evenals een ruimere geografische oriëntatie en 
toekomstgerichtheid. Milieuvriendelijk handelen houdt in dat mensen voordat ze iets 
kopen, gebruiken of weggooien, stilstaan bij de gevolgen ervan voor het milieu en 
daarmee rekening houden. Tevens moeten ze hun kooplust, consumptiedrift en 
opruimwoede temperen en in banen leiden. In het begin van dit hoofdstuk is de 
veronderstelling geopperd dat milieuvriendelijke en matigende consumenten uit hogere 
klassen zich wellicht, al of niet bedoeld, met milieuvriendelijkheid en matiging proberen 
te onderscheiden. Tegen de achtergrond van een steeds milieubewuster wordende 
samenleving waarin het steeds meer een sociale norm is geworden om rekening te houden 
met het milieu bekijk ik of de ondervraagden gaandeweg hun consumptie steeds sterker en 
meeromvattend matigen en hun milieuvriendelijkheid verfijnen. 

Enkele ondervraagden (zie ook tekstkader 4) melden dat zij in de loop der jaren 
onderdeel voor onderdeel hun consumptie via een soort leerproces herzien. Ze komen 
meer te weten over de negatieve effecten van hun consumptie en kopen 
'milieuvriendelijke' alternatieven als deze beschikbaar zijn. De sterkst betrokkenen lezen 
erover in milieuvriendelijke consumentengidsen, de bladen van milieuorganisaties of in de 
gewone tijdschriften en de consumentengids. Toonbeelden van betrokkenheid zijn de 
ondervraagde bewoners van 'milieuvriendelijke', energiezuinige huizen die in de 

107 



4 'Niet erg om afwijkend te zijn' 

Man, vrouw en kind bewonen een eenvoudige bovenwoning in de stad. Bij het binnenkomen moet de 
interviewster de schoenen uittrekken en staan eventuele sloffen voor haar klaar. Dit om de dure 
(duurzame) wollen vloerbedekking schoon te houden en minder te laten slijten en ook omdat het kind 
op de grond speelt en zij zelf soms ook graag op de vloer zitten. Ze vinden het niet erg om afwijkend 
te zijn. In het algemeen consumeren ze zeer bewust en zijn ze op de hoogte van allerlei alternatieven. 
Zuinig zijn ze wat betreft vervoer: 'We hebben geen auto. Geen auto betekent ook veel minder 
tussendoor-bezoekjes afleggen. We hebben wel meer fietsen, maar gaan daar (vergeleken met andere 
mensen) zuinig mee om, door veel zorg te dragen voor reparaties.' 
'Ook zijn we zuinig wat betreft kleding - wat niet wil zeggen onmodieus- en zuinig wat betreft TV en 
video. We hebben een zwart-wit TV die ook niet in de kamer staat, waarnaar we ongeveer een uur 
per week kijken en een video hebben we niet.' 
Ook in andere opzichten noemen ze zich zuinig: 'We eten vegetarisch, roken niet en drinken weinig, 
maar als we drinken is het geen goedkope wijn. Idem dito met eten, dat is wel vegetarisch, maar 
lekker, eventueel met dure ingrediënten, biologisch, dus daar betaal je wel voor.' 
'De inrichting is vooral duurzaam, de vloerbedekking is wel 2 of 3 keer zo duur als bij anderen, maar 
hij gaat ook veel langer mee.' 
Bij de vrouw stamt het bewust omgaan met consumptie uit de middelbare schooltijd en is daarna 
constant gebleven, bij de man uit de studententijd. Het is met voeding begonnen. Beiden begonnen te 
experimenteren met voeding, vegetarisch eten en verschillende voedingsleren en dat heeft zich 
langzaam uitgebreid tot 'een kritische houding, op kwaliteit letten en niet meegaan met de mode'. 
'Dat strekt zich dan over steeds meer levensgebieden uit, dat is een groeiproces.' 
'Ik kan ook terugkijken naar wat er allemaal bijgekomen is aan informatie: de kranten die je wijzen 
op dingen,... vrienden die ergens mee bezig zijn, tijdschriften over bewust consumeren die je op 
ideeën brengen... En dan is natuurlijk het aanbod in bewust consumeren van voeding, kleren, meubels 
etcetera de laatste twintig jaar enorm toegenomen. En aanbod schept vraag, ook in deze marge.' 

beginfase iedere week discussies voerden over de milieu-effecten van hun experimentele 
huizen en hun manier van leven daarin. Eén van hen vertelde me dat milieu-overwegingen 
steeds belangrijker werden bij al haar consumptiekeuzen. 

Verandering van consumptiegewoonten gaat geleidelijk. De geïnterviewden 
verwerken beperkte hoeveelheden informatie tegelijk en veranderen stapsgewijs hun 
consumptiegewoonten. Enerzijds wordt dit proces vergemakkelijkt als vele mensen en 
bedrijven aan deze consumptieregulering meedoen. Een man (voormalige HBO-docent) 
merkte op: 'Mijn milieuvriendelijkheid houdt gelijke tred met de maatschappij om me 
heen die steeds milieuvriendelijker wordt.' Anderzijds is het moeilijk in de maat te blijven 
met de recente stortvloed van nieuwe informatie en produkten. De betrokkenen moeten 
informatie verwerven en gedragsstandaarden aanleren en vervolgens eigen maken voordat 
ze weer nieuwe kennis op en richtlijnen aan kunnen nemen. 

Dat hun consumptiepakket aan een hervormingsproces onderworpen is, zoals 
informanten zelf ook opmerken, is niet alleen een kwestie van een leerproces, maar 
gebeurt ook onder invloed van een groeiende sociale druk. Zo voelt een man (arts) die 
met zijn gezin vier jaar voor het interview is begonnen met het eten van onbespoten 
voedsel dat hij met zijn consumptie op de drempel staat van een veranderings- en 
matigingsproces. Hij is erg bezorgd over het milieu. (Deze bezorgdheid is eind jaren 
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5 Over het afschaffen van de auto 

Dat ze me na afloop mee brood laten eten en me aanbieden een fiets van hun te gebruiken om even 
naar zee te gaan is tekenend. En zo willen ze eigenlijk ook dat de wereld in elkaar zit. Toen ze eens 
in de buurt even een auto wilde lenen om een oude tante van de trein te halen, keken ze raar op hun 
neus, dat dat toch zo maar niet kan... 
Hun inrichting is een mengeling van oud en smaakvol: nieuwe moderne zwarte bank, een oude, beetje 
slordig opnieuw beklede stoel, een oude, niet-antieke eethoek van hout met riet, een tweedehands 
houten kast, een mooie glimmende zwarte vleugel, twee schilderijen, waarvan een van een bekende 
kunstenaar die wielrenners afgebeeld heeft. Alles bij elkaar is de kamer representatief zonder 
protserig te zijn. De keuken is wat chaotisch en de gang ligt vol speelgoed. De man en vrouw zijn erg 
losjes gekleed, zelfs wat sjofeltjes. Hij: beetje versleten broek, beetje degelijke schoen en vlottere 
blouse. Zij (free-lancer): broek met een vlekje erin, en als ze weggaat: een leren jack. 
Hoe ze zichzelf wat betreft consumptie zouden omschrijven: Als te kwistig. Kwistig. Geef te 
makkelijk geld uit. Als we geld hebben, spenderen we het ook. We geven het vrij gemakkelijk uit, 
vooral aan vakanties en uit eten.' 
Over het afschaffen van de auto: "Dat is denk ik 7 jaar geleden. Ik ben toen steeds meer gaan fietsen 
en toen me dat steeds beter beviel, en toen ik dat ook vrij gemakkelijk volhield ook over de winter 
heen, is dat een reden geweest om de auto af te schaffen.' 
Waarom hij (arts) is gaan fietsen: "Nou dat is ook een aparte reden, met de auto zat je vaak in de file. 
Dan deed ik er drie kwartier tot een uur over om in Den Haag te komen. De andere kant is dat het 
heel plezierig was om de tocht door de duinen te maken. Dus ik kreeg steeds meer lol in het fietsen. 
Het is ook goed voor mijn conditie en dat gaf me ook weer tijdwinst. In het weekend hoefde ik niet 
meer te gaan fietsen of rennen, dat doe ik dus nou niet meer. Ik ben steeds meer in het fietsen gaan 
investeren. Ik zeg niet dat het altijd plezierig is. Ook een reden is geweest dat de kinderen groter 
werden. En het is een voordeel dat we nu in een dorp wonen. De kinderen kunnen gemakkelijk alleen 
naar school gaan en naar voetballen en clubs waar ze op zitten. Het is ook steeds meer een leuk 
fenomeen dat kinderen goed niet openbaar vervoer om kunnen gaan. Ze zijn heel snel al veel 
zelfstandiger kunnen worden. Ze gaan alleen naar Amsterdam etcetera. Heel snel konden we ze al op 
de trein zetten met zijn tweetjes en ze af laten halen. Het reizen met het openbaar vervoer is heel 
overzichtelijk en geeft ons dus heel veel vrijheden, we hoeven ze niet overal heen te brengen. Er 
zitten allerlei leuke neveneffecten aan.' 

tachtig ontstaan toen de overheid en de pers steeds meer aandacht gingen besteden aan 
milieuproblemen.) Hij merkt op dat er een kloof is tussen zijn groeiende betrokkenheid 
bij het milieu en zijn langzaam veranderende consumptiegedrag. 'Ik heb nog een auto, 
maar dat zal op een dag voorbij zijn', verwacht hij. Alhoewel de druk van buitenaf en 
van zijn geweten toeneemt, is deze nog niet sterk genoeg en de sociale druk nog te ver 
om hem zijn auto op te doen geven zoals het huishouden in tekstkader 5 deed. 'Ik ben er 
zo aan gewend, ik kan me nog geen leven zonder auto voorstellen.' 

Mijn observaties van ontwikkelingen op het gebied van milieu en consumptie zijn 
echter gebaseerd op een zeer kortere termijn. Bij consumptiematiging en aanpassing van 
consumptie vanwege het milieu is mede geen voortgaande ontwikkeling waarneembaar 
vanwege maatschappelijke en individuele fluctuaties die op korte termijn optreden. 

Terughoudendheid in consumptie en bedoelde milieuvriendelijkheid van 
consumptie worden -door politieke fluctuaties- niet alleen maar sterker. Enkele om hun 
vermoede soberheid of milieubewustzijn geselecteerde ondervraagden overwegen de 
aanschaf van een wasdroger of vaatwasmachine, of conformeren zich aan een meer 
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gangbaar consumptiepatroon met een huurauto in de vakantie of modieuze kleding. Een 
lerares gezondheidsleer die milieuhygiëne heeft gestudeerd in de jaren zeventig tijdens de 
eerste milieugolf, brengt enkele milieuvriendelijke gewoonten nog steeds in praktijk. Ze 
heeft het spaarzaam gebruik van wasmiddelen en warm water volgehouden. Haar 
consumptiepatroon is echter in andere opzichten minder matig en milieuvriendelijk 
geworden in de loop der tijd. In die periode stond het milieu minder in de belangstelling. 
Haar gezin heeft een auto en haar man heeft sinds enkele jaren ook een motor. Kort 
geleden is ze weer begonnen met vegetarisch eten, een gewoonte die ze opgegeven had 
toen ze kinderen kreeg. Ze heeft het vegetarisme hervat zowel ter ondersteuning van haar 
dochter die vegetarisch is geworden, als vanwege haar oorspronkelijke motief dat 
vleesproduktie te veel grondstoffen vergt. Tijdens de recente tweede 'milieugolf', zijn het 
in verschillende gevallen de kinderen die het milieuvriendelijk gedrag van hun ouders 
doen herleven. 

Behalve maatschappelijke en politieke fluctuaties hebben ook levensfasen invloed 
op de ontwikkeling van de individuele terughoudendheid en milieuvriendelijkheid. Dit 
klonk ook al door in de vorige alinea. Verschillende informanten waren in de jaren 
zeventig niet alleen onder invloed van de toenmalige politieke en culturele ontwikkelingen 
weinig materialistisch ingesteld. Ook verkeerden ze zelf in hun studententijd, hoefden zich 
minder aan te passen en hadden geen baan en weinig geld. In die fase en omstandigheden 
waren zij ook financieel gedwongen om eenvoudig te leven. Toen ze daarna een aangepast 
leven gingen leiden en carrière maakten, verloren ze wat van hun niet-materialistische 
houding. De levensfase waarin mensen zich vestigen, een carrière opbouwen en kinderen 
krijgen is moeilijker te combineren met 'immaterialisme'. Terwijl de matigende 
informanten in de loop der jaren beter geïnformeerd raken over de gevolgen van hun 
consumptie voor het milieu, groeit bij de meesten van hen ook de koopkracht. En ook van 
de inkomensstijging gaat een druk uit tot consumeren. Voor enkele ondervraagden heeft 
het geresulteerd in huisbezit, het bezit van een grotere huis, meer vakanties, vaker eten in 
restaurants, nieuwe meubelen etcetera. Daarbij zoeken sommige (milieu)bewuste 
ondervraagden een 'verantwoorde' uitweg, zoals twee geïnterviewden die hun resterende 
geld besteden aan de restauratie van hun zeventiende- en negentiende-eeuwse huizen en zo 
tevens zorgdragen voor cultureel erfgoed. En voor enkele sober levenden is een hogere 
bankrekening en de overgang naar een ander patroon met een groter aandeel 
'milieuvriendelijke', duurdere consumptie het resultaat. Het 'Vrekkenpaar' is na een 
levensfase waarin ze veel geld verdienden en uitgaven, zelfs overgaan tot verlaging van 
de levensstandaard. De huidige zuinige levenswijze, die ze uitdragen via de 
Vrekkenkrant, vormt een illustratie van 'post-materialisme' in de letterlijke betekenis van 
het woord (cf. Inglehart 1990). Via werk en kinderen hebben zij al een dusdanige 
maatschappelijke status bereikt dat ze de materiële parafernalia kunnen afleggen zonder 
dat hun status ineenstort. 

Er is dus niet eenduidig sprake van een voortschrijdende ontwikkeling. Bepaald 
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niet alle tekenen wijzen in de richting van toenemende matiging en van toenemende 
aanpassing van de consumptie omwille van het milieu. Er is wel sprake van een 
leerproces, mensen komen meer te weten over milieu-effecten en proberen daarmee 
rekening te houden. Toenemende matiging is echter (mede vanwege hun levensfase), 
behalve bij de Vrekken, nauwelijks te constateren. Dit neemt niet weg dat de 
ondervraagden mogelijk in vergelijking met inkomensgenoten en in verhouding tot hun 
inkomensgroei relatief terughoudend consumeren. Het is onmogelijk om op basis van de 
interviewgegevens te concluderen of er een voortschrijdende ontwikkeling gaande is, 
aangezien deze alleen op langere termijn, over verschillende generaties zou kunnen 
worden geconstateerd. 

7 De status van vrijwillige matiging 

Een versterking van matiging en toename van milieubewustzijn zou een eerste aanwijzing 
geweest zijn van een mogelijke wedloop. Sociale concurrentie en prestigestrijd zou een 
andere aanwijzing vormen. Is er in de achtergronden van hun consumptiematiging en -
aanpassing een distinctief element te ontdekken? Na en naast de motivatie die 
geïnterviewden zelf geven, ga ik hierna nadrukkelijker op zoek naar aanwijzingen voor 
een sociologische verklaring die gelegen is in statuscompetitie. In de interviews heb ik 
geprobeerd te ontdekken of de ondervraagden zich proberen te onderscheiden van mensen 
die minder milieubewust en gematigd consumeren. En dat bleek inderdaad het geval te 
zijn. 

Op verschillende manieren onderscheiden en distantiëren de ondervraagden zich 
van in hun ogen 'verwerpelijke' praktijken en van minder bewust of milieuvriendelijk 
consumerende mensen. Ze doen dat door afkeurenswaardige voorwerpen buiten bereik te 
plaatsen of door weg te blijven van winkels die niet hun goedkeuring wegdragen. Een 
ondervraagde vrouw mijdt supermarkten en speelgoedwinkels met plastic speelgoed en 
gaat naar de juiste natuurvoedingswinkels. Andere sobere consumenten wijken zelfs 
demonstratief af van de massa. Als ze een auto hebben, wassen ze die niet, of ze hebben 
een type dat weinig aanzien geniet. En enkele geïnterviewden zoeken meer het contact op 
met mensen die met mate consumeren en minder met collega's en anderen die er een 
overdadig consumptiepatroon op na houden. 

Daarnaast blijkt uit hun opmerkingen over anderen 'die zich totaal niet bewust zijn 
van wat ze consumeren' of 'die zelfs niet bereid zijn afval te sorteren en een compostton 
te gebruiken' dat de geïnterviewden prestige verbinden aan hun eigen gedrag. Een 
geïnterviewde zei over de vrouw die haar huis schoonmaakt: 'Natuurlijk wil zij altijd 
chloor gebruiken. Je kunt haar dat niet kwalijk nemen, je moet haar opvoeden.' De 
volgende opmerkingen zijn ook gericht op mensen uit lagere klassen. 

'Er zijn mensen wier budget voor sinterklaas beperkt is, maar die toch zo veel 
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mogelijk cadeautjes proberen te kopen. Ze kopen plastic produkten. Ik koop liever 
zo min mogelijk, maar dan een ding van waarde. En dan vraag ik me af wie is er 
dan het goedkoopst uit?' 
'Ik ben erg tegen vliegen, alhoewel ik het wel leuk vind. Vliegen is te goedkoop, 
net als autorijden, het kost niets. Ga na, al die meisjes die in warenhuizen werken 
die gaan naar New York voor een weekend. Al die chartervluchten van horden 
toeristen naar Torremolinos en naar de wintersport. Het is allemaal te goedkoop.' 

Deze afkeurende, pedante, terloopse opmerkingen suggereren dat de geïnterviewden zich 
superieur voelen. Dit soort opmerkingen bepalen overigens niet de algehele teneur van de 
interviews, maar bepaalde fragmenten heb ik er vanwege mijn vraagstelling uitgelicht. 
Met soms oppervlakkige stereotyperingen lijken de ondervraagden zichzelf te willen 
onderscheiden van onverantwoordelijke mensen uit vooral de lagere sociale klassen. Dit 
doen ze wellicht om hun eigen bescheiden pogingen tot milieuvriendelijke consumptie te 
bekrachtigen of omdat hun milieubewust gedrag, zoals dadelijk naar voren komt niet altijd 
hoog aanzien geniet in de ogen van anderen. 

Er is namelijk in hun verantwoordingen van hun milieuvriendelijke gewoonten niet 
alleen distinctie te beluisteren, maar ook aanpassing aan het gangbare consumptiepatroon. 
Zo benadrukken informanten die geen auto hebben bijvoorbeeld vooral de afnemende 
bruikbaarheid van auto's in de drukke binnenstad en de file- en parkeerproblemen in 
plaats van hun milieubewuste motivatie. Ze presenteren zich hiermee vooral als 'gewone 
rationele consumenten' in plaats van zich te laten voorstaan op hun milieuvriendelijkheid. 
Ook het volgende voorbeeld uit het gezin dat omwille van het milieu overgegaan was op 
biologisch voedsel is tekenend. De ondervraagde noemde de andere klanten van de 
natuurvoedingswinkel neerbuigend: 'milieugezinde lieden met van die karretjes achter hun 
fiets.' Zijn hoon liet hij echter meteen volgen door de aankondiging dat hij over enkele 
jaren misschien ook met zo'n aanhanger zou rijden en de toevoeging dat hem dat niets 
kon schelen. Bepaalde soorten milieuvriendelijk gedrag staan, in ieder geval bij deze 
milieubewuste consument zelf, niet in hoog aanzien, zo suggereert hij. Zijn toevoeging 
duidt er echter op, dat hij een verandering van de waardering bespeurt, bij hem zelf en in 
de samenleving. 

Tot op zekere hoogte zien de ondervraagden zelf hun milieuvriendelijk gedrag als 
distinctief, maar om het gedrag prestigieus te noemen is ook erkenning door anderen 
nodig. Informanten krijgen echter zelden complimenten wegens het opgeven van hun auto 
of het eten van onbespoten voedsel. 'Anderen vinden het absurd als je geen auto hebt.' 
vertelde een ondervraagde zonder auto en een andere ondervraagde zei dat haar ouders 
blij zouden zijn als zij met haar gezin weer in een auto zouden voorrijden. De bewoners 
van het ecologische woonproject hebben wat spanningen ervaren met omwonenden. 
Sommige omwonenden zijn jaloers vanwege de grote gemeenschappelijk tuin. En er zijn 
klachten over de overlast van auto's tijdens sportwedstrijden, die volgens buren ontstaat 
door het geringe aantal parkeerplaatsen bij het woonproject. Ook zien enkele 
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omwonenden de aanwezigheid van de experimentele huizen als kritiek op hun eigen 
levenswijze en vinden het wat elitair. 'Buren kijken er ons op aan dat we beter op de 
hoogte zijn van overheidssubsidies', aldus bewoners die inzien dat hun opleidingsniveau 
hen meer kansen verschaft. 

Tegenover de negatieve oordelen staan ook waarderende geluiden. Zo heeft een 
man die zijn auto zes maanden ervoor opgaf, daarover de eerste twee weken onder andere 
op het werk minstens elke dag met iemand gesproken. Dat zou hij niet hebben gedaan als 
hij zich erover had moeten schamen. De ouders van de klasgenoten van zijn kinderen, 
'mensen met niet zozeer een glanzende carrière, maar wel een hoge opleiding en brede 
ontwikkeling' hebben ook geen auto. Het politieke debat in Amsterdam ondersteunt ook 
de respectabiliteit van autoloosheid- en niet alleen in de ogen van de onderzochten. Ook 
het ecologische woonproject heeft behalve kritiek veel belangstelling uit de omgeving 
gekregen. Omwonenden zijn nieuwsgierig, en wilden graag een kijkje nemen. Toen de 
huizen klaar waren, was het bovendien makkelijk om bewoners te vinden voor de 
duurdere huizen. Eveneens vormt de belangstelling van de pers die een ambachtsman12 

en vooral de Vrekken13 kreeg een teken van erkenning voor respectievelijk 
milieuvriendelijke produkten en een gematigde levensstijl. Kortom, alhoewel er niet alleen 
positief wordt gereageerd op milieuvriendelijke matiging en dit gedrag een enigszins 
problematisch prestige heeft, lijkt de waardering een opgaande lijn te vertonen. 

Dat het imago van milieubewustzijn als reden om zichzelf terughoudendheid op te 
leggen problematisch is, maar verandert, heeft verschillende achtergronden. Ten eerste 
moet hierbij de subculturele status van veel milieubewuste mensen in de jaren zestig, 
zeventig worden betrokken. Veel van deze pioniers die twintig jaar geleden bezig waren 
met milieuvriendelijk gedrag waren toen jong. Zij maakten deel uit van een 
maatschappijkritische, alternatieve subcultuur die zich verzette tegen de gevestigde orde 
(cf. Tasman 1996). De uiterlijke kenmerken die met deze mensen werden verbonden 
('geitewollen sokken', sandalen en baarden) worden nog steeds als aanwijzing gezien van 
hun marginale status. Die milieubewusten worden als onaangepast gezien; men vindt dat 
ze buiten de maatschappij staan en blijven hangen in een als sektarisch en achterhaald 
beschouwde subcultuur. Klanten van natuurvoedingswinkels of mensen die geen auto 

12 Het milieu heeft aan prestige gewonnen in de media. Zelfs de meubelmaker die op milieuvriendelijke 
wijze meubels maakt en afkerig is van snobisme raakte betrokken in het opwaarderen van zijn produkten. 
Een doe-het-zelf-blad publiceerde wat informatie over de milieuvriendelijke produktie van het bedrijf en 
enkele weken later werd zijn bedrijf gepresenteerd in een radioprogramma over natuur. Een exclusief 
tijdschrift voor huiseigenaren gaf het bedrijf vervolgens de opdracht om een gelimiteerde serie tafels voor 
zijn lezers te maken. 
13 Ook de Vrekken ontvingen veel publiciteit in de lokale Haagse krant, in regionale en landelijke dagbladen 
en in allerlei televisie- en radioprogramma's in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Hun initiatief 
spreekt ook het deel van de samenleving aan dat nieuwe ontwikkelingen signaleert en mede bepaalt: 
'Journalisten die weten wat mensen interesseert, hebben uitgebreid over ons bericht. We beschouwen hen als 
maatschappelijke barometers.' In 1996 hadden ze 3500 lezers van naar hun zeggen alle sociale 
achtergronden. 
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hebben zijn druk doende zich los te maken van een imago dat hen maar blijft 
achtervolgen. 

De sociale status van de mensen die op bepaalde verregaande manieren 
milieubewust consumeren wordt vaak niet hoog ingeschat. De ondervraagden die zich 
eerder laatdunkend uitlieten over fietskarretjes en die zelf tamelijk recent op onbespoten 
voedsel waren overgegaan beoordelen de andere klanten van een natuurvoedingswinkel 
anders dan zichzelf. 'Ze breien hun eigen sokken.', zo merkte de mannelijke 
geïnterviewde (een arts) ironisch op. Hij ziet de andere klanten als eenzijdig, 
wereldvreemd en geobsedeerd door milieuzaken. Maar ook zei hij over mensen met 
eerder genoemde uiterlijke kenmerken: 'Soms zie ik zo iemand in mijn praktijk en dan 
blijkt hij tot mijn verbazing een makelaar te zijn.' Het idee dat deze mensen niet op de 
hoogte zijn van het reilen en zeilen van de samenleving en economie schept het beeld dat 
ze naïef zijn. Soberheid loopt het risico te worden aangezien voor gebrek aan geld en 
macht. Deze mensen worden ingeschat niet te beschikken over een redelijke 
maatschappelijke positie en bijbehorend inzicht in het maatschappelijk functioneren. 

De status van milieubewustzijn en allerlei vormen van milieubewust gedrag is 
verbeterd. Dit komt mede doordat de leden van de milieubewuste voorhoede volwassen 
zijn geworden en betere posities hebben verworven. Veel leden van milieuorganisaties en 
mensen die nu met het oog op het milieu hun consumptie aanpassen, hebben geen lage 
socio-economische status (meer). Een deel van de mensen die pakweg twintig jaar geleden 
lid zijn geworden en toen nog een lagere, want onvolwassen socio-economische status 
hadden is lid gebleven en heeft in de tussentijd een hogere maatschappelijke status 
bereikt. Daarnaast is het lidmaatschap enorm uitgebreid en een optie geworden voor 
bredere lagen van de bevolking, ofwel gedemocratiseerd. In een enquête in 1990 
antwoordde 23 procent van de Nederlandse respondenten lid te zijn (Ester 1993:167). Dit 
cultuurgoed van de financiële deelname aan milieuorganisaties heeft zich verspreid onder 
meer in neerwaartse richting. Maar ook heeft het zich verspreid doordat hoger opgeleiden 
een steeds grotere bevolkingscategorie vormen en hoger opgeleiden nog steeds meer dan 
gemiddeld lid worden van deze organisaties.14 Door stijging van de status van de 
vroegere milieubewuste mensen enerzijds en door democratisering van het 
milieubewustzijn anderzijds is het aanzien van milieubewustzijn minder een kenmerk van 
een subcultuur geworden en daarmee gewoner en geaccepteerder. Aanzien is niet alleen 
een kwestie van hoog en laag, maar ook van het centrum versus de periferie of marge. 

Pogingen om op een openlijke en ongewone manier milieuvriendelijk te handelen 
en consumptie te beperken worden steeds meer erkend in de massa-media en publieke 

14 Onder de leden van Milieudefensie, de milieuorganisatie die zich het meest met consumptiegedrag 
bezighoudt, zijn de mensen met een hoger inkomen en een hogere opleiding oververtegenwoordigd (Peters 
1992). Binnen de clientèle van natuurvoedingswinkels zijn mensen met hogere inkomens en vooral hoger 
opgeleiden oververtegenwoordigd (Oude Ophuis 1992). 
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opinie. De milieubewuste leden van de naoorlogse generatie zijn aan de macht gekomen 
in het parlement, bedrijven en de pers, waarvandaan ze invloed kunnen uitoefenen. Het is 
daarom volgens een informant die actief is in een milieuorganisatie en daarnaast een 
goede baan heeft in het bedrijfsleven, niet verrassend dat het milieu zo'n belangrijk issue 
is geworden. Verwijzend naar zijn politiek actiefste jaren verklaart deze man: "Voorheen 
was actievoeren moeilijk, maar nu wordt Greenpeace zelfs benaderd om commentaar te 
geven in milieudiscussies op televisie.' Ondertussen zijn milieuorganisaties 
geprofessionaliseerd, hun idealen veranderd in doelstellingen en (veel van) hun 
aanhangers volwassen geworden. De overheid heeft de zorgen van de milieuorganisaties 
overgenomen en volgt ook regelmatig hun ideeën en oplossingen na. Deze ontwikkeling 
wordt wel 'ecologische modernisering' genoemd (Huber 1985; Mol 1995). Doordat het 
aantal mensen dat bezorgd is om het milieu is gegroeid en een deel van hen een hoger 
inkomensniveau heeft bereikt, vormen de milieubewusten een interessant segment voor 
producenten en adverteerders die belang en banen hebben in het milieu binnen bedrijven, 
publieke sector en milieuorganisaties. Het minder ideologisch geladen worden van de 
ideeën maakt milieubewust denken en gedrag toegankelijker voor anderen. 

Ook in de interviews is geprobeerd meer inzicht te krijgen in de verspreiding en 
navolging van milieuvriendelijke en terughoudende consumptie in het verleden en nu. Wat 
was de herkomst van het gedrag van de ondervraagden? Hebben we hier alleen te maken 
met 'pioniers van het eerste uur'? Wat waren hun voorbeelden en inspiratiebronnen? Wie 
vormen hun referentiekader? Vormen zij weer een voorbeeld voor anderen, bijvoorbeeld 
voor de geïnterviewden die niet om hun gematigdheid en milieuvriendelijkheid zijn 
geworven? Dat laatste, wie zij navolgen, van wie ze zich onderscheiden en wie hen weer 
navolgen, bleek een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Ondervraagden presenteren zich 
graag als autonome en tolerante mensen. 

De beïnvloeding is moeilijk te reconstrueren, er zijn verschillende invloedrijke 
factoren waarvan niet te bepalen is welke doorslaggevend is geweest. Verschillende 
geïnterviewden van rond de veertig vertellen me dat hun terughoudende consumptie 
dateert uit de studententijd in jaren zeventig. Toen zijn ze begonnen met bewust en 
milieubewust consumeren en dat hebben ze daarna volgehouden en uitgebreid. Ze deden 
dat samen met vrienden of medestudenten en hadden bijvoorbeeld aansluiting bij een 
milieuorganisatie, commune of genootschap van kritische wetenschappers. Verschillende 
milieubewuste of sobere consumenten hadden een voorbeeld in het gedrag van ouders, 
vrienden of kennissen. In enkele gevallen hebben ouders gediend als inspiratiebron. Door 
hen waren ze vaak geïnspireerd of aangezet. Van huis uit was hun soberheid, 
verbondenheid met de natuur, of respect voor de schepping bijgebracht. In verschillende 
gevallen hadden deze levenswijzen en waarden een levensbeschouwelijke component. Een 
enkele ouder leefde bijvoorbeeld volgens een bepaald gedachtengoed zoals dat van de 
Rozenkruizers of Antroposofen en was aanhanger van de biologisch- dynamische 
landbouw. Een ander had een dominee als vader en was van vroeger uit gewend een 



tiende van het inkomen aan maatschappelijke doelen te schenken. Deze ondervraagden 
zijn van jongsafaan opgegroeid met een verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappij 
en het milieu en hebben dit vastgehouden of grijpen later erop terug. 

Ouders, oud gedachtengoed of religie kunnen weliswaar een voedingsbodem 
vormen, maar er is ook een actuele aanleiding en sociale stimulans. Van invloed is 'de 
aandacht voor het milieu in een serieuze krant als het NRC', of 'de gevoeligheid voor de 
milieuproblematiek bij collega-mode-ontwerpers'. Ouders van klasgenoten, 'breed 
ontwikkelde mensen met minder glanzende carrières' die ook zonder auto leven, kunnen 
tot de referentiegroep horen of naaste vrienden die ook de auto hebben afgeschaft. 'Een 
vriendin met een uitkering die toch duurder onbespoten voedsel kocht' kan een voorbeeld 
vormen, maar ook 'een kind dat vegetariër is geworden' of 'kinderen die naar aanleiding 
van school over het milieu praten'. De ondervraagden waren kortom in hun 
terughoudendheid en milieuvriendelijkheid gestimuleerd en geïnspireerd door zowel 
ouders, vrienden, armere vrienden als collega's. Met uitzondering van de ouders zijn het 
niet zozeer mensen met hogere status die worden nagevolgd. 

Er worden geen gematigde milieubewuste mensen met hoge status nagevolgd 
omdat die er nauwelijks zijn. Het ontbreken hiervan kan ook mede oorzaak zijn voor 
gebrek aan succes en verspreiding van terughoudendheid. Dat de ondervraagden uit de 
hogere lagen gedrag navolgen van lagere mensen met lagere status kan wellicht worden 
gezien als het ontrukken van matiging en milieuvriendelijkheid aan het pioniersstadium. 
Mogelijk is nu het begin van verspreiding van het in hoofdstuk 1 genoemde watertoren
effect te zien. Milieubewust en terughoudend consumptiegedrag wordt immers 
opgewaardeerd door bemoeienis van de overheid, gezaghebbende bladen en door het 
gedrag van mensen die minder fanatiek (geworden) zijn dan de pioniers. 

Of de terughoudende milieubewuste ondervraagden weer een voorbeeld vormen 
voor anderen, is moeilijk te achterhalen. De geïnterviewden hebben niet sterk het idee dat 
zij een voorbeeld zijn. Er wordt niet zo veel over gepraat. Vrienden onderling 
beïnvloeden elkaar echter wel. Bij de geïnterviewde gezinnen die niet milieubewust zijn 
werd het terughoudende gedrag niet als aanlokkelijk gezien. Eén van de onmatigen, een 
geïnterviewde die alleen vanwege de betere smaak scharrelvlees verkiest, lacht om de 
clientèle van natuurvoedingswinkels en scharrelslagers. 'Deze gezondheidsfreaks hebben 
een speciale manier van eten, lopen en kleden. Het is een soort fetishisme, alsof ze 
denken dat hun gedrag een garantie is voor een lang leven. Ik zou nooit mijn hele 
huishouden aanpassen aan die gewoonten. Ik heb een hekel aan joggen. De mensen die 
zich op straat afpijgeren lijken zich niet te amuseren.' Uit zijn associatie begrijp ik dat hij 
terughoudendheid eerder koppelt aan nodeloos lijden en dus de vrijwilligheid en het 
plezier ervan in twijfel trekt. 

Deze man die met zijn gezin beschikt over twee auto's en twee motoren 
respecteert de beslissing van kennissen die hun auto hebben weggedaan, omdat ze deze 
onnodig vonden. 'Alhoewel hun verklaring heel aannemelijk klonk, lijkt deze maatregel 
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me erg onhandig.' Ik heb hem gevraagd hoe hij er tegenaan zou kijken als ze die 
maatregel alleen genomen zouden hebben vanwege het milieu. 'Als je iets voor het milieu 
wilt doen, moetje het op grotere schaal doen, met dertig of veertig mensen', antwoordde 
hij. Vervolgens hervatte hij de conversatie met het bespreken van technische oplossingen 
voor milieuproblemen en de voordelen van kernenergie. Blijkbaar vindt hij zelf-opgelegde 
terughoudendheid in consumptie geen rationele benadering om milieuproblemen op te 
lossen. 

8 Milieuvriendelijke levensstijlen? 

In voorgaande paragrafen is gepoogd om het gedrag van de milieubewuste en gematigde 
huishoudens te verklaren aan de hand van de motivatie die betrokkenen er zelf voor 
geven. Ook is gekeken of gematigde en milieubewuste consumptie verklaard kan worden 
als inzet van prestigestrijd. Hiervoor waren wel enige aanwijzingen. Nu wil ik daar nog 
wat dieper op in gaan door te kijken of matiging en milieuvriendelijkheid inzet is van 
distinctie tussen verschillende fracties van de hogere strata. Hiervoor worden de 
achtergrondkenmerken en gegevens over consumptie gebruikt van alle huishoudens, dus 
ook van de gezinnen die niet om hun terughoudendheid en milieuvriendelijkheid zijn 
geselecteerd. Ik kijk in hoeverre er sprake is van één gedeelde levensstijl en in hoeverre 
de interviews aanleiding geven om verschillende levensstijlen te onderscheiden binnen de 
hogere statusgroepen. 

Ondanks de variatie in sociale afkomst15, in levensbeschouwelijke en politieke 
oriëntatie, in levens- of gezinsfase (in geringe mate) en het al of niet betrokken zijn bij 
een subcultuur, vertonen de consumptiegewoonten en houding tegenover consumptie van 
alle ondervraagden veel overeenkomsten. Gemeenschappelijk is de neiging om 
weloverwogen en beheerst te consumeren en enigszins rekening te houden met het milieu. 
Deze kenmerken zijn verbonden met de algehele consumptie- en levensstijl. Selectieve 
terughoudendheid omwille van het milieu gaat gepaard met terughoudendheid om andere 
redenen zoals matige consumptie van sigaretten, alcohol, vlees, luxe goederen, beperkt 
televisie kijken enzovoorts. Het gaat dan om zorg voor geestelijke en lichamelijke 
gezondheid en milieu en het streven naar zelfbeheersing en persoonlijke expressie. 

Alle ondervraagden proberen kritisch te consumeren met een voorkeur voor 
kwaliteit. Ze presenteren zich als goed geïnformeerde, vaardige en moderne consumenten 
die tevens allerlei soorten verspilling vermijden (zie ook tekstkader 6). Bovendien 
beweren zij in hun consumptie onafhankelijk te zijn van de invloed van anderen en hun 

15 Door stijging van het welvaarts- en opleidingsniveau heeft er veel sociale stijging plaatsgevonden na de 
Tweede Wereldoorlog waardoor de hogere middenklasse, de categorie hoger opgeleiden en mensen met 
hogere inkomens een grote bevolkingscategorie is van mensen met uiteenlopende sociale afkomst. 
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6 'Met het oog op de natuurlijke hulpbronnen tegen overconsumeren' 

Bedrijfsjuriste (40), opgeklommen van mulo tot universiteit, werkt in het bedrijf waar haar echtgenoot 
(50) ook een leidinggevende functie heeft. Ze hebben twee auto's, waarvan een BMW voor zakelijk 
gebruik en een kleinere Peugeot voor privé-gebruik. Ze bewonen een grote oude villa: huiskamer (60 
nr), slaapkamer (45 nr) met wirlpool, bibliotheek (met onder andere natuurboeken) op de vide, ieder 
een eigen studeerkamer, een vijver en 2500 nr grond om het huis. Een figuratief bronzen beeld van 
een jonge kunstenaar in de tuin en één in huis. 
Ondanks de alimentatie vanwege een eerder huwelijk van de man, hebben ze het duidelijk zeer breed, 
gedeeltelijk beroepshalve. Ze dragen dure kleren en schaffen ieder elk halfjaar een nieuwe garderobe 
aan. Zij draagt een Rolex, en ging drie maal naar 'The Phantom of the Opera'. 
Zij is tegen overconsumeren met het oog op natuurlijke hulpbronnen. Ze eet zo gezond mogelijk, 
snoept niet, gaat bij droog weer op de fiets naar het werk, traint in haar fitnessroom met steps, video-
tv en hardloopmachine (voor in de winter). Zij eet vegetarisch, vooral vanwege gezondheid, haar man 
'demiveg'. 
Ze is milieubewust, sinds de milieudiscussie in de jaren tachtig, negentig, zonder er veel voor te 
laten. Wel schreef ze al jaren geleden brieven naar de fabrikant met de vraag om fosfaatvrij 
afwasmiddel. Ze doneert gul aan Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds WNF en is lid van de 
Stichting anti-bont. Ze hebben reeds lang een composthoop (nu groenbak), mijden verpakkingen, 
wassen buiten piekuren, laten licht niet nodeloos branden en rijden niet onnodig auto. 

eigen wil te volgen. Hun aandacht reikt verder dan hun eigen materiële behoeften, ze zijn 
sociaal betrokken en bezorgd om het milieu, maar ze erkennen dat ze zich niet consequent 
milieuvriendelijk gedragen. Ze doen slechts bescheiden pogingen daartoe. Een andere 
overeenkomst is hun culturele gerichtheid, ze gaan naar concerten of theater en velen van 
de geïnterviewden of hun kinderen bespelen een muziekinstrument. Ook kenmerkt hen een 
zekere nonchalance die zich soms uit in hun kleding of inrichting. 

Men zou dit dus een levensstijl kunnen noemen. Deze levensstijl is gebaseerd op 
een hoog inkomen en een hoog opleidingsniveau. Vooral het hoge opleidingsniveau leidt 
tot individualisme, nonconformisme, een culturele gerichtheid en groot gevoel voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en streven naar macht en aanzien. De 
ondervraagden waren veelal actief in besturen, raden, maatschappelijke organisaties en 
kerken. 

Naast bovengenoemde overeenkomsten is er een variëteit in de 
consumptiegewoonten en de mate waarin de ondervraagden milieuvriendelijk proberen te 
leven. De levensstijl van zes tot acht huishoudens uit mijn onderzoek weerspiegelt 
consequent zorg om het milieu. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich twee 
of drie huishoudens die nauwelijks iets laten voor het milieu. De overige 14 tot 17 
huishoudens houden rekening met het milieu op bepaalde maar niet alle gebieden. Ik heb, 
geïnspireerd door Bourdieu, geprobeerd de mate waarin mensen een milieuvriendelijke 
gematigde levensstijl nastreven te verbinden met hun culturele of economische status of 
gerichtheid die zich mede uit in het beroep dat ze uitoefenen. 

Een consequent milieuvriendelijk consumptiepatroon komt vaker voor bij mensen 
die een beroep hebben, dat verbonden is met het milieu, een baan in idealistische 
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7 ' Zuinigheid met vlijt' 

Wonend in een groot oud half-vrijstaand huis in een stad waar de man (rentmeester) eigen kantoor aan 
huis heeft, gebruiken de mensen de uitdrukking 'zuinigheid met vlijt' om zichzelf te typeren. In de 
kamer hangen olieportretten van familieleden; het huis is verder ingericht met antieke erfstukken van 
zijn familie, meubels afkomstig van antiekmarkten en veel andere oude exemplaren en ook nog 
gordijnen van de vorige bewoners. 
Ze gooien oude meubels niet weg, bakken zelf taarten, hebben een composthoop (een gewoonte 
overgehouden van toen ze op een dorp woonden en moestuin hadden) en scheiden papier. Ze hebben 
allerlei nonchalante trekken, zijn kritisch en vinden kwaliteit erg belangrijk. Op aanraden van de 
lerares overwegen ze een duurdere viool te kopen voor hun dochter die vioolles volgt. Slechts bij 
uitzondering kocht de vrouw voor de scouting kinderkleren bij de Wibra waar de lage prijzen haar 
verbaasden. 
Ze zegt milieu wel belangrijk te vinden. 
Ze hebben reeds lange tijd twee auto's, allerlei apparaten zoals droogtrommel, afwasmachine, 
magnetron en gebruiken die veel. Ze zijn niet alternatief, al kopen ze zeezout bij de supermarkt. Ze 
lezen de Telegraaf en Elsevier en zijn bij de Rotary. 

bedrijven of onderwijs. Het komt ook meer voor in huishoudens zonder kinderen en bij 
alleenstaanden. Voor deze mensen is het milieu een belangrijk feit in hun leven en zij 
kunnen hun consumptie relatief gemakkelijk aanpassen. De ware sobere ondervraagden 
zijn ofwel jaren geleden gestart hun consumptiepatroon te hervormen, of ze hebben het 
nauwelijks veranderd sinds hun studententijd. In gezinnen met kinderen verandert deze 
situatie soms. Daar zijn mensen meer geneigd apparaten of een auto te kopen. Een 
consequent-milieubewuste stijl is in verschillende gevallen gekoppeld aan verbondenheid 
aan een subcultuur. 

De 14 tot 17 huishoudens die rekening houden met het milieu op enkele gebieden 
doen allerlei soorten werk. Enkelen zijn zelfstandige of werken in de commerciële sector. 
De paar geïnterviewden die nauwelijks iets laten omwille van het milieu tenslotte bewegen 
zich meer in kringen waar een hoge consumptiestandaard geldt en waar bezorgdheid om 
het milieu niet zo'n onderwerp is. Alhoewel ze ook hoger opgeleid zijn, is hun status, 
volgens het denkkader van Bourdieu, vooral gebaseerd op hun economisch vermogen. Ze 
zijn in ieder geval meer economisch georiënteerd.16 Enkelen van hen vertonen een 
luxueuzer consumptiepatroon. Ze wonen in grotere huizen, dragen dure kleren en eten in 
dure restaurants. Sommigen economisch georiënteerden proberen het gebruik van de auto 
te beperken, forenzen op de fiets, matigen hun vleesconsumptie of zijn lid van 
milieuorganisaties geworden. Matiging en aanpassing van de consumptie is ook in deze 

16 Een van de complicaties bij het indelen naar culturele of economische oriëntatie gericht op grond van het 
beroep, is dat binnen verschillende gezinnen de man en vrouw verschillend gerichte beroepen hadden, de 
een meer cultureel en de ander meer economisch of technisch gericht. Als men niet alleen naar het beroep 
kijkt, maar ook naar de rest van de levensstijl, zijn enkele economisch gerichten te onderscheiden met 
typische kenmerken als twee auto's, grote vrijstaande huizen, dure horloges, lidmaatschap van de Rotary, 
abonnement op de Telegraaf en Elsevier. In die gevallen is het beroep van de man in het bedrijfsleven, als 
tandarts, rentmeester of econoom dominant. 
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kringen aan het opkomen. 

Op het continuum van mensen met weinig tot zeer milieubewust gedrag, lijken de 
'cultureel gerichten', degenen met vooral cultureel vermogen nadrukkelijker in hun 
terughoudendheid en milieubewustzijn. Maar er zijn in mijn kleine steekproef ook 
verschillende uitzonderingen hierop. Milieubesef komt ook op bij economisch gerichten. 
Het is moeilijk te bepalen op grond van de interviews of matiging en 
milieuvriendelijkheid een distinctiemiddel is tussen cultureel en economisch gerichten. 

Ook heb ik geprobeerd verbanden te leggen tussen de levensstijl en sociale 
afkomst, het (vroegere) beroep van de ouders of de materiële omstandigheden waarin de 
ondervraagden zijn opgegroeid. De veronderstelling luidt, dat voor mensen die in grotere 
welvaart zijn opgegroeid rijkdom minder belangrijk is en dat zij gemakkelijker kunnen 
afzien van een hoge, luxueuze consumptiestandaard. (Dit sluit aan bij de gedachte, dat 
mensen de hoogste waarden toekennen aan hetgeen tijdens hun vormende jaren schaars 
was (Inglehart 1990). Er bleek echter weinig regelmaat te ontdekken in het verband tussen 
afkomst en terughoudendheid. De terughoudende geïnterviewden en de terughoudendheid 
of zuinigheid bleek diverse sociale achtergronden en uiteenlopende voorgeschiedenissen te 
hebben. Ondervraagden die het vroeger ruim hebben gehad, leken makkelijk van een 
uitbundige consumptiestijl te kunnen afzien omdat zij niet uit hun eigen leven een 
negatieve ervaring met financieel gedwongen zuinigheid hebben. Ze hadden ouders die 
een hoog inkomen hadden of zouden gaan krijgen, en waren opgevoed met uitgestelde 
consumptie, zelf-opgelegde terughoudendheid en een voorkeur voor kwaliteit. 

Matigende mensen die het vroeger niet ruim hadden gehad, bouwen met hun 
huidige terughoudendheid voort op wat zij van vroeger gewend zijn, zuinigheid behoort 
tot hun habitus. Ze zijn daarmee ook trouw aan hun afkomst of solidair met hun ouders. 
Zij lijken het soms zelfs moeilijk te vinden om geld uit te geven aan dingen die geen 
direct nut hebben. Het is voor hen meer vertrouwd om nuttige spullen te kopen en dan 
bijvoorbeeld wel in een kwalitatief goede en verantwoorde variant. Een verklaring voor 
het geringe verband met afkomst is wellicht ook dat alle ondervraagden in een welvarende 
tijd, dus onder relatief welvarende omstandigheden zijn opgegroeid. De geïnterviewden 
hebben veelal gestudeerd en zijn tijdens hun studentenjaren in een sociale smeltkroes 
terechtgekomen, waar ze zich relatief sterk hebben kunnen losmaken van hun ouders en 
afkomst en door leeftijdsgenoten uit andere klassen zijn beïnvloed. 

9 Conclusie 

Uit dit hoofdstul. komen enkele bevindingen naar voren die overeenstemmen met eerder 
in dit proefschri't geformuleerde verwachtingen en enkele bevindingen die 
veronderstellingen verwerpen. Zoals verwacht blijkt vrijwillige terughoudendheid 
algemeen te zijn binnen de hogere inkomensgroepen en in het bijzonder onder hoger 
opgeleiden, maar wel in verschillende vormen. Bij alle ondervraagden is ofwel selectieve 
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gematigdheid en verzadiging, of een streven naar consumptiebeheersing of zelfs naar 
algemene soberheid te zien, of een voorkeur voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
Daarnaast brengen alle geïnterviewden enige mate van milieubewustzijn spontaan naar 
voren. Overigens leiden die vrijwillige consumptiebeperking en dat milieubewustzijn niet 
altijd tot een uit milieubewustzijn gematigd consumptiepatroon (zie tekstkader 7). 

In het zoeken naar aanwijzingen voor een prestigieuze matigingswedloop omwille 
van het milieu, zijn zoals verwacht parallellen met het beschavingsproces en met 
beschavingscampagnes gevonden. Er is een sociale druk om gematigd en milieuvriendelijk 
te consumeren en die sociale druk gaat ten dele over in zelfdwang. Zo is de sociale 
dwang uit de jaren zeventig over beheerst, 'bewust' consumeren bijvoorbeeld 
verinnerlijkt. Er is ook sprake van een leerproces. Mensen hebben onder meer uit 
campagnes geleerd wat schadelijk is voor het milieu en zijn daarnaar gaan handelen, niet 
altijd door minder, maar vooral door anders te gaan consumeren. Ze gaan bijvoorbeeld 
voorzichtig met chemisch afval om. Ook proberen mensen zich enigszins met gematigde 
en milieuvriendelijke consumptie te onderscheiden. 

Een aantal veronderstellingen moeten op grond van de interviews worden 
bijgesteld of worden niet door de gegevens bevestigd. Zoals gezegd onderscheiden 
gematigde consumenten zich met hun soberheid en milieuvriendelijkheid niet sterk van 
anderen; noch in hun manier van praten, noch in hun gedrag. In de manier waarop ze met 
anderen over hun consumptiegewoonten spreken schuiven ze hun terughoudendheid en 
milieubewustzijn niet sterk naar voren; ze laten er zich niet op voorstaan. Ook in de 
praktijk zijn hun terughoudendheid en milieubewustzijn niet duidelijk zichtbaar en is hun 
consumptiestijl tamelijk aangepast. Verder blijkt het prestige van terughoudende en 
milieubewuste consumptie niet dusdanig en eenduidig hoog dat men zich ermee in 
gunstige zin kan onderscheiden. Het aanzien blijkt niet alleen in termen van hoog en laag, 
maar ook van kern en periferie of normaal en marginaal te moeten worden beschouwd. 
De status van allerlei vormen van milieubewust terughoudend gedrag lijkt problematisch 
vanwege die marginaliteit. Distinctie lijkt dus geen duidelijk motief, er lijkt eerder sprake 
van aanpassing. Distinctie betekent behalve onderscheiden ook dat mensen ergens bij 
willen horen. Tevens blijkt bij een selecte groep het consumptiepeil niet zoals vermoed te 
dalen. In plaats daarvan is bij hen relatieve terughoudendheid aangetroffen, of 
consumptiegroei die bij de inkomensstijging achterblijft. De mate van matiging is 
bescheidener dan verondersteld. 

Verder heb ik uit de interviews geen verband kunnen vast stellen tussen vrijwillige 
matiging en afkomst, of de materiële omstandigheden waarin mensen zijn opgegroeid. Ik 
heb niet kunnen aantonen dat mensen uit rijke families terughoudender waren; zowel 
rijkdom als minder gunstige materiële omstandigheden bieden voorwaarden voor latere 
terughoudendheid. Evenmin bleek overduidelijk uit mijn interviews dat cultureel gerichten 
milieuvriendelijker of gematigder waren dan economisch gerichten. Als aanvullend inzicht 
uit de interviews kwam naar voren dat wat mensen milieuvriendelijk en milieu-
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onvriendelijk vinden, verweven is met andere (klassegebonden) gewoonten en oordelen. 
Enkele van de veronderstellingen waarover de interviews geen uitsluitsel gaven, 

zijn met een enquête onderzocht en worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 
Onderzocht wordt tot welke mate van milieurelevante consumptiebeperking de 
terughoudendheid leidt die in de hogere inkomensgroepen is aangetroffen. Ook wordt 
gekeken hoe groot de groep van matigers is en of de neiging tot terughoudendheid 
inderdaad een speciaal kenmerk is van de hogere statusgroepen. Op grotere schaal wordt 
onderzocht of er een verborgen prestigestrijd is tussen hoger en lager opgeleiden, 
cultureel en economische gerichten via matiging en milieubewuste consumptie. Met de 
interviews bleek ik met de keuze voor 40-jarigen onbedoeld op een generatie-gebonden 
subcultuur te zijn gestuit. In het hoofdstuk wordt ook gekeken in hoeverre 
terughoudendheid specifiek is voor de 'bewuste' protest-generatie danwei in andere 
generaties even sterk te vinden is. 

Welke verwachtingen kan ik op grond van deze interviews uitspreken over toe- of 
afname van terughoudendheid in consumptie en milieuvriendelijkheid? Zoals eerder 
opgemerkt worden mensen die consequent hun consumptie beperken eenzijdig gevonden. 
Het blijkt dat veel milieubewuste mensen niet langer aan dat beeld voldoen. Hun gedrag 
is minder eenzijdig en voorspelbaar geworden. Ze staan zichzelf allerlei genoegens toe. 
Aan de andere kant nemen degenen die sobere mensen eenzijdig vinden ook 
milieuvriendelijke waarden en gedragingen aan. Milieuvriendelijk gedrag krijgt steeds 
meer publieke aandacht en zorg om het milieu wordt algemeen gewaardeerd. 

De status van milieubewust en terughoudend gedrag lijkt voorzichtigaan te stijgen. 
Dat zou uitgaande van de vooronderstellingen van dit onderzoek gunstig zijn voor de 
verspreiding van deze levenswijze. De status stijgt onder invloed van aandacht door 
overheid, pers, maar ook door het veranderend aanzien van die zelf-opgelegde 
terughoudendheid. De status van de mensen die terughoudend of milieubewust 
consumeren stijgt, en de manier waarop ze matigen wordt steeds minder een kenmerk van 
een subcultuur en minder dogmatisch en wordt daarom in de ogen van anderen minder 
afschrikwekkend. Op grond van deze gegevens zou ik niet zozeer een versterking van 
milieubewuste terughoudendheid in consumptie verwachten, maar wel een navolging en 
verspreiding van dit gedrag in een milde vorm. 
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4 Sociale stratificatie, terughoudendheid en milieubewustzijn; 
enquêteresultaten 

Vrijwillige matiging kwam uit de interviews naar voren als een kenmerk van de hogere 
statusgroepen. Hiermee is echter niet duidelijk geworden tot welke (mate van) 
consumptiebeperking de geneigdheid tot vrijwillige matiging leidt en in hoeverre matiging 
een exclusief kenmerk van hen is. Met een enquête1 en statistisch materiaal heb ik op 
enkele terreinen onder alle lagen van de bevolking het consumptiepeil onderzocht en naar 
consumptiebeperking gekeken. Onderzocht is op welke schaal matiging onder de 
bevolking is verspreid, vooral op terreinen die energieverbruik en dus uitstoot van 
kooldioxyde met zich meebrengen. In het bijzonder heb ik binnen de hogere 
inkomensgroepen en vooral onder hoger opgeleiden bekeken hoezeer matiging is 
verspreid, en hoe sterk deze is. Terwijl het vorige hoofdstuk vooral de aard en 
achtergronden van terughoudendheid verkennend beschreef, toont dit hoofdstuk de mate 
waarin en de schaal waarop mensen zichzelf terughoudendheid opleggen. 

Met enquêtevragen en aanvullende gegevens over het consumptiepeil, over 
eventuele daling van consumptie en over pogingen tot matiging, is gezocht naar 
verschillende uitingsvormen van vrijwillige matiging. Ook is aandacht uitgegaan naar 
aanpassing of substitutie van consumptie omwille van het milieu. Terwijl de meeste 
analyses zich op alle bevolkingscategorieën richtten was een deel in het bijzonder gericht 
op specifieke bevolkingscategorieën en specifieke verbanden.2 

Onder alle bevolkingscategorieën is gekeken naar afname van consumptie en naar 
pogingen tot matiging, en dat vooral op terreinen die energieverbruik en dus uitstoot van 
kooldioxyde met zich meebrengen. Gevraagd is bijvoorbeeld naar pogingen om het 
autogebruik en energieverbruik ten opzichte van het voorgaande jaar te matigen en naar 
daadwerkelijke afname van het autogebruik en energieverbruik. Ook is respondenten 
gevraagd of zij (ook op andere terreinen) enige consumptie minderen of nalaten omwille 
van het milieu en is hen gevraagd deze consumptie-onderdelen te noemen. Hiernaast zijn 
vragen gesteld over de aankoop van goederen die bekend staan als milieuvriendelijk. 

1 De vragenlijst is september 1994 afgenomen onder een panel van 2000 huishoudens dat wekelijks 
vragenlijsten voor wetenschappelijke of commerciële doeleinden ontvangt. Leden van de huishoudens lezen 
de vragen van hun televisiescherm of een computerscherm en typen de antwoorden in op een toetsenbord. 
Dit Telepanel vormt een steekproef die representatief is voor de Nederlandse bevolking. 1683 van de 
panelhuishoudens beantwoordden mijn vragenlijst. De huishoudenssteekproef is wat de volgende kenmerken 
betreft vergelijkbaar met de Nederlandse bevolking: woonvorm, regio waar men woont, urbanisatiegraad 
van de woonplaats, leeftijd hoofdkostwinner, inkomen en stemgedrag. Zie Hoogendoorn, 
Steekproefverantwoording Telepanel, november 1993. 
- Door de manier waarop terughoudendheid wordt onderzocht en wat eronder wordt verstaan in dit 
onderzoek konden niet alle vormen van terughoudendheid onder alle bevolkingscategorieën worden gepeild. 
Dit hangt samen met het belangrijkste doel van dit onderzoek, namelijk vast te stellen hoezeer zelf
opgelegde terughoudendheid voorkomt onder ondervraagden met een hoog inkomens- en vooral 
opleidingsniveau. 
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Mensen uiten hun zorg om het milieu niet alleen door hun consumptie te matigen, maar 
ook door deze aan te passen en te vervangen, zo bleek ook in het vorige hoofdstuk. 
Consumptiebeperking vanwege het milieu en de aankoop van 'milieuvriendelijke' 
alternatieven geven samen zicht op de neiging en het streven van mensen om in hun 
consumptie rekening te houden met het milieu. Dit gedrag toont bovendien of mensen 
volgens hun eigen ideeën en normen milieuvriendelijk consumeren. 

Extra is onder hogere statusgroepen gezocht naar mogelijke terughoudendheid of 
verzadiging aan de hand van het consumptiepeil. Vooral is gekeken of hoger opgeleiden 
minder consumeren op milieubelastende onderdelen dan inkomensgenoten, ofwel, of ze 
gemiddeld minder auto's en elektrische apparaten bezitten en gebruiken, minder per 
vliegtuig reizen en meer (proberen te) matigen. Het opleidingsniveau wordt van belang 
geacht. Verondersteld wordt dat mensen gematigder consumeren naarmate ze hoger zijn 
opgeleid. Hoger opgeleiden zouden vanwege de samenstelling van hun vermogen 
vermoedelijk meer rivaliseren via matiging, verantwoordelijkheid en milieuzorg dan via 
uitgebreide consumptie. Naast matiging onder invloed van een hoger opleidingsniveau, is 
er met statistische analyses ook bekeken of er in de hoogste inkomenscategorieën een 
afvlakking of matiging waarneembaar is. Verondersteld werd, dat de regel dat het 
consumptiepeil bij hogere inkomens blijft toenemen, wellicht niet meer voor de hoogste 
inkomensgroepen geldt. Mogelijk is het consumptiepeil binnen de hoogste 
inkomenscategorie niet (veel) hoger dan dat van de inkomenscategorie daaronder, en is er 
sprake van verzadiging. 

Met meervoudige regressie-analyses is onderzocht of, als het effect van inkomen is 
geneutraliseerd, bij hoger opgeleiden sterkere matiging waarneembaar is. Verondersteld 
wordt dat van het inkomensniveau een positief effect en van het opleidingsniveau een 
negatief effect uitgaat op het bezit en gebruik van milieubelastende goederen. Naast de 
invloed van inkomen en opleiding wordt tegelijk de invloed bekeken van gezinsgrootte en 
leeftijd om te weten in hoeverre verschillen in terughoudendheid mogen worden 
toegeschreven aan verschillen in sociale status. Dergelijke meervoudige regressie-analyses 
zijn ook toegepast op antwoorden over de motivatie om bepaalde consumptie te minderen, 
of ervan af te zien. De veronderstelling luidt dat bij ondervraagden vaker het milieu of 
verzadiging de motivatie vormt om iets niet te consumeren naarmate zij hoger zijn 
opgeleid. 

De analyse van de enquêtegegevens toont niet alleen of bepaalde 
bevolkingscategorieën meer dan anderen terughoudend zijn of menen te zijn in hun 
consumptie maar ook hoe terughoudendheid op verschillende terreinen met elkaar 
samenhangt en hoe terughoudendheid zich verhoudt tot andere aspecten van levensstijlen. 
De enquête vormt daarmee een aanvulling op onderzoek dat zich tot één 
consumptieonderdeel beperkt (bijvoorbeeld autogebruik of gasverbruik). Het vult ook 
onderzoek aan zoals de sinds 1991 jaarlijks in opdracht van het ministerie van VROM 
uitgevoerde Milieugedragsmonitor die uitgebreid aandacht besteedt aan allerlei 
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milieurelevant gedrag maar niet het uiteenlopende bezit van voertuigen en apparaten 
inventariseert. Een ander verschil met de Milieugedragsmonitor is dat dit onderzoek 
sterker gericht is op statusverschillen. 

Naast de enquête, gehouden in 1994, worden recente statistische gegevens uit 
andere bronnen gepresenteerd voor zover die informatie verschaffen over de behandelde 
consumptieterreinen en een verband leggen met het inkomens- en opleidingsniveau. Met 
de enquêtegegevens biedt dit hoofdstuk vooral een momentopname. Door presentatie van 
beschikbare, deels voor dit doel geanalyseerde, aanvullende statistische gegevens, zoals 
die uit het Leefsituatieonderzoek 1974-1983 en uit het Basisonderzoek 
Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers 1987-1993 en enige literatuur, blijft het hoofdstuk 
niet geheel tot een momentopname beperkt. 

Het gaat in dit hoofdstuk vooral om terughoudendheid op terreinen die in verband 
met de klimaatproblematiek onder meer van overheidswege zeer milieubelastend worden 
geacht. Om te benadrukken dat bijvoorbeeld autorijden en energieverbruik niet alleen 
volgens de regering een milieuprobleem vormen, wordt vooraf steeds gekeken hoezeer er 
volgens verschillende maatschappelijke groeperingen sprake is van een milieuprobleem. 
Het zou niet juist zijn de tegenstelling te scheppen tussen wat in de ogen van de regering 
of wetenschappers en milieukundigen als milieubelastend geldt en wat in de samenleving 
en door de bevolking als milieubelastend wordt beoordeeld. 'Het milieu' is niet alleen een 
beleidskwestie, maar een breder erkend maatschappelijk probleem. Uit opiniepeilingen, 
beleidsmaatregelen en publieke uitspraken of activiteiten blijkt dat delen van de bevolking 
en verschillende maatschappelijke groeperingen ook vinden dat er sprake is van 
milieuproblemen die door consumptie wordt veroorzaakt. 

Eerst komt aan de orde wat ondervraagden zeggen te matigen omwille van het 
milieu en hoevelen daarvan melding maken. Deze vraag die als enige het milieu expliciet 
noemt, was de laatste van de vragenlijst, maar komt als eerste aan bod omdat deze zicht 
geeft op wat de ondervraagden zelf onder matiging verstaan. Daarna wordt 
achtereenvolgens gezocht naar terughoudendheid in autobezit en -gebruik, in 
vakantiegedrag, huishoudelijk energieverbruik en apparatenbezit. Tenslotte komt 
milieubewuste aanpassing van consumptie aan bod. In de loop van het onderzoek is de 
aandacht voor matiging omwille van het milieu uitgebreid met die voor aanpassing van 
consumptie uit milieu-overwegingen. 

1 Milieubewuste matiging volgens ondervraagden 

In welken getale antwoordden Nederlanders hun consumptie te matigen vanwege het 
milieu en om welke consumptie gaat het dan? Een eerste antwoord biedt de enige 
enquêtevraag die (zoals in de toelichting was vermeld) betrekking heeft op alle 
consumptie: voeding, kleding, vervoer, huishouden, vakantie, energieverbruik, inrichting 
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etcetera. Gevraagd was, wat de respondenten en hun huisgenoten niet of minder 
gebruikten vanwege het milieu. De door de respondenten verwoorde reacties op deze 
open vraag geven het meeste inzicht in wat de ondervraagden zelf onder 'matiging 
omwille van het milieu verstaan', en of zij vinden dat dit op henzelf van toepassing is. 
Alhoewel respondenten zich bij een ondervraging op afstand als deze niet hoeven te 
bekommeren om het beeld van henzelf dat zij aan anderen willen presenteren, lijkt het 
beeld dat zij van zichzelf hebben en willen houden belangrijk. Veel respondenten hebben 
zich ingespannen en zo veel mogelijk consumptie opgesomd waarin ze zich beperken. 
Ook enkelen die van geen enkele consumptie zeiden af te zien, lieten als antwoord op 
deze vraag met veel woorden weten dat ze wel milieuvriendelijk waren (zie ook kader 1) 

1 Niet minder wel anders consumeren 

Wat van alle consumptie, gebruiken u en uw huisgenoten niet of minder vanwege het milieu? 

"Niet of minder gebruiken is moeilijk te bepalen. Wel doen we mee aan kranten verzamelen, oude 
kleding in bepaalde containers, etcetera.' 

'We gooien dingen pas weg als deze op zijn. We scheiden afval en nemen zo min mogelijk mee naar 
huis. ' 

'Auto zo min mogelijk gebruiken, op tijd de verwarming afzetten, lichten niet aan op plaatsen waar je 
niet bent. Kleding, oud papier en glas retour via kringloopwinkel, gesplitst afval. Opletten of iets in 
plastic verkocht wordt, dan een produkt kopen zonder plastic (bijv. komkommers). Maar iets niet 
meer gebruiken vanwege het milieu dat doen we volgens mij echt niet.'(hh0044,2 pers, 35-39 jr, 
jurist) 

Ruim 40 procent noemde één of meer dingen die zij omwille van het milieu niet of 
minder gebruikten. Het is niet zonder betekenis als mensen antwoorden dat ze iets 
matigen. Het wijst op de bereidheid na te denken over het milieu, het milieu serieus te 
nemen, mee te laten wegen. Het zegt iets over het zelfbeeld van de ondervraagden, over 
het belang dat zij er zelf aan hechten milieuvriendelijk te zijn. Het hoeft echter, gezien de 
antwoorden op later te behandelen vragen, niet te betekenen, dat zij 'milieuvriendelijker 
handelen' dan de bijna 60 procent van de respondenten die meldde niets minder te 
gebruiken vanwege het milieu.3 

De consumptie die ondervraagden zeiden te matigen vanwege het milieu, laat 
enigszins zien welke consumptieonderdelen ze als vervuilend beschouwen. Zo antwoordde 
een echtpaar onder meer: 

' Dat het meer zegt over hun houding en zelfbeeld leid ik ook af uit het soort consumptie dat ondervraagden 
zeggen te minderen en de manier waarop ze hun antwoord formuleren. Zie bijvoorbeeld kader 1. 
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'...Alles waarbij het woord 'kunst' een natuurlijk materiaal vervangend 
betekent, wordt kritisch bekeken.' (hh 0049, inkó, 40-44 jr)4 

Ook wordt duidelijk wat ondervraagden niet-essentiële of te vermijden consumptie vinden. 
Voor veel mensen wordt het milieuonvriendelijke en vermijdelijke in één produkt 
gesymboliseerd: voor de één 'plastic flessen' voor de ander 'aluminiumfolie', 
'verpakkingsmateriaal', 'de open haard', of 'plastic'. Soms concentreerden respondenten 
hun bijdrage aan de oplossing van milieuproblemen in één produkt, bijvoorbeeld: 
'navulverpakkingen '. 

Tabel I Wat ondervraagden niet of minder gebruiken omwille van het milieu. 

verpakkingen, blik, wegwerpartikelen 22% 
was- en schoonmaakmiddelen 13% 
chemische en schadelijke stoffen 11% 
gas elektra 7% 
vervoer 7% 
ongezond voedsel 6% 
water 4% 
batterijen 4% 
milieubelastend voedsel 3% 
(gebleekte of gekleurde) papierprodukten 2% 
apparaten 2% 
kleding 1% 
inrichting 1% 
kunststoffen (kleding, voorwerpen) 1% 
overig 2% 
allerlei, gebruiken wel milieuvriendelijke alternatieven 1% 
allerlei, algemene matigheid 1% 

De antwoorden zijn achteraf geclassificeerd naar één of meer antwoordcategorieèn. 
De percentages zijn gebaseerd op de hele steekproef en verwijzen naar het aanta 
respondenten dat een antwoord heeft gegeven uit de betreffende categorie. 

Achteraf is 'wat ondervraagden meldden niet of minder te gebruiken vanwege het 
milieu' gerubriceerd in consumptie-onderdelen die in tabel I te zien zijn. De rubricering 
van de antwoorden en de frequentie van antwoorden in de verschillende rubrieken tonen 
enkele algemene lijnen in hetgeen Nederlanders wel en niet milieubelastend vinden en wat 
ze wel en niet (zeggen te) matigen.5 Tweeëntwintig procent van de respondenten 

4 hh 0049 verwijst naar het nummer van het ondervraagde huishouden uit het Telepanel, 40-44 jr naar de 
leeftijd van een van de volwassen leden van het huishouden, ink naar het inkomen waarbij 1 het laagst is en 
6 het hoogst, een beroep in de mannelijke benaming verwijst naar het beroep van de man, een vrouwelijke 
beroepsaanduiding verwijst naar het beroep van de vrouw. 
5 Er zijn natuurlijk andere onderverdelingen te maken dan de rubricering in tabel 1. 
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verklaarde geen of minder goederen te gebruiken die veel afval opleveren zoals dubbele 
verpakkingen, plastic tasjes, blikgroenten, frisdrank in blik, melkpakken of 
weggooiartikelen zoals wegwerpbekertjes -bordjes en -camera's. Niet altijd noemden 
respondenten wat zij niet of minder consumeren. Soms noemden zij alleen wat ze juist 
wel gebruiken: melk uit flessen, heroplaadbare batterijen etcetera. Wat betreft 
verpakkingsmiddelen dient men te bedenken dat het voor bepaalde verpakkingsmaterialen 
beter dan enkele jaren geleden mogelijk is deze te vermijden. Bepaalde produkten zijn in 
goedkopere navulverpakkingen te koop waardoor het voor consumenten erg aantrekkelijk 
wordt 'te matigen'. Deze praktijk zal de één als vanzelfsprekend zien en noemt de ander 
als een milieubewuste daad. 

Dertien procent van de ondervraagden gebruikte niet langer schoonmaakmiddelen 
die fosfaten of bepaalde andere schadelijke stoffen bevatten, of gebruikten in het algemeen 
minder was- en schoonmaakmiddelen. Hierbij spelen ook technische veranderingen een 
rol. Fosfaten zijn uit bijna alle was- en schoonmaakmiddelen verdwenen. Daar is onder 
verwijzing naar het milieu veel campagne voor gevoerd. Tevens worden deze middelen in 
een geconcentreerde vorm, dus in kleinere of in zogeheten navulverpakkingen 
aangeboden. Al deze veranderingen worden onder verwijzing naar het milieu verkocht. 
Producenten hebben consumenten allerlei argumenten aangereikt waarmee de laatsten 
kunnen beleven dat ze 'iets niet of minder gebruiken vanwege het milieu'. Respondenten 
gaven aan minder of helemaal geen chloor, toiletblokken, en wasverzachter te gebruiken 
en minder wasmiddelen. In hoeverre het gaat om minder, geconcentreerder of niet meer 
gebruiken is niet duidelijk. 

Uit de antwoorden van elf procent van de ondervraagden blijkt dat consumenten 
zijn gaan stilstaan bij de vermeende milieubelasting door schadelijke of agressieve stoffen 
zoals verdelgingsmiddelen tegen insekten, drijfgassen in spuitbussen, fotochemicalièn 
etcetera. Ze verklaarden dat ze minder 'agressieve schoonmaakmiddelen' of 
'onvriendelijke' stoffen' gebruiken. Vaak gaat het om het minder of niet meer gebruiken 
van milieubelastend geachte spullen, waarvoor zogeheten minder milieubelastende 
alternatieven voorhanden zijn. Een deel van antwoorden die vaak persoonlijk getint en 
soms uitvoerig zijn, hebben een kritische of distinctieve (onder)toon. Ondervraagden 
lijken zich dan vooral tegen anderen te willen afzetten of zich als milieuvriendelijk te 
laten gelden. Deze antwoorden interpreteer ik enigszins intuïtief. Ondervraagden die er 
veel belang aan lijken te hechten zich als milieuvriendelijk te presenteren, melden dat zij 
voortaan milieuonvriendelijke varianten niet meer gebruiken. Vaak valt het mijden van 
milieuonvriendelijke produkten samen met het mijden van produkten die men 
waarschijnlijk (om andere redenen) verwerpt zoals 'fast food', 'kant en klaar maaltijden', 
'kunststof' of 'bont'. 

Verschillende respondenten lijken in wisselwerking met de informatie die 
beschikbaar komt over milieu(on)vriendeIijkheid hun eigen consumptiepatroon te 
herformuleren en opnieuw te verantwoorden. Ze worden er zich van bewust, dat bepaalde 
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goederen of varianten ervan, die ze niet plegen te gebruiken, milieubelastend zijn. 
Mogelijk zeggen ze voortaan die goederen mede vanwege het milieu niet te gebruiken, 
terwijl zorg om het milieu niet hun aanvankelijke motivatie was. Ook uit de interviews in 
het vorige hoofdstuk was naar voren gekomen dat mensen informatie en ideeën over 
milieuvriendelijke consumptie gebruiken om hun gewoonten extra te verantwoorden. 

Enerzijds tonen de antwoorden welke consumptie respondenten als 
milieuvriendelijk en milieuonvriendelijk beoordelen. Verpakkingen ofwel 
afvalveroorzakende consumptiegoederen werden opvallend veel genoemd, naast was- en 
schoonmaakmiddelen en chemische, giftige stoffen. Het matigen van deze stoffen en 
goederen die net als meubelen, kleding, kunststof onder materiële consumptie kunnen 
worden geschaard werd veel vaker genoemd dan bijvoorbeeld het matigen van consumptie 
die met brandstofverbruik gepaard gaat (gas en elektra, vervoer en apparaten). De meest 
gemeden consumptie is dus, zoals ook al uit de interviews bleek, niet dezelfde als die met 
het oog op de klimaatproblematiek als schadelijkst wordt aangemerkt. 

Anderzijds geven de antwoorden informatie over het gedrag van de respondenten 
en eventuele verandering daarin. Een deel van de ondervraagden verantwoordde 
waarschijnlijk niet alleen zijn consumptie anders, maar heeft ook onderdelen van het 
consumptiepatroon veranderd. Onderdelen waarvan men leert dat deze milieubelastend 
zijn, het gebruik van tropisch hardhout bijvoorbeeld, worden dan uit het 
consumptiepatroon verbannen. Vooral onder jongeren is de bereidheid om te leren 
waarneembaar. Zij worden minder gehinderd door allerlei tradities en ingesleten 
gewoonten waardoor zij meer geneigd zijn op bepaalde fronten het consumptiepatroon te 
herzien. 

Respondenten gebruiken bijvoorbeeld niet langer 'CFK's' of 'harshoudende verf', 
'walvislevertraan', 'bespoten levensmiddelen', 'niet-oplaadbare batterijen', 'kunstleer' of 
'niet-zelf gecomposteerde compost'. Deze antwoorden duiden erop dat mensen niet zozeer 
minder, maar anders en met een zekere terughoudendheid consumeren. Hiervoor betalen 
ze soms een extra hoge prijs, doen ze extra moeite, of zien ze af van bepaalde luxe. Het 
duidt op een zekere 'offerbereidheid voor het milieu' zoals onderzoekers en beleidmakers 
op het gebied van milieu dat noemen. Van de respondenten gaf één procent aan dat ze 
niet zozeer bepaalde consumptiegoederen meden, maar in het algemeen terughoudend 
consumeerden. Hiervoor gebruikten zij formuleringen als 'matig', 'zuinig' of 'sober', 
'geen verspilling' of 'niet steeds wat nieuws'. 

Lijkt matiging omwille van het milieu op basis van de antwoorden prestigieus? Ik 
heb de inhoud en toon van de antwoorden bekeken op het mogelijke demonstratieve of 
distinctieve karakter van de matiging. De consumptie die veel mensen zeiden te matigen 
(zie tabel I), heeft nauwelijks een openbaar of demonstratief karakter. Weinigen zeiden 
bijvoorbeeld autogebruik te mijden. Bij de meest gemeden consumptiegoederen lijken niet 
zozeer onderscheidingsdrang en zichtbaarheid, maar andere factoren een rol te spelen. De 
veelgenoemde consumptieonderdelen hebben eerder te maken gehad met door overheid, 
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handel of industrie genomen maatregelen, Hierdoor zijn consumenten enigszins bewust 
gemaakt of onder druk gezet en kost het hen relatief weinig geld en moeite om bepaalde 
consumptie op te geven. Waar gelijkwaardige alternatieve produkten en voorzieningen 
bestaan, zoals bij wasmiddelen, produkten die veel afval veroorzaken, maar niet zozeer 
bij vervoer, zijn de belangen van producenten, consumenten en milieu niet strijdig maar 
verenigbaar. Bij een aantal respondenten waren in de antwoorden wel distinctieve 
kenmerken te herkennen. Zij spreidden gedetailleerde kennis ten toon over wat 
milieuvriendelijk en -onvriendelijk is en zetten zich impliciet af tegen 'onverstandige' 
consumptiegewoonten van anderen. 

Afbeelding 1 Percentage respondenten per opleidingsniveau dat iets niet of minder 
gebruikt vanwege het milieu 
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2 Wie vanwege het milieu matigen 

Welke bevolkingscategorieën antwoorden meer dan anderen dat ze iets niet of minder 
gebruikten vanwege het milieu? Binnen alle inkomensklassen is het percentage 
respondenten dat zei te matigen omwille van het milieu ongeveer hetzelfde (40 procent). 
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Met economisch 'vermogen' heeft het dus niets te maken.6 Wel geldt dat meer mensen 
zeggen te matigen naarmate het opleidingsniveau hoger is (afbeelding 1). In de 
antwoorden van hoger opgeleiden komt ook een uitgebreider bewustzijn naar voren van 
wat wel en niet milieuvriendelijk wordt geacht. Zo zei een hoger opgeleid koppel het 
gebruik te minderen van: 

"De auto, bepaalde lak- en verfsoorten, bleekmiddelen, wasverzachter, 
cosmetica, inlegkruisjes, pakjes of blikjes frisdrank, ingeblikte 
levensmiddelen, pedaalemmerzakken, flessen zonder statiegeld, wasdroger, 
warm water en reizen per vliegtuig. Nieuwe consumptiemiddelen worden 
alleen aangeschaft als de oude op of stuk zijn." (hh 0509; 55-59 jr 
universitair docent) 

Met cultureel 'vermogen' is de neiging om te matigen wegens het milieu dus wel 
verbonden. 

In een statistische analyse, waarbij gelijktijdig de invloed werd bepaald van het 
inkomens- en opleidingspeil en van gezinsgrootte en leeftijd op deze geneigdheid tot 
milieubewuste matiging, bleek alleen het opleidingsniveau significant van invloed.7 Er is 
geen rechtlijnig verband tussen leeftijd en de neiging tot milieubewuste matiging, maar er 
zijn wel leeftijdsgebonden verschillen in de gerapporteerde geneigdheid om te matigen 
(zie bijlage 3). Respondenten jonger dan veertig jaar en tussen de 65 en 70 jaar verklaren 
vaker dan gemiddeld dat zij matigen. Ook zijn er leeftijd of generatiegebonden verschillen 
wat betreft het referentiekader dat de ondervraagden in hun antwoorden hanteren. 

De jongere generaties zijn opgegroeid in tijden met een opkomend 
milieubewustzijn. Jongeren lijken vaker dan ouderen hierbij nieuwe regels te volgen. 
Daarbij speelt waarschijnlijk mee dat ze deze richtlijnen ontvangen van milieuorganisaties, 
waarvan ze vaker dan ouderen lid zijn. Jongere respondenten somden vaak lange lijsten 
op waaruit hun correct geachte consumptie blijkt. Zo verklaarde een jongeman vlees en 
vleeswaren, milieubelastende aardappelen, verwarmingen niet of minder te gebruiken. 
Verder zet hij de verwarming niet aan als het niet nodig is, en neemt de fiets bij kleine 
afstanden, heeft een aangepaste rijstijl en een gedoseerd wasmiddelgebruik (hh 0261; 1 
pers 25-29 jr, HBO, hovenier). 
En een universiteitstudent meldde terughoudend te zijn wat betreft de volgende 

Alleen binnen de leeftijdscategorie 50- tot 64-jarigen, remt een hoog inkomensniveau de neiging tot 
matigen. 
7 Met een meervoudige regressie-analyse zijn de effecten onderzocht van leeftijd, gezinsgrootte, inkomens-
en opleidingsniveau op het al of niet beperken van consumptie vanwege het milieu. Alleen het 
opleidingsniveau heeft hierop een significant, positief effect. Vervolgens zijn meervoudige regressie-analyses 
uitgevoerd op de volgende leeftijdsklassen: respondenten jonger dan 40 jaar, 40- tot 45-jarigen, 45- tot 50-
jarigen, 50- tot 65-jarigen, 65 tot 70-jarigen en 70-plussers. Steeds hadden het inkomen en gezinsgrootte 
geen significant effect en had het opleidingsniveau een significant positief effect. Alleen bij de 50- tot 65-
jangen was het effect van het inkomensniveau significant negatief en bij 65-plussers was geen enkel effect 
significant. 
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consumptieonderdelen: 
"Vlees, vliegreizen, auto, koelkast, energie, keukenmachine, elektrische 
tandenborstel, blik(jes), plastic bekertjes, wegwerpservies, wegwerpcamera, 
toiletblokjes, aluminium cupjes rond waxinelichtjes, wegwerpbatterijen, wit 
papier, plastic zakjes, verpakkingsmiddelen, verdelgingsmiddelen tegen 
ongedierte." (hh 0262; 20-24 jr) 

Een echtpaar houdt waarschijnlijk bij wat als milieubelastend geldt en gebruikt daarom 
minder: 

'Vuilniszakken, in plastic verpakte voedingsmiddelen, dranken met pvc of 
loden doppen, pakken melk, schoonmaakmiddelen, waspoeder, chloor, 
frisdrankblikjes, spuitbussen, spullen verpakt in glas zonder statiegeld.' 
(hh350, 30-34 jr, uitkeringsambtenaar, 2 pers) 

Enkele veertigers meldden de consumentengids te raadplegen op zoek naar een leidraad 
voor milieuvriendelijkheid, zoals: 

"()...Schoonmaakmiddelen worden eerst dan gekocht als ze er goed uitkomen in de 
consumentengids." (hh 0221; 2 pers. 40-45 jr, lerares speciaal onderwijs) 

'Er wordt vooral op nodeloos grote of ingewikkelde of overdreven 
luxueuze verpakkingsvormen gelet. Produkten die als zodanig verpakt zijn 
kopen we als er ook alternatieven zijn met een milieuvriendelijker 
verpakking uit protest gewoon n i e t . Hiertoe raadplegen we regelmatig de 
consumentengids.' (hh0446; 5 pers., docent/decaan middelbare school) 

Terwijl 65-plussers vaak armoede voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt en meer met zuinigheid zijn opgegroeid, zijn zij minder geneigd dan 
jongeren om terughoudendheid te verbinden met milieuproblemen of oplossingen ervoor. 
Wel zijn bij ouderen antwoorden aan te treffen over algemene zuinigheid zoals: 

"We leven zeer matig en zuinig." (hh 0170; 2 pers, 65-69 jr) 
En antwoordde een gepensioneerde leraar: 

"Nimmer wordt mooi wit papier gebruikt voor correspondentie, koffiefilter 
of toilet. We laten nimmer lichten onnodig branden, we produceren zeer 
weinig afval, omdat we zeer ordelijk leven, zuinig op spullen zijn, 
onderhoud erg belangrijk vinden, kortom 'slijtage' zo veel mogelijk 
afremmen." (hh 0086; 70-74 jr, 2 pers, ink2) 

Een echtpaar gaf blijk van oude wijsheid en nieuwe milieurelevante kennis door de 
volgende dingen niet te gebruiken: 

"Groente of fruit die niet of nauwelijks met het heersende jaargetijde te 
maken hebben: groene groente in het voorjaar. Aardappelsoorten die veel 
gif vragen, geverfde bloemen." (hh 0166; 70-74 jr, ink4) 

Binnen de gehele bevolking en binnen bijna elke leeftijdscategorie antwoordden meer 
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mensen dat zij iets matigen vanwege het milieu naarmate hun opleidingsniveau hoger is. 
Op grond van dit verband lijkt de wil om consumptie te matigen omwille van het milieu 
dus onderdeel van de prestigestrijd tussen hoger en lager opgeleiden, tussen mensen met 
meer en minder cultureel vermogen. Ook zijn de percentages van respondenten die 
matigen hoger onder mensen met sociaal-culturele beroepen en beroepen in de 
milieusector, de medische sector, het overheidsbeleid en het onderwijs dan in de 
produktiesector en in vervuilend geachte sectoren. Cultureel vermogen wordt onder 
andere door Bourdieu (1979) geplaatst bij cultureel gerichte beroepen. Om te onderzoeken 
of de wil tot matigen inzet is van een prestigestrijd tussen cultureel en economische 
gerichten, zijn zo veel mogelijk de beroepen van respondenten geclassificeerd.8 De 
neiging om te matigen lijkt inderdaad meer bij cultureel gerichten aanwezig. De wil om te 
matigen, is dus wijd verspreid over de bevolking, de inkomensklassen, jong en oud, en 
grote en kleine huishoudens, maar is toch statusgebonden. Het zelfbeeld dat men matigt 
omwille van het milieu onderscheidt niet degenen met hogere inkomens van degenen met 
lagere inkomens, maar wel hoger van lager opgeleiden. 

3 Op zoek naar terughoudend autobezit en autogebruik 

De Nederlandse regering beschouwt personenauto's als een belangrijke bron van 
milieuproblemen. Een auto hebben betekent doorgaans veelvuldig gebruik ervan. Er 
bestaat een rechtlijnig verband tussen de toename van het autobezit en van het autogebruik 
de laatste decennia (Noyon 1992: 9). Op diverse manieren veroorzaken autobezit en -
gebruik problemen die als milieuproblemen worden ervaren. Doordat mensen auto's 
hebben en rijden verbruiken zij benzine en veroorzaken zij de uitstoot van uitlaatgassen, 
leggen zij beslag op parkeerruimte in woongebieden en op een plaats op de weg in het 
verkeer waardoor zij bijdragen aan files. Niet alleen milieuorganisaties en de regering 
onderkennen dat het toenemend autobezit en -gebruik negatieve gevolgen heeft. Zelfs de 
ANWB, de grootste vereniging van automobilisten ziet dit in. 74 procent van de 
Nederlandse bevolking vindt dat "milieuproblemen veel met auto's te maken hebben" 
(NIPO 1994: 65). Deze visie betekent echter geen dagelijks bewustzijn van deze 

De respondenten van wie gegevens over het beroep beschikbaar waren, zijn ingedeeld in enerzijds de 
milieusector, de medische sector, het overheidsbeleid, sociaal-culturele beroepen en het onderwijs en 
anderzijds de produktiesector en andere vervuilend geachte sectoren zoals landbouw en luchtvaart. Vanwege 
de kwaliteit van deze achtergrondgegevens van het Telepanel, die het resultaat waren van open vragen, kon 
geen standaard-indeling zoals die van het CBS worden gevolgd. Daarom heb ik bovenstaande, relevant 
geachte, onderverdeling gemaakt. Bovendien waren niet van alle ondervraagden, en zelfs niet van alle 
werkende ondervraagden de beroepen bekend, of te classificeren. Gepensioneerden en arbeidsongeschikten 
van wie het voormalig beroep bekend was, zijn naar hun voormalig beroep ingedeeld. ~Naast de 
beroepenindeling was het op basis van de achtergrondgegevens niet mogelijk een onderscheid te maken 
tussen een dienstverband bij de overheid versus een dienstverband in het bedrijfsleven. 
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problemen en hun oorzaken. Mensen zijn het niet eens over de oplossingen en de 
uitwerking en het belang van (hun) individueel gedrag. Ze blijken milieuvriendelijk 
gedrag wel in verband te brengen met het huishouden maar niet met vervoer (De Kruijk 
1995, 107; cf. Tertoolen 1994). 

Zien mensen uit de hogere inkomensklassen en daarbinnen in het bijzonder de 
hoger opgeleiden vaker af van autobezit? In het Telepanel zijn huishoudens zonder auto 
met 20 procent wat ondervertegenwoordigd, volgens CBS-metingen beschikt een kwart 
van de Nederlandse huishoudens niet over een auto (CBS 1997). Statistisch is geen 
terughoudendheid in autobezit waarneembaar onder hoger opgeleiden. Naarmate mensen 
hoger zijn opgeleid zien ze niet vaker af van een auto. Uit mijn gegevens blijkt, dat de 
kans dat een huishouden over tenminste één auto beschikt groter wordt naarmate het 
inkomen hoger is. Aangezien tot in de hoogste inkomensklasse het autobezit hoger is dan 
in de klasse eronder, is er geen sprake van verzadiging. Als voor de effecten van 
inkomen en gezinsgrootte gecontroleerd wordt, verkleint een hoger opleidingsniveau de 
kans op autobezit evenmin (zie ook Klooster 1992; Vringer 1994). 

Bij het zoeken naar vrijwillige terughoudendheid zijn de achtergronden van 
huishoudens zonder auto en de motieven van hun autoloosheid nader onderzocht. Twintig 
procent van de huishoudens uit het Telepanel heeft geen auto. De meesten van hen hebben 
een laag inkomen. Hiernaast hebben eenpersoonshuishoudens, inwoners van stedelijke 
gebieden en mensen onder de 25 of boven de 65 gemiddeld minder auto's. Deze 
bevindingen zijn in overeenstemming met secundaire analyses van CBS-gegevens (Noyon 
1992:23-6). Relatief veel mensen binnen deze bevolkingscategorieën zijn waarschijnlijk 
niet in staat een auto te hebben of te rijden, of hebben een auto minder nodig. Zij hebben 
(nog) geen rijbewijs, voelen zich niet zeker meer om te rijden, of wonen in een stad waar 
voldoende openbaar vervoer beschikbaar is. De antwoorden op vraag 1-12 in bijlage 2 
tonen waarom de ondervraagden van het Telepanel zeggen geen auto te hebben. Van de 
ondervraagden zonder auto noemde 37 procent als belangrijkste reden dat ze een auto te 
duur vinden, 27 procent dat ze geen rijbewijs bezitten en 19 procent dat ze geen auto 
nodig hebben. Naarmate mensen zonder auto hoger zijn opgeleid, noemden zij vaker 
redenen die verwijzen naar zelf-opgelegde terughoudendheid zoals milieuproblemen (totaal 
21 maal genoemd) of 'geen auto nodig' dan wel 'auto bevalt niet'. Naarmate mensen 
zonder auto een hoger inkomen hebben, noemden ze deze redenen, die opgeteld door 27 
procent van de autolozen werden genoemd, minder vaak. Terwijl dus in het algemeen 
hoger opgeleiden niet vaker afzien van een auto, duidt bij autoloosheid de motivatie van 
hoger opgeleiden wel meer op een bewuste keuze. 

De vier à vijf procent huishoudens uit de twee hoogste inkomensklassen zonder 
auto heeft waarschijnlijk (financieel) vrijwillig geen auto.9 Ter vergelijking, in CBS-

' De één na hoogste inkomensklasse gaat om netto maandinkomens tussen 4200 en 5000 en de hoogste 
inkomensklasse om netto maandinkomens van meer dan 5000 gulden. 
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gegevens is er zes procent autoloosheid in de hoogste inkomensklasse (Noyon 1992). Een 
hoog inkomen betekent dus niet altijd autobezit. Om te bepalen of bij de autolozen uit de 
hogere inkomensklassen sprake is van verzadiging of zelf-opgelegde terughoudendheid, is 
naar hun achtergrondkenmerken en motieven gekeken. De in totaal 16 respondenten met 
een hoog inkomen zonder auto zijn van uiteenlopende leeftijd en opleidingsniveau en 
maken veelal deel uit van een één- of tweepersoonshuishouden. Het gaat dus niet alleen 
om ouderen. Alhoewel deze huishoudens waarschijnlijk niet financieel gedwongen zijn 
van een auto af te zien noemden vier van hen de kosten als belangrijkste motief. Mogelijk 
hebben zij ondanks een hoog inkomen weinig vrij te besteden. Of zij beschouwen de hoge 
prijs als een belemmering, omdat zij een auto tamelijk onbelangrijk vinden. Relatief veel 
van hen noemden een reden die verwijst naar zelf-opgelegde terughoudendheid; 
respectievelijk vier en drie respondenten vinden 'het milieu' en 'geen auto nodig' de 
belangrijkste reden. Het niet hebben van een rijbewijs (twee maal) kan echter ook een 
bewuste keuze zijn. Het blijkt moeilijk om met deze enquêtegegevens te bepalen of 
mensen vrijwillig autoloos zijn. 

Ook is gekeken binnen de hogere inkomens- en opleidingscategorieën naar 
bescheidenheid wat betreft de prijs en daarmee doorgaans ook het formaat van auto's. 
Behalve dat hoger opgeleiden niet vaker afzien van een auto, ook wanneer met het 
inkomensniveau rekening wordt gehouden, blijken zij evenmin een bescheidener auto te 
hebben qua aankoopprijs en verkoopwaarde. Van een deel van de huishoudens uit het 
Telepanel is van de auto de aankoopprijs en verkoopwaarde bekend. Dat mensen een 
duurdere auto hebben naarmate ze meer verdienen is niet verrassend. Het is wel tegen de 
verwachting in dat een hoog opleidingsniveau geen matigend effect blijkt te hebben op de 
aankoopprijs van de auto. Dit sluit aan bij bevindingen dat een kleinere auto slechts 
volgens 1 procent van de Nederlanders gunstig is voor status en representativiteit en 
volgens 31 procent hieraan afbreuk doet (NIPO 1994:39). 

Bescheidenheid in autobezit, zowel wat betreft de prijs en omvang van de auto's 
als het aantal, lijkt minder een onderscheidingsmiddel van de culturele elite te zijn 
geworden. In 1966 bezaten in Frankrijk hoger opgeleiden (de mensen met cultureel 
vermogen) in vergelijking met minder hoog opgeleiden met vergelijkbare, hoge inkomens 
minder vaak een auto. Zij waren daarnaast ook minder vaak huiseigenaar en bezaten 
gemiddeld minder vaak een jacht (Bourdieu 1989:117). Een overzichtelijke situatie zoals 
de Franse in de jaren zestig, waarbij de culturele elite zich van de economische elite 
onderscheidde door een veel lager autobezit bestind in 1994 in ieder geval niet meer. Een 
verkennende studie in Nederland in 1986 toonde lagere uitgaven aan auto's door cultureel 
vermogenden (Ganzeboom (1988:81). Ik heb bij hoger opgeleiden noch kunnen 
constateren dat zij minder auto's hebben, noch dat ze goedkopere auto's rijden. 

Mensen kunnen zich ook terughoudendheid opleggen in het gebruik van de auto. 931 van 
de ondervraagden met een auto waren in staat hun jaarlijkse kilométrage te schatten. Uit 
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de analyse van de 931 huishoudens met betrouwbaar lijkende antwoorden bleek dat zowel 

het inkomens- als opleidingsniveau een positief of bevorderend effect hebben op 

autogebruik, CBS-gegevens, die niet beschikbaar zijn voor de bevolking gedifferentieerd 

naar opleiding, bevestigen dat een hoger inkomen leidt tot meer gereden kilometers (zie 

tabel II). 
Tabel II Jaarlijks aantal gereden 
kilometers 

netto inkomen km per auto 
< Fl. 14.000 14.170 km 
Fl. 14.000-21.000 13.100 km 
Fl. 21.000-28.000 15.250 km 
Fl. 28.000-36.000 16.250 km 
Fl. 36.000-50.000 19.560 km 
> Fl. 50.000 21.950 km 

bron: CBS. 1991. Hel bezit en gebruik van auto's 1990, label 

5.15 p25. 

Uit deze gegevens blijkt dat mensen 
zowel voor zakelijke doeleinden, woon-
werk verkeer als vakantie gemiddeld 
meer rijden naarmate zij een hoger 
inkomen hebben (CBS 1991a, 18-25). 
Volgens CBS-gegevens rijden 
autobezitters gemiddeld 16.000 kilometer 
per jaar. Mensen rijden gemiddeld meer 
zakelijke kilometers naarmate hun 
inkomen hoger is en dat geldt vooral 
voor mensen uit de hoogste 
inkomenscategorieën. Zowel relatief als absoluut behoren auto-eigenaars die een 
vergoeding ontvangen voor zakelijke ritten het meest tot de hoogste inkomenscategorieën. 
Auto's met een dergelijke vergoeding rijden jaarlijks gemiddeld 24.000 kilometer, tegen 
13.000 kilometers voor auto's zonder vergoeding. (Het rijden voor zakelijke doeleinden 
wordt doorgaans met tot huishoudelijke consumptie gerekend.) De autokilometers voor 
woon-werkverkeer nemen alleen toe naarmate het inkomen stijgt bij de lagere 
inkomenscategorieën. Vanaf een jaarinkomen van 28.000 gulden netto neemt de auto
kilometers voor woon-werk-verkeer niet verder toe. 

Om vrijwillige terughoudendheid in autogebruik op het spoor te komen, moet de 
aandacht niet beperkt blijven tot zakelijk en woon-werk verkeer. De omvang van het 
autogebruik voor andere doeleinden zoals vakantie, recreatie, familie- en 
vriendenbezoeken en het doen van boodschappen, is meer het gevolg van vrije keuze. 
CBS-gegevens tonen dat naarmate het inkomen hoger is, mensen ook meer rijden voor 
vakantiedoeleinden, vooral in de hoogste inkomenscategorie (ibid). Rijden voor 
vakantiedoeleinden is goed voor ongeveer een tiende van het jaarlijkse autogebruik. 
Aangezien uit mijn enquêtegegevens blijkt dat het gemiddeld aantal vakanties naar het 
buitenland toeneemt naarmate mensen hoger opgeleid zijn, is het wel zeer waarschijnlijk 
dat hoger opgeleiden voor vakantiedoeleinden ook meer autorijden. 

Mensen uit de hogere inkomens- en opleidingscategorieën rijden veel; juist zij zijn 
er mogelijk de laatste jaren toe overgegaan hun hoge mobiliteit te matigen. Op de vraag 
of mensen gepoogd hadden hun autogebruik te verminderen antwoordt 30 procent van het 
Telepanel bevestigend, en op de vraag of het gebruik verminderd was ten opzichte van 
het voorgaande jaar 13 procent. Naarmate respondenten hoger opgeleid zijn hebben ze het 
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autogebruik niet vaker geprobeerd te beperken en naarmate hun inkomen hoger is, hebben 
ze dat zelfs minder vaak geprobeerd. Ook op een gerealiseerde vermindering van het 
autogebruik ten opzichte van het voorgaande jaar, zijn opleiding en inkomen niet van 
invloed.10 Onder de 1000 deelnemers aan een actie 'Halveer het autoverkeer' waren de 
hoger opgeleiden wel oververtegenwoordigd. De deelnemers aan de actie, georganiseerd 
door de milieuorganisatie Milieudefensie, probeerden hun eigen autogebruik terug te 
dringen (Noyon 1992: 33). Gezien mijn voornoemde bevindingen, representeren deze 
hoog opgeleide deelnemers die binnen de actie hun autogebruik wilden reduceren, evenals 
de geïnterviewden zonder auto uit het vorige hoofdstuk, een klein uitzonderlijk deel van 
de hoger opgeleiden. 

Zijn hoger opgeleiden vaker dan anderen bereid de auto te laten staan en een ander 
vervoermiddel als de fiets of het openbaar vervoer te nemen? Hoger opgeleiden geven wel 
meer geld uit aan het openbaar vervoer en reizen dus metr met het openbaar vervoer 
(Vringer 1994)." Uit ander onderzoek blijkt zelfs dat ze wat vaker de auto laten staan 
om met het openbaar vervoer te reizen. Ze laten echter minder vaak de auto staan om te 
lopen of te fietsen. Hierdoor gebruiken hoger opgeleiden in vergelijking met anderen niet 
in zijn geheel de auto selectiever, dat wil zeggen, ze verkiezen niet vaker een andere 
wijze van verplaatsen boven de auto (De Kruijk 1991:17). Per saldo reizen hoger 
opgeleiden hierdoor meer met de auto. 

Samenvattend beschikken mensen naarmate ze een hoger inkomen hebben, over 
meer en duurdere auto's, rijden ze meer en neemt de bereidheid het autogebruik te 
verminderen af. Gekoppeld aan het opleidingsniveau is op grond van mijn gegevens geen 
tegen tendens van betekenis waar te nemen. Naarmate mensen hoger opgeleid zijn hebben 
ze niet minder auto's, geen goedkopere auto's, neemt hun autogebruik niet vaker af, 
proberen ze niet vaker hun autogebruik te matigen of de auto selectief te gebruiken en 
rijden ze zelfs meer. 

De gerapporteerde individuele veranderingen van het autogebruik (toename bij 10 
procent en afname bij 13 procent van het Telepanel) zouden per saldo kunnen duiden op 
een afname van het autogebruik. Op grond van ander onderzoek blijkt ten opzichte van 
1991 echter in 1994 het autogebruik niet te zijn afgenomen (De Kruijk 1994:27) in 1995 
zelfs te zijn toegenomen (De Kruijk 1995:31). De groei van zowel het gemiddelde aantal 
kilometers als verplaatsingen met de auto wordt toegeschreven aan algemene sociale 
ontwikkelingen. Tijdsbestedingsonderzoek toont bijvoorbeeld aan dat mensen steeds meer 
de auto gebruiken om boodschappen te doen en hun kinderen weg te brengen naar allerlei 

10 Waarschijnlijk hebben mensen alleen een toe- of afname gemeld, wanneer er een aanzienlijk verschil in 
autogebruik was opgetreden en zij hiervoor een duidelijke oorzaak naar voren konden brengen. De 
respondenten die aangaven dat hun autogebruik was toegenomen (bijna 10 procent van het Telepanel), 
brachten hiervoor duidelijke oorzaken naar voren, zo blijkt uit vraag 1-14 in bijlage 2. 
" Een regressie-analyse van CBS-budgetgegevens van 1990 toont dat inkomen een zeer klein, en opleiding 
een iets groter positief effect heeft op bestedingen aan het openbaar vervoer (Vringer 1994). 
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ontspanningsbezigheden. Een groot deel van de bevolking heeft een steeds drukker leven 
zowel binnen als buiten het werk. Het aantal bezigheden in de vrije tijd neemt toe. De 
mensen die het het drukst hebben met werk, hebben het ook het drukst in hun vrije tijd. 

Doordat mensen steeds meer in één- en tweepersoonshuishoudens gaan wonen en 
het aantal vrouwen met een baan toeneemt, moeten steeds meer mannen en vrouwen een 
baan combineren met huishoudelijke taken. Dit versterkt de behoefte aan snelle, flexibele 
geïndividualiseerde vervoermiddelen (Batenburg en Knuist 1993). De verplaatsingen van 
hoger opgeleiden zijn deels met werk verbonden en deels met hun actieve vrijetijdsleven. 
Hun vrije tijd is meer dan die van anderen gevuld met culturele activiteiten en met 
bezigheden buiten, onder andere in natuurgebieden (cf. Aarts 1995a). De auto stelt hen in 
staat binnen het werk meer prestaties te leveren en in de vrije tijd meer activiteiten uit te 
voeren die aan hun aanzien bijdragen. De beweegredenen om het autogebruik te minderen 
wegen blijkbaar niet op tegen de motieven om de auto te gebruiken, ook niet bij hoger 
opgeleiden. 

4 Op zoek naar terughoudend vakantiegedrag 

Binnen het Nederlandse onderzoekprogramma over klimaatverandering hebben collega
onderzoekers een hoge energie-intensiteit van verre reizen aan het licht gebracht. Zij 
hebben het directe en indirecte energieverbruik van vele consumptieonderdelen berekend 
(Vringer 1995). Milieuorganisaties, die recent aandacht zijn gaan besteden aan de 
gevolgen van vliegen en verre vakanties voor het milieu, nemen dit soort gegevens over 
en gebruiken die in hun campagnes. Zij pogen vliegen te ontmoedigen door te 
verkondigen dat het energieverbruik dat een vliegretour Indonesië per persoon vergt, bijna 
evenveel bedraagt als het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik per huishouden (cf. T. 
Schmidt et al 1995a).12 De Nederlandse regering die de klimaatproblematiek en 
energiebesparing hoog in het vaandel heeft, besteedt weinig aandacht aan de effecten van 
vakantieactiviteiten en vliegverkeer voor het milieu. De reden hiervoor is mogelijk dat 
personenvervoer over de weg door het jaar heen meer milieuproblemen veroorzaakt, 
vooral binnen onze nationale grenzen. Bovendien zullen burgers weerstand hebben tegen 
deze bemoeienis. Mensen brengen milieuproblemen en oplossingen ervoor niet snel in 
verband met vakantie en vliegen. Alleen door omwonenden van de luchthaven wordt 
vliegverkeer in verband gebracht met geluidsoverlast. 

Teneinde mogelijk voorlijke vormen van milieubewuste matiging op te sporen, zijn 

'- Het directe en indirecte energieverbruik dat een retour Indonesië per persoon met zich meebrengt (65 
Gigajoule) is bijna evenveel als het gemiddelde gasverbruik van een Nederlands huishouden (76 Gigajoule), 
zo werd in het vakblad Gas beschreven (Schmidt et al 1995a). Het energieverbruik van een vliegretour 
bedraagt en het dubbele van het benzineverbruik van een gemiddelde Nederlandse auto per jaar (door mij 
grof geschat op 32 GJ bij 16.000 km. 
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vragen gesteld over vakantieactiviteiten.13 Dat van de geënquêteerden 71 procent het 
voorgaande jaar minstens één maal en 37 procent minstens twee maal naar het buitenland 
op vakantie is geweest, vormt een aanwijzing voor het feit dat Nederlanders zich voor 
vakantie frequent en ver verplaatsen. Nederlanders gaan meer op vakantie dan andere 
Europeanen (Raad voor het Natuurbeheer 1994:16). Binnen een kwart van de 
panelhuishoudens was het laatste jaar gevlogen.14 Een derde van de personen die de 
vragenlijst hadden beantwoord, had de afgelopen 5 jaar zelf ten minste een vlucht 
gemaakt. Ondervraagden blijken meer te vliegen en naar het buitenland op vakantie te 
gaan naarmate ze een hoger inkomen hebben en hun opleidingsniveau hoger is. Deze 
verbanden worden door andere gegevens bevestigd (CBS 1987, 1992b). Er is dus onder 
hoger opgeleiden geen vrijwillige terughoudendheid te zien. 

Tabel I I I Percentage vakantiegang ;rs naar sociale klasse 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
klasse A 84 84 87 85 87 89 85 83 86 85 
klasse B + 83 86 83 86 81 86 85 87 87 85 
klasse B- 77 78 77 78 78 77 80 78 74 79 
klasse C 68 70 70 73 74 70 71 69 71 70 
klasse D 56 59 56 56 48 50 49 49 39 58 

totaal 74 76 75 76 76 77 78 77 77 78 

Klasse A = hoog. B+ = tamelijk hoog, B- = middenklasse, C = tamelijk laé g, D = aag 
Bron: Voortdurenc vakantieonderzoe < CBS 

Op basis van het doorlopend vakantieonderzoek van het CBS en van voorziene 
demografische ontwikkelingen zijn voorspellingen gedaan over het aantal vakantiegangers 
en hun uitgaven. Het CBS-onderzoek toont, dat ook de vakantieititgaven toenemen 
naarmate het inkomen en opleidingsniveau hoger zijn. Mensen uit de hogere 
inkomenscategorieën, hoger opgeleiden en ouderen hebben duurdere vakanties. Bij gelijke 
inkomens stijgen de vakantieuitgaven van mensen naarmate hun opleidingsniveau hoger is. 
Huishoudens met een arbeidsongeschikte aan het hoofd, of met kinderen jonger dan vijf 
jaar, geven minder uit. Voorzien is dat het aantal hoger opgeleiden toe zal nemen ten 
koste van de lager opgeleiden. In 2000 zou het percentage lager opgeleiden onder de 
bevolking ten opzichte van 1990 met 12,5 punt zijn afgenomen en het percentage hoger 
opgeleiden met 6 punten gestegen. Voorspeld wordt dat in 2000 onder invloed van een 
stijgend opleidingsniveau het aantal vakantiegangers met 1 procent, en hun uitgaven met 
4,5 procent zullen zijn gestegen ten opzichte van 1991. Door inkomensgroei zal het aantal 

13 Zie bijlage 2 vraag 1-17 tot en met 1-25. 
14 In 14% van de huishoudens was één vliegreis gemaakt, in 7% twee vluchten en in 3% drie vluchten. 
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vakantiegangers met 1 tot 3 procent en hun uitgaven met 7 tot 19 procent zijn gegroeid 
(Oldenboom 1993:14-15). Het is echter de vraag of deze trend zo geëxtrapoleerd mag 
worden voor de toekomst. Het verband tussen vakantie en opleidings- en inkomensniveaus 
kan door de jaren veranderen. De waarde die hoger betaalden en beter opgeleiden 
toekennen aan vakantie kan afnemen als steeds meer mensen ver weg op vakantie gaan en 
als bekend wordt dat verre vakanties milieubelastend zijn. Vakantiebestemmingen kunnen 
voor hen minder aantrekkelijk worden als deze door grote aantallen toeristen worden 
bezocht en de ervaring van het verre reizen zijn exclusiviteit verliest (cf. Hirsch 1976). 

Naarmate mensen meer verdienen en beter zijn opgeleid, gaan ze vaker en verder 
op vakantie. Echter er zou ook een matigende tegentrend onder hogere statusgroepen 
kunnen bestaan. Zij zouden hun hoge vakantieconsumptiepeil kunnen temperen. In de 
enquête was daarom gevraagd waarom respondenten de laatste vijfjaar niet hadden 
gevlogen. Tabel IV laat zien waarom 55 procent van de respondenten de laatste vijfjaar 
niet gevlogen heeft. Het antwoord dat duidt op verzadiging ("Ik heb eerder genoeg 
gevlogen."), blijkt zowel samen te hangen met een hoger opleidings- als inkomensniveau. 
Naarmate ondervraagden hoger opgeleid zijn en een lager inkomen hebben noemden zij 
milieuvervuiling vaker als reden. In de toekomst zal mogelijk door stijging van het 
inkomens- en opleidingsniveau tegelijkertijd het (grote) aantal mensen dat vliegreizen 
maakt toenemen als het (kleine) aantal mensen dat zichzelf oplegt niet of minder te 
vliegen. 

Tabel IV Redenen waarom mensen de laatste vijfjaar niet gevlogen hebben 

(meer dan een antwoord mogelijk) 

te duur 
vliegangst 
houdt niet van verre reizen 
heeft eerder genoeg gevlogen 
familieomstandigheden (kleine kinderen) 
het milieu 
gezondheidsredenen 
niet van gekomen, van plan te gaan vliegen 

N=920 

effect effect 

inkomen opleidin, 

35% 
15% 
20% 
7% + + 
14% + 
5% + 
4% 

29% 

Gebaseerd op Telep mei 

Op basis van longitudinaal onderzoek zijn ook al de eerste mogelijke tekenen van 
verzadiging of matiging zichtbaar. Het Continu vakantieonderzoek van het CBS over de 
periode 1988-1994 toont elk jaar een positief verband tussen sociale klasse (dat 
vastgesteld wordt op basis van beroep en opleidingsniveau) en vakantiedeelname. In 1994 
geldt dit nog steeds, alhoewel voor het eerst zoals tabel III toont de twee hoogste sociale 
klassen een afname laten zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Het percentage 
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vakantiegangers in 1994 is nauwelijks hoger dan in 1988. Daarnaast valt op dat de 
hoogste sociale klasse voor het eerst niet meer vakantiegangers telt dan de klasse eronder, 
maar evenveel. Het is voorbarig reeds conclusies te trekken uit deze ogenschijnlijke 
trendbreuk. Het percentage vakantiegangers zegt niets over hun aantal vakanties. 
Opvallend is wel de alertheid van een dagbladjournalist, die deze teruggang interpreteerde 
als een signaal dat de elite af gaat zien van vakantiereizen (Brusse 1995). Met het oog op 
mogelijke trendbreuken en matigende tendensen onder hogere statusgroepen moeten 
ontwikkelingen in de tijd gevolgd blijven worden. 

Ook op het gebied van buitenlandse vakanties en vliegreizen is de veronderstelde 
verzadiging binnen de hogere inkomensklassen, of zelf-opgelegde terughoudendheid onder 
hoger opgeleiden niet aangetroffen op statistisch waarneembare schaal. Wel gaven kleine 
aantallen van hen antwoorden die duiden op verzadiging of milieubewustzijn als reden 
waarom ze al jaren niet hadden gevlogen. En er zijn de laatste tien jaar in de 
vakantiedeelname door de hoogste klassen tekenen van verzadiging, en in 1994 wellicht 
zelfs van matiging, te zien. Intussen neemt het vliegverkeer in Nederland toe. De 
bevordering van het vliegverkeer wordt aan allerlei factoren toegeschreven, zoals het 
ontbreken van belasting op kerosine, de prijsdaling van vliegtickets en de spaaracties bij 
supermarkten voor gratis vluchten. 

5 Op zoek naar terughoudend gas- en elektriciteitsverbruik 

Het verbruik van gas en elektriciteit is een inilieuonderwerp. Tot de jaren zestig werd 
stijging van het energieverbruik als teken van welvaart beschouwd. Sinds de oliecrisis in 
de jaren zeventig is de overheid energiebesparing gaan bevorderen, achtereenvolgens 
vanwege de grote afhankelijkheid van olieproducerende landen, de eindigheid van de 
gasvoorraden en later ook om het broeikas-effect te bestrijden. Het energieverbruik in 
woningen (elektriciteit, gas en olie) is goed voor een vijfde van het totale Nederlandse 
energieverbruik. De regering heeft voor het jaar 2000 een efficiëntieverbetering van het 
huishoudelijke gasgebruik ten doel gesteld van 21 procent ten opzichte van 1990 en 
efficiëntieverbetering van het elektriciteitsgebruik van 4 procent (Reiche 1994:30-1). 
Vooral huisverwarming zou doelmatiger moeten worden.15 De efficiëntieverbetering van 
het huishoudelijke gas- en elektriciteitsgebruik samen wil de regering bereiken door 
nieuwbouw en nieuwe apparaten, door aanpassingen in bestaande woningen en door 
veranderingen in consumentengedrag. Met gedragsverandering wordt 6 procent 
efficiëntieverbetering nagestreefd terwijl maximaal wel 30 mogelijk zou zijn (ibid). 
Zevenenzeventig procent van de Nederlanders antwoordt in een ondervraging dat 

15 Het gasverbruik voor huisverwarming bedraagt 70 procent van het huishoudelijk brandstofverbruik, het 
gasverbruik voor koken en warm water 15 procent en het elektriciteitsverbruik 15 procent (Reiche 1994). 
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'milieuproblemen veel te maken hebben met energie' en 72 procent antwoordt zelfs dat zij 
het fijn vinden om zuinig te zijn met energie (NIPO 1993:64-65). Onder de bevolking is 
algemeen bekend dat energiebesparing behalve voor de eigen financiën, goed is vanwege 
de eindigheid van fossiele energiebronnen. Dat elektriciteits- en gasverbruik de uitstoot 
van kooldioxyde veroorzaakt en bij zou dragen aan wereldwijde klimaatverandering, is 
waarschijnlijk minder bekend. 

Hebben hogere statusgroepen een matiger energieverbruik? Naarmate huishoudens 
een hoger inkomen hebben, verbruiken zij gemiddeld meer gas en elektriciteit. Er is een 
positief, zij het niet erg sterk verband tussen inkomen en anderzijds gasverbruik 
(correlatiecoëfficiënt 0,22) en elektriciteitsverbruik (correlatiecoëfficiënt 0,29). Zo 
verbruikten de huishoudens uit de hoogste inkomenscategorieën in de periode 1987-1992 
gemiddeld 1,26 tot 1,4 keer zoveel elektriciteit als de huishoudens uit de lagere 
inkomenscategorieën. Dat verschil is niet erg groot. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik 
stijgt in de laagste inkomenscategorieën snel met het inkomen, stabiliseert in de 
middencategorieën en stijgt weer significant bij huishoudens met de hoogste inkomens. 
Binnen de inkomensklassen is er een grote variantie in het elektriciteitsverbruik. Deze 
variantie is moeilijk te verklaren (Centrum 1991:2). Ook stijgt het elektriciteitsverbruik 
met de grootte van het huishouden en is het opleidingsniveau erop nauwelijks van invloed. 
In de jaren 1987 tot 1993 was het opleidingsniveau niet van invloed op het 
elektriciteitsverbruik, alleen in 1990 en 1992 ging een klein negatief of matigend effect uit 
op het elektriciteitsverbruik.'6 

Het gemiddeld verbruik per huishouden is tussen 1987 en 1993 gestegen van 2760 

Tabel V Effect van inkomen en opleiding op elektriciteitsverbruik 

gemiddeld .".landaard verklaarde effect effect effect 

verbruik (kWh) deviatie variantie gezinsgrootte inkonu nsnivo opleidin 

gsnivo 

1988 2711 1181 23% 0.42 0.20 

1989 2700 1457 17% 0.36 0,20 

1990 2776 1168 30% 0.43 0,26 -0,05 

1991 2887 1227 27% 0.46 0,22 

1992 2968 1366 27% 0.38 0.29 -0,10 

1993 2996 1330 27% 0.45 0,28 

Gebast erd op BEK-gegevens gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 

16 Met gegevens van het, in opdracht van EnergieNed door het Centrum voor marketinganalyses uitgevoerde 
Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers (BEK) is het verband tussen het elektriciteitsverbruik 
en inkomen en opleiding geanalyseerd. In het onderzoek door het Centrum voor marketinganalyses werd een 
groter deel van de variantie in het elektriciteitsverbruik statistisch verklaard door ook het apparatenbezit als 
verklarende variabele te gebruiken. Het apparatenbezit verklaart een derde van de variantie in het 
elektriciteitsverbruik. Op verschillen in apparatenbezit ga ik later nog in. 
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naar 3133 kWh (zie tabel V). Een trendanalyse van de 511 huishoudens die van 1987 tot 
en met 1993 aan het BEK en in 1990 aan de inkomensmeting hebben deelgenomen toont 
een nivellering. Het verbruik van de huishoudens met een verbruik tot 3800 kWh, de 
overgrote meerderheid, is gestegen en dat van de huishoudens die in 1987 erg veel 
verbruikten is gedaald. In de periode 1987-1993 is van inkomensstijging een verhogend 
effect op het elektriciteitsverbruik per huishouden uitgegaan dat gecompenseerd werd door 
een even groot verlagend effect door verkleining van de huishoudens. Daarnaast had 
stijging van het opleidingsniveau een klein verlagend effect. Deze resultaten moeten 
gezien het kleine aantal huishoudens met voorzichtigheid worden gebruikt. Andere hier 
niet onderzochte factoren hebben er voor gezorgd dat het elektriciteitsverbruik gestegen 
is. De resultaten geven wel aanleiding in de toekomst het effect van veranderingen in het 
opleidingsniveau naast die in het inkomensniveau in de gaten te houden.17 

Tabel VI Invloed van inkomens- en opleidingsniveau op apparatenbezit 1987-1993 

apparaten op 
het gebied van: gezinsgrootte inkomen opleidingsniveau 

+ 
+ 
+ n.s. 
+ - * 
+ n.s. 
+ + 
+ n.s. 
+ n.s. 
+ n.s. 
+ + 
+ n.s. 

n.s. = niet-significant effect, + = positief effect, - = negatief effect op het bezit van apparaten 
gebleken uit meervoudige regressieanalyses. 
Gebaseerd op gegevens uit het Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers (cf. Aarts 
1995). 
* alleen een negatief effect van opleidingsniveau in 1987, 1988, 1989. 

koelen + 
wassen + 
koken + 
keuken (overig) + 
beeld + 
geluid + 
lichamelijke verzorging n.s. 
ventilatie n.s. 
verwarming (water) + 
overig + 
totaal aantal apparaten + 

Zijn hogere statusgroepen meer geneigd energie te besparen? De helft van de 
respondenten uit het Telepanel verklaart gepoogd te hebben het gas- en 

17 Verschillen in elektriciteitsverbruik zijn moeilijk te interpreteren. Achter een gegeven elektriciteitsverbruik 
kunnen verschillende consumptiegewoonten schuilgaan. Een bepaald verbruik kan in het ene geval het 
gevolg zijn van pogingen tot energiebesparingen en een bescheiden bezit en gebruik van apparaten 
gecombineerd met het bezit van een (veel elektriciteitsverbruikende) boiler. Eenzelfde verbruik kan het 
gevolg zijn van het bezit van veel apparaten en een onzuinig gebruik ervan. Verschillen in het bezit van 
elektrische apparaten kunnen duiden op een verschil in houding en gedrag. 
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elektriciteitsverbruik te verminderen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het inkomens-
noch opleidingsniveau blijkt van invloed op het nastreven van gas- en 
elektriciteitsbesparing, noch op het bereiken van een verlaging. Wel hebben hoger 
opgeleiden, meer dan anderen, bij de aanschaf van elektrische apparaten op het 
elektriciteitsverbruik dus op de doelmatigheid gelet. En respondenten blijken naarmate 
hun hoger inkomen is, meer spaarlampen te hebben. Uit de BEK-gegevens over 1987-
1993 blijkt in enkele jaren dat het aantal spaarlampen ook samenhangt met een hoog 
opleidingsniveau.18 Recente afnames in energieverbruik worden in het Telepanel meer 
aangetroffen in grotere huishoudens. Een mogelijke verklaring hiervoor luidt dat grotere 
huishoudens een hoger verbruik hebben en daarmee grotere mogelijkheden hebben tot 
energiebesparingen. Verder kunnen -onbekende- veranderingen in de huishoudensgrootte 
een rol spelen. Dit maakt het moeilijk te onderscheiden of verlagingen in energieverbruik 
met energiebesparing te maken hebben. 

Mijn gegevens over (de geneigdheid tot) energiebesparing komen in bepaalde 
opzichten niet overeen met andere gegevens. Uit vele onderzoeken en experimenten is 
gebleken dat mensen uit de lagere sociale klassen en inkomenscategorieën minder 
ontvankelijk zijn voor boodschappen over energiebesparing dan mensen uit de 
middenklasse en hogere klassen. Mogelijk heeft dit te maken met een lager 
milieubewustzijn, en met een beperktere mogelijkheid en vermogen om met gedrag en 
investeringen gevolgen op de langere termijn te beïnvloeden.19 Leden van de hoogste 
inkomensklassen doen wel energiebesparende investeringen, maar veranderen hun gedrag 
niet. Ze zijn wellicht voldoende milieubewust en financieel in staat om investeringen te 
doen, die vooral de moeite waard zijn als ze in een groot huis wonen. Dat ze hun gedrag 
niet aanpassen, komt waarschijnlijk voort uit het ontbreken van een financiële prikkel; ze 
hebben het geld niet nodig. Ook kan het feit dat technische aanpassingen een groter effect 
hebben dan gedragsveranderingen belangrijk zijn in hun calculerende houding. 
Huishoudens met een middeninkomen blijken, met uitzondering van oudere mensen, 
zowel bereid hun gedrag te veranderen als investeringen te doen. De ouderen willen hun 
gedrag niet meer veranderen. De huishoudens met de middeninkomens hebben de 
financiële middelen om te investeren en zijn meer financieel geprikkeld dan de rijksten 
om hun gedrag te veranderen (Reiche 1994:41). 

Op grond van de interviews verwachtte ik binnen de hogere inkomensklassen en 
vooral onder hoger opgeleiden terughoudendheid wat betreft het bezit van elektrische 

18 Het inkomen heeft een positief effect op het aantal spaarlampen onder deelnemers aan de Tele-enquête en 
het opleidingsniveau een niet-significant positief effect. In de BEK-gegevens bleek een positief effect van het 
inkomensniveau in 6 jaargangen en een positief effect van het opleidingsniveau in 3 van de 7 jaargangen. 

Dat mijn enquête niet dit gestratificeerde onderscheid opleverde is mogelijk toe te schrijven aan het 
algemene niet-specifieke karakter van de vraagstelling, en op het feit dat de vraagstelling op een besparing 
ten opzichte van het voorgaande jaar was gericht. Mogelijk hebben velen in voorgaande jaren via gedrag en 
investeringen hun energiegebruik al zoveel efficiënter proberen te maken, dat een bodem bereikt is en op 
deze manier nieuwe besparingen niet meer mogelijk zijn. 

144 



apparaten. Uit sociologisch onderzoek in de jaren zestig was naar voren gekomen dat 
mensen met lagere inkomens op een bepaalde manier minder terughoudend consumeerden 
(Durlacher 1965). Onder de laagst betaalden werd een tamelijk hoge bezettingsgraad van 
duurzame consumptiegoederen aangetroffen, terwijl dezelfde mensen wat betreft hun 
primaire levensbehoeften gebrek ervoeren. Twee derde van hen had te kennen gegeven 
zich veel te moeten ontzeggen om rond te komen, hetgeen gedeeltelijk toe te schrijven 
zou zijn aan het kopen van duurzame goederen op afbetaling. Speciaal aan goederen die 
onmiddellijke bevrediging schenken (voedsel, welvaartsgoederen) besteedden de 
laagstbetaalden veel geld, met uitzondering van uitgaan en ontspanning. Zij hadden 
gemiddeld vaker een televisie dan de rest van de bevolking. Bij bestedingen waarbij het 
ging om uitgestelde behoeftebevrediging, bijvoorbeeld scholing, verzekering en contribu
ties besteedden zij minder. Sommige goederen waren in die gezinnen aanwezig zonder 
functioneel gebruikt te worden (bandrecorders, platenspelers, fototoestellen). De 
onderzoeker schreef dit niet toe aan grotere hebzucht of bezitterigheid, maar aan diepere 
motieven zoals compensatie voor het ontbreken van kansen en voor een mankerend gevoel 
van eigenwaarde. Om die redenen zou voor de lagere inkomensgroepen het bezit van 
duurzame goederen belangrijker zijn. 

Om mogelijke terughoudendheid te onderzoeken zijn behalve de enquêteresultaten, 
oudere gegevens over het bezit van elektrische apparaten uit Leefsituatieonderzoek tussen 
1974 en 1983 geanalyseerd en gegevens uit het Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik 
Kleinverbruikers (BEK) van 1987 tot 1993. Uit analyse van gegevens uit het leefsituatie-
onderzoek bleek het totale bezit van in dat onderzoek opgenomen duurzame goederen en 
van elektrische apparaten te stijgen naarmate het huishouden groter en het inkomen en 
opleidingsniveau hoger is.20 Op het bezit van de in dat onderzoek opgenomen 
huishoudelijke apparaten (diepvriezers, vaatwasser en wasdrogers) had het 
opleidingsniveau een matigend effect in 1974, 1977 en 1980, maar niet meer in 1983. Het 
matigende effect van het opleidingsniveau dat er was, is in de loop der jaren verdwenen. 
Op het bezit van het aantal kleine elektrische apparaten (naaimachine, zwart-wit-televisie, 
kleurentelevisie, diaprojector en filmapparatuur) had het opleidingsniveau geen matigend 
effect. Aanvankelijk waren hoger opgeleiden bij de opkomst van de kleurentelevisie 
terughoudend geweest bij de aanschaf ervan, maar het matigend effect was in de loop der 
jaren weggeëbd. 

Ook uit het veel uitgebreidere BEK 1987-1993 blijkt dat het totale apparatenbezit 
vooral stijgt onder invloed van een hoog inkomen en enigszins onder invloed van een 
groter huishouden. Onder hoger opgeleiden blijkt echter geen terughoudendheid in het 
totale bezit aan elektrische toestellen, ook niet wanneer rekening wordt gehouden met de 

0 Het gaat in het Leefsituatieonderzoek (1974-1983) om zeer uiteenlopende goederen: diaprojector, 
filmapparatuur, afspeelapparatuur, diepvriezer, wasdroger, vaatwasser, kleuren- en zwart-wittelevisie, auto, 
motor bromfiets, boot, caravan, huis, tweede huis, piano en centrale verwarming. 
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effecten van inkomen en huishoudensgrootte (zie tabel VI). Hetzelfde geldt voor een 
deelverzameling, het eindeloze aantal kleine apparaten in de keuken, zoals citruspersen, 
broodroosters, en espressoapparaten. Ik verwachtte dat van een hoger opleidingsniveau 
een matigend effect zou uitgaan op aantal kleine keukenapparaten, maar hoger opgeleiden 
blijken evenveel van dergelijke apparaten te bezitten als hun lager opgeleide 
inkomensgenoten. Het bezit van geluidsapparatuur wordt zelfs bevorderd door een hogere 
opleiding. Videorecorders werden aanvankelijk minder aangeschaft door hoger 
opgeleiden, maar zij hebben later hun achterstand ingehaald. Alleen op het opgetelde bezit 
van de deelverzameling grote huishoudelijke apparaten op het gebied van koelen en 
vriezen en van (afjwassen heeft het opleidingsniveau een matigende invloed, als rekening 
wordt gehouden met de effecten van inkomen en gezinsgrootte. De grote apparaten die 
veel elektriciteitsverbruik met zich meebrengen (vaatwasser, combikoelkast, diepvriezer, 
waterbed, wasdroger) zijn in totaal minder aanwezig bij hoger opgeleide respondenten van 
het Telepanel. Dat dit verband houdt met hun afkeer van elektrische apparaten is, gezien 
het voorgaande, onwaarschijnlijk. Wel heeft het misschien te maken met het feit dat bij 
hen huishoudelijk werk minder aandacht krijgt of meer wordt uitbesteed. Het 
elektriciteitsverbruik van hoger opgeleiden is echter niet lager (Aarts 1995a). 

Uit de analyses in hoofdstuk 1 was reeds gebleken dat de bezitsgraad van 
apparaten hoger is naarmate het inkomen stijgt. Met het oog op mogelijke verzadiging 
kijk ik naar uitzonderingen op die regel. Bij diepvriezers, elektrische fornuizen, 
videorecorders waren de hoogste bezitsgraden niet in de hoogste maar in de op één na 
hoogste inkomensklasse te vinden. Als men het apparatenbezit optelt, geldt dat de hoogste 
bezitsgraden in de hoogste inkomenscategorie te vinden zijn. Verzadiging is dus 
nauwelijks waarneembaar. 

Er is ook nog gekeken naar terughoudend gebruik van wasmachine, droogtrommel 
en vaatwasmachine, afname van het gebruik en pogingen daartoe. Naarmate het gezin 
groter is, blijkt er vaker te worden gewassen en ook een hoger inkomen heeft soms een 
bevorderende invloed. Het opleidingsniveau doet er niet toe. Op het gebruik van de 
wasdroger heeft volgens de gegevens van het Telepanel (1994) vooral de gezinsgrootte 
een bevorderend effect en volgens de BEK-gegevens (1991-1993) ook het inkomen. Het 
opleidingsniveau heeft hierop geen (matigend) effect. Een meerderheid gebruikt de 
wasdroger wel selectief. Van het Telepanel zegt 26 procent ofwel ruim zestig procent van 
de bezitters van een wasdroger deze selectief te gebruiken, niet voor alle was, of niet als 
het mooi weer is. Ongeveer 11 procent meldde de wasdroger minder te zijn gaan 
gebruiken dan het voorgaande jaar, en 6 procent minder. Veranderingen in het gebruik 
hingen meestal samen met wijzigingen in de gezinssituatie; slechts twee procent van de 
bezitters was de wasdroger minder gaan gebruiken vanwege energiebesparing. De 
vaatwasser wordt vaker gebruikt naarmate het inkomen hoger is, en soms ook (zo blijkt in 
2 van de 7 jaargangen gegevens) naarmate het huishouden groter is. Samenvattend zijn er 
geen aanwijzingen van afnemend gebruik van de wasmachine, wasdroger en vaatwasser 
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dat aan zelf-opgelegde terughoudendheid moet worden toegeschreven. 
Samenvattend, de laatste jaren is het elektriciteitsverbruik blijven stijgen. 

Nederlanders gebruiken in het algemeen steeds efficiëntere apparaten en gebruiken deze 
op een doelmatigere manier. Ze wassen op lagere temperaturen, gebruiken meer 
spaarlampen21 en letten bij de aanschaf van apparaten meer op het 
elektriciteitsverbruik22. Tegelijk echter zijn zij meer en grotere apparaten gaan bezitten 
en gebruiken. Huishoudens hebben een tweede of derde televisie, een grotere koelkast 
enzovoorts. De consumptiestandaarden stijgen. Er is wel een streven om verspilling of 
inefficiënt verbruik te vermijden, maar niet om het energieverbruik te verlagen. Bij hoger 
opgeleiden lijkt een sterker streven naar doelmatigheid waarneembaar, maar nauwelijks 
een matiger gebruik en bezit van apparaten. 

6 Aanpassing van consumptie uit milieubewustzijn 

Sinds de jaren zeventig zijn er bedrijven opgericht vooral op het gebied van landbouw die 
het streven naar 'mens- en milieuvriendelijke' produktie boven het streven naar winst 
hebben gesteld. Een kleine bevolkingsgcategorie koopt sinds de jaren zeventig uit eigen 
beweging milieuvriendelijke alternatieven. De producenten en kopers vinden de invloed 
van deze produkten op het milieu erg belangrijk. Bij milieuvriendelijke produkten gaat 
meer het initiatief uit van consumenten en producenten dan van de overheid. 
Milieuvriendelijk bedoelde, vaak kleinschalige produktie is zich gaan uitbreiden naar 
andere bedrijfstakken en is zich aan het professionaliseren. Reguliere bedrijven en winkels 
produceren en verkopen ook steeds meer milieuvriendelijke varianten van allerlei 
produkten. De meeste supermarkten verkopen tegenwoordig onbespoten aardappelen. Nu 
worden allerlei alternatieven door grotere delen van de bevolking gekocht. 62 procent van 
het Telepanel koopt vaak of altijd ongebleekte koffiefilters, 33 procent grijs toiletpapier, 
11 procent scharrelvlees, 14 procent onbespoten aardappelen en 3,5 procent 
natuurvoeding. Een nog groter deel van de bevolking vindt dat het met zijn consumptie 
bijdraagt aan vervuiling en meent dat er positieve invloed uitgaat van milieuvriendelijke 
aankopen. In 1994 stemde 77 procent van de Nederlanders in met de stelling dat 
'huishoudens verantwoordelijk zijn voor bodemvervuiling' en 66 procent beaamde dat 'het 
kopen van onbespoten in plaats van gewone groente zou kunnen bijdragen aan de 
oplossing van bodemverontreiniging' (NIPO 1994: 62,82). Overigens koopt twee derde 
nooit onbespoten aardappelen en drie kwart nooit andere natuurvoeding. Het kopen van 

:l Het gemiddelde aantal energiezuinige lampen is tussen 1987 en 1993 gestegen van 0,6 naar 2,0 zo blijkt 
uit analyse van BEK-gegevens. 
~ Het percentage mensen dat bij aanschaf van een elektrisch apparaat op het stroomverbruik heeft gelet is 
hoger naarmate men het apparaat recenter heeft aangeschaft, zo blijkt uit analyse van gegevens uit het Tele
panel. 
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milieuvriendelijke alternatieven is wel wijder verspreid dan milieuvriendelijke matiging. 

Tabel VII Het effect van opleiding en inkomen op milieubewuste consumptie 

effect effect 
Frequentie: nooit soms vaak altijd opleiding inkomen 

aankoop onbespoten aardappelen 66% 20% 8% 6% + -
aankoop ongebleekte koffiefilters 24% 15% 12% 50% + n.s. 
aankoop grijs wc-papier 48% 20% 10% 23% + -
aankoop scharrelvlees 53 % 36% 7% 4% + n.s. 
aankoop natuurvoeding 75% 22% 3% 0,5% + n.s. 
weigeren plastic tasjes 21% 36% 36% 7% + -

aanwezigheid: ja 
anti-reclame sticker 13% + -
spaardouchekop 36% n.s. n.s. 
spaarlamp(en)* 56% n.s./ + + 

Gebaseerd op tele-enquête 1994; * ook op BEK- 1987-1993 Effecten gebleken uit 
meervoudige regressieanalyses 

In deze paragraaf worden enkele gedragingen behandeld waartoe consumenten 
overgaan uit milieubewustzijn. Enkele van deze milieubewuste gedragingen betekenen dat 
mensen minder consumeren, maar de meeste gedragingen houden in dat mensen iets 
anders kopen en consumeren. Het gaat om uiteenlopende vooral alledaagse gedragingen 
en artikelen, die in verschillende mate blijken te zijn doorgedrongen. Bepaalde artikelen 
zijn in reguliere winkels te koop, andere alleen in winkels die op milieuvriendelijkheid en 
gezondheid zijn gericht. Van de gevraagde milieuvriendelijke alternatieven (zie tabel VIII) 
zijn ongebleekte koffiefilters als alternatief voor sneeuwwitte het meest doorgedrongen in 
de Nederlandse huishoudens, gevolgd door de waterbesparende douchekop en het grijze 
toiletpapier. Minder gangbaar is het om onbespoten aardappelen te kopen, of scharrelvlees 
en biologische voedsel. Gekeken wordt naar het verband met twee dimensies van 
stratificatie: opleiding en inkomen. Wat hebben deze aankopen uit milieubewustzijn te 
maken met status? 

Uit tabel VIII is af te lezen dat naarmate mensen hoger opgeleid zijn, de kans 
groter wordt dat ze milieuvriendelijke alternatieven kopen of zich milieubewust gedragen. 
Naarmate mensen meer verdienen kopen ze, met uitzondering van spaarlampen, niet meer 
van deze produkten, vooral niet van milieuvriendelijkere produkten die weinig gangbaar 
zijn, zoals onbespoten aardappelen of een sober produkt zoals grijs toiletpapier. In 
statistische termen: het opleidingsniveau heeft een positief en het inkomensniveau een 
negatief of geen significant effect op deze vormen van milieubewust gedrag en het kopen 
van deze milieuvriendelijke alternatieven. Alleen de spaardouchekop blijkt verbonden met 
inkomen noch opleiding. In overzichten van onderzoeken naar het verband tussen 
milieuvriendelijke aankopen en opleiding en inkomen in de jaren zeventig en tachtig, 
blijkt een positief verband met inkomen en vooral opleiding (Rosendaal 1987; Pieters 
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1986).23 

Typisch aan de gedragingen in deze paragraaf, is dat mensen ertoe overgaan uit 
milieubewustzijn. Ze kunnen ervoor kiezen om van de produkten de gewone of de 
'milieuvriendelijke' te kopen. Voor het kopen van ongebleekte koffiefilters en WC-papier 
en het weigeren van plastic tasjes hoeven mensen niet naar een speciale winkel te gaan. 
De andere aankopen vereisten in 1994 wel het bezoek aan een speciale winkel. Deze 
produkten zijn minder wijd verspreid. Voor het weigeren van plastic tasjes of 
reclamedrukwerk (met huis aan huis verspreide stickers) hoeft geen aparte winkel te 
worden bezocht. Wel moeten mensen daarvoor actief iets ondernemen en zich uitspreken. 
De bereidheid tot die speciale milieubewuste inspanning blijkt verbonden met een hoger 
opleidingsniveau, maar niet met een hoger inkomensniveau. Vooral hoger opgeleiden zijn 
de pioniers; zij gaan eerder over tot minder gangbare vormen van milieubewust gedrag. 

Op het kopen van onbespoten voedsel of 'natuurvoeding ga ik nader in. De kopers 
hiervan lijken, net als de in hoofdstuk drie beschreven mensen, een hoog opgeleide 
milieubewuste voorhoede te vormen. Ook ander onderzoek naar de kopers van onbespoten 
voedsel wees een oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden uit. Verder bleken 
huishoudens met een bovenmodaal inkomen oververtegenwoordigd. Dat gold vooral voor 
huishoudens met een inkomen tot twee maal modaal, maar nauwelijks met de inkomens 
daarboven (Baggerman 1992:32). In 1983 noemden onderzoekers op grond van een 
soortgelijk profiel, de kopers van 'alternatief voedsel al een veelbelovend segment 
(Wierenga 1983). De achtergrondkenmerken van de klanten van natuurvoedingswinkels 
(jong, hoger opgeleid, hogere inkomens) kwamen overeen met de kenmerken die 
gewoonlijk aangetroffen worden bij de eerste aanvaarders van nieuwe produkten. Echter, 
in 1992 koopt nog altijd slechts vijf procent van de Nederlandse bevolking met enige 
regelmaat biologisch voedsel. Een procent van de Nederlanders (bekend als de 'zware 
gebruikers') eet vier vijfde van het biologisch voedsel in Nederland. Biologisch voedsel 
bedraagt een half procent van de totale voedselmarkt (Meulenberg et al. 1993:24,63; De 
Kleijn 1990:55). 

De 'zware gebruikers' hebben de grootste betrokkenheid bij het milieu en proberen 
het meest hun bezorgdheid op alle terreinen te doen gelden. Volgens 
marketingdeskundigen die voorspellingen doen over de toekomst van de consumptie van 
biologisch voedsel, zullen deze excentriekelingen niet de trend bepalen, omdat zij als 
buitenbeentje worden gezien (Meulenberg 1993: 63). De teruggang van traditionele 

3 De door Pieters en Verhallen aangehaalde, al of niet gepubliceerde, onderzoeken waarbij een verband met 
opleiding werd geconstateerd, omvatten onder meer een onderzoek naar het kopen van grijs toiletpapier, 
fosfaatarm wasmiddel, geen deodorant uit een spuitbus, melk uit de fles, katoenen luiers in 1985. Wat 
betreft gepubliceerde onderzoeken en onderzoeksoverzichten verwijs ik naar Harry et al (1969), Constantini 
(1972), Tognacci et al (1972), Morrison et al (1972), Dillman (1972), McEvoy (1972), Büttel & Flinn 
(1974), Kinnear (1974), Webster (1975), Lippsey (1977), Weigel (1977), Ester (1982) Van der Meer 
(1981), Verhage & Henion (1983), Balderjahn (1986), Nelissen (1987) Van der Linden en Luyten (1989). 
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eetgewoonten vergroot wel de kansen voor nieuwe gezonde en milieuvriendelijke 
Produkten om de markt te veroveren, maar het aandeel consumenten dat consequent een 
levensstijl volgt slinkt (ibid: 19-20). Innovatoren, de 2,5 procent van de markt die volgens 
het diffusiemodel van Rogers (1962) als eersten een nieuw produkt kopen of nieuw gedrag 
aannemen zijn volgens de marketinghandboeken vaak hobbyisten ('freaks') of specialisten 
op bijvoorbeeld het gebied van gezondheid, geluidsapparatuur of kookgerei24. De 
pioniers ontwikkelen eerder een nieuwe stijl dan dat zij deze promoten. Zij zijn niet de 
bepalers van de nieuwe mode, maar zenden wel signalen uit. Hun vertegenwoordigers 
kunnen het publiek informeren via milieu- en consumentenorganisaties. 

De onregelmatige kopers van biologisch voedsel hebben een grotere kans als 
voorbeeld te fungeren omdat ze eerder als kritisch en evenwichtig worden beschouwd. Zij 
kunnen anderen via hun koopgewoonten en netwerken stimuleren (Meulenberg 1993:69). 
Biologisch voedsel verkeert met het geringe marktaandeel eigenlijk nog steeds in het 
pioniersstadium. Klanten van natuurvoedingswinkels vormen nog steeds een te klein 
segment om door anderen te worden erkend. Ze worden als uitzondering gezien. Als 
mensen met hogere maatschappelijke posities zich onderscheiden, leidt dat blijkbaar niet 
altijd tot navolging. 

Terwijl milieurelevante terughoudendheid in de hogere inkomensgroepen en onder 
hoger opgeleiden niet waarneembaar was, lopen hoger opgeleiden wel voorop wat betreft 
het kopen van milieuvriendelijke alternatieven. De aankoop van milieuvriendelijke 
alternatieven raakt pas verbonden met een hoger inkomensniveau, als een 
milieuvriendelijk goed verder verspreid is. 

7 Verbanden tussen verschillende vormen van consumptiebeperking en -aanpassing. 

De enquêteresultaten zijn niet alleen te ordenen per consumptieterrein, zoals hiervoor is 
gedaan, maar ook naar het type enquête-vragen en het daarmee samenhangende 
antwoordpatroon. Het eerste type vraag betreft 'het bezit en gebruik van verschillende 
goederen die direct energiegebruik met zich meebrengen', het tweede type vraag 'de 
mogelijke afname van consumptie'. Het derde type vraag gaat over 'doelbewuste 
pogingen om de consumptie te matigen van goederen of diensten waarvan nu algemeen 
aangenomen wordt dat deze het milieu belasten'. Het vierde type betreft 'de aankoop van 
'milieuvriendelijke(re)' alternatieve produkten' en het vijfde type vraag toont 'wat mensen 
niet of minder zeggen te gebruiken vanwege het milieu'. 

24 De 13,5% van de markt die daarna het produkt koopt worden de vroege aanvaarders genoemd, zij zorgen 
dat investeerders een aanzienlijk deel van de investeringen terugverdienen. Vroege aanvaarders zijn in het 
algemeen hoger opgeleid en zijn vaak opinieleiders. Als zij een nieuw produkt kopen of nieuw gedrag 
aanvaarden, is dat een teken van succes van een innovatie Van Raaij 1994:360-76). 
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De vijf typen vragen zoals ik ze heb onderscheiden, en zoals ze gecategoriseerd 
konden worden op basis van de antwoorden, tonen dat hoe duidelijker een vraag 
verbonden kon worden aan milieuproblemen, des te meer mensen en vooral de hoger 
opgeleiden geneigd waren om te antwoorden dat ze 'het gewenste gedrag' vertoonden. Dit 
geldt sterker als de vraag tamelijk vaag, subjectief en weinig concreet was. Hoe verder de 
vraag verwijderd is van de milieuproblematiek en hoe feitelijker zij is, des te minder zijn 
mensen geneigd om sociaal wenselijke antwoorden te geven. In de vragenlijst gingen de 
objectievere vragen over een bepaald onderwerp (gasverbruik, autogebruik, apparaten) 
overigens steeds vooraf aan vragen over pogingen en intenties, en aan vragen die mensen 
in het verband konden brengen met milieuproblemen of daar expliciet mee verbonden 
waren. 

Uit het eerste type vraag over het bezit en gebruik van verschillende goederen die 
direct energiegebruik met zich meebrengen, bleek dat naarmate het inkomen hoger is, 
huishoudens gemiddeld meer auto's hebben, meer kilometers rijden, veelvuldiger naar het 
buitenland op vakantie gaan en vaker privé en zakelijk het vliegtuig nemen. Ook wanneer 
gecontroleerd werd voor het effect van inkomen, bleek het consumptiepeil op deze 
gebieden hoger te liggen naarmate mensen hoger opgeleid zijn. 

Met het tweede type vraag over mogelijke afiiame van consumptie, onderzocht ik 
wie (vrijwillig) hun auto of wasdroger hadden afgeschaft of het gebruik van auto, 
wasdroger gas en elektriciteit hadden getemperd en wie het vliegtuig niet meer namen. 
Het bleek dat weinig mensen hun auto of wasdroger hadden afgeschaft en dat het niet met 
statuskenmerken samenhing. Respondenten die auto of droger hadden afgeschaft om het 
milieu of energie te sparing, waren helemaal schaars. Verlagingen in het gebruik van gas 
elektra, auto en droger hingen evenmin samen met statuskenmerken en waren 
waarschijnlijk meestal niet het gevolg van matiging. Aangezien het aantal huishoudens 
met een verminderd gebruik opwoog tegen die met een gestegen verbruik, zijn 
verlagingen waarschijnlijk toe te schrijven aan veranderende omstandigheden die 
samenhangen met de levenscyclus van huishoudens. Minder gebruik maken van de 
wasdroger vanwege energie kwam weinig voor. Niet meer reizen met het vliegtuig omdat 
men genoeg gevlogen heeft of vanwege het milieu kwam weliswaar niet veel voor, maar 
was wel aan hoge opleiding (en inkomen) gekoppeld. 

De eerste twee typen vragen lijken betrouwbare antwoorden op te leveren, in de 
zin dat deze niet of nauwelijks beïnvloed zijn door sociale wenselijkheid. Ondervraagden 
associëren deze vragen niet onmiddellijk met milieuproblemen. De vragen waren 
feitelijker, cijfermatiger en neutraler dan de vragen die hierna werden gesteld. 

Bij beantwoording van het derde type vragen over doelbewuste pogingen om de 
consumptie te matigen van goederen of diensten waarvan nu algemeen aangenomen wordt 
dat deze het milieu belasten, speelt sociale wenselijkheid een rol. 'Ja' zeggen op deze 
vragen beleeft een deel van de respondenten vermoedelijk als een instemming met de 
wenselijkheid van matiging van consumptie en het vermijden van verspilling. Het aantal 
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respondenten dat zegt gepoogd te hebben het gas-, elektriciteits- en autogebruik te 
verminderen overtreft steeds het aantal dat bij het tweede vraagtype een verminderd 
verbruik meldde. Naarmate mensen een hoger inkomen hebben, hadden ze minder 
geprobeerd het gebruik van auto, elektriciteit, plastic tassen en het ontvangen van reclame 
materiaal (door anti-reclamesticker) te verminderen. Naarmate mensen hoger opgeleid 
waren, hadden ze meer gepoogd gebruik van plastic tasjes en reclamemateriaal te 
verminderen. Het inkomens- en opleidingsniveau was niet van belang bij pogingen tot 
verlaging van het energieverbruik. 

Het vierde type vraag gaat over de aankoop van 'milieuvriendelijke(re)' 
alternatieve produkren. Een centraal kenmerk van deze alternatieve produkten is dat 
kopers menen dat ze beter voor het milieu zijn dan de gewone variëteiten. Voor velen van 
hen zal het een belangrijke reden zijn voor de aankoop. Het doelbewust kopen van 
'milieuvriendelijke' alternatieven bleek samen te hangen met culturele, niet met 
economische status. 

Het vijfde type vraag waarmee ik dit hoofdstuk begon over wat mensen niet of 
minder gebruiken vanwege het milieu, is de meest subjectieve vraag. De reacties op deze 
open vraag verwijzen naar de voornemens en goede bedoelingen van de respondenten. Ze 
zeggen iets over hoe mensen hun consumptiegedrag in gedachten in verband brengen met 
het milieu, meer waarschijnlijk dan over de milieuvriendelijkheid van hun 
consumptiepatroon. Naarmate mensen hoger opgeleid zijn is de kans veel groter dat ze 
gezegd hadden iets te matigen. Het inkomensniveau is hierop niet van invloed. Het is niet 
verrassend dat hoger opgeleiden meer geneigd zijn te formuleren wat zij vanwege het 
milieu niet of minder gebruiken, aangezien hoger opgeleiden steeds in enquêtes naar 
voren komen als milieubewuster en dit ook blijkt uit lidmaatschappen van 
milieuorganisaties (cf. Inglehart 1990; Peters 1992). Bovendien zijn hoger opgeleiden 
beter in staat hun mening, overwegingen en voornemens onder woorden te brengen en 
hun gedrag in verband te brengen met allerlei sociale problemen, waaronder het 
milieuprobleem. Zij zijn ook beter in staat hun gedrag in dat perspectief te 
rechtvaardigen. 

Gepoogd is samenhangen te ontdekken in de achtergrondkenmerken van 
respondenten en hun gedragingen op de verschillende onderzochte gebieden. Enerzijds 
groeperen zich 'milieuvriendelijke intenties'; het kopen van milieuvriendelijke 
alternatieven blijkt samen te gaan met pogingen of intenties om het verbruik te beperken 
van energie, plastic tassen en reclamemateriaal en het niet of minder gebruiken van één of 
meer dingen vanwege het milieu. Bepaalde vormen van milieuvriendelijk bedoelde 
gedragingen en intenties hangen onderling samen, maar dit samenhangende gedrag hoort 
niet bij een bevolkingscategorie met een gemeenschappelijke status. In dat geval spreken 
sociologen niet van een levensstijl (cf. Ganzeboom 1988). Anderzijds hangt energie-
intensieve consumptie (autobezit, het hebben van een afwasmachine en het aantal 
gemaakte vliegreizen) samen met inkomen. 
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In de juist genoemde gedragingen is met een factor-analyse een ordening gevonden 
die verband houdt met de achtergrondkenmerken opleiding en inkomen. Afbeelding 4 
toont daarvan weer een bewerking. In de afbeelding zijn groepsgemiddelde scores van 15 
inkomens/opleidingscategorieën, samengesteld op basis van drie inkomensklassen en vijf 
opleidingsniveaus, weergegeven op de twee factoren of gedragsdimensies 'energie
intensiteit' en 'bedoelde milieuvriendelijkheid'. De horizontale dimensie wijst op 
milieubewust 'milieuvriendelijk' handelen (aankoop van milieuvriendelijke alternatieven 
en doen van besparingspogingen). De verticale dimensie wijst op 'energie-intensieve' 
consumptie (aantal auto's, vliegreizen en grote elektrische apparaten). Naarmate 
respondenten een hoger inkomen hebben,blijken zij meer 'energie-intensieve' goederen te 
consumeren. Tevens blijken respondenten naarmate ze hoger opgeleid zijn meer 
milieuvriendelijk bedoelde goederen te consumeren. De posities van alle groepen binnen 
een inkomenscategorie, bevinden zich ongeveer op dezelfde hoogte. Binnen elke 
inkomensgroep zijn de opleidingscategorieën steeds ongeveer van links naar rechts 
geordend. Alhoewel er grote spreiding is rondom het gemiddelde, niet zichtbaar in de 
afbeelding, suggereert de afbeelding ook een duidelijke ordening in 'milieurelevant' 
gedrag, die verband houdt met inkomens- en opleidingsniveau.2'' Er zijn geen 'omlijnde' 
groepen met duidelijk te onderscheiden levensstijlen, maar er zijn tendensen 
waarneembaar in consumptie en de daarmee samenhangende prestigestrijd die 
samenhangen met de samenstelling van het vermogen. Mensen onderscheiden zich van 
lagere inkomens door energie-intensiever en van lager opgeleiden door 'milieubewuster' 
te consumeren. Illustratief is dat het groepsgemiddelde van de categorie met het hoogste 
inkomen en de laagste opleiding (H-l) zich diametraal tegenover dat van de categorie met 
het laagste inkomen en de hoogste opleiding (L-3) bevindt. 

Bij de 'milieuvriendelijke' intenties en gedragingen is het milieu geen bijzaak, 
maar essentieel. Pogingen energie te besparen en het weigeren van plastic tasjes zijn 
bedoeld als milieuvriendelijke daden. Deze hoeven echter niet samen te gaan met een 
matig brandstofverbruik. Bedoeld milieuvriendelijk gedrag gaat in veel gevallen samen 
met 'milieubelasting' op terreinen waar consumenten het milieu niet als hoofdzaak zien, 
zoals vliegen, autorijden en het kopen en gebruiken van apparaten. 

Ook de Milieugedragsmonitor heeft aangetoond dat mensen naarmate zij hoger zijn 
opgeleid beter weten welk gedrag 'milieuvriendelijk' is, ze zich betrokkener voeler bij het 
milieu en somberder zijn over de staat ervan. Desondanks, in tegenstelling tot de 
algemene verbanden tussen kennis of houding en gedrag, gebruiken hoger opgeleiden de 
auto niet selectiever noch gedragen ze zich 'milieuvriendelijker' op huishoudelijk gebied. 
Dit laatste geldt voor de omgang met afval, het kopen van milieuvriendelijke 

- De afbeelding toont weliswaar rekenkundige gemiddelden, maar de scores van de groepen bevinden zich 
in grote elkaar ruim overlappende cirkels rondom het rekenkundig gemiddelde. Het gedrag binnen de 
groepen loopt dus nogal uiteen. Zie bijlage voor verdere methodologische verantwoording. 
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alternatieven, en zuinigheid of doelmatigheid in het gebruik van water en energie (De 
Kruijk 1991, 1993). 

De grootste kloof tussen ideologie en praktijk lijkt te bestaan bij de mensen die 
zowel in staat zijn veel te consumeren, als het culturele vermogen hebben om 
milieubewust te zijn en zichzelf terughoudendheid op te leggen (cf. Nelissen 1987). Hun 
milieubewust gedrag op één gebied houdt niet in dat zij milieubewust consumeren op alle 
terreinen. Het impliceert eerder het kopen van 'groene' alternatieve produkten, dan het 
afzien van brandstofintensieve consumptieonderdelen. 

Afbeelding 2 consumptie: energie-intensiteit en milieubewustzijn 
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8 Conclusie 

De enquête en de analyse van de enquêteresultaten en aanvullend statistisch materiaal 
waren erop gericht in kaart te brengen op welke schaal en in welke mate mensen 
vrijwillig terughoudend consumeren op terreinen die belangrijk zijn voor het milieu. 
Enerzijds zijn daarbij terreinen onderzocht die vooral door milieukundigen van belang 
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worden geacht. Het gaat hierbij over consumptie die energieverbruik dus kooldioxide-
uitstoot met zich meebrengt. Vanuit milieu-overwegingen zou terughoudendheid hier zeer 
welkom zijn. Anderzijds is gekeken naar terughoudendheid die ondervraagden zelf 
belangrijk vinden. 

Verondersteld was dat verzadiging binnen de hogere inkomensgroepen en vooral 
onder hoger opgeleiden zou optreden. Binnen de hogere inkomensklassen in het 
algemeen, om daarmee te beginnen, is echter matiging nauwelijks aangetroffen. In het 
algemeen brengen respondenten naarmate hun inkomen hoger is, niet vaker naar voren dat 
ze op een of andere manier hun consumptie matigen omwille van het milieu. Op de regel 
dat het consumptiepeil stijgt naarmate het inkomen hoger is, zijn weinig uitzonderingen 
gevonden. Naarmate het inkomen hoger is, neemt de waarschijnlijkheid toe dat mensen 
één of meer auto's hebben, hebben ze duurdere auto's, rijden ze meer en proberen ze 
minder het autogebruik te beperken. In de hoger inkomensklassen was hooguit vijf 
procent van de huishoudens autoloos. Naarmate mensen zonder auto een hoger inkomen 
hebben, zijn ze minder vaak autoloos omdat ze de auto onnodig of te milieubelastend 
vinden. Bij (buitenlandse) vakanties en vliegreizen is ongeveer hetzelfde patroon te zien. 
De waarschijnlijkheid dat ondervraagden het voorafgaande jaar in het buitenland op 
vakantie zijn geweest en het aantal malen dat ze op vakantie zijn geweest, is groter 
naarmate het inkomen hoger is. Het aantal malen dat mensen het laatste jaar en de laatste 
vijfjaar hebben gevlogen, het aantal vluchten voor privédoeleinden en intercontinentale 
vluchten is ook verbonden aan het inkomensniveau. De volgende bevindingen zijn de 
enige bescheiden, mogelijke voortekenen van verzadiging. Onder de mensen die reeds vijf 
jaar niet hadden gevlogen vormt 'eerder genoeg gevlogen hebben' vaker een reden 
naarmate zij een hoger inkomen hadden en het percentage vakantiegangers onder de 
hoogste sociale klasse stijgt niet meer tussen 1988 en 1994. Het huishoudelijk gas- en 
elektriciteitsverbruik is gemiddeld ook hoger en het bezit van elektrische apparaten 
uitgebreider naarmate het inkomen hoger is. De enquête geeft geen aanwijzingen dat 
mensen met hogere inkomens beter op het elektriciteitsverbruik van nieuwe apparaten 
letten en -in tegenstelling tot ander gegevens- evenmin dat zij meer hun energieverbruik 
proberen te beperken. 

Nadrukkelijker was de veronderstelling dat ondervraagden meer tot matiging 
overgaan of bereid zijn naarmate zij hoger opgeleid zijn. Echter, ook als de invloed van 
hun doorgaans hogere inkomen wordt geneutraliseerd, is hun peil van milieubelastende 
consumptie niet gematigder. Het autogebruik en -bezit is niet terughoudender naarmate de 
ondervraagden hoger zijn opgeleid. Wel geven ondervraagden die geen auto hebben 
hiervoor vaker milieu-overwegingen als reden op, of 'het niet nodig vinden van een auto', 
naarmate ze hoger opgeleid zijn. Bij vakanties en vliegreizen is evenmin 
terughoudendheid waarneembaar en heeft een hoger opleidingsniveau zelfs een 
bevorderend of ontmatigend effect. Ondervraagden die de afgelopen vijfjaar niet hebben 
gevlogen, brengen het milieu en verzadiging wel vaker naar voren als motivatie hiervoor 
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naarmate ze hoger opgeleid zijn. Uit de enquête blijkt evenmin het nastreven en realiseren 
van matiging van het gas- en elektriciteitsverbruik sterker bij hoger opgeleiden, noch het 
aantal apparaten die ze bezitten bescheidener. Wel letten ondervraagden naarmate ze 
hoger zijn opgeleid bij aanschaf van een apparaat meer op het stroomverbruik van het 
apparaat. Ook noemden ondervraagden, naarmate ze hoger zijn opgeleid, vaker 
consumptie-onderdelen die ze niet of minder consumeren ten behoeve van het milieu, 
weigeren ze vaker plastic tasjes in de winkel en hebben ze vaker een anti-reclame sticker 
op de deur. Naarmate mensen hoger opgeleid zijn kopen ze ook vaker milieuvriendelijke 
alternatieven. Kortom, hoger opgeleiden denken meer aan het milieu. Dit leidt niet, in 
tegenstelling tot wat ze zelf denken, tot matiging, maar wel tot milieuvriendelijk bedoelde 
consumptie op terreinen waar alternatieven beschikbaar zijn. 

De enquête geeft aanwijzingen in hoeverre matiging op milieurelevante onderdelen 
en matiging en aanpassing van consumptie omwille van het milieu bij uitstek een kenmerk 
is van de hogere statusgroepen. Het beeld is gedifferentieerd. Wat betreft een gematigd 
consumptiepeil op milieubelastende onderdelen, is alleen het verband met een hoger 
inkomens- en opleidingsniveau onderzocht en dat verband is niet gevonden. Verschillen in 
pogingen om het energieverbruik en energie-gerelateerde consumptie te matigen kunnen 
binnen de hele bevolking worden vergeleken. Ten dele is deze matiging wijder verspreid. 
Uit de enquête komt niet naar voren dat deze matiging bij uitstek een kenmerk is van de 
hogere statusgroepen. Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt te proberen om het 
gas- en elektriciteitsverbruik te matigen en bijna een derde zou proberen het autogebruik 
te minderen. Pogingen om het elektriciteitsverbruik te beperken door bij de aanschaf van 
nieuwe apparaten op het stroomverbruik te letten (29%), het weigeren van 
reclamedrukwerk (13%), het tenminste regelmatig weigeren van plastic tasjes (43%) zijn 
wel vormen van matiging die vooral met een hoger opleidingsniveau samenhangen. In het 
algemeen 'iets matigen omwille van het milieu' is ook tamelijk algemeen (40%), maar bij 
uitstek iets van hoger opgeleiden. Het kopen van bepaalde milieuvriendelijke alternatieven 
is sterk ingeburgerd (ongebleekte koffiefilters 62%), maar van bijvoorbeeld onbespoten 
aardappelen (14%) en andere groente (3,5%) veel minder. Hoger opgeleiden blijken 
steeds oververtegenwoordigd onder de kopers van dit soort produkten. 

De veronderstelde vrijwillige terughoudendheid door hoger opgeleiden treedt 
nauwelijks op. Vooral komt die niet voor op terreinen waar die zo welkom is. In dit 
hoofdstuk, met de enquête en analyse is kortom gezocht naar iets dat er nauwelijks is. Het 
aantal hoger opgeleiden dat geen auto heeft, weinig auto rijdt, weinig op vakantie gaat, 
niet vliegt, of het verbruik van gas en elektra vermindert, is klein. De geïnterviewden uit 
het vorige hoofdstuk vormen dus een minderheid. De gevoeligheid voor de 
milieuproblematiek en het idee en het streven om te matigen vanwege het milieu is wel 
vaker bij ondervraagden aanwezig naarmate het opleidingsniveau hoger is. De hypothese 
is dus wel ergens op gebaseerd en hangt onder meer samen met het zelfbeeld van hoger 
opgeleiden. Ook blijkt in de presentatie van hetgeen geënquêteerden zeggen te matigen 
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een distinctief element schuil te gaan, zoals dat ook uit de interviews reeds naar voren 
kwam. 

Verwacht werd dat hoger opgeleiden hun consumptie van luxe-goederen zouden 
matigen, omdat zij zich minder op hun rijkdom en bezit laten voorstaan, maar meer via 
cultuurdeelname en activiteiten in de natuur hun status tonen. Met de enquête zijn deze 
activiteiten niet onderzocht, maar ik grijp terug op secundaire analyses van ouder 
materiaal. Met secundaire analyses van gegevens uit het Leefsituatieonderzoek van 1974, 
1977, 1980 en 1983 van het SCP en CBS is de invloed van inkomen en opleiding op de 
deelname aan vrijetijdsactiviteiten bepaald. Uit de analyses van het LSO-materiaal kwam 
inderdaad naar voren dat naarmate mensen hoger opgeleid zijn, ze meer aan culturele 
activiteiten deelnemen, zoals bezoek aan musea, theater, concerten, film en het lezen van 
boeken. Ook bleek er een (wat zwakker) verband te bestaan tussen hoog opgeleid zijn en 
het regelmatig ondernemen van activiteiten in de natuur, zoals wandelen en fietsen en 
bezoek aan bos, heide, strand, stadsparken en natuurgebieden. Daarnaast bleken binnen 
een inkomensklasse de hoger opgeleiden meer en niet minder van de in het onderzoek 
opgenomen duurzame goederen waaronder elektrische apparaten te bezitten. In het 
algemeen gold dat naarmate mensen een hoger inkomen en hogere opleiding hadden en 
een groter huishouden, ze meer consumptiegoederen hadden die energieverbruik 
veroorzaken (diepvriezer, wasdroger, vaatwasser, auto, brommer, motor, centrale 
verwarming, vrijstaand huis, een huis met zes of meer kamers). Het blijkt dat de 
activiteiten op het gebied van cultuur en natuur samengaan met weinig gematigd bezit. 
Naarmate mensen een hoger inkomen hebben en naarmate ze hoger zijn opgeleid waren 
zij zowel actiever in de natuur en op cultureel gebied en bezaten zij meer. Dit geldt zowel 
voor voertuigen, huizen als goederen, zoals elektrische apparaten (cf. Aarts 1995a:29,30). 

De enquête biedt weinig ondersteuning voor de hypothese dat binnen de hogere 
inkomenscategorieën hoger opgeleiden matiger consumeren. Hiermee wordt tevens het 
wijd verbreide idee weersproken dat hoger opgeleiden met hun milieubewustzijn en 
matiging een voorbeeld in milieuvriendelijkheid zouden zijn voor de rest van de 
bevolking. Als veranderingen in consumptiegewoonten (en ideeën) zich van hoog naar 
laag blijven verspreiden, zoals in de meeste gevallen nog geldt, zal enerzijds een 
welwillende houding ten opzichte van het milieu verder doorsijpelen, hetgeen zal blijken 
uit een groei van de aankoop van 'milieuvriendelijke' alternatieven en zullen anderzijds 
brandstof-intensieve praktijken, zoals het veelvuldig autorijden en ver reizen, verder 
toenemen. 

157 



158 



5 Voorwaarden voor vrijwillige consumptiebeperking ten gunste van 
het milieu 

In dit concluderende hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten samengevat en de 
onderzoeksvragen beantwoord. Nadat aan de orde komt onder welke voorwaarden mensen 
zichzelf, in het bijzonder omwille van het milieu, terughoudendheid opleggen, wordt 
gekeken of die voorwaarden in de eerste helft van de jaren 1990 golden. Vervolgens ga ik 
in op het aanzien van matiging. Deze bevindingen tezamen geven zicht op de mogelijke 
toekomst voor vrijwillige matiging. Hoewel dit onderzoek niet voorspellend is, ga ik ook 
in op de perspectieven voor zelf-opgelegde terughoudendheid. Bij de beantwoording van 
de vragen en verklaring van de antwoorden betrek ik aanvullende onderzoeksgegevens op 
het gebied van consumptie, milieugedrag en de milieubeweging. Uiteindelijk bekijk ik de 
consequenties van de antwoorden voor de hypothesen en voor de theorieën waaruit de 
hypothesen zijn afgeleid. 

1 Gunstige voorwaarden voor zelf-opgelegde terughoudendheid 

Wat zijn de voorwaarden waaronder mensen vrijwillig terughoudend consumeren en onder 
welke voorwaarden volgen anderen die terughoudendheid na? Het veronderstelde 
antwoord luidde dat voorbeeldgedrag door hogere statusgroepen en in het bijzonder hoger 
opgeleiden, samen met een hoog prestige verbonden aan zelf-opgelegde 
consumptiebeperking, positieve voorwaarden zou scheppen voor de versterking en 
navolging ervan. Daarom is in deze studie vooral onderzocht of deze groepen meer dan 
anderen hun consumptie matigen met het oog op het milieu en of aan deze matiging hoge 
status wordt toegekend. Centrale aandacht ging uit naar de vraag of zij zichzelf 
terughoudendheid opleggen in hun consumptie en onder welke voorwaarden en op welke 
terreinen zij dat doen. 

Enkele veronderstelde voorwaarden zijn aan de hand van het niet-roken onderzocht 
en gedeeltelijk bevestigd. In 1958 rookte 60 procent, in 1997 33 procent. Wat betreft 
roken zijn sinds eind jaren vijftig de heersende omstandigheden dus voldoende 
voorwaarde geweest voor toenemende terughoudendheid. Een gunstige voorwaarde 
hiervoor was dat het welvaartspeil voldoende was om sigaretten binnen het bereik van alle 
bevolkingslagen te brengen. Dat was eerder deze eeuw en tijdens de oorlog niet het geval 
geweest. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig rookten bijna alle mannen. Roken was 
daardoor -onder mannen- minder geschikt geworden als statussymbool. Met de stijging 
van welvaart verbeterde zich de gezondheid en steeg de levensverwachting. Doordat 
andere oorzaken minder belangrijk werden en rokers meer gingen roken werd roken een 
belangrijkere oorzaak van ziekte en overlijden. 
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Een gunstige voorwaarde voor zelf-opgelegde terughoudendheid was de verbinding 
met de eigen gezondheid. Met de welvaartsstijging kwamen riskante gewoonten (weinig 
bewegen, veel drinken, roken en eten) en welvaartsziekten op. Ziekte was geen gevolg 
meer van gebrek, maar van overvloed. Na de Tweede Wereldoorlog kwam informatie 
beschikbaar over gezond eten en de voordelen van lichaamsbeweging en niet-roken en 
verspreidde zich een gezondheidsbewustzijn. Het werd mogelijk om invloed uit te oefenen 
op de eigen gezondheid, en dat bracht nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Het 
werd ook in toenemende mate verwacht dat mensen hun eigen gezondheid bevorderden en 
de sociale druk hiertoe gold vooral in de hogere lagen (cf. Goudsblom 1987). 

Zichzelf het roken ontzeggen, veronderstelt vooruitdenken en verantwoordelijkheid 
nemen voor de gevolgen wat betreft de eigen gezondheid en levensverwachting op langere 
termijn. Steeds sterker veronderstelt terughoudend rookgedrag ook rekening houden met 
anderen. Deze terughoudendheid in het roken heeft in de basiskenmerken parallellen met 
toenemende civilisatie en zelfbeheersing zoals Elias (1939) deze beschreven heeft. Hiertoe 
gaan leden van hogere klassen en vooral hoger opgeleiden meer over dan anderen. In het 
algemeen ligt de horizon die mensen hanteren wat betreft tijd en ruimte verder weg 
naarmate zij welvarender en hoger opgeleid zijn. Het lot in eigen handen nemen wat 
betreft de eigen gezondheid is een teken van welvaart en ontwikkeling, zo blijkt uit een 
vergelijking van arme en rijke landen, arme en rijke bevolkingsgroepen, lager en hoger 
opgeleiden. In plaats van roken werd vanaf eind jaren vijftig niet-roken, het kennis nemen 
van de gezondheidsrisico's en deze ter harte nemen een 'luxe-goed'. Door de betekenissen 
waarmee niet-roken verbonden raakte werd het voor de hogere klassen belangrijker om 
niet te roken. De hogere lagen hadden meer te winnen bij terughoudendheid, zoals ook in 
Zuid-Azië terughoudendheid leden van hoge kasten meer oplevert dan mensen van lagere 
kaste. Terughoudendheid past beter in het gedrag van hogere lagen. En dat zij eerder 
ertoe overgaan, is een gunstige voorwaarde voor de verspreiding ervan. 

Dat de status van roken in de loop der tijd is gedaald en die van niet-roken 
gestegen, heeft te maken met een zichzelf versterkende tendens. Deze werd bevorderd 
door allerlei andere omstandigheden. Doordat leden van hogere klassen meer dan anderen 
het roken voor gezien hielden, werd roken in hogere kringen minder vanzelfsprekend. Het 
niet-roken was niet alleen hoger gewaardeerd omdat medische informatie de keuze om 
niet te roken legitimeerde, maar ook omdat het een teken was van zelfbeheersing. Roken 
kwam bovendien steeds meer onder druk te staan van wet- en regelgeving; de reclame 
voor sigaretten werd meer en meer aan banden gelegd. Er werden organisaties opgericht 
die het roken bestreden en opkwamen voor de belangen van de niet-rokers met 
succesvolle lobby's en campagnes. Lobby's waren mede succesvol omdat ook in 
overheidskringen steeds meer mensen met roken waren gestopt. 

Dat steeds meer mensen van het roken zijn afgestapt kan, worden toegeschreven 
aan de combinatie van genoemde gunstige omstandigheden. Bij rookgedrag gelden 
voorwaarden waarvan, ook sociologisch geredeneerd, aannemelijk is dat ze gunstig zijn 
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voor consumptiebeperking. Echter ook ongunstige omstandigheden zijn blijven gelden. 
Roken is afgenomen, ondanks het voortduren van bijvoorbeeld veelvuldige reclames voor 
sigaretten. Ook op andere manieren bleef het bedrijfsleven inspanningen verrichten om de 
afzet van sigaretten zeker te stellen. Een andere ongunstige voorwaarde die de neergang 
van het roken niet heeft belet, is het slechte voorbeeld dat de medische stand gaf met 
rookgedrag: veel artsen en verpleegkundigen hebben lange tijd meer dan gemiddeld 
gerookt. 

Uit de afname van het roken zijn kenmerken af te leiden, die ook bij de 
verspreiding van andere, bijvoorbeeld milieurelevante vormen van terughoudendheid 
zouden kunnen optreden. Het gaat dan om de mate waarin mensen hun consumptie aan 
banden leggen, het tempo van de afname, de rol van jongeren en de invloed van 
prijsverhoging, regelgeving en de pressie van belangenorganisaties. De neergang van het 
roken heeft tot dusver dertig, veertig jaar in beslag genomen. En het roken is weliswaar 
sterk afgenomen, maar nog steeds rookt ongeveer 33 procent van de volwassen bevolking, 
en dat percentage loopt al jaren niet meer terug. Dit tempert wellicht verwachtingen over 
de verspreiding en mate van terughoudendheid op terreinen die van belang worden geacht 
voor het milieu. Een grote vermindering van het roken is tot stand gekomen doordat in de 
loop van de jaren veel minder jongeren zijn gaan roken en een deel van de jongeren pas 
later is begonnen. Een belangrijke verandering is dus teweeggebracht door jongeren. Gaan 
roken is net als veel andere consumptiegewoonten, waaronder autorijden, gebonden aan 
leeftijd en een levensfase. Als mensen de aanschaf van een auto makkelijker uitstellen, 
vermindert het autobezit. Ook bij de auto is het gemakkelijker van gebruik af te zien als 
men er nog niet aan gewend en verslaafd is. Verder is de beperkte invloed die uitgaat van 
prijsverhoging opvallend. Voor veel gedrag spelen financiële kosten slechts een beperkte 
rol, en wegen andere voor- en nadelen zwaarder. Hiernaast is de inzet en lobby van anti
rookverenigingen vergelijkbaar met die van consumenten- en milieu-organisaties bij het 
agenderen van milieuproblemen en afdwingen van maatregelen. De voorlopers hebben een 
belangrijke rol gespeeld bij het beïnvloeden van ontwikkelingen in rookgedrag en het 
mobiliseren van druk op rokers. De belangrijkste conclusie luidt dat de populariteit van 
het roken was niet alleen verminderd onder invloed van medische informatie, maar vooral 
doordat rookgedrag inzet was geworden in een verborgen prestigestrijd. 

2 Matigen hogere statusgroepen en vooral hoger opgeleiden ten gunste van het milieu? 

De aanwijzingen over de rol van status bij het initiëren en navolgen van terughoudendheid 
bij roken waren aanleiding om de hypothese over het verband tussen status en zelf
opgelegde terughoudendheid verder te onderzoeken bij milieurelevant gedrag. Er waren 
en zijn bovendien allerlei aanleidingen om aan te nemen dat hoger opgeleiden 
milieubewuster consumeren. In ieder geval blijkt op verschillende manieren, waaronder 
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uit opiniepeilingen, dat hoger opgeleiden milieubewuster denken (De Kruijk 1991:26-29; 
Ester e.a. 1994: 176). Nadenken over en steun betuigen aan natuurbescherming en 
milieuzorg is weliswaar onder brede lagen verspreid, maar is nog steeds bij uitstek een 
zaak van hoger opgeleiden. Dit blijkt ook uit hun oververtegenwoordiging binnen de 
achterban van natuurbeschermings- en milieuorganisaties. Onderwijzers, onderzoekers en 
studenten zijn ook vanaf de oprichting bij natuurbeschermings- en milieuorganisaties 
betrokken geweest. Ook bij politieke verkiezingen brengen hoger opgeleiden meer 
stemmen uit op partijen die milieu hoog in het vaandel hebben (cf. K. Aarts e.a. 1995). 
En de waarden die zij zeggen na te streven zijn minder materialistisch en meer gericht op 
immateriële waarden zoals zelfontplooiing, inspraak, de wereld buiten het eigen gezin 
etcetera. Ze bekommeren zich meer om zaken die verder van hen af staan; ze hanteren in 
ruimte en tijd een verder gelegen horizon (cf. Ester e.a. 1994:177). 

Eveneens was te verwachten dat hun milieubewuste denken zich zou uiten in 
milieubewuste terughoudende consumptie. Immers de neiging om rekening te houden met 
de gevolgen op de langere termijn en met de omgeving is sterker, naarmate mensen hoger 
opgeleid zijn en een hoger inkomen hebben, zo is gebleken bij rookgedrag en voedsel- en 
drankconsumptie (Van Otterloo 1990). Naarmate mensen hoger zijn opgeleid drinken ze 
vaker alcoholische dranken, maar zijn ze minder vaak zware drinkers (Van Baal 1997). 
De gevolgen voor de gezondheid van gezond eten en niet roken zijn niet zozeer 
onmiddellijk merkbaar, maar op langere termijn. Onder bepaalde omstandigheden niet 
roken betekent rekening houden met anderen. 

Mijn gematigde en milieubewuste geïnterviewden, allen met een hoger inkomens-
en opleidingspeil, gaven blijk van een grote bereidheid om na te denken over de gevolgen 
van de eigen consumptie op bepaalde terreinen. Zij probeerden ook zodanig bewust en 
overdacht te consumeren, dat ze zelf controle over hun consumptie hadden, in plaats van 
zich over te geven aan de impulsen van het moment. Ze verklaarden zich ook in te zetten 
om in hun consumptie rekening te houden met het milieu. Voorbeelden hiervan waren hun 
vrijwillige matiging van gas- en elektriciteitsverbruik en van autobezit en -gebruik. Ook 
uit de grootschalige enquête bleken mensen, naarmate ze hoger zijn opgeleid vaker naar 
eigen verklaring hun consumptie op één of andere manier te matigen omwille van het 
milieu. Hun sterkere neiging om rekening houden met de langere termijn en de omgeving 
blijkt echter niet statistisch significant te leiden tot terughoudendheid wat betreft 
consumptie die gepaard gaat met energieverbruik, zo beschrijft hoofdstuk vier. Er is in 
dat hoofdstuk steeds gezocht naar verbanden tussen het consumptiepeil en inkomens- en 
opleidingsverschillen. Ook is gezocht naar samenhang tussen consumptiebeperking en het 
opleidings- en inkomensniveau van respondenten. 

Hoger opgeleiden hebben meer auto's en rijden meer, ook als het effect van het 
inkomen geneutraliseerd wordt. Een substantieel aantal autolozen is in de hogere 
inkomensgroepen niet aangetroffen. De vraag of de kleine groep respondenten zonder 
auto uit de hoogste inkomenscategorieën uit vrije wil geen auto hebben is hiermee minder 
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relevant. Aanwijzingen uit eerdere studies dat cultureel vermogenden of hoger opgeleiden 
gemiddeld, zoals in 1966, minder auto's zouden bezitten (Bourdieu 1989:117) of, zoals in 
1986, minder zouden uitgeven aan de auto (Ganzeboom 1988:81), heb ik in mijn recente 
materiaal niet kunnen bevestigen. Een overzichtelijke situatie zoals de Franse in de jaren 
zestig, waarbij de culturele elite zich van de economische elite onderscheidde door een 
veel lager autobezit bestaat nu in ieder geval niet meer. Bescheidenheid in autobezit, 
zowel wat betreft prijs, omvang als aantal lijkt minder een onderscheidingsmiddel van de 
culturele elite. Ook terughoudend autogebruik of pogingen tot beperking ervan zijn niet 
gebleken. 

Op het gebied van vakanties en in het bijzonder reizen per vliegtuig bleek evenmin 
terughoudendheid. Mensen gaan niet alleen meer op vakantie en reizen meer per vliegtuig 
naarmate ze meer verdienen, maar ook naarmate ze hoger opgeleid zijn. Er treedt een 
zekere verzadiging op bij de hogere klassen. Het percentage vakantiegangers onder hen 
stijgt niet langer en is zelfs een beetje gedaald. En hoger opgeleiden -van allerlei 
inkomensniveaus- verklaarden iets vaker de laatste vijfjaar geen vliegreizen gemaakt 
vanwege het milieu of omdat ze eerder in hun leven al genoeg gevlogen hadden. 

Ten aanzien van de aanschaf van elektrische apparaten hadden de meeste, maar 
niet alle gematigde en milieubewuste geïnterviewden reserves. Uit statistische gegevens 
van mijn enquête en die van de elektriciteitsbranche bleken hoger opgeleiden niet minder 
apparaten te hebben. Ze hebben wel minder huishoudelijke apparaten die veel elektriciteit 
verbruiken, maar niet minder apparaten in het totaal. Hoger opgeleiden hebben geen lager 
elektriciteits- en gasverbruik en uit de enquête kwam niet naar voren dat zij sterker 
probeerden hun verbruik te minderen. Hun voorhoederol als energiebespaarders, zoals 
aangetoond in andere onderzoeken bleek niet uit mijn gegevens. Wellicht is deze rol 
uitgespeeld. Hoger opgeleiden hebben wel meer aandacht voor het stroomverbruik bij de 
aanschaf van elektrische apparaten. 

Naarmate mensen hoger zijn opgeleid, zijn zij meer geneigd bij hun aanschaffen 
rekening te houden met het milieu. Bij levensmiddelen en alledaagse huishoudelijke 
Produkten kopen ze meer milieuvriendelijk geachte alternatieven. Hierbij gaat het niet 
zozeer om matiging, maar eerder om bedachtzaamheid en het maken van een 
milieubewuste, verantwoorde keuze.' 

Samenvattend consumeren hoger opgeleiden niet terughoudender op onderdelen die 
voor de problematiek van klimaatverandering van belang worden geacht. Ze verklaren 

' De aankoop van milieuvriendelijke alternatieven kan, voor zover deze duurder zijn, wel als een vorm 
van matiging worden gezien. Er blijft dan immers minder geld over voor andere bestedingen. Bij deze 
redenering zijn echter kanttekeningen te maken. Omdat niet alle huishoudens hun hele inkomen uitgeven, is 
het kopen van dure alternatieven en matiging niet noodzakelijk aan elkaar gekoppeld. Terwijl het ene 
huishouden dat dure milieuvriendelijke alternatieven koopt, de rest van zijn budget aan de auto en 
vliegvakanties kan besteden, kan een ander huishouden dat geen dure alternatieven koopt, de rest van zijn 
geld sparen en bijvoorbeeld weinig auto rijden en afzien van vliegreizen. Het kopen van milieuvriendelijke 
alternatieven hoeft dus ook geen matiging van milieubelastende consumptie te betekenen. 
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wel meer dan anderen dat ze matig consumeren met het oog op het milieu,- en dat betreft 
dan consumptieonderdelen die niet met brandstofverbruik gepaard gaan. Het idee van 
milieubewuste matiging staat hen wel meer aan. Ze zijn in gedachten wel meer met het 
milieu bezig en vinden matiging vanwege het milieu een goed idee, waarmee ze zich 
graag verbinden. Tevens consumeren hoger opgeleiden in bepaalde opzichten 
milieubewuster door meer dan anderen alternatieven te kopen die als milieuvriendelijk 
gelden. Naarmate mensen hoger opgeleid zijn is het verschil groter tussen hun 
daadwerkelijke consumptie en het consumptiepatroon dat ze zouden willen hebben met het 
oog op het milieu. De hypothese dat hoger opgeleiden meer dan anderen hun consumptie 
matigen ten gunste van het milieu wordt dus verworpen. 

voorwaarden voor terughoudendheid 

Mogelijk kan de binnen de hogere inkomens- en opleidingklassen statistisch bijna 
verwaarloosbare categorie 'uitzonderingen' ons iets meer leren over de voorwaarden voor 
terughoudendheid. Hiertoe kijk ik naar de wijze waarop de vooral hoger opgeleide 
matigende en milieubewuste consumenten die ik geïnterviewd heb met hun consumptie 
omgaan en naar de ideeën die zij met hun consumptie verbinden. Met welke kenmerken 
en omstandigheden onderscheiden de terughoudende consumenten zich van anderen? Is het 
aannemelijk dat in de toekomst meer mensen in de omstandigheden zullen verkeren 
waaronder de geïnterviewden nu leven? Levert een vergelijking van de terreinen waarop 
een kleine groep matigt met de terreinen waarop ze niet matigt inzicht in voorwaarden? 

Met de interviews is een beeld verkregen van een specifieke bevolkingscategorie. 
Om onderzoeksredenen waren informanten geselecteerd van rond de veertig jaar. Bij de 
meesten was het van belang geweest dat zij hadden gestudeerd in een 
maatschappijkritische periode met een opkomend milieubewustzijn. Zij waren in welvaart 
opgegroeid en hadden zich veelal afgezet tegen de voldaanheid, waarmee de rest van de, 
sterker materialistisch georiënteerde, maatschappij zich verheugde in de welvaart. Voor 
deze minderheid uit de zogenoemde protest-generatie, hadden de studentikoze 
omstandigheden waarin zij in een roerige tijd leefden het mogelijk gemaakt om afstand te 
nemen van allerlei vanzelfsprekendheden. Zij gingen bewust en sober consumeren en die 
levensstijl behielden zij daarna. In de studententijd hadden zij zich tegen de meerderheid 
afgezet, daarna zijn ze dat gedrag en die eerder eigengemaakte houding trouw gebleven. 
Dat deze minderheid matigde en daaraan haar zelfbeeld ontleende, had behalve met 
materiële mogelijkheden veel te maken met de situatie dat de meerderheid niet matigde en 
niet (milieu)bewust consumeerde. (Nog steeds vormen deze mensen een minderheid en 
hebben zij een soort uitzonderingspositie.) Gunstig was dat soberheid en milieubewustzijn 
werden ondersteund door linkse, maatschappijkritische denkbeelden die in bepaalde 
kringen hoog werden gewaardeerd en daarin waren ingebed. 
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Een deel van de omstandigheden (waarin betrokkenen zichzelf terughoudendheid 
zijn gaan opleggen) was historisch specifiek en geldt nu niet meer: de nieuwe welvaart, 
de roerige, linkse debatten en de smeltkroes die was ontstaan door universitaire 
onderwijs-democratisering. Het belang van ideologische maatschappijkritiek is sterk 
afgenomen, de generatieconflicten zijn minder scherp. De waardering van 
milieubewustzijn is in de loop van decennia echter toegenomen. Nog steeds kunnen 
jongere generaties zich met hun grotere milieubewustzijn en grotere milieukennis 
onderscheiden van oudere generaties. Het opkomend milieubewustzijn en de sociaal-
culturele veranderingen waren weliswaar algemenere veranderingen in de samenleving, 
maar deze groep had daarmee een speciale band. Zij konden zich door hun leeftijd, vrije 
positie en ontwikkelingsniveau ermee verbinden en zich van de rest van de samenleving 
onderscheiden. Dat zij (milieu)bewust zijn blijven leven en consumeren, hangt samen met 
de kringen waarin zij verkeren. Door hun vrienden, beroep en politieke of kerkelijke 
verbanden blijven zij mensen tegenkomen die terughoudendheid kunnen waarderen. 

De gunstige voorwaarden voor zelf-opgelegde terughoudendheid worden duidelijk 
door de terreinen waarop mensen hun consumptie wel en niet matigen te vergelijken en 
deze met hun achtergrond en levenswijze in verband te brengen (cf. K. Aarts 1995). In 
grote lijnen komt het erop neer dat geïnterviewden alleen die consumptie matigen die 
binnen hun levensstijl onbelangrijk is, of waarvoor alternatieven bestaan. Zo matigt van 
deze groep (bijna) niemand zijn aankoop van boeken, theaterbezoek of uitgaven aan 
muziekles. Deze consumptie wordt te belangrijk gevonden. Wat betreft de aanschaf van 
kleding, meubelen of nieuwe baby spullen zijn zij wel gematigd. Ook matigen ze de 
consumptie die zij behalve om milieuoverwegingen ook om andere redenen verwerpelijk 
of ongunstig vinden. Veel geïnterviewden leggen de consumptie aan banden die ze als 
verslavend beschouwen of waartoe ze gedachteloos, ongewild veel overgaan. Vormen van 
'verslaafd' gedrag of gewoontegedrag, zoals televisie kijken, roken of autorijden, zijn 
strijdig met hun streven naar autonomie, zijn ongunstig voor de geestelijke of lichamelijke 
gezondheid of voor het milieu en behoren bovendien niet tot de hoog gewaardeerde 
vormen van massaconsumptie. Bovendien zijn er vaak externe omstandigheden die de 
voordelen van matiging vergroten en de nadelen ervan verminderen. File- en 
parkeerproblemen zijn de push factoren die het afzien van autobezit bevorderen. Pull 
factoren vormen de beschikbaarheid van voorzieningen en openbaar vervoer in de 
nabijheid. Voor wie alleen met het vliegtuig de reis kan maken die essentieel is voor zijn 
levensstijl, zijn de voorwaarden voor matiging op dat terrein onvoldoende. Voor het 
vliegtuig bestaat het alternatief er in allerlei opzichten niet. Voor een sober levend gezin 
met twee banen buiten de stad zijn apparaten weer essentieel en onmisbaar. 

In de vergelijking met rookgedrag wordt nogmaals duidelijk dat ervaren 
eigenbelang een belangrijke voorwaarde is voor terughoudendheid. Bij roken is dat er, 
omdat roken ongezond wordt geacht, maar bij de matiging van milieubelastende 
consumptie is weinig voordeel aanwezig. Wel vinden matigende mensen het gezonder en 
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rustgevender om minder, of helemaal niet auto te rijden en meer te fietsen, of om minder 
bespoten groente te eten. Roken heeft, in tegenstelling tot veel milieubelastende 
consumptie nauwelijks instrumentele en bijna alleen symbolische functies, waardoor 
mensen, afgezien van geestelijke en lichamelijke verslaving, het roken makkelijker 
kunnen laten. Verder geeft bij roken de overlast die een individu kan bezorgen, anderen 
de gelegenheid om druk tot terughoudendheid uit te oefenen. De overlast van autobezit en 
autorijden (bijdrage aan files en parkeerproblemen) is te grootschalig, en de overlast van 
een geparkeerde auto voor de deur (nog) te gewoon en geaccepteerd om de automobilist 
te worden aangerekend. Pas als mensen van een auto afzien, zien zij de overlast van 
geparkeerde auto's, net als ex-rokers rookoverlast ondervinden van anderen. Bij 
rookgedrag biedt tenslotte terughoudendheid voordeel, omdat dit wordt gerespecteerd en 
dat lijkt bij de onderzochte vormen van milieubelastend gedrag veel minder het geval. 

3 Staat matiging omwille van het milieu in hoog aanzien? 

Als het gedrag van hoger opgeleiden als een aanwijzing geldt voor de status van matiging, 
dan is de status ervan niet hoog. Mogelijk echter hebben hoger opgeleiden andere, 
zwaarder wegende redenen om hun consumptie niet te matigen. Status is niet de enige 
determinant van gedrag. De impliciete veronderstelling dat waardering voor matiging zich 
in gedrag zou vertalen en zich eruit Iaat aflezen hoeft niet te kloppen. Daarom wordt in 
deze paragraaf gekeken naar opvattingen en oordelen over matiging. 

De aanwijzingen zijn tegenstrijdig. Het verband tussen het opleidingsniveau en de 
geneigdheid om in een vragenlijst te antwoorden dat men 'iets' matigt omwille van het 
milieu duidt erop dat matiging nastrevenswaardig is en eerder een hoge status heeft. Het 
algemene idee, de consumptie te beperken voor het milieu staat hoger opgeleiden wel aan. 
Ze maken er graag melding van in een onderzoekssituatie, anoniem in een vragenlijst, en 
dus ook wel voor zichzelf. Ook in interviews tegenover een onderzoeker bij wie ze wel 
aanvoelen dat ze er voor kunnen uitkomen dat ze hun consumptie mede omwille van het 
milieu beperken, praten ze er graag over. In de antwoorden van de geïnterviewden 
klinken ook reacties door van de omgeving en aanwijzingen dat zij een verbetering van 
het aanzien ervaren. Ze noemen bijvoorbeeld de gevoerde politieke debatten die 
autoloosheid en de respectabiliteit ervan ondersteunen. 

Hiertegenover wijzen mijn interviews ook op een problematisch prestige van 
matiging. De in een bepaald opzicht uitzonderlijk gematigde of milieuvriendelijke 
consumenten laten zich niet sterk op hun milieuvriendelijkheid voorstaan. Bij voorkeur 
schuiven ze (ook) andere argumenten naar voren om hun gematigde consumptie toe te 
lichten. Geïnterviewden probeerden mij te overtuigen dat ze 'normale mensen' waren met 
ook materialistische zwakheden en overwegingen. Ze wezen op rationele argumenten voor 
hun autoloosheid (zoals parkeer- en fileproblemen) en verzekerden me niet alleen 
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vanwege het milieu te matigen. Gematigde consumenten proberen zich dus niet te 
onderscheiden, maar te laten weten dat ze 'gewoon' zijn. Met matiging kunnen ze zich 
niet positief onderscheiden. Er is enige verandering, maar in de dagelijkse omgang 
krijgen matigende consumenten nog steeds weinig waarderende reacties. De omgeving 
betwijfelt wellicht of hun matiging wel vrijwillig is. Terwijl in onderzoeken antwoorden 
die duiden op groot milieubewustzijn vaak als 'sociaal wenselijk' gelden, zijn in het 
alledaagse sociale verkeer verantwoordingen die verwijzen naar maximalisatie van 
comfort, genot en materiële ontplooiing eerder sociaal wenselijk. Matiging en verregaand 
milieuvriendelijk gedrag hebben kortom geen hoge status. Als mensen hun keuze vooral 
verantwoorden met zogeheten rationele argumenten, die de voordelen van bijvoorbeeld 
autoloosheid en de nadelen van autobezit onderstrepen en hun milieu-geïnspireerde mati
ging verdoezelen of anders inkleden, zijn ze zich bewust van het problematisch prestige 
van milieubewustzijn als motivatie voor matiging. De verwijzing naar lokale en landelijke 
debatten en de standpunten van gevestigde partijen over de auto hebben ze wellicht nodig 
om de respectabiliteit van hun autoloosheid aan te tonen, tegen de oordelen van de 
omgeving in. 

Er zijn kortom tegenstrijdige en verwarrende aanwijzingen over het aanzien van 
vrijwillige matiging ten behoeve van het milieu. Dit heeft mijns inziens te maken met het 
feit dat matiging omwille van het milieu uiteenlopende associaties oproept. De status die 
mensen verbinden met milieubewuste matiging kan verbonden zijn met hun waardering 
van milieuzorg, van natuurbescherming en van matiging of soberheid. 
Natuurbescherming, milieuzorg en matiging hebben ieder een eigen, met waardeoordelen 
omgeven, achtergrond en geschiedenis. Om een helderder beeld te geven van de 
waardering en status van matiging dan mogelijk is op basis van mijn verzamelde gegevens 
alleen, ga ik op die achtergronden in. 

natuurbescherming 

Matiging omwille van het milieu heeft positieve en negatieve, hoog en laag gewaardeerde 
associaties en connotaties, elementen die 'in de lift' zitten en aspecten die verder 
gemarginaliseerd raken. Eén positieve associatie die aan matiging omwille van het milieu 
toenemend waardering bezorgt, is de associatie met bewondering en zorg voor de natuur. 
Veel mensen verbinden het milieu, milieuproblemen en milieuvriendelijk gedrag met 
natuurbescherming (Becker e.a. 1996). Bij natuur denken mensen aan landschappen en 
bossen met bijbehorende dieren en planten, die ze als nog niet door de mens gewijzigd 
beschouwen. De natuur neemt geen grote plaats in in moderne industriële samenlevingen 
en staat niet in het middelpunt van de belevingswereld. Wel wordt bescherming en 
bewondering van de natuur cultureel in toenemende mate gewaardeerd en respectabel. Om 
dat te begrijpen is het goed tendensen in de geschiedenis te kijken, zowel in de recente 
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geschiedenis als in de lange termijnsgeschiedenis. 
Eén van de tendensen op lange termijn die tot de huidige ervaring en waardering 

van de natuur heeft geleid, is de afname van de directe afhankelijkheid van de natuur. In 
de loop van de mensheidsgeschiedenis zijn mensen zich steeds minder afhankelijk gaan 
voelen van de natuur. Het aantal mensen dat direct met de natuur, met de bodem, of 
natuurlijke grondstoffen te maken had, of voor zijn bestaan afhankelijk was van natuurlij
ke omstandigheden als de weersgesteldheid, is enorm afgenomen. In de ontwikkeling van 
verzamelen en jagen, naar landbouw en industrialisering, is de beheersing van de natuur 
toegenomen en is een steeds verdere arbeidsdeling ontstaan. De effecten van menselijk 
gedrag op de niet-menselijke natuur zijn steeds minder direct merkbaar geworden. De 
gevolgen vinden meer verspreid plaats of op grote afstand. De afhankelijkheid van de 
natuur is steeds meer buiten het gezichtsveld geraakt. Het verdwijnen van aandacht voor 
de buiten-menselijke natuur uit religies in industriële samenlevingen houdt daarmee ook 
verband (Goudsblom 1992; Spier 1992). Ook voor hedendaagse beroepsgroepen die bij 
uitstek op de buiten-menselijke natuur zijn aangewezen als boeren en vissers, zijn de 
afhankelijkheden van handelaren, wetten en regelingen van zeker zo groot belang 
geworden als de ecologische afhankelijkheid. 

Met het afnemen van de directe afhankelijkheid is de afstand tot de natuur 
gegroeid. Op de lange termijn is het aantal boeren gedaald (Goudsblom 1997). De 
maatschappelijke positie van de landbouw en de natuur is marginaler geworden.2 De 
laatste twee eeuwen hebben de industrialisering en de daarmee samenhangende 
verstedelijking, die in Nederland wat later dan in andere industriële landen optraden, de 
verhouding tussen natuurlijke omgeving en de manier waarop mensen in hun 
levensonderhoud voorzien ingrijpend veranderd. Steeds meer mensen gingen in steden 
wonen. Onder meer door de afgenomen directe afhankelijkheid van de natuur en de 
groeiende afstand ertoe kregen vooral gegoede stedelingen een ander zicht op het 
natuurlijke landschap en veranderde hun waardering ervoor (cf. Lemaire 1976). Doordat 
mensen buiten de natuur kwamen te staan, en de natuur steeds minder een bedreiging 
vormde ontstond er ruimte voor bewondering van de schoonheid ervan en voor nostalgie. 

Tegen de achtergrond van de Romantiek en urbanisatie kwam rond de vorige 
eeuwwisseling een natuurbeschermingsbeweging op (cf. Spier 1995, Gorter 1986, Van der 
Windt 1996). Er werden natuurbeschermingsorganisaties opgericht die landgoederen 
opkochten. Zij beoogden de natuurwaarden van deze enclaves te beschermen. Natuurlijke 
landschappen werden om hun schoonheid bewonderd. Deze nieuwe benadering werd 
aangevoerd door gevestigde lieden, waaronder adel, landgoedeigenaren en schoolmeesters. 
Het prestige van de natuurbescherming was eerder hoog dan laag. De natuur 
vertegenwoordigde iets extra's en bood de gelegenheid voor jacht als vrijetijdsbesteding 

: Rond de laatste eeuwwisseling werkte bijna een derde van de beroepsbevolking in de landbouw, in 
1947 nog 20 procent en in 1991 minder dan 5 procent (Wilterdink 1993:62). 
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en de gelegenheid voor educatie en morele verheffing. Natuurbescherming raakte echter 
niet de kern van het samenleven of voortbestaan. 

In de loop van deze eeuw groeide de aanhang van dit soort organisaties 
langzaamaan (Groen 1988; Cramer 1989). Eindjaren zestig nam het ledental sterk toe en 
eind jaren tachtig was er wederom een explosieve groei. Vooral door campagnes via de 
massamedia hebben natuurbeschermingsorganisaties veel nieuwe leden gekregen. Nu staat 
natuurbescherming onder de bevolking volop in de belangstelling. In de loop der tijd is de 
waardering voor de natuur verspreid geraakt onder bredere lagen van de bevolking. Zorg 
voor de natuur is hiermee minder elitair en breder erkend geworden. Het soort mensen 
dat deze organisaties leidt, momenteel twee oud-ministers, is niettemin veelbetekenend. 
Hun status en aanpak draagt eraan bij, dat natuurbescherming als iets positiefs en 
prestigieus wordt gezien. De zorg voor de natuur kan worden beschouwd als een luxe. 
Het is een teken van welvaart dat onze samenleving als geheel en daarbinnen een groot 
deel van de bevolking zich kan veroorloven geld uit te geven aan natuurbescherming. 

De hoge status van degenen die zich hebben ingezet en zich nog steeds inzetten 
voor natuurbescherming heeft eraan bijgedragen dat zorg voor de natuur een positief 
imago heeft. Bovendien heeft natuurbescherming nauwelijks een problematisch karakter, 
doet vooral een beroep op het vermogen om natuurlijke schoonheid te erkennen en 
waarderen en lijkt er alleen op gericht, hooguit tegen een financiële donatie, iets toe te 
voegen. Vandaar dat natuurbescherming positieve associaties oproept. De bescherming 
van de natuur die voor veel mensen de concrete, zichtbare uiting is van 'het milieu', staat 
in toenemende mate in de belangstelling. Tegenwoordig beperken natuurorganisaties zich 
niet langer tot de bescherming van natuurlijke enclaves. Zij leggen meer dan voorheen 
een verband tussen de stand van natuurlijke gebieden en milieuproblemen als 
overbemesting en zure regen en roepen hun leden voorzichtig aan ook op tot 
milieuvriendelijk gedrag. Deze koersverlegging heeft mede te maken met de 
samenwerking van natuur- en milieuorganisaties in overleggen en bijvoorbeeld in de 
stichting Natuur en Milieu. Het is onder invloed van de toenemende aandacht voor 
natuurbescherming in combinatie met een tamelijk hoge status, dat milieuvriendelijk 
gedrag en matiging omwille van het milieu een hogere status krijgen. 

milieubewustzijn 

Matiging omwille van het milieu roept niet alleen associaties op met de positief 
getoonzette traditionele natuurbescherming, maar ook met het recentere, meer 
probleemgerichte milieubewustzijn. Milieubesef gaat ook het voortbestaan van mensen 
zelf aan. Zorg om het milieu in deze zin heeft een andere sociale en ideologische 
oorsprong dan natuurbescherming. Sinds de opkomst van het milieubewustzijn enkele 
decennia geleden is de aard ervan overigens sterk veranderd. Als mensen nu denken aan 
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het milieu en milieubewustzijn kunnen de associaties verbonden zijn met verschillende 
episoden en stromingen. 

Vergeleken met 'de natuur' heeft 'het milieu' een heel ander aanzien. 
Milieubewust zijn, stil staan bij milieuproblemen wordt meer als een noodzaak gezien en 
minder als een luxe. Het milieu is vooral een probleem. Waar natuurbescherming gaat om 
het behoud van dieren- en plantensoorten, landschappen en schoonheid, gaat milieuzorg 
om het veilig stellen van de volksgezondheid en het tegengaan van vervuiling en 
uitputting van grondstoffen. Daarnaast is milieubewustzijn, meer dan natuurbescherming, 
voortgekomen uit maatschappijkritiek en sociale bewogenheid. Milieubesef is tevens meer 
aan economische en politieke ontwikkelingen onderhevig. Afgemeten aan het aantal leden 
van milieuorganisaties gaat er een minder grote aantrekkingskracht uit van het milieu dan 
van de natuur.3 Er zijn allerlei associaties die milieubewustzijn een minder aantrekkelijk 
aanzien geven. 

In de ontstaansgeschiedenis en opkomst van het milieubewustzijn speelde de zorg 
voor de volksgezondheid een grote rol. De statelijke gezondheidszorg vanuit de 
watersector en de arbeidersbeweging, die voor betere, veiligere arbeidsomstandigheden 
streed en de inzet van enkele stedebouwers voor gezondere woonomstandigheden kunnen 
naast de natuurbeschermingsbeweging als voorloper van de milieuzorg worden beschouwd 
(Groen 1988). De woorden milieu en milieubewustzijn kwamen pas op in de jaren zestig, 
zeventig. Het rapport aan de club van Rome waarin wetenschappers de elites van 
industriële landen op apocalyptische wijze waarschuwen voor dreigend milieucatastrofes, 
wordt in Nederland als belangrijk startschot en inspiratiebron gezien (Meadows 1972). 

In de jaren zeventig ging bezorgdheid om het milieu onder de bevolking vooral uit 
van maatschappijkritische, linkse, overwegend jonge mensen en kwam ook op bij de 
overheid. Ten tijde van de oprichting van milieuorganisaties sloten zich mensen aan die 
op zoek waren naar bezieling voor hun levenswijze of politieke actie. In die periode die 
achteraf aangeduid kan worden als de eerste golf van aandacht voor het milieu, hadden de 
leden van die organisaties een grote betrokkenheid. In 1971 werd in Nederland het eerste 
milieudepartement opgericht, net als in die tijd in veel andere Europese landen gebeurde. 
Vanaf die tijd werden er veel nieuwe wetten gemaakt om de milieuvervuiling aan te 
pakken. Voor elk probleem werd er als het ware een nieuwe wet ontworpen. In 1974 
kwam in ons land een kabinet aan de macht met partijen die veel aandacht besteedden aan 
de milieuproblematiek. Kiezers voelden zich aangesproken door de nieuwe, kleine 
milieubewuste politieke partijen. Dit had ook te maken met zowel de sterke, late 
ontkerkelijking als de drang tot politieke vernieuwing (Righart 1995:46; Van der Heijden 

•' In 1993/1994 hebben Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties bijna 1,5 miljoen leden en 
milieuorganisaties naar schatting bijna de helft daarvan. Natuurmonumunenten heeft 772.000 leden, het 
Wereldnatuurfonds 600.000, de Vogelbescherming 68.000 en de Waddenvereniging 59.000, zo meldt een 
overzicht van organisaties met tenminste 50.000 leden. Van de milieuorganisaties staat in dat overzicht 
alleen Greenpeace met 600.000 leden vermeld (SCP 1994:584). Milieudefensie heeft ongeveer 40.000 leden. 
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1992:80). Met het aantreden van een juriste als tweede minister van milieu kwam er meer 
samenhang in de wetgeving. 

In de tweede helft van de jaren zeventig, het begin van een economische recessie, 
verdween de aandacht voor het milieu naar de achtergrond. Het politieke deel van de 
milieubeweging dat zich in die tijd sterk tegen kernenergie richtte, verloor volgens Van 
der Heijden een beetje zijn doel, toen de bouw van nieuwe kerncentrales werd afgeblazen. 
Behalve aan concrete acties wijdden milieuorganisaties op de achtregrond hun aandacht 
aan zure regen, het belangrijkste onderwerp van de jaren tachtig (Van der Heijden 1992: 
78; Hajer 1995). Terwijl milieu van de politieke agenda en uit de publieke belangstelling 
verdween, bleef de subsidiëring van de milieubeweging en de vertegenwoordiging in 
overlegorganen bestaan. De vertegenwoordigers van milieuorganisaties waren in talrijke 
overlegsituaties betrokken; milieuzorg was in instituties vastgelegd. Vanaf eind jaren 
zeventig werd het milieudepartement drie termijnen geleid door ministers van de VVD, te 
beginnen met een milieukundige. De nadruk verschoof van het ontwikkelen van nieuwe 
wetgeving naar de structurering en naleving ervan. Zowel bij de overheid als bij 
milieuorganisaties professionaliseerde de milieuzorg zich. Het aantal mensen dat een 
beroep had in de milieuzorg steeg. De pragmatische, zakelijke houding van VVD-
ministers op het milieuministerie heeft eraan bijgedragen dat milieuzorg doelgerichter en 
minder maatschappijkritisch werd. 

Eind jaren tachtig deden allerlei impulsen het milieubewustzijn herleven. In 1986 
vond de kernramp in Tsjernobyl plaats. In 1987 verscheen het Brundlandtrapport met 
'duurzame ontwikkeling' als centrale notie. Het RIVM publiceerde in 1988 'Zorgen voor 
morgen', een alarmerend rapport, waarop de Nederlandse regering in 1989 antwoordde 
met het Nationaal Milieubeleidsplan. Vijf ministeries brachten naar buiten dat zij 
gezamenlijk een politiek zouden gaan voeren ter bestrijding van de milieuproblematiek, 
een internationale primeur. In die zelfde periode hielden milieuorganisaties net als 
natuurbeschermingsorganisaties en de overheid massale campagnes. Dit leidde tot een 
enorme toename van het milieubewustzijn en van het ledental van deze organisaties. De 
groei van de betalende achterban van milieuorganisaties en opiniepeilingen wijzen erop 
dat het milieubewustzijn niet langer beperkt is tot een maatschappijkritischer deel van de 
bevolking, maar verspreid is over brede lagen van de bevolking. 

In de zorg om het milieu raakt langzaamaan ook het bedrijfsleven steeds meer 
betrokken. Binnen de zorg om het milieu verandert de rol en bijdrage van de overheid, 
milieuorganisaties en het bedrijfsleven. Overheden leggen minder regels op, maar 
proberen meer gunstige voorwaarden te scheppen voor milieuzorg. Regels worden meer 
vastgesteld in onderhandelingen. Ook milieuorganisaties gaan meer onderhandelen, onder 
meer met bedrijven. Ze krijgen daardoor meer met marktmechanismen te maken. De 
milieu-effecten van produktie- en consumptieprocessen worden steeds meer in kaart 
gebracht en in financiële kosten uitgedrukt. Door hogere prijzen gaan producenten en 
consumenten meer met de ecologische gevolgen rekening houden. Het streven naar 
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efficiency en het tegengaan van verspilling staan centraal. Niet langer zijn het vooral 
milieuorganisaties (en hun aanhangers) die als eersten milieuproblemen aan de kaak 
stellen, de overheid doet dit nu ook. Onder meer door moderne wetenschap en techniek 
en door regelgeving worden ecologische criteria belangrijker in produktie en consumptie. 
Zorg om het milieu is steeds minder gericht op kleinschaligheid en terug naar de natuur, 
en krijgt meer het karakter van verdere modernisering volgens ecologische criteria (cf 
Huber 1985; Mol 1995). 

Terwijl steeds meer partijen deelnemen aan de zorg om het milieu, is eind jaren 
negentig de mate van milieubewustzijn onder de bevolking aan het tanen en minder 
saillant. De maatschappelijke betrokkenheid bij het milieuvraagstuk kent, net als de 
interesse voor andere maatschappelijke problemen, een cyclisch verloop. De aandacht 
voor het milieu en de betrokkenheid erbij zijn, zoals onder meer uit recente 
opiniepeilingen blijkt, onderhevig aan slijtage. Het is moeilijker om een probleembesef 
levend te houden, dan bewondering van de natuur. Het uitblijven van afdoende 
oplossingen en de minder positieve, meer probleemgerichte karakter bemoeilijken een 
blijvend, voortdurend milieubesef. Allerlei doelstellingen die de regering gesteld heeft, 
zoals die over de reductie van kooldioxyde-uitstoot, blijken met de huidige inspanningen 
en ingrepen niet te worden behaald. Zorg voor het milieu is in allerlei gevallen moeilijk 
te verenigen met het streven naar verdere economische groei en welvaart. Enerzijds wordt 
het milieubewustzijn onder de bevolking nu minder prominent, anderzijds is door 
inspanning van de overheid en het bedrijfsleven de associatie van milieuzorg met 
maatschappijkritiek op de achtergrond geraakt en is het aanzien van milieubewustzijn 
verhoogd. Het is wel respectabel geworden om te beseffen dat er milieuproblemen zijn en 
daar in het gedrag enigszins rekening mee te houden. 

matiging 

Terwijl in het algemeen zorg om de natuur en het milieu aan respectabiliteit gewonnen 
hebben, geldt dat veel minder voor matiging omwille van het milieu en nadrukkelijk 
milieuvriendelijk gedrag. Het lage prestige is af te lezen uit het afzwakken en verstommen 
van de pleidooien voor matiging of versobering. Op allerlei manieren blijkt 
terughoudendheid of soberheid geen aantrekkelijke boodschap of levensstijl. Dat is ook op 
te maken uit de algehele sfeer die verbonden is met 'soberheid' en 'alternatieve' 
consumptie en alternatieve bedrijven. Matiging wordt meer geassocieerd met een 
stellingname en verzet tegen de consumptiemaatschappij dan met effectieve 
milieuvriendelijkheid. Milieuorganisaties en 'milieuvriendelijke' bedrijven leggen steeds 
meer de nadruk op professionalisering en effectiviteit en distantiëren zich van 
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kleinschaligheid, idealisme en amateurisme.4 Ze benadrukken zo veel mogelijk, dat met 
wat slimme keuzes en technische maatregelen het milieu gespaard kan worden en onze 
welvaart er niet op achteruit hoeft te gaan. In onze op economische en technische 
vooruitgang georiënteerde samenleving lijkt het belangrijk elke associatie met 
achteruitgang en een stap terug in de geschiedenis te vermijden. 

Matiging omwille van het milieu kan dus worden geassocieerd met de natuur, met 
ouderwets, maatschappijkritisch of alternatief milieubewustzijn, of met nieuwe vormen 
van milieubewustzijn 'die niets kosten'. Natuurbescherming en modern milieubewustzijn, 
zijn onder invloed van milieubewustzijn onder de bevolking, en bemoeienis van overheid, 
media en bedrijven in status gestegen. Maar juist matiging, consumptiebeperking stijgt 
niet mee. Consumptiebeperking maakt geen deel uit van nieuwe vormen van 
milieubewustzijn, maar van oude. Er is juist een neiging zich tegen versobering af te 
zetten. Aanpassing van consumptie omwille van het milieu is respectabel, maar niet op 
een zodanige manier dat liet te veel moeite kost of ten koste gaat van comfort. Eerder 
vindt men dat de aangeboden goederen of diensten maar moeten worden aangepast, want 
tegen consumeren en de consumptiemaatschappij leven nauwelijks bezwaren. Behalve de 
veronderstelling dat hoger opgeleiden hun consumptie meer dan anderen matigen, wordt 
hiermee een tweede veronderstelling verworpen, namelijk dat aan matiging ten behoeve 
van het milieu een hoge status wordt toegekend. 

4 Hoe sterk is de tendens tot matiging en milieuvriendelijkheid? 

Achter de in de vorige paragrafen behandelde onderzoeksvragen schuilt de 
toekomstgerichte gedachtengang dat voorbeeldgedrag en hoge status verbonden met 
consumptiebeperking omwille van het milieu positieve voorwaarden zouden vormen voor 
de verspreiding ervan. De diffusie van nieuwe elektrische apparaten (1974-1993) en van 
het niet-roken (1958-1993) hadden de veronderstelling bevestigd dat nieuw 
consumptiegedrag en ook terughoudendheid zich vaak van hogere naar lagere 

4 Zo zijn de bladen die milieuorganisaties uitgeven veel minder sober geworden en zijn met hun 
illustraties in kleur meer op gewone tijdschriften gaan lijken. Terwijl voorheen naast de boodschap, de 
milieuvriendelijkheid van het blad zelf voorop stond, is het nu de aantrekkelijkheid belangrijker. Het doel 
heiligt de middelen. A!s een aantrekkelijker geschreven en vormgegeven blad meer lezers bereikt, en meer 
leden weet te binden, mag het blad iets milieubelastender zijn. In het gemoderniseerde blad van De Kleine 
Aarde (herfst 1995) zette een columnist de huidige aanpak en sfeer van de organisatie af tegen die in het 
(recente) verleden. De Kleine Aarde was volgens hem niet langer een sektarische, wereldvreemde club waar 
kleinschaligheid, amateurisme en goede bedoelingen centraal stonden, maar een professionele, deskundige 
organisatie. De columnist maakte de opmerking dat 'de oude geitewollen-sokken types hun welverdiende 
portie stokslagen niet zullen ontlopen'; hiermee lijkt hij zich te willen afzetten tegen de sfeer van soberheid 
en zelfbeperking. 
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statusgroepen verspreidt.'' In deze paragraaf treed ik enigszins buiten mijn 
oorspronkelijke vraagstelling doof te kijken of er, ondanks het veelal negatieve verband 
tussen milieuvriendelijke matiging en status, een tendens is dat milieubewuste matiging en 
milieuvriendelijk gedrag zich versterken en verspreiden? Mogelijk voltrekt zich onder 
invloed van andere ontwikkelingen een dergelijke tendens. Ik baseer me behalve op mijn 
onderzoeksmateriaal op gegevens uit andere onderzoeken en interpretaties van historische 
ontwikkelingen. 

Allerlei schrijvers, wetenschappers en vertegenwoordigers van 
(overheids)instanties hebben beschouwingen gewijd aan de toekomst van verzadiging en 
milieubewuste matiging. Zij deden diverse positieve uitspraken over de ontwikkeling van 
verwante, maar enigszins verschillende verschijnselen als matiging, post-materialisme, 
milieuvriendelijkheid en duurzame consumptie. Zo constateerde de econoom Galbraith al 
in 1958 dat Noordamerikanen steeds minder belang gingen hechten aan spullen en meer 
aandacht kregen voor de kwaliteit van het leven. Hij nam een groeiende belangstelling 
voor vrije tijd waar en afnemende interesse voor loonsverhoging (Galbraith 1984 [1958]). 
Ook de Nederlander Ferrée voorzag reeds dertig jaar geleden in de Verenigde Staten 
verzadiging. Hij leidde uit de opening van 200 galeries en musea binnen één jaar af, dat 
Amerikanen meer naar culturele ontwikkeling streefden dan naar verdere materiële 
ontwikkeling (Ferrée 1994). Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde in 1994 nog dat 
cultuursociologische beschouwingen (uit de jaren vijftig, zestig, zeventig) over 
ontwikkelingen in vrijetijdsbesteding en recente opiniepeilingen een verdere versterking 
van post-materialisme en versobering deden verwachten (SCP 1994:410). De Raad voor 
Milieubeheer zag in 1996 aanwijzingen en gunstige voorwaarden voor de opkomst van 
duurzame consumptie (RVM 1996). De aandacht van instanties als het SCP en de Raad 
voor het Milieubeheer betekent dat verminderend materialisme en vrijwillige beperking 
van consumptie en milieuschade van belang worden geacht voor het Nederlandse 
overheidsbeleid.6 

Bij deze positieve voorspellingen werden, soms later, weer kanttekeningen 
geplaatst. Galbraith keerde in 1984, in het voorwoord van een latere druk van The 
Affluent Society, op zijn schreden terug. Door de recessie begin jaren tachtig was er weer 

5 De navolging van milieurelevante consumptiebeperking heb ik niet onderzocht. Ik heb hierbij volstaan 
met een momentopname. 

6 Het SCP schetst belangrijke Nederlandse actuele sociaal-culturele ontwikkelingen om een kader te 
bieden voor het overheidsbeleid. De vraag over mogelijke versobering wordt vooral beleidsrelevant geacht 
met het oog op de milieuproblematiek en heeft ook verband met binnenlandse welvaartsverdeling. De Raad 
voor het Milieubeheer richt zich alleen op milieubeleid en heeft met het aangehaalde rapport (RvM 1996) 
ongevraagd advies uitgebracht aan de minister van VROM. De Raad voor het Milieubeheer baseerde op zich 
allerlei onderzoeken waaronder het mijne en consulteerde wetenschappers om de toekomst van duurzame 
consumptie in Nederland te bepalen. De vraag was of de milieubelasting veroorzaakt door de totale 
Nederlandse huishoudelijke consumptie zal toe- of afnemen. In deze paragraaf haal ik alleen gegevens aan 
die iets toevoegen aan de mijne. 
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veel aandacht voor inkomensverschillen ontstaan (Galbraith 1984:xv-xvii). Ook Ferrée 
ziet in dat hij in de jaren zestig het toenemend materialisme over het hoofd zag; hetzelfde 
jaar bleken 20.000 fast food zaken geopend te zijn. Met de interpretatie van symptomen 
van versobering die Ferrée momenteel in Nederland waarneemt is hij veel voorzichtiger 
geworden (Ferrée 1994). Het SCP constateert dat oudere cultuur-sociologische 
beschouwingen en recente opiniepeilingen weliswaar versobering doen verwachten, maar 
onderzoeken naar feitelijk gedrag aantonen dat materialistische drijfveren een 
onverminderde invloed hebben op consumptiegewoonten en vrijetijdsbesteding (SCP 
1994:410). Onderzoekers van zogeheten nieuwe sociale bewegingen, zoals de 
milieubeweging en vredesbeweging, schetsen de ontwikkeling van post-materialisme en 
maatschappelijke betrokkenheid, ofwel van verwante verschijnselen. Zij merken op dat 
het optimisme of pessimisme van voorspellingen over post-materialisme afhangt van het 
tijdstip waarop de voorspellingen worden geformuleerd (Duyvendak & Koopmans 
1992:30-38). Dat perioden van economische bloei samengaan met een versterkt post-
materialisme en economische recessies met een kleine daling van de post-materialistische 
gerichtheid constateerde Inglehart (1990) al in zijn longitudinale waardenonderzoek. Ten 
tijde van economische recessie wanneer milieuacties een lagere prioriteit hebben, worden 
negatieve voorspellingen gedaan over post-materialisme. Tijdens een opleving van de 
economie en aandacht van de publieke aandacht voor milieu, wordt voor post-
materialisme een grootse toekomst voorspeld (Duyvendak & Koopmans 1992:30-38). 
Voorspellingen over het belang dat mensen hechten aan materiële welvaart of juist aan 
andere maatschappelijke onderwerpen zijn dus conjunctuurgevoelig; zij variëren met het 
economisch tij en de urgentie die de bevolking en onderzoekers aan milieuproblemen 
toekennen. 

Beschouwingen zoals de juist aangehaalde over versobering en post-materialisme 
zijn steeds gericht op de toekomst. Elke inschatting van de toekomst is onzeker en in 
sterke mate gebaseerd op interpretaties. Die interpretaties zijn vaak gekleurd door de 
actuele situatie en, zo lijkt het, door persoonlijke stellingname, maatschappelijke 
betrokkenheid en oplossings- of beleidsgerichtheid. Is, tientallen jaren na de eerste 
voorspellingen van verzadiging en afnemend materialisme, consumptiegroei nog steeds 
een onaangetaste, overheersende tendens, of zijn matigingstendensen het stadium van 
tegentrend aan het ontgroeien? In de rest van de paragraaf zet ik de tekenen die wijzen op 
matiging naast de tekenen van voortdurende groei en weeg deze tegen elkaar af. Om 
blikvernauwing, hedocentrisme en subjectiviteit te beperken worden actuele observaties zo 
veel mogelijk verbonden met tendensen in maatschappelijke ontwikkelingen van de 
afgelopen decennia. 

Mijn niet-longitudinale onderzoek van milieugedrag geeft vooral een 
momentopname weer, maar bevat ook enkele indicaties van ontwikkelingen. Enkele 
hiervan wijzen in de richting van versterking en verspreiding van terughoudendheid 
omwille van het milieu. Er zijn tekenen van relatieve en absolute vermindering van 
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consumptie en van vermindering van door consumptie veroorzaakte milieubelasting. In de 
loop van de jaren is een beperkte groep, mede onder invloed van milieubewustzijn en 
verzadiging, zijn consumptie op enkele of steeds meer punten gaan beperken of heeft, 
ondanks inkomensstijging, het consumptiepeil stabiel gehouden. In de laatst genoemde 
gevallen versterkt de terughoudendheid zich in verhouding tot het inkomen. Daarnaast 
groeit in de loop van de jaren de bevolkingscategorie die bij de aanschaf van apparaten op 
het elektriciteitsverbruik let, zo komt uit de enquête naar voren. Deze 
efficiëntieverbetering leidt tot vermindering van (de groei van) het elektriciteitsverbruik. 
Als de zuinigere apparaten vervangingsaankopen zijn daalt het elektriciteitsverbruik, maar 
als het aanvullende apparaten zijn niet. Voorts zijn er aanwijzingen dat een 
milieubewustere bevolkingscategorie niet zozeer haar consumptie beperkt, maar wel de 
door consumptie veroorzaakte milieubelasting. Deze mensen raken met steeds meer 
milieuvriendelijke substituten bekend en passen hun consumptiegedrag aan aan hetgeen ze 
leren over de milieubelasting van bepaalde stoffen of gedragingen. Uit de enquête blijkt 
dat een dergelijk leerproces zich op grotere schaal voordoet dan alleen bij de beperkte 
groep geïnterviewden. 

Genoemde tekenen van toenemende terughoudendheid worden bevestigd door 
gelijksoortige aanwijzingen buiten mijn onderzoek. Sinds begin jaren negentig worden 
vooral door burgers, milieuorganisaties en energiebedrijven allerlei nieuwe initiatieven 
genomen die gericht zijn op consumptiebeperking (Waagmeester 1994, 1995, 1996, 1997; 
Idea 1996). Voorbeelden zijn de actie 'Zuinig stoken' van de energiebedrijven de eco-
teams van Global Action Plan gericht op terugdringing van water-, energie en autogebruik 
(tot 1996: 630 teams7) en de actie Halveer het autoverkeer van Milieudefensie in 1990 
(1000 deelnemers) (Noyon 1992:16). Ook de 'Vrekkenkrant' met ongeveer 3500 abonnees 
en de opvolger 'Genoeg' duidt op de aanwezigheid van een bevolkingscategorie die zich 
wil laten inspireren en informeren over matiging en zuinigheid. Aan deze initiatieven 
wordt deelgenomen door consumenten. Omdat het gaat om nieuwe initiatieven die 
voorheen niet bestonden, lijkt het erop dat de aandacht voor matiging toeneemt. De 
belangstelling blijkt echter steeds beperkt tot een kleine, milieubewuste, subculturele 
bevolkingscategorie. 

Tegenover de tekenen van een bescheiden matigingstendens bevat mijn onderzoek 
tekenen van voortdurende consumptiegroei. Ook bij de beperkte categorie milieubewuste, 
gematigde consumenten staat de neiging tot terughoudendheid onder druk. Onder invloed 
van inkomensgroei, nieuwe consumptiemogelijkheden, en de relatieve achterstand die ze 
op anderen oplopen, overwegen ze bijvoorbeeld een vaatwasmachine, wasdroger of 
opnieuw een auto aan te schaffen. De druk en verleiding van inkomensgroei en een 
groeiend aanbod van produkten, waaraan ook de milieubewuste, gematigde informanten 
dreigen te bezwijken, laat zich al decennia op grotere schaal zien. Vanaf de jaren vijftig 

' Ecoteam Nieuwsbrief maart 1996 nummer 16, pagina 1. 
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groeit de huishoudelijke consumptie voortdurend. Na voorlopige verzadiging van de markt 
met auto's en grote huishoudelijke apparaten, kochten consumenten apparaten en andere 
goederen ten behoeve van de vrijetijdsbesteding, waaronder beeld- en geluidsapparatuur. 
Verzadiging op één terrein betekent veelal verplaatsing van de bestedingen naar een ander 
terrein. Voor steeds meer levenssferen zijn consumptieartikelen beschikbaar gekomen. 
Voortdurende kwaliteitsverbetering van artikelen en toegevoegde mogelijkheden brengt 
consumenten ertoe spullen te vervangen voordat ze versleten zijn. Er worden grotere, 
krachtigere koelkasten, auto's en computers gekocht. Behalve ter vervanging kopen 
mensen nieuwe dingen ter aanvulling. Het elektriciteitsverbruik stijgt zelfs onevenredig 
sterk vergeleken met de inkomens. Mensen gaan vaker en verder op vakantie. De 
consumptiegroei bedroeg in de jaren zestig en zeventig bijna vier procent en sindsdien 
anderhalf procent per jaar, met de laatste jaren een kleine opleving. 

De consumptiegroei duurt wel voort maar vlakt af. Verkleining van de 
huishoudens en individualisering binnens- en buitenshuis dragen aan consumptiegroei bij. 
Het streven is immers om binnen kleine huishoudens dezelfde apparaten en voorzieningen 
te hebben als in de grotere huishoudens. De consumptiegroei per persoon is aan de 
verkleining van huishoudens toe te schrijven. Afvlakking en waarschijnlijk tot staan 
komen van de tendens tot gezinsverdunning doet in de toekomst een verminderde impuls 
voor consumptiegroei verwachten (RvM 1996:40-43). Ook wordt verwacht dat de groei 
van het elektriciteitsverbruik langzaam zal afvlakken. Een groot deel van de nieuwe 
apparaten die mensen aanschaffen vormen immers vervangingen van oude apparaten. 
Efficiëntieverbetering zorgt ervoor dat die nieuwe apparaten minder elektriciteit 
verbruiken, of bij extra capaciteit en mogelijkheden niet veel meer. Verder wordt 
verwacht dat de aankoop van apparaten die men niet ter vervanging aanschaft het 
elektriciteitsverbruik minder dan evenredig zal doen stijgen, omdat de apparaten niet 
allemaal tegelijk worden gebruikt en ingeschakeld. Op dezelfde manier verwacht men dat 
het aantal gereden kilometers per auto gemiddeld lager zal zijn bij het bezit van twee 
auto's. De consumptiegroei stuit aan tegen de grenzen van wat mensen in hun tijd kunnen 
doen en verwerken. 

Naast de, aan de oppervlakte waarneembare tekenen van versterking en 
verspreiding van terughoudendheid op kleine schaal, en op grotere schaal efficiënter 
milieugebruik, verzadiging maar ook consumptiegroei, zijn met welwillendheid en 
verbeeldingskracht ook indirecte voortekenen te ontdekken van vermindering van 
(milieubelasting door) consumptie en aanknopingspunten hiervoor. Het gaat hierbij om 
uiteenlopende, niet onder één noemer te brengen verschijnselen (zie tabel l).8 Ook de in 

8 De Raad voor het Milieubeheer ziet "duurzame consumptie' in Nederland als een realistisch 
vooruitzicht voor de toekomst omdat ontwikkelingen die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de 
groei van de totale huishoudelijke consumptie in Nederland de afgelopen decennia eerdaags tot staan worden 
gebracht. Zowel de bevolkingsgroei als de verkleining van huishoudens zullen op korte termijn stagneren. 
Andere demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, zullen naar verwacht een 

177 



het begin van de paragraaf genoemde onderzoekers en vertegenwoordigers van 
overheidsinstanties speuren naar dergelijke tekenen en aanknopingspunten. Zij stellen niet 
alleen onbevangen maatschappelijke ontwikkelingen of tendensen vast, maar zoeken ook, 
denkend vanuit gunstige geachte ontwikkelingen, gericht naar mogelijke voortekenen. Op 
diezelfde manier wordt ook gezocht naar aanknopingspunten, naar ontwikkelingen die 
kunnen worden versterkt, omgebogen of waarop kan worden ingespeeld om vermindering 
van (milieulastende) consumptie te bevorderen. 

Tabel I Tendensen die beperking van (de 
bevorderen of tegengaan 

Positieve voorwaarden en aanknopingspunten 
voor de beperking van consumptie en de 
milieubelasting door consumptie 

toename milieubewustzijn 

leerproces bij consumenten 
over milieu-effecten van consumptie 

top-down en bottom up initiatieven gericht op de 
beperking van milieubelastende consumptie 

toenemend streven naar efficiëntie en tegengaan 
van verspilling 

belangstelling voor arbeidstijdverkorting 

afnemend prestige van dure consumptie 

afname van de energie-intensiteit van consumptie 

ecologisering van produktie 

stagnatie gezinsverdunning 
vergrijzing en ontgroening 

afname bevolkinesaroei in industriële landen 

milieubelasting door) consumptie kunnen 

Negatieve voorwaarden voor de beperking van 
consumptie en de milieubelasting van 
consumptie 

verstommen versoberingspleidooi 

welvaarts- en inkomenscroei 

doordringen en groeien van consumptie op nieuwe 
terreinen 

boemerang-effect: zuiniger apparaten leidt tot 
minder zuiniü üedra« 

aanhoudende groei van energie-intensieve 
consumptie: elektriciteitsverbruik, autorijden, 
vlieaen 

korter wordende tijdshorizon bij consumptie 

verschuiving teweeg brengen in de vraag van produkten naar diensten. Verder meent de Raad dat door 
toedoen van producenten behoeften op milieuvriendelijkere wijze vervuld zullen worden. De Raad voor het 
Milieubeheer kijkt naar de directe milieubelasting van consumptie die nodig is om voor consumenten 
bepaalde functies te vervullen. Hierbij wordt nauwelijks aandacht besteed aan belangrijke sociale en 
culturele (symbolische) betekenissen van consumptie. Volgens mij is er een onderschatting van het 
vooruitgangstreven van consumenten dat niet primair door utilitaire maar door sociale motieven wordt 
siestuurd. 
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Eén van de andere indirecte tekens die mogelijk op matiging duidt, is de tegenwoordige 
belangstelling voor arbeidstijdverkorting, deeltijdbanen9, ouderschapsverlof en 
sabatsjaren. Die belangstelling bij een deel van de bevolking kan erop duiden dat -los van 
milieukwesties- de vraag naar consumptie verzadigd raakt. Deze wens om minder te 
werken betekent dat mensen de voorkeur geven aan een toename van vrije tijd in plaats 
van geld en consumptie. Deze voorkeur is lastig te interpreteren want behalve op 
verzadiging kan deze duiden op een nijpendere behoefte aan vrije tijd. Dit geldt 
waarschijnlijk voor tweeverdieners die de zorg voor kinderen met twee betaalde banen 
combineren. Deze situatie is in zijn omvang relatief recent in Nederland. In vergelijking 
met voorgaande generaties blijven steeds meer vrouwen werken, mede uit emancipatoire 
drang en dwang. Omdat de voorzieningen voor kinderopvang nog niet daarop zijn 
afgesteld en omdat mensen er de voorkeur aan geven ook zelf voor de kinderen te zorgen, 
willen veel vrouwen en een kleiner deel van de mannen minder werken. Maar de wens 
om minder te werken geldt niet alleen voor tweeverdieners met kinderen. Het lijkt erop 
dat degenen die vrijwillig ertoe overgaan minder te werken zich vooral bevinden onder de 
hoger opgeleiden die werkzaam zijn in de overheidssector. Het zou hierbij, volgens de 
indeling van Bourdieu (1989) meer gaan om de cultureel gerichten dan om de economisch 
gerichten die in het bedrijfsleven werken. Bij deze culturele voorhoede staat 
welvaartstoename niet meer bovenaan. De Amerikaanse onderzoekster Schor duidt deze 
groep aan als underachievers, omdat ze minder verdienen dan ze op grond van hun 
opleiding zouden kunnen (Inglehart 1990:64) of down shifters, omdat ze financieel een 
stapje terug doen, en onder hun verdien-capaciteit gaan leven (Schor 1995, 1998). De 
verschillende vormen van arbeidstijdverkorting leiden tot individuele 
consumptiebeperking10 en kunnen de start zijn voor verspreiding van 
arbeidstijdverkorting. Als een redelijk grote groep niet voltijds werkt, krijgen ook anderen 
de mogelijkheid en keuzevrijheid. Dit bevordert mogelijk een kritische houding tegen zo 
veel mogelijk werken en verdienen en een verschuiving in waardenoriëntatie. Als 
inderdaad vooral hoger opgeleiden bij de overheid minder gaan werken, kunnen zij 
(wettelijke) mogelijkheden afdwingen die ook deeltijdwerk voor anderen mogelijk maken. 
De navolging zou aantrekkelijk zijn, omdat het gaat om zelfgekozen matiging door hoger 
opgeleiden en dat heeft veelal een soort voorbeeldwerking. Tijdsbestedingonderzoek toont 
overigens dat er geen algemene tendens is tot arbeidstijdverkorting, want gemiddeld is het 

' Sinds 1970 is het aandeel van deeltijdbanen in het totaal aantal banen getsegen van 14% tot 30%. 
Ruim drie kwart van de deeltijdbanen wordt bezet door vrouwen. Onder mannen is deeltijdwerk sinds 1970 
toegenomen van 6% tot 11% (SCP 1998:369). 

10 Volgens de macro-economische visie van de Raad voor het Milieubeheer heeft arbeidstijdverkorting 
geen matigend effect op de Nederlandse huishoudelijke consumptie zo lang er geen volledige 
werkgelegenheid is. Werklozen nemen tot dat moment werk en inkomen ofwel consumptiecapaciteit over 
van de voltijds werkenden (1996:18). (Hiermee gaat de Raad mijns inziens voorbij aan de mogelijke sociaal-
culturele effecten van arbeidstijdverkorting die de navolging van 'minder werken' bevorderen.) 
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aantal gewerkte uren tussen 1975 en 1990 toegenomen (SCP 1995:41). 
Een andere mogelijk teken van verzadiging of matiging is de opkomst en het 

succes van nieuwe initiatieven waarbij mensen goederen lenen of huren in plaats van 
kopen. Consumenten gaan hiertoe over, omdat hun behoefte om deze goederen te bezitten 
verzadigd raakt, en ook uit praktische en financiële overwegingen, en ten dele ook uit 
milieubewustzijn. Consumenten willen niet meer altijd de zorg hebben voor deze spullen. 
Kinderledikantjes, luiers (Idea 1996:140-141), wandelwagens, speelgoed maar ook auto's 
en gereedschap worden gehuurd en geleend. Ideeën uit de eerste golf van 
milieubewustzijn, zoals witte fietsen en witkarren worden in verschillende steden en 
kleinere plaatsen ook in het buitenland opnieuw gelanceerd en uitgeprobeerd. Ook 
initiatieven waarbij een groep burgers een of meer auto's samen delen nemen toe. Vooral 
in steden met parkeerproblemen breiden deze initiatieven zich uit. Consumenten kunnen 
er een breder repertoire aan bezigheden op na houden (en dat is een waarneembare 
tendens), zonder dat ze de zorg hebben voor de opslag en het onderhoud van benodigde 
goederen. Dit geldt ook voor spullen die mensen zelden of voor kortere periode nodig 
hebben, zoals gereedschap en benodigdheden voor kleine kinderen. De effecten ervan 
worden ten dele positief beoordeeld met het oog op consumptiebeperking en het milieu. 
Het lenen, delen en huren leidt tot een kleinere hoeveelheid goederen. Doordat die 
intensiever worden gebruikt hebben de goederen een kortere levensduur en kunnen nieuwe 
milieusparende technieken sneller worden toegepast (RvM 1996:27). Bij auto's vermindert 
het ook ruimtebeslag van geparkeerde auto's. Lenen, delen en huren leidt bij auto's ook 
individueel tot selectief gebruik en gebruiksvermindering en daardoor tot minder 
brandstofverbruik. Het financiële voordeel voor consumenten leidt er echter toe dat 
mensen meer geld overhouden waarmee zij mogelijk weer milieubelastend gaan 
consumeren. Dit is het zogeheten boemerang- of rebound-effect dat ook bij 
energiebesparing kan optreden. Wel kan deze ontwikkeling ertoe bijdragen dat de 
waardering van bezit en het streven naar meer goederen afneemt. 

Een ander gesignaleerd opkomend verschijnsel dat geassocieerd wordt met 
matiging en verzadiging is dat mensen met hoge sociale status op goedkope wijze 
consumeren. Behalve dat mensen minder kleding kopen, is het onder brede lagen van de 
bevolking praktijk geworden om gedeeltelijk goedkopere kleding te kopen. Ook mensen 
uit de hogere inkomensklassen gaan 'als sport' koopjes jagen of kopen bepaalde artikelen 
bij goedkope zaken. Het kan daarbij gaan om een deel van de kleding, boodschappen of 
meubelen. Ook Miller heeft geconstateerd dat consumenten zich laten leiden door hun 
voorkeur voor lagere prijzen (Miller 1995). Er is een toegenomen populariteit van B-
merken. Voordeelwinkels, zowel supermarkten, warenhuizen als meubelzaken worden 
door brede lagen van de bevolking bezocht (cf Ferrée 1994). Het lijkt erop dat het minder 
dan voorheen tot statusverlies hoeft te leiden als mensen van allerlei goederen een 
goedkope variant kopen. Mensen zijn het minder 'aan hun stand verplicht zijn' om in 
bepaalde winkels te kopen. Toegenomen vrijheid en afgenomen traditionaliteit, waarbij 
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mensen tegenover een deel van voeding, kleding en meubels een statusongevoelige, 
utilitaire houding innemen, kan het prestige van consumptie ondermijnen. De 
statuscompetitie volgens de 'klassieke' theorie van Veblen (1899) via opzichtige 
consumptie, waarbij de prijs en hoeveelheid staan voor rijkdom en dus voor geleverde 
werk- of beleggingsprestaties (Veblen 1899) wordt niet alleen beconcurreerd door 
wedijver via tekenen van cultureel vermogen als smaak en culturele prestaties. Het is 
moeilijk om dit als 'nouveau cheap' aangeduide verschijnsel hard te maken, maar als het 
optreedt, kan het vaste verband tussen status en dure consumptie erdoor worden 
ondermijnd. Anderzijds is het effect dat consumenten door dit gedrag meer geld 
overhouden, waarmee ze op andere terreinen meer kunnen consumeren. Mogelijk 
verschuift de statuscompetitie naar andere consumptieterreinen, zoals grote huizen en 
vakanties. 

Een verschijnsel dat met goede wil en verbeeldingskracht ook als teken van 
matiging en verzadiging kan worden gezien, is de (langzaam) groeiende vraag naar 
milieuvriendelijke produkten. In veel gevallen kopen consumenten dan immers evenveel 
voor meer geld. Voor 'groene stroom' bijvoorbeeld betalen huishoudens extra om (hun) 
elektriciteit op minder milieubelastende wijze te laten opwekken. Dergelijke voorbeelden 
van opofferingsgezindheid voor het milieu kunnen bovendien leiden tot matiging op 
andere gebieden." Doordat huishoudens meer betalen voor dezelfde hoeveelheid, houden 
zij minder geld over voor andere (milieubelastende) consumptie. Dit kan met enige 
interpretatievrijheid worden gezien als een vorm van matiging, als een bijdrage aan een 
verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. In wezen hebben dergelijke initiatieven echter 
niet direct met consumptiebeperking te maken. Het niveau van consumptie blijft intact, 
maar het belang van het milieu wordt naar voren geschoven en de terughoudendheid in 
het gebruik van het milieu groeit. De verandering van produktie in milieuvriendelijke 
richting kan bovendien aanknopingspunten bieden voor matiging omwille van het milieu 
doordat milieuvriendelijke produkten het milieubewustzijn ondersteunen en onder de 
aandacht houden. Bedrijven zetten milieuvriendelijkheid in als een middel om zich te 
onderscheiden en om te concurreren op een markt met kwalitatief hoogwaardige 
produkten. Zij doen dit niet zozeer onder druk van de acute vraag van consumenten. De 
afzet van produkten die zich speciaal door milieuvriendelijkheid onderscheiden groeit 
immers niet hard (Van Dishoeck & Santema 1994, 1995). Indirect zijn consumenten wel 
van invloed, want het imago van bedrijven is in het geding. De consumentenbond en 
milieuorganisaties, daartoe opgedragen door hun achterban van milieubewuste 
consumenten, oefenen druk uit. Via publieksacties en direct overleg met bedrijven en 

" Bij 'groene stroom' betaalt het huishouden extra om de hoeveelheid elektriciteit die het verbruikt op 
minder milieubelastende wijze te laten opwekken, bijvoorbeeld via windturbines of zonnecellen. Die 
hoeveelheid elektriciteit die op milieubelastende wijze werd opgewekt (veelal door het verbranden van 
fossiele brandstoffen) wordt dus vervangen door dezelfde hoeveelheid van een duurdere, milieuvriendelijke 
kwaliteit. De milieubelasting die gepaard gaat met consumptie wordt beperkt. 
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overheid zetten zij producenten en winkeliers onder druk om meer milieuvriendelijke 
Produkten te leveren. De wetenschap dat mogelijke acties van milieu-organisaties het 
imago van een bedrijf en produkt, en daarmee de verkoop kunnen schaden, en mogelijk 
toekomstige regelgeving door de overheid vormen overwegingen om preventief de 
produktie milieuvriendelijk te maken (ibid). 

Een verschijnsel dat de kansen voor matiging verslechtert en dat tevens een teken 
is van de geringe populariteit van matiging is het verstommen van pleidooien voor 
versobering. Het valt op dat milieu-organisaties en overheid steeds minder pleiten voor 
versobering of matiging. Een milieuorganisatie als Milieudefensie die altijd veel aandacht 
heeft besteed aan gedragsverandering benadrukte in het toekomstbeeld van duurzaam 
Nederland in 2030 dat versobering niet nodig was. Behoud van welvaart en zelfs enige 
welvaartsstijging zou mogelijk zijn. Ook de Kleine Aarde, een organisatie die zich in de 
traditie van Schumacher altijd erop heeft toegelegd de achterban te inspireren tot en te 
informeren over milieuvriendelijke, eenvoudige levensstijl, besteedt meer aandacht aan 
technologische vernieuwing en distantieert zich enigszins van de eerdere, op 
kleinschaligheid en soberheid gerichte benadering. Er heerst bijna een luid zwijgen over 
'een stapje terug', omdat dit niet meer haalbaar lijkt. Deze ontwikkeling draagt eraan bij 
dat de mogelijkheid van consumptiebeperking verder buiten beeld raakt. 

Op grond van de momentopname uit mijn onderzoek en aanvullende gegevens is 
geen voorspelling te doen. De overheersende teneur is wel dat er van de matiging zoals ik 
binnen de onderzoekshypothesen voor ogen had weinig tekenen zijn. Dat de 
milieubelasting door consumenten in industriële landen in de toekomst minder groeit of 
zelfs zal dalen is niet uit te sluiten, maar als sociaal-wetenschapper ben ik onbevoegd om 
dit te beoordelen. Het ziet er nu echter niet naar uit dat die eventuele daling 
toegeschreven kan worden aan matigende consumenten. Mogelijk verkeren industriële 
landen als Nederland nu in een fase van ecologische modernisering (Huber 1985) waarbij 
vooral de overheid en het bedrijfsleven aan zet zijn om te kijken in hoeverre zij 
efficiëntieverbetering en reductie van milieubelasting aan produktiezijde kunnen bereiken 
tegen concurrerend prijzen. Door schaalvoordeel is gedragsverandering door enkele 
producenten effectiever dan gedragsverandering door enkele consumenten. Aan 
produktiezijde heeft zich al in de milieuzorg een verschuiving voorgedaan van 'end of 
pipe' oplossingen naar geïntegreerd milieuvriendelijk produceren. Wellicht voltooien 
industriële samenlevingen eerst deze fase waarbinnen de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van milieuvriendelijk produceren zijn verkend en uitgebuit en duidelijk 
is geworden wat de noodzakelijke rol van consumenten is in het terugbrengen van de 
milieubelasting door consumptie. Mogelijk zullen ondertussen de verzadigingstendensen 
meer voet aan de grond hebben gekregen en zijn de milieuproblemen (ook voor 
consumenten) nijpender geworden. 
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5 Waarom consumptie maar blijft groeien 

Via hun consumptie en de keuzes die mensen in het algemeen en ook hoger opgeleiden 
hierbij maken, en door steeds meer en steeds nieuwe dingen te consumeren, geven ze 
uitdrukking aan centrale culturele waarden. Consumeren is sterk ingebed geraakt in onze 
maatschappij en vergroeid met onze manier van leven en samenleven. Deze paragraaf gaat 
in op een deel van de mogelijke verklaring waarom ook hoger opgeleiden niet vrijwillig 
hun consumptie matigen omwille van het milieu. De onderzoeksresultaten geven 
aanleiding om uitgebreider dan ik toe nu toe heb gedaan op basis van gebruikte en andere 
theorieën uiteen te zetten waarom consumptie zo belangrijk is. Op hoog en laag niveau in 
de samenleving ondersteunen en versterken tendensen het belang van consumptie. Deze 
tendensen overvleugelen ontwikkelingen in de richting van matiging en aanknopingspunten 
voor terughoudendheid. 

Het belang van de consumptieonderdelen die gepaard gaan met brandstofverbruik 
is niet alleen specifiek voor deze onderdelen, maar heeft ook te maken met algemene 
kenmerken van consumptie. Consumptie is in veel opzichten een verzamelterm. 
Consumptie heeft betrekking op zowel goederen als diensten, omvat zowel alledaagse, 
routinematige bestedingen als zeldzame uitgaven waarover kopers langer nadenken. Tot 
consumptie behoren zowel bestedingen gericht op plezier (vakantie bijvoorbeeld), op nut 
(wasmachine) als op een combinatie van beide (auto) en zowel noodzakelijk geachte, 
algemeen verspreide goederen en diensten (zoals een wasmachine) als luxe-consumptie die 
toeneemt met het stijgen van het inkomen (wasdroger). Ook heeft consumptie betrekking 
op uiteenlopende levenssferen waarbinnen verschillende overwegingen meespelen en 
diverse waarden centraal staan. De verschillen, die mensen ook ervaren, komen door het 
gebruik van één term niet zo aan het licht. In de alledaagse belevingswereld ervaren 
mensen echter consumptie in bepaalde opzichten ook als één categorie of domein. Het 
gaat altijd om de besteding van een schaarse hoeveelheid geld (en tijd). En steeds maken 
consumenten een keuze en gebruiken of genieten hun gekochte goed of dienst. 

Dat consumptie steeds maar blijft groeien, heeft te maken met het economisch 
betekenis en de economische belangen ervan. Wegens de economische betekenis wordt 
druk uitgeoefend op consumenten om steeds meer en steeds andere dingen te kopen. 
Daarnaast is ook de psychische, sociale en culturele betekenis van consumptie van belang. 
Consumptie kan niet zonder sociale en culturele legitimatie. Ik begin echter met de 
economische betekenis van consumptie, de belangrijkste. De economische belangen zijn 
het grootst of in ieder geval het machtigst. Bij aantasting van deze belangen komen 
mensen en machten het meest in het geweer. 
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economische belangen 

Het huidige economische belang van consumptie is historisch gegroeid. Als gevolg van 
maatschappelijke ontwikkelingen is vooral de laatste eeuwen en laatste decennia in onze 
samenleving de economische invloedssfeer belangrijker geworden. Het door Elias 
beschreven civilisatieproces vanaf de Middeleeuwen was niet alleen zoals ik in hoofdstuk 
twee aanhaalde een proces van toenemende matiging en zelfbeheersing. Niet alleen 
werden hoffelijke manieren belangrijker en werd het steeds gunstiger en gangbaarder om 
gevoelens en driften te temperen, maar ook werden in de loop van het civilisatieproces 
burgerlijke waarden invloedrijker. Elias beschrijft op de lange termijn in West-Europa 
met de burgerlijke lijn van het civilisatieproces, een proces van economisering (Elias 
1982 deel 11:239-345; Schmidt 1995:21). Vanaf de Middeleeuwen werd de macht van 
hovelingen en krijgers - die almacht hadden over horige boeren- betwist door de 
opkomende burgerij. Door verbeterde transportmogelijkheden, maar ook door toenemende 
veiligheid kon de handel opkomen. De adel hoefde niet te werken en liet zich daarop 
voorstaan, maar de macht van de burgerij groeide en het aanzien van werk steeg. 
Afkomst werd minder van belang en prestaties, economische macht en geld werden 
belangrijker. Werken, eerst een kenmerk van de armen, werd steeds meer een deel van 
ieders leven. Armoede werd een schande. Gedragstandaarden werden niet alleen van 
boven naar beneden overgedragen en nagevolgd door bredere lagen van de bevolking. Er 
voltrok zich ook een proces van nivellering, waarbij een kenmerk van de lagere strata, 
werken en geld verdienen, werd overgenomen. De verschillen tussen de hoogste en 
laagste bevolkingslagen werden kleiner. 

In het proces van economisering treden kenmerken naar voren die Elias in het 
civilisatieproces had waargenomen, waaronder een steeds algemenere, meeromvattende 
gelijkmatige zelfbeheersing en een steeds grotere neiging, noodzaak en capaciteit tot 
vooruitzien. Economisering kan als exponent van civilisering worden gezien (cf. Schmidt 
1995). Schmidt heeft de burgerlijke of economische lijn van het civilisatieproces 
uitgebreider beschreven. Hij onderscheidt in het lange termijnsproces van economisering 
drie fasen. In de eerste fase maakt de economische praktijk, de marktpraktijk opgang. 
Met toenemende arbeidsdeling, de verkoop van arbeidskracht en de opkomst van 
gespecialiseerde handelaren verzelfstandigde zich de economische sfeer. Er ontstond niet 
alleen een economische manier van handelen maar ook van denken. Als tweede fase 
onderscheidt Schmidt het ontstaan van een economische moraal en ideologie. Het belang 
van rijkdom moest worden aangetoond, verdedigd en gerechtvaardigd; daarvoor werd 
afkomst immers veel belangrijker geacht. In de derde fase is de economische wetenschap 
ontstaan: de wetenschap van de markt-economie. Het markt-economische handelen en 
denken werd in de economische wetenschap geïdealiseerd en gemodelleerd. Het 
vereenvoudigde, geïdealiseerde beeld dat de economische wetenschap erop nahoudt, 
verspreidde zich over meer levenssferen en sectoren in de samenleving. Ook de staat 
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werd geëconomiseerd (Schmidt 1995:13). Een economisch, vereenvoudigd beeld van de 
werkelijkheid is door instituten als de wereldbank en IMF ook aan de rest van de wereld 
opgelegd. 

Het in de vorige alinea in abstracte termen aangeduide, meer eeuwen omvattende 
proces van opkomst van de markt, de marktmoraal en de economische wetenschap moet 
in verband worden gezien met geleidelijke welvaartsstijging. Toegenomen produktiviteit 
in de landbouw maakte produktie van surplus mogelijk. Ook stijgende produktiviteit in 
ambachtelijke produktie maakte dat er steeds meer te verhandelen was. Toenemende 
veiligheid door veranderende omgangsvormen en monopolisering van geweld door de 
staat, maar ook betere transportmiddelen schiepen verdere voorwaarden voor handel. De 
aanvoer van Importprodukten via (koloniale) wereldhandel en technische verbeteringen en 
daarna industriële omwentelingen zorgen voor een groter aanbod van produkten. Door 
produktiviteits- en welvaartsstijging kon een steeds groter deel van de bevolking goederen 
kopen. De opkomst van de consumptiemaatschappij, omschreven als een samenleving 
waarin de meerderheid van de bevolking spullen koopt via de markteconomie, wordt door 
historici geplaatst in de zeventiende, achttiende eeuw (McKendrick 1982, Mukerji 1983). 
Huishoudens werden langzaamaan steeds minder autarkisch en gingen steeds meer 
goederen via de markt kopen. De consumptiemaatschappij breidde zich uit doordat een 
groter deel van de bevolking goederen ging kopen en doordat het aandeel gekochte 
goederen ten opzichte van het verbruik groeide. Door de uitbreiding van de 
consumptiemaatschappij werd status in de loop van de tijd steeds minder uitgedrukt in 
landbezit of het aantal bedienden, en meer in consumptiegoederen (Veblen 1899). 

De afgelopen eeuwen heeft het economiseringsproces zich voortgezet en is 
schaarste belangrijker geworden. Een economische denk- en handelwijze werd 
belangrijker in steeds meer domeinen van de samenleving. Deze economisering betekent 
in de woorden van de filosoof Achterhuis een uitbreiding van 'het rijk der schaarste', van 
het domein waarop de economische wetenschap met schaarste als fundamenteel 
uitgangspunt betrekking heeft. Volgens Achterhuis is met de economisering en 
welvaartsstijging, het tekort toegenomen. Hij schrijft dit toe aan de gelijkheidsideologie, 
die vanaf de zeventiende eeuw met denkers als Hobbes, Locke en Rousseau is 
opgekomen. Deze gelijkheidsideologie heeft volgens hem de voorwaarden voortgebracht 
voor 'mimetische begeerte'. Doordat mensen in principe eikaars gelijken zijn geworden, 
is de concurrentie en de drang om elkaar in materieel opzicht te evenaren of overtreffen 
sterker geworden. (Achterhuis 1988). Terwijl Achterhuis de groeiende betekenis van 
prestatie en concurrentie toeschrijft aan veranderende denkwijzen, legde Veblen vooral 
verband met de afnemende betekenis van landbezit en standen. Met de verminderde 
ongelijkheid in kansen kwam de prestatiemaatschappij op. De mogelijkheid en drang tot 
concurrentie groeide. Sociale concurrentie ging zich uiten via opzichtige consumptie. 
Consumptie staat voor een prestatie. In de toegankelijke prestigestrijd willen steeds meer 
mensen een hoger consumptiepeil bereiken Veblen 1899). 
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Een hedendaagse voortzetting van het proces vormt de uitbreiding van het rijk van 
de schaarste over steeds meer maatschappelijke sectoren als de gezondheidszorg, het 
welzijnswerk en de dienstverlening door de overheid (cf. Keat e.a. 1994). Een 
economische handelwijze, denkwijze en taal breidt zich uit over steeds meer 
maatschappelijke sectoren. Economisering is een voortschrijdend proces, maar verloopt 
niet altijd geleidelijk. In de huidige periode lijkt er sprake van sterke economisering. Zo 
kenmerken organisaties zonder winstoogmerk en onderdelen van de publieke sector zich 
door een steeds 'zakelijkere' en marktgerichtere handelwijze, die zich ook uit in 
economisch taalgebruik. In die termen levert de universiteit de produkten onderzoek en 
onderwijs. Een economische, berekenende denkwijze spreidt zich ook uit over het 
dagelijks leven. Steeds meer aspecten van het dagelijks leven worden in economische 
termen benoemd: zo spreken steeds meer mensen over investeren in relaties, en hebben 
het over wat een vriendschap kost en opbrengt (Schmidt 1991). Niet alleen de wijze van 
praten, maar ook van denken en doen wat betreft vriendschappen en relaties wordt meer 
economisch gericht. Mensen worden zich steeds meer bewust van de keuze die ze kunnen 
maken ook in persoonlijke betrekkingen en hebben een berekenende houding in het 
continueren of afbreken van affectieve betrekkingen. 

Momenteel is de economisering duidelijk zichtbaar in de verdere uitbreiding van 
de consumptiemaatschappij. Steeds meer goederen en diensten worden tot koopwaar, er is 
een voortdurend proces van commoditization. Door commercialisering wordt in steeds 
meer levenssferen en domeinen van de samenleving de invloed van commercie en in het 
bijzonder consumptie groter. Momenteel is de vrijetijdsbesteding een sector en levenssfeer 
die steeds 'consumptie-intensiever' wordt, bijvoorbeeld wat betreft vakanties, 
sportartikelen en geluidsapparatuur (Beckers 1994). Commercialisering en 
commoditization doen zich bijvoorbeeld ook gelden op terreinen die voorheen niet 
gecommercialiseerd waren, zoals in musea, bij milieuorganisaties, op televisie en op 
straat. Zo overtreft in musea soms de drukte in de winkeltjes met reprodukties, souvenirs 
en boeken de belangstelling in de tentoonstellingszalen. Dit duidt er niet alleen op dat 
mensen bereid zijn te kopen, maar ook dat genieten steeds meer met kopen gelijk is 
komen te staan. Ook natuur-en milieuorganisaties bieden hun leden clubartikelen aan. 
Commercialisering is ook zichtbaar in de massamedia en op straat. Televisie-omroepen 
zijn afhankelijk van kijkcijfers. Daarvan is afhankelijk of adverteerders reclame willen 
maken voor de verkoop van hun produkten. Reclamegeld is een steeds belangrijkere bron 
van inkomsten. Ook de openbare ruimte wordt steeds meer aan adverteerders verkocht. 
Adverteerders plaatsen reclamezuilen en huren bushaltes, waardoor op allerlei manieren 
reclame en dus de propaganda voor consumptie toeneemt. 

Terwijl produktiviteitstijging producenten ertoe aanzet om nieuwe economische 
activiteiten te ontwikkelen en nieuwe markten te zoeken, bevorderen ook specifieke 
hedendaagse politieke omstandigheden en ontwikkelingen verdere commercialisering. Zo 
schrijft regelgeving in het kader van de Europese eenwording voor om vrije 
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(internationale) concurrentie mogelijk te maken op gebieden die (tot voor kort) nog 
nationale monopolies kenden. Op gebieden als openbaar vervoer, energieleverantie en 
telefonie is hierdoor een opbloei van commerciële activiteit te zien. Ook nationaal is het 
de tendens om een deel van de diensten die de overheid uitvoert te privatiseren. Op 
verschillende wijzen wordt dus marktwerking gestimuleerd en breidt de markt-economie 
zich uit. Het uiteenvallen van het communistische blok sinds eind jaren tachtig heeft de 
omvang van de vrijemarkt-economie geografisch uitgebreid, maar dat niet alleen. De 
kapitalistische markteconomie is erdoor ook in de praktijk het enige economische model 
geworden. Hierdoor zijn ook binnen westerse kapitalistische landen de ideologische 
verschillen verkleind. In de Nederlandse politiek worden al jaren geen ideologische 
debatten meer gevoerd en is sinds 1994 een socialistisch-liberale coalitie mogelijk die 
voorheen voor onmogelijk werd gehouden. De observatie van de Britse antropoloog 
Daniel Miller dat regeringen steeds meer dienstverleners zijn geworden aan consumenten 
en producenten en de politiek steeds meer een aanhangsel van de moderne economie 
(Miller 1995: 12) lijkt ook op Nederland van toepassing. 

Op grond van allerlei economische ontwikkelingen is niet alleen af te leiden dat 
consumptie belangrijker wordt, maar ook dat consumenten machtiger worden. De 
winstmarges van detaillisten worden kleiner en de absolute prijzen van allerlei goederen 
gaan omlaag. Consumenten kiezen in veel gevallen voor de laagste prijzen. Ze scheppen 
er een eer in goederen te kopen tegen de laagste prijs en wedijveren daarin met elkaar. 
Aan de kant van producenten en handelaren is er sprake van schaalvergroting en verticale 
integratie. Schaalvergroting is nodig om de prijzen te laten dalen en via lage prijzen te 
kunnen concurreren. Verticale integratie maakt het mogelijk snel te reageren op 
veranderingen in de vraag van de consument. Hierdoor is de macht verschoven van 
producenten naar consumenten. De gevolgen van deze machtsverschuiving zijn echter niet 
noodzakelijk door consumenten bedoeld en gewenst. Ze kunnen er in de hoedanigheid van 
werknemers en producenten ook het slachtoffer van zijn (Miller 1995). 

Zowel consumenten, in hun andere rol van ondernemers of werknemers, als de 
overheid zijn afhankelijk van economische groei en de daaruit voortkomende uitbreiding 
van de consumptiemaatschappij. Ondernemers zijn van groei afhankelijk voor winst, 
werknemers voor een baan en inkomen en de overheid voor belastingopbrengsten en om 
de werkgelegenheid veilig te stellen. Produktiegroei werd een eeuw geleden nodig geacht 
om in industriële landen de armoede te bestrijden en een groeiende bevolking te voeden. 
Nu wordt in de welvaartssamenleving groei nog steeds algemeen nagestreefd. 
Economische groei is steeds meer gaan gelden als indicator voor een gezonde samenle
ving en economie.12 Vooral tijdens recessies blijkt volgens Galbraith dat produktiegroei 

Sinds kort komen er steeds meer bezwaren tegen 'economische groei' die wordt afgemeten aan de 
groei van het Bruto Nationaal Produkt. De kritiek is zowel afkomstig van mensen uit de milieubeweging, 
wetenschap als ambtenarij (cf. Hueting 1974, 1990). De kritiek is dat in het BNP allerlei externe kosten, 
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plaatsvindt vanwege winst, werkgelegenheid en (internationale) concurrentie en niet 
zozeer om de produkten. De afzet daarvan wordt echter gestimuleerd door een serie 
cruciale mechanismen in ons economisch systeem, door Galbraith aangeduid als het 
dependence effect: 'As a society becomes increasingly affluent, wants are increasingly 
created by the process by which they are satisfied. (..) Increases in consumption, the 
counterpart of increases in production, act by suggestion of emulation to create wants. 
Expectation rises with attainment. Wants thus come to depend on output (Galbraith 
1984:131)'. De stimulerende werking van produktiegroei op de vraag van consumenten 
wordt nog versterkt met 'verborgen verleiders'. Reclame en marketing suggereren 
wedijver onder consumenten en wakkeren deze aan (cf. Packard 1957). Tevens is 
produktie- en welvaartsgroei in geïndustrialiseerde landen een uitweg waarmee het 
verdelingsprobleem wordt omzeild. Door expansie blijft het gemiddelde huishouden erop 
vooruit gaan en is inkomensverdeling minder een strijdpunt. Bij groeiende produktiviteit 
en stijgende lonen hebben mensen namelijk meer oog voor hun persoonlijke vooruitgang 
en zijn minder geneigd anderen te benijden (Galbraith 1984:67-82; Fallers 1977) 

Onder invloed van ondernemers die nieuwe markten zoeken schrijdt 
commercialisering (en commoditization) voort en vindt onbedoeld ook culturele 
verandering plaats. Producenten en handelaren proberen tegemoet te komen aan de soms 
nog latente vraag van nieuwe koopkrachtige bevolkingscategorieën en leveren goederen of 
diensten die passen binnen nieuwe culturele ontwikkelingen. Ze zijn altijd op zoek naar 
een 'gat in de markt'. Commerciële drijfveren kunnen daarbij -onbedoeld- bijdragen aan 
de emancipatie van subculturele denkbeelden, gedragingen of groepen. Consumptie en 
commercie kan een belangrijke drager zijn van culturele verandering. Consumptieartikelen 
kunnen symbolen zijn van bepaalde groepen of denkbeelden en commerciële activiteiten 
kunnen culturele verandering versterken. Zo heeft consumptie een belangrijke rol in de 
verspreiding van het New Age gedachtengoed en heeft commercialisering een belangrijke 
hand gehad in de emancipatie van homo's. Milieubewustzijn blijft mede onder de 
aandacht door het aanbod van produkten met een milieuvriendelijk label en wordt verder 
bevorderd via massale reclame-achtige campagnes. Commerciële activiteiten kunnen 
subculturele, perifere denkbeelden, gedragingen en groepen doen verschuiven naar het 
centrum van de aandacht. Toen homo's en New Age-aanhangers een koopkrachtige markt 
van voldoende grootte gingen vormen, werden zij met produkten bediend. Vervolgens 
vinden leveranciers (adverteerders) hen belangrijker en krijgen hun levenswijze en 
opvattingen meer aandacht in de massa-media. Dit soort commercialisering ondersteunt de 

zoals de milieuschade niet verdisconteerd zijn. Het in het Brundtland-rapport van de VN geïntroduceerde 
begrip duurzame ontwikkeling stelt daarentegen randvoorwaarden aan economische groei. Alleen 
economische groei die het voor de bevolking van niet-geïndustrialiseerde landen en toekomstige generaties 
mogelijk maakt om op eenzelfde welvaartspeil te leven voldoet aan de voorwaarden voor duurzame 
ontwikkeling. Terwijl de huidige vorm van economische groei wordt bekritiseerd, wordt de groei zelf niet 
ter discussie gesteld. 



culturele betekenis van consumptie en consumptiegroei. 

Tot nu toe heb ik me geconcentreerd op de economische belangen die verbonden 
zijn met economische groei en consumptiestijging. De belangen zijn divers. De laatste 
eeuwen zijn de economische denk- en handelwijzen belangrijker geworden in onze 
samenleving, en dat geldt ook voor de principes die bij consumptie horen. Marktprincipes 
zijn doorgedrongen in steeds meer maatschappelijke sectoren en onderdelen van het 
dagelijks leven. De mogelijkheden voor consumenten om te kiezen uit goederen en 
diensten geldt op steeds meer terreinen. Die consumptiegroei heeft op zijn beurt culturele 
effecten. Consumptiegroei is zodanig economisch ingebed in onze hedendaagse 
samenleving, dat deze moeilijk te stoppen is. Het groeimodel is bovendien de enige visie 
op het economisch functioneren die voor handen is. 

psychische, sociale en utilitaire betekenissen van consumptie 

Mensen zoeken niet alleen nieuwe vormen van geldbesteding omdat er vanwege 
economische belangen druk op hen wordt uitgeoefend, maar ook omdat ze daartoe zelf 
drang hebben vanuit hun behoeften aan prikkels, zelfexpressie en betekenisgeving. De 
psychische en symbolische betekenissen van consumptie zijn gedeeltelijk al aan de orde 
geweest. De behoefte aan steeds nieuwe consumptiegoederen is wel verklaard door te 
wijzen op de menselijke behoefte aan stimuli (Scitovsky 1976, Simmel 1911) In het 
bijzonder nieuwe consumptie komt tegemoet aan de psychische behoefte aan verandering 
en prikkels. In onderzoek naar de milieuproblematiek, zoals naar voren kwam bij de Raad 
voor Milieubeheer, wordt er te vaak alleen vanuit gegaan dat mensen consumeren om 
utilitaire behoeften te vervullen. Mensen consumeren ten dele om ongemak en tekort 
(honger, kou etcetera) te bestrijden. Als zij daarin slagen bereiken ze een comfortabel 
leven. Hiernaast consumeren mensen vanuit een psychische behoefte aan prikkels. 
Nieuwheid en variatie schenken geen comfort maar plezier. Een gelijkmatig 
consumptiepatroon waarbij mensen warmte noch kou, honger of andere prikkels ervaren 
is wel comfortabel, maar niet stimulerend. Alles wat gewoon, routineus is geworden 
prikkelt niet meer en geeft geen plezier. Dit soort conclusies trok Scitovsky toen hij 
probeerde te verklaren waarom in de Verenigde Staten in de jaren zeventig ondanks het 
hoge consumptieniveau onvrede heerste. Hij concludeerde dat Noordamerikanen minder 
dan Europeanen consumeren om het plezier en meer vanwege comfort. Amerikanen geven 
minder uit aan zaken die zintuiglijk plezier kunnen verschaffen, zoals voedsel, bloemen 
en recreatie dan Europeanen. Ze geven meer uit aan allerlei zaken die dagelijks comfort 
verschaffen, dat is niet meer prikkelend. Met het huidige hoge comfortabele 
consumptieniveau waarin stress (van honger, koude en ongemak) is gereduceerd, zoeken 
mensen prikkels in allerlei spannende, verrassende nieuwe consumptiegewoonten. 

Consumptiegoederen stimuleren behalve de zintuigen ook de fantasie. Een 
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belangrijk aspect van consumptie is dat mensen ernaar verlangen en erover fantaseren. Ze 
zien uit naar zaken die ze (nog) niet hebben (gedaan). Dat verlangen is verbonden met 
fantasieën en dromen. Droombeelden spelen een belangrijke rol in reclames. Omdat 
goederen zelf nooit die dromen kunnen verwezenlijken, blijft het verlangen naar nieuwe 
goederen bestaan. Dat verlangen naar onbereikbare zaken is volgens Britse socioloog 
Colin Campbell even oud als het kapitalisme. Hij gaat terug naar de achttiende eeuw en 
daarvóór om de achtergronden van het verlangen naar consumptiegoederen beter te 
begrijpen. Weber verklaarde met zijn these over het protestantisme wel de opkomst van 
de kapitalistische produktiewijze maar niet de opkomst van de consumptie. Volgens 
Campbell vormden echter verschillende stromingen binnen en naast het protestantisme ook 
een gunstig klimaat voor een kapitalistische wijze van consumeren. 

Het consumeren kwam typisch genoeg juist sterk op in calvinistische landen met 
een zuinigheidsmoraal en in de middenklasse die ook het sterkst deelnam aan produktie. 
De eerste consumptiegoederen die via de markt geleverd werden, waren bovendien 
veeleer frivoliteiten dan gebruiksvoorwerpen. Protestantisme is (daarom) geen synoniem 
voor ascetisme. Het speelde niet alleen een rol bij de bevordering van spaarzaamheid en 
vlijt bij ondernemers, maar bevorderde ook onbedoeld de kooplust. Het protestantisme 
stimuleerde namelijk de ontwikkeling van het geweten en een innerlijke wereld. Mensen 
werden aangespoord om te reflecteren op hun eigen handelen. Individuen leerden een 
eigen gedachtenwereld te creëren waarin ze zich konden terugtrekken. Vanuit die 
innerlijke wereld gingen mensen verlangen naar zaken die (nog) buiten hun bereik lagen. 
Na het puritanisme maakten het Sentimentalisme en de Romantiek wegen vrij voor de 
nadruk op de innerlijke wereld en het gevoel. Het ging daarbij niet altijd om het uiten van 
gevoel, maar ook om het koesteren en zelf onderzoeken ervan, het zwelgen in verdriet of 
griezelen voor de dood. Aan de opkomst van de romans vooral binnen de middenklasse, 
is te zien dat mensen leerden zich te verplaatsen in een fantasiewereld. Ze leerden te 
verlangen naar zaken die niet aanwezig waren. Campbell ziet romans als voorlopers en 
wegbereiders van een grotere categorie consumptiegoederen. De cultivering van het 
mijmeren en dagdromen zou ook de voorwaarden hebben geschapen voor het fantaseren 
over mogelijk te kopen goederen. 

De protestantse waarden vlijt en zuinigheid golden vooral voor mannen. Mannen 
waren vooral actief in de produktie. Vrouwen stonden meer onder invloed van het 
Sentimentalisme met de nadruk op gevoelens. Waarom dromen zich juist richtten op 
goederen maakt Campbell niet echt duidelijk. Hij probeert vooral te verklaren waarom 
onder invloed van geestelijke en culturele stromingen juist op dat moment en juist bij de 
ondernemende middenklasse koopkracht kon leiden tot kooplust. 

Het protestantisme had ondanks zijn moraal gericht tegen verspilling en luiheid 
onbedoeld een bevorderend effect op consumptie, zo betoogt Campbell. Op soortgelijke 
manier ziet Campbell dat het verzet van de hippies in de jaren zestig, zeventig van deze 
eeuw onbedoeld een stimulerend effect had op consumptie. Hippies richtten zich tegen het 
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gezapige, comfortabele karakter van de consumptiemaatschappij, maar genoten onderwijl 
uitgebreid van seks, drugs en alcohol. Zij benadrukten genot en gaven daarmee onbedoeld 
de consumptiemaatschappij weer een impuls. Volgens Campbell valt intensief consumeren 
in tijd en plaats vaak samen met romantische stromingen. Waarschijnlijk geven in de 
geschiedenis en in een mensenleven het streven naar comfort en het zoeken naar prikkels 
en genot (bijvoorbeeld via bewust consumeren) beurtelings en tegelijkertijd een impuls 
aan consumptie.13 

Veranderende consumptie vormt niet alleen een prikkeling voor de zintuigen en de 
fantasie, maar ook een mogelijkheid tot expressie. In industriële landen zijn mensen eraan 
gewend geraakt zich steeds meer via consumptie uit te drukken. Miller gebruikt Hegels 
term 'objectivering' om aan te geven dat mensen hun innerlijke leven veruiterlijken. 
Objectivering houdt in dat mensen iets voortbrengen en dat erkennen als hun eigen 
voortbrengsel en iets vreemds buiten henzelf. Vervolgens proberen zij die vervreemding 
op te heffen door het object weer eigen te maken. Objectivering impliceert de 
mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. In deze betekenis objectiveren mensen zich 
door te werken en ook, steeds meer zelfs, door te consumeren. Ze drukken zich uit en 
ontplooien zich immers via werk en consumptie. Van die twee draagt consumptie volgens 
Miller de beste mogelijkheid in zich om onvervreemdbare cultuur voort te brengen. Bij 
consumptie speelt de eigen keuze een grotere rol en is er meer vrijwilligheid (Miller 
1987).14 

Doordat consumptie belangrijker geworden is in alle sectoren en levenssferen, 
ontwikkelen mensen zich steeds meer via consumptie. Mensen ontwikkelen zich 
geestelijk, politiek, via hun werk, hobby's, sociale relaties etcetera, en op bijna al deze 
gebieden wordt consumptie belangrijker. Eerder werd al New Age genoemd als voorbeeld 
van een vorm van geestelijke ontwikkeling waarbij mensen veel geld besteden aan 
boeken, goederen en cursussen en ik noemde de emancipatie van homo's en het groeiend 
milieubewustzijn dat mensen mede met behulp van allerlei goederen ontwikkelen. 
Consumptie wordt wel gezien als iemands verlengstuk, in psychologische termen als 
extended self (Belk 1988). Consumptie is een uitbreiding en uitdrukking van iemands 
identiteit. Mensen geven door goederen (en diensten) te kiezen, te kopen en te gebruiken 
uiting aan hun zichzelf, hun ontwikkeling en hun beslommeringen. Als mensen hun 

1 Het ontwikkelen van een innerlijke wereld kan ook worden gezien als onderdeel van het 
beschavingsproces, waarbij mensen zich onder sociale druk steeds meer gingen beheersen en een groter deel 
van hun gevoelswereld niet meer toonden. Die gevoelswereld werd onderdeel van het geweten. Terwijl 
binnen de civilisatietheorie de ontwikkeling van een innerlijke wereld en een geweten vooral wordt 
toegeschreven aan het langer worden van de ketens van onderlinge afhankelijkheid, benadrukt Campbell de 
rol van geestelijke stromingen als het Protestantisme, Sentimentalisme en de Romantiek. 

14 De studie van Daniel Miller over moderniteit op Trinidad biedt een levendig beeld van de manier 
waarop mensen met behulp van snel veranderende consumptiegoederen zichzelf uitdrukken, hun culturele 
identiteit uiten en zichzelf sociaal positioneren (Miller 1994). 
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ontwikkeling uitdrukken via consumptie, roept dat de vraag op naar veranderende 
consumptie waarmee mensen bijvoorbeeld hun nieuwe hobby of hun oude hobby op een 
hoger niveau kunnen uitoefenen. 

Met een veranderend aanbod van produkten en diensten tonen mensen in een 
veranderende samenleving wie ze zijn en tot welke groep ze wel en niet willen horen (cf. 
Douglas 1979; Bourdieu 1989). Ze kiezen de kleding, hobby's, het vervoermiddel en huis 
dat hen aanstaat en bij hen past. Consumptie is in een snel veranderende materiële wereld 
met een veranderende sociale structuur een geëigend middel voor mensen om hun 
voorkeur en identiteit uit te drukken. Consumptie biedt mensen de gelegenheid steeds 
weer nieuwe keuzes te maken. Verandering van sociale positie kunnen mensen uiten en 
bevorderen via consumptieverandering. In principe kan consumptieverandering ook de 
vorm hebben van matiging of onthouding van bepaalde consumptie, zoals bij het roken, 
maar in de regel heeft de consumptie van nieuwe dingen meer aantrekkingskracht en is 
het niet-consumeren van bepaalde oude dingen vooral het gevolg. De sociale, distinctieve 
functie van consumptie bevordert de vroegtijdige veroudering van consumptieartikelen. 
Goederen raken in onbruik en worden vervangen als ze nog wel de materiële functie 
vervullen, maar niet meer de gewenste sociale betekenis hebben. 

Consumptie is dus niet alleen economisch, maar ook cultureel centraal komen te 
staan in onze samenleving. De algemene eigenschappen van consumptie, de mogelijkheid 
te kiezen, de vrijheid en flexibiliteit, zijn belangrijke, typische kenmerken geworden van 
de moderne industriële samenleving. Iedereen is ook wel eens consument. Mensen willen 
steeds meer, dat wil zeggen steeds vaker en in steeds meer domeinen de rol van 
consument hebben. Mensen willen steeds meer kunnen kiezen. De mogelijkheid om alle 
bestaanbare goederen en diensten te kopen -via de markt- is het resultaat van een 
moderniseringsproces waarin geld een belangrijke rol speelde (Simmel 1900). Simmel 
beschreef in het begin van deze eeuw hoe, vooral in de stedelijke samenleving, geld 
mensen vrijheid verschaft en een mogelijkheid biedt tot gelijkheid. Geld maakt het 
mogelijk onpersoonlijke relaties te hebben die niet beheerst worden door sociale 
verplichtingen. Geld benadrukt de inwisselbaarheid van goederen. Geld maakt de-
traditionalisering mogelijk. Door commercialisering en uitbreiding van de 
consumptiemaatschappij krijgen mensen steeds meer met consumptie te maken. Ze 
worden bedrevener consumenten die de vaardigheid hebben om te kiezen, keuzes te 
herzien etcetera. Consumeren en winkelen zijn zodanig belangrijke, veelvoorkomende 
gedragingen geworden, dat ze zelfs in overdrachtelijke zin worden gebruikt om modern 
gedrag in andere situaties te beschrijven. Zo zijn mensen consumenten op het gebied van 
onderwijs of godsdienst, als zij individueel precies hun keuze maken en zonder langdurige 
verplichtingen of verbintenissen aan te gaan. Vrijheid is een centrale waarde in onze 
maatschappij. Consumptie is flexibel en in hoge mate individueel. Iedere dag kunnen 
mensen gedeeltelijk nieuwe keuzen maken. Persoonlijke loyaliteiten en routines kunnen 
worden opengebroken. De waarden vrijheid en individualiteit worden door de moderne 
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consumptiemaatschappij voortgebracht en versterkt. Tevens is het streven naar nog meer 
vrijheid een drijvende kracht achter de uitbreiding van de consumptiemaatschappij. 

Door de uitbreiding van de consumptiemaatschappij is de aanwezigheid van 
consumptie niet alleen gegroeid als culturele gedragsvorm, maar nadrukkelijk ook 
materieel in de hoeveelheid goederen. De materiële cultuur is vooral na WO II enorm 
uitgebreid en dringt zich aan ons op. Behalve speciaal ontwikkelde en geproduceerde 
consumptiegoederen doen goederen afkomstig uit de sfeer van produktie en werk hun 
intrede in huishoudens. De geschiedkundige Mukerji gaat terug naar de periode voor de 
opkomst van de consumptiemaatschappij, de zestiende eeuw om aan te tonen hoe nieuwe 
produktiewijzen ook hebben bijgedragen aan de opkomst van consumptie. Handel en 
nieuwe kapitalistische produktiewijzen brachten de middelen voort voor een materiële 
omwenteling en het ontstaan van materialisme. De beschikbaarheid van goederen en het 
gebruik ervan leidde tot gewenning en gehechtheid aan goederen (marters). Nieuwe, in 
produktie gebruikte voorwerpen en technieken, werden ook gebruikt als 
consumptiegoederen of om consumptiegoederen voort te brengen. Zo droeg de drukkunst 
via prenten, landkaarten en boeken aan handel, produktie èn consumptie bij, net als 
momenteel computers zowel in het werk als door consumenten worden gebruikt. Nieuwe 
produktiewijzen hebben dus ook de drang tot consumeren vergroot. 'Once it [material 
culture] is produced, it is part of the world in which people must function (at least until it 
is destroyed or replaced with other goods) and to which they must adapt their behavior. 
That it can be both a physical and symbolic constraint gives material culture a particular 
power over human action (Mukerji 1983:15). Goederen roepen materialisme op. De 
uitbreiding van materiële cultuur brengt gewenning teweeg en schept samen met een 
zekere stand van techniek de voorwaarden en behoeften om de materiële cultuur verder 
uit te breiden en uit te bouwen. Mensen kunnen steeds vaker problemen oplossen of 
activiteiten ondersteunen met dingen en zij voelen zich zo minder afhankelijk van andere 
mensen. Het materialisme is ook bevorderd doordat zich in het kielzog van 
produktiewijzen en -middelen materialistische waarden hebben verspreid, zoals een 
berekenende levenswijze. Een calculerende houding kan evenals kapitaalgoederen en 
consumptiegoederen worden gezien als culturele vorm èn economische variabele. 
Materialistische waarden vormen een grond voor de continuering van het kapitalisme. 

Sinds mensenheugenis gebruiken mensen voorwerpen om zich te voeden, te 
beschermen, te vermaken, om te wonen en om hun overige behoeften te vervullen. 
Vooral sinds de opkomst van de consumptiemaatschappij en welvaartsmaatschappij is de 
hoeveelheid goederen en diensten waarmee mensen hun behoeften vervullen enorm 
toegenomen. Het gaat voor een groot deel om 'oude' behoeften ofwel basisbehoeften, 
zoals voeden, wonen en wassen, die hiermee op een snellere, gemakkelijkere of meer 
hoogwaardige manier worden vervuld (cf. Baudet 1986). Consumptiegoederen stellen 
mensen in staat meer te bereiken, ervaren en presteren dan ze zonder die 
consumptiegoederen zouden kunnen. Met behulp van apparaten en voertuigen in 
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combinatie met brandstoffen (en andere energiedragers) kunnen mensen meer verrichten 
dan zonder. Hun mogelijkheden worden vermenigvuldigd. Daarom kan consumptie ook in 
niet-psychologische zin worden gezien als extended self. Nieuwe varianten van 
consumptiegoederen kunnen daarbij functies beter vervullen dan de oude produkten. 
Nadat consumenten zijn verleid door de mogelijkheden die consumptiegoederen hen 
bieden, en eraan gewend en erop ingesteld zijn geraakt, zullen ze geneigd zijn verbeterde 
versies van produkten die functies nog beter of sneller vervullen of meer mogelijkheden 
verschaffen, te kopen. Ze worden hiertoe gestimuleerd door wat ze bij anderen zien, 
volgens de in deze studie al herhaaldelijk behandelde mechanismen. Met de groei en 
verandering van consumptie ontstaan bovendien nieuwe ongemakken, die zoals de 
geschiedenis leert vaak weer worden bestreden met nieuwe goederen en diensten. Veel 
consumptie is gericht op het bestrijden van pijn en ongemakken en wat mensen als 
ongemakkelijk of pijnlijk ervaren verschuift. 

Teruggrijpend op eerder behandelde aspecten worden nu specifieker de functies, 
betekenissen en eigenschappen van auto's, vliegreizen en elektrische apparaten bekeken en 
wordt verklaard waarom ook juist deze consumptie belangrijk is voor hoger opgeleiden. 
De tot nu toe behandelde betekenissen en kenmerken van consumptie gelden ook voor 
consumptie die met brandstofverbruik gepaard gaat. 

het bezitten en gebruiken van personenauto 's 

Het bezit en gebruik van de personenauto vervult verschillende functies en komt tegemoet 
aan de diverse wensen en dromen. Alhoewel de rol van auto in de loop van deze eeuw is 
veranderd, zijn die wensen grotendeels onveranderd gebleven. In de historische 
monografie over de auto getiteld Die Liebe zum Automobil zijn deze functies en 
betekenissen geïnventariseerd. Mede aan de hand van reclames voor auto's en fragmenten 
uit de Duitse 'Autokampioen' interpreteerde Wolfgang Sachs de wensen waaraan de auto 
moest en moet beantwoorden. Aan het begin van deze eeuw, toen weinigen een auto 
hadden, konden autobezitters zich met hun wagen van anderen verwijderen en distanti
eren. De auto verschafte aan een kleine groep 'exclusieve heerschappij over ruimte en 
tijd'. Deze exclusiviteit verdween met de uitbreiding van het autobezit. Tussen 1960 en 
1970 raakten bijna alle huishoudens geautomobiliseerd. De mogelijkheid om afstand te 
nemen van anderen gold alleen voor degenen met een snellere auto. De mogelijkheid tot 
snelle verplaatsing over groter afstand leidde niet alleen tot nieuwe mogelijkheden, maar 
ook tot nieuwe verwachtingen en verplichtingen. Sinds de verbreiding van het autobezit 
worden mensen vaker op ver familiebezoek verwacht. De opkomst van de auto heeft aan 
veel ruimtelijke en culturele veranderingen bijgedragen. Zo droeg de vestiging van allerlei 
voorzieningen buiten de bebouwde kom bij tot de verplaatsingsdwang. Ook heeft de auto 
bijgedragen aan de individualisering. Automobilisten kunnen tamelijk onafhankelijk van 
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anderen gaan en staan waar ze willen. 
Autobezit is minder exclusief geworden, maar komt nog wel aan andere wensen 

tegemoet. Automobilisten ervaren in een wagen een zelfbestuurde kracht die hun eigen 
fysieke kracht te boven gaat. De auto prikkelt door zijn snelheid de zintuigen. Door deze 
fysieke eigenschappen symboliseert de auto snelheid en vooruitgang. De auto geeft een 
gevoel van autonomie en privacy dat de trein niet kan geven. Naast de vervuiler van vele 
praktische functies en mogelijkheden is de auto een dankbaar object waarop mensen veel 
droombeelden projecteren. Auto's komen tegemoet aan verlangens naar vrijheid, 
distinctie, distantie, autonomie, macht en prestige. Het ideaal van vrijheid dat veel 
mensen aan de auto koppelen is in gebieden met files en parkeerproblemen weliswaar 
steeds meer een illusie, maar vormt nog steeds een belangrijke motivatie voor aanschaf 
(Sachs 1984). 

Met een auto kunnen mensen verder komen en meer doen dan zonder. De auto 
maakt het mogelijk afstanden te overbruggen en daardoor afstand te nemen. Een 
belangrijk kenmerk van de auto is dat deze de actieradius en het potentieel van mensen 
vergroot. Een auto is multifunctioneel. De auto is een intermediair bij de vervulling van 
uiteenlopende behoeften. Deze multifunctionaliteit of flexibiliteit van personenauto's 
maakt uiteenlopende activiteiten mogelijk: een bezoek aan familie, de supermarkt, theater 
of de bossen. Het is duidelijk dat deze activiteiten bijdragen aan de vervulling van diverse 
waarden. Hoger opgeleiden bezoeken vaker dan anderen het theater, wandelen meer in 
het bos en nemen meer deel aan cursussen. Voor deze activiteiten wordt vaak de auto 
gebruikt. Ook wonen hoger opgeleiden vaker ver van hun werk, dat meer gespecialiseerd 
is en hebben zij vaker een partner met een baan op een andere plek. Hoger opgeleiden 
verhuizen in hun leven gemiddeld meer, onder andere vanwege studie. Om vrienden te 
bezoeken en andere contacten met gelijk geïnteresseerden te onderhouden moeten zij vaak 
langere afstanden afleggen. Hun smaak is meer ontwikkeld, daarom zullen ze eerder een 
bijzondere tentoonstelling, voorstelling of uitvoering bezoeken in Brussel of Amsterdam, 
dan in de buurt in de provincie. De auto geeft bovendien de mogelijkheid veel van dit 
soort activiteiten naast elkaar te ondernemen. Het is gerespecteerd om veelzijdig 
ontwikkeldte zijn, met een breed repertoire aan interesses en activiteiten. Het is kortom 
duidelijk dat, mede afhankelijk van de plaats waar men woont, de auto een belangrijk 
middel kan zijn om aan een prestigestrijd, zoals Bourdieu die heeft geschetst, deel te 
nemen. Het lijkt erop dat hoger opgeleiden, meer dan anderen, de auto vooral zien als 
middel en ook eerder voor autotypes kiezen waarbij de gebruikswaarde voorop lijkt te 
staan. Minder hoog opgeleiden lijken eerder autotypes te kopen die luxe of snelheid 
uitstralen. De auto-keuze heeft veel met het zelfbeeld van mensen te maken. Ook voor 
hoger opgeleiden is het autotype een belangrijke drager van hun identiteit. Ondertussen 
kopen zij geen kleinere auto noch rijden ze minder. 
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het reizen per vliegtuig 

Ook reizen per vliegtuig is een middel bij de vervulling van uiteenlopende behoeften. Het 
gebruik van dit vervoermiddel is multifunctioneel, en flexibel. Met het vliegtuig worden 
afstanden afgelegd voor zakelijke, sociale en toeristische doeleinden. Met geen ander 
vervoermiddel kunnen zulke lange afstanden in korte tijd worden overbrugd. De 
toenemende vraag naar vliegreizen past in een wereld waarin verschillen steeds kleiner 
worden. Door verschillende al eerder behandelde economische en politieke 
ontwikkelingen worden verschillen binnen Europa en op wereldschaal kleiner. Met 
communicatiemiddelen zoals telefoon, fax en computers kunnen mensen in verschillende 
delen van de wereld gemakkelijker met elkaar in contact treden. Dit maakt de behoefte 
om elkaar in levende lijve te ontmoeten eerder groter dan kleiner. Het vliegverkeer draagt 
bij aan het kleiner worden van de wereld. Andersom doen schaalvergroting en 
globalisering de vraag naar vliegreizen toenemen. Het vliegen zelf wordt in tegenstelling 
tot autorijden minder als plezierig ervaren. Reizen per vliegtuig geeft minder comfort, 
privacy en vrijheid; het is een vorm van Openbaar Vervoer reizigers hebben niet zelf het 
stuur in handen. 

Aantrekkelijk is daarentegen de mogelijkheid van het vliegtuig om tijdsprongen te 
maken naar andere culturen en landschappen. Dit prikkelt de fantasie en bezorgt de 
voorpret bij een geboekte reis. Voor mensen die 'alles al gezien' hebben werkt die prikkel 
niet meer, bij hen treedt verzadiging op. Omdat het vliegen zelf niet zo plezierig is, wordt 
vliegen meer gezien als middel tot iets anders. Het vliegtuig geeft de groeiende groep die 
het geld ervoor heeft toegang tot de hele wereld; dat geeft een gevoel van macht. Vooral 
als de groep die in staat is zich toegang tot alle werelddelen te verschaffen beperkt is, is 
het daaraan te ontlenen machtsgevoel sterk. Financieel gezien is hiertoe een groeiende 
groep in staat, doordat inkomens stijgen en de prijzen van vliegtickets zakken. Daarnaast 
zijn er nog duidelijkere verschillen in het gemak waarmee mensen zich in verschillende 
culturen en op verschillende plekken begeven, deze wereld wijsheid die meer bij hoger 
opgeleiden wordt aangetroffen geeft aanzien. Ook het hebben van verre vrienden, 
intercontinentale zakelijke, wetenschappelijke of vriendschappelijke contacten is een 
statussymbool. Men kan zich voorstellen dat bij een verdere verbreiding van het vliegen 
het prestige van verre reizen zou kunnen zakken. Echter, als de verre reizen een duidelijk 
teken zijn van cultureel of sociaal kapitaal, blijft het prestige ervan hoog. Hooguit daalt 
het prestige, en daarmee voor een bepaalde groep ook de aantrekkingskracht, om snelle 
exotische reisjes te ondernemen, zoals twee weken Mexico, een week Gambia of 
Venezuela. Volgens de milieu-socioloog Teilegen is het voorstelbaar dat het enigszins 
ordinair zal worden gevonden om snel te reizen, zoals ook geldt voor snel eten, snelle 
seks bedrijven en zappen voor de televisie. Deze beeldvorming zou de aantrekkingskracht 
van het vliegtuig verkleinen ten gunste van langzame, aandachtsvolle reismogelijkheden 
als de boot en de trein. 
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het gebruiken van elektrische apparaten 

Waarom mensen steeds meer elektrische apparaten willen hebben en hoger opgeleiden 
daarop geen uitzondering vormen, wordt duidelijk door te kijken naar de functies die 
apparaten vervullen en de waarden waarin ze tegemoet komen. Omdat ik hier niet de 
specifieke functies van alle elektrische apparaten voor consumenten kan behandelen, noem 
ik enkele algemene kenmerken en voorbeelden. Mensen gebruiken elektrische apparaten 
vooral voor huishoudelijk werk en daarnaast voor vermaak, lichamelijke verzorging en 
communicatie. Met een huishoudelijk elektrisch apparaat wordt meestal een specifieke 
werkzaamheid verricht die eerder zonder apparaat of met een mechanisch apparaat werd 
gedaan (Baudet 1986). Mensen kunnen die werkzaamheid met (nieuwe versies van) 
apparaten veelal met bijkomende voordelen, netter, sneller, met minder inspanning, 
uitvoeren. Apparaten helpen om ongemak en vuil te bestrijden en verhogen dus het 
comfort. Met een wasmachine wordt de was schoner, met een afwasmachine hoeven 
mensen minder tijd aan de vaat te besteden. In sommige gevallen is er werkelijk 
tijdbesparing, in andere gevallen verschaffen de apparaten vooral vrijheid over het tijdstip 
waarop men bepaalde werkzaamheden uitvoert, of kan men makkelijker iets doen 
onafhankelijk van anderen. Zo hoeft men met een wasdroger niet op mooi weer te 
wachten. De vaatwasmachine en magnetron maken het mogelijk los van anderen een deel 
van de afwas aan kant te maken of een warme maaltijd te eten. Met huishoudelijke 
apparaten kunnen mensen er een ordelijk eenpersoonshuishouden op na houden, zonder 
persoonlijk van iemand afhankelijk te zijn. 

Apparaten zoals videorecorders en diepvriezers passen in de tendens tot 
individualisering en bestendigen en versterken deze. De individuele vrijheid breidt zich uit 
en persoonlijke afhankelijkheden verminderen. Mensen wennen aan de aanwezigheid van 
allerlei apparaten die weer de basis vormen voor verdere maatschappelijke ontwikkeling. 
Apparaten zoals videorecorders, magnetron, wasdrogers vergroten de mogelijkheid om 
een bepaalde activiteit op elk gekozen moment uit te voeren. Zij verschaffen een 
materiële basis voor verdere individualisering en flexibilisering. De aanschaf en het 
gebruik van veel apparaten passen binnen het streven naar comfort. Computers en geluid
en beeldapparatuur zorgen daarnaast voor prikkels en vermaak. Aangezien bijna elk 
apparaat aan verschillende wensen en waarden tegemoet kan komen, blijft het bezit 
toenemen binnen alle bevolkingscategorieën en ook onder hoger opgeleiden. Hun 
motieven zijn mogelijk ten dele wel anders dan van minder hoog opgeleiden. Bij de 
aanschaf van een vaatwasmachine is bijvoorbeeld voorstelbaar dat comfort en een 
opgeruimd aanrecht relatief voor hen minder belangrijk zijn en tijdbesparing, vrijheid en 
de mogelijkheid om dingen tegelijk te doen belangrijkere motieven vormen. 

De verschillende consumptie-onderdelen die brandstofverbruik met zich 
meebrengen hebben gemeenschappelijke kenmerken wat betreft de mogelijkheden die ze 
mensen verschaffen. Vooruitgang en snelheid zijn belangrijke waarden die met 
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vervoermiddelen en apparaten worden gerealiseerd. Snelheid heeft mensen altijd een 
voorsprong gegeven op anderen. In de moderne tijd zijn snelheid en vooruitgang nog 
belangrijker geworden. Consumptiegoederen die energieverbruik met zich meebrengen 
werken veelal als een soort multiplier: ze maken het mensen mogelijk om activiteiten 
sneller uit te voeren en daarmee meer te doen in een beperkte tijd. Mensen kunnen 
bijvoorbeeld internationale contacten onderhouden en dat werkt statusverhogend. 
Communicatie- en vervoermiddelen maken meer persoonlijke ontmoetingen mogelijk en 
verschaffen dus de mogelijkheid om er een groter, waardevoller netwerk op na te houden. 
Met de auto, het vliegtuig en allerlei apparaten zijn mensen in staat op allerlei vlakken, 
ook in hun vrije tijd, meer te presteren en dat geeft status. Door welvaartsstijging kunnen 
mensen geld besteden aan allerlei goederen en diensten waarmee ze tijd kunnen besparen, 
waardoor ze minder keuzes hoeven te maken. Ze kunnen zowel in werk als vrije tijd veel 
presteren. Hierdoor gaat de prestigestrijd tussen mensen zich op een steeds hoger niveau 
en breder terrein afspelen. 

In deze paragraaf ging ik in op allerlei achtergronden van consumptiegroei. Het 
consumptiepeil blijft stijgen, omdat de samenleving gebaseerd is op economische groei. 
Consumptie blijft veranderen en toenemen, omdat mensen van afwisseling houden en hun 
behoeften steeds meer met behulp van goederen vervullen. Consumptiegoederen zijn 
tevens een belichaming geworden van centrale culturele waarden, zoals persoonlijke 
onafhankelijkheid, vrijheid, snelheid, vooruitgang en comfort. Om deze kenmerken 
worden goederen ontworpen en gekocht. Consumptie vervult en bestendigt deze sociaal 
hoog gewaardeerde culturele waarden. Mensen blijven hun stijgende inkomen aan nieuwe 
goederen en diensten besteden, mede omdat het hen dient in hun onderlinge prestigestrijd. 
Het uitgangspunt van deze studie vormde de sociale betekenis van consumptie. De 
veronderstelling luidde, dat met ons hoog welvaartsniveau hoger opgeleiden niet zozeer 
status zouden verwerven door steeds meer te consumeren. Veel vormen van consumptie 
die met energieverbruik gepaard gaan, verschaffen hen echter wel de mogelijkheid hun 
aanzien te verbeteren. Veel van dergelijke consumptie vormt een middel om er een 
uitgebreider consumptiepatroon en meeromvattende levensstijl op na te houden. Die 
levensstijlen of consumptiepatronen kunnen zowel duiden op economisch als cultureel 
vermogen van de consumenten. Niet de consumptie op zich maar de macht en de 
ontplooiingsmogelijkheden die consumptie verschaft, verlenen status. 

Spiegelbeeldig aan de groei van consumptie en de invloed die ervan uitgaat, kan 
de impopulariteit van vrijwillige matiging worden verklaard. Zo is consumptiebeperking 
strijdig met economische belangen en gaan producenten met reclame matiging tegen. 
Daarnaast is voor consumenten om verschillende redenen matiging niet erg aantrekkelijk; 
het is een stapje terug naar meer ongemak en minder comfort. Dat oncomfortabele kan 
wel prikkelend zijn, maar spreekt weinig tot de verbeelding. Het geeft weinig stof tot 
fantaseren en is strijdig met het vooruitgangsstreven. Ook om mogelijke andere redenen is 
matiging niet wijd verbreid; het is lastig voor consumenten om zich met matiging in 
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positieve zin te onderscheiden. Bij roken en vet eten zijn er wel aantrekkelijke gronden 
voor matiging; consumptiebeperking draagt bij aan een langer, gezonder leven of een 
uiterlijk dat aantrekkelijker gevonden wordt. Verder is duidelijk voor de sociale omgeving 
dat mensen -weliswaar onder een zekere sociale druk- maar toch (financieel) vrijwillig 
matigen. Bij milieuvriendelijke matiging daarentegen is het vermeende eigenbelang 
afwezig, te gering of wordt overstemd. Het is moeilijk voor milieubewuste mensen die 
zich milieubelastende goederen en vakanties wél kunnen veroorloven om overtuigend te 
laten zien dat zij zich vrijwillig hiervan onthouden en dat zij niet tot matiging gedwongen 
zijn en deze met morele argumenten en verwijzingen naar het milieu rechtvaardigen. 

6 Waarom milieuvriendelijke matiging niet aanslaat 

Het geringe succes van matiging omwille van het milieu is niet alleen toe te schrijven aan 
de belangen en centrale betekenissen die mensen verbinden met consumptie en 
consumptiegroei, maar ook aan het geringe belang dat ze toekennen aan het milieu en aan 
milieuproblemen. Ze vinden niet alleen consumeren te aangenaam en matiging te 
onaantrekkelijk, maar ze vinden ook het milieu en de milieuproblemen niet belangrijk 
genoeg om hun gedrag te veranderen. De slechte staat van het milieu, de milieuproblemen 
en de schaarste en achteruitgang van de natuur vormen onvoldoende aanleiding om de 
consumptie te matigen. Het milieubewustzijn is wel toegenomen, maar als naar het 
alledaagse leven wordt gekeken en mensen in hun dagelijks doen en laten naar motieven 
wordt gevraagd blijkt het milieu een niet erg centrale rol te spelen. Dit wordt 
bijvoorbeeld duidelijk uit de antwoorden op mijn enquêtevragen waarbij het verband met 
milieuproblemen wel of niet voor de hand ligt. Als ondervraagden niet op het verband 
met milieuproblemen worden geattendeerd, brengen ze geen overwegingen naar voren die 
naar het milieu verwijzen. Als een verband met milieuproblemen wel voor de hand ligt, 
geven ze eerder sociaal-wenselijke antwoorden. 

Het is ook de bevinding van psychologisch onderzoek dat het streven naar 
milieuvriendelijkheid ondergeschikt is aan andere doelen die mensen in hun (alledaagse) 
leven nastreven. In een onderzoek werd met open vragen over het waarom van 
gedragingen achterhaald welke uiteindelijke waarden en motivaties mensen met de 
gedragskeuzen en aankopen nastreven. Het uitgangspunt hierbij is dat consumenten 
bepaalde gedragingen uitvoeren om voor hen belangrijke instrumentele waarden en 
eindwaarden te verwezenlijken (Breemhaar e.a. 1995:XV). Hun consumptieve 
gedragingen vormen een middel om achterliggende waarden te realiseren. Geïnterviewden 
werd gevraagd waarom zij de auto namen of de fiets, waarom ze een bepaald produkt 
kochten of apparaat gebruikten etcetera. In diepte-interviews werden middel-doelketens 
achterhaald en werd de betekenisstructuur van de consument in verschillende 
gedragsdomeinen blootgelegd. Achter aan de oppervlakte liggende waarden die mensen 
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met bepaalde consumptie willen vervullen, schuilen algemenere eindwaarden. De eerste 
waarden zijn instrumenteel voor het bereiken van de waarden hoger in de ordening 
(ibid:32). Zo zou met de auto naar het werk gaan respectievelijk staan voor 
representativiteit, overkomen als iemand met grote verantwoordelijkheid en erkenning 
krijgen op het werk (ibid:34). Milieu bleek zelden de (eind)waarde te zijn die ten 
grondslag lag aan de gedragskeuzen. Overwegingen betreffende milieubescherming en 
energiebesparing bleken geen zwaarwegende factor te vormen waardoor mensen zich laten 
leiden bij gedragsmatige beslissingen over consumptie die met energieverbruik gepaard 
gaat (ibid:XIX). 

Verbetering van het milieu is mede geen belangrijke eindwaarde, omdat mensen 
tegenwoordig zelf nauwelijks acute milieuproblemen ervaren. Ze worden in plaats ervan 
door anderen, vooral door deskundigen, van de dreigende milieuproblematiek op de 
hoogte gesteld. De huidige milieuproblemen zijn geen kwesties van stank of acute gevaren 
voor de volksgezondheid, maar hooguit van geluidsoverlast en ruimtegebrek. Daarnaast 
zijn de milieuproblemen die de overheid en wetenschap naar voren schuiven, zoals 
verzuring en de dreiging van wereldwijde klimaatverandering, erg grootschalig, abstract 
en onzeker. Het zijn vooral problemen voor de toekomst. De ongrijpbaarheid van milieu
effecten maakt het begrijpelijk waarom de meeste mensen milieuproblemen niet zo 
belangrijk vinden. Vooral de wetenschap erkent de dreiging van milieuproblemen en 
maakt steeds meer risico's bekend. Het milieubewustzijn is hierdoor, zoals de socioloog 
Beek uitvoerig uiteengezet heeft, steeds minder gebaseerd op eigen ervaring en 
waarneming, en steeds afhankelijker van vreemde kennis. Volgens de socioloog Beek 
worden degenen die getroffen of bedreigd zijn door milieuproblemen steeds minder 
bevoegd om over hun eigen getroffenheid te oordelen (Beek 1986: 70). We zijn namelijk 
op weg naar een risikomaatschappij, een samenleving die steeds meer georganiseerd is 
rondom onwaarneembare zaken, rondom wetenschappelijk vastgestelde en met veel 
onzekerheden omgeven risico's. 

Doordat risico's alleen in het weten bestaan, zijn ze onderworpen aan sociale 
definiëringsprocessen (ibid:30). Op het moment dat milieuproblemen worden ontdekt en 
naar de oorzaak wordt gezocht, weerlegt de beoordeelde veroorzaker zijn schuld zo snel 
mogelijk met geïnstitutionaliseerde wetenschappelijke tegenargumenten. Hierdoor komen 
verschillende, soms tegenstrijdige definities tot stand. De veelheid van erkende risico's en 
afwijkende visies kunnen verlammend werken. Lijdzaamheid ontstaat ook doordat mensen 
steeds vaker zowel slachtoffer als veroorzaker of medeplichtige zijn aan de dreigende 
milieuproblemen. Doordat milieurisico's bestaan bij de gratie van wetenschappelijke 
erkenning zijn vooral de 'wetenden' slachtoffer van de bedreiging. Dit zijn vooral de 
beter opgeleide, de beter geïnformeerde groepen (ibid:69). Hiermee geeft Beek aan 
waarom het bewustzijn van milieuproblemen en daarmee de verantwoordelijkheid voor de 
oplossing een zaak zijn van beter geïnformeerde en dus beter opgeleide mensen. Voor 
veel anderen geldt: wat niet weet, wat niet deert. 
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Niet alleen de ongrijpbaarheid en onzekerheid van milieuproblemen verklaren 
waarom mensen hun consumptie niet beperken vanwege het milieu, ook weerstand tegen 
de oplossing en onzekerheid over de effecten ervan vormen een deel van de verklaring. 
Immers tastbare milieuproblemen leiden evenmin tot gedragsverandering. Autoverkeer 
bijvoorbeeld leidt tot zichtbare problemen zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast, files en 
de onveilige omgeving voor kinderen, die ook op kleine schaal waarneembaar zijn. Deze 
situatie leidt er echter niet toe dat automobilisten het autogebruik matigen. Wellicht zijn 
de problemen toch niet nijpend genoeg en vinden burgers het offer van 
gedragsverandering te groot. Tevens voelen automobilisten zich niet verantwoordelijk 
voor de oplossing, mede omdat ze zich niet in staat voelen effectief bij te dragen aan de 
oplossing. Ze menen dat individuele consumptiebeperking slechts een geringe bijdrage 
levert aan de oplossing van milieuproblemen. We komen hier weer aan bij het eerder 
besproken en, in verband met milieuproblematiek vaak genoemde, sociale dilemma. 

Status was de, in deze studie onderzochte, mogelijke uitweg uit de 'sociale 
impasse'. Indien mensen zich in positieve zin zouden kunnen onderscheiden door hun 
consumptie te matigen, zou er geen sprake zijn van een sociaal dilemma. Matiging zou 
dan èn een kleine bijdrage leveren aan de oplossing van (de collectieve) milieuproblemen 
en zou individueel gunstig zijn voor het prestige van de betrokkene. Matiging wegens het 
milieu blijkt echter nauwelijks in positieve zin distinctief te werken. Hierna zal ik, mede 
door de huidige kenmerken en werking van milieubesef te vergelijken met de werking van 
cultureel vermogen in Frankrijk in de jaren zestig, zeventig, proberen te verklaren 
waarom milieubewustzijn nauwelijks distinctief werkt. 

Verondersteld werd dat milieubewustzijn net als culturele gevoeligheid onderdeel 
zou uitmaken van cultureel vermogen en distinctief zou werken. Om te begrijpen waarom 
het nauwelijks zo werkt vergelijk ik stelselmatig milieubewustzijn met cultureel 
vermogen. Milieubewustzijn is net als cultureel vermogen in verschillende gedaanten te 
onderscheiden. Belichaamde vormen, stil staan bij milieuproblemen, een houding die 
mensen zich hebben eigen gemaakt en kennis over natuur en milieu worden gezien als 
kenmerken van weldenkende, verantwoordelijke moderne mensen die maatschappelijk 
worden erkend. Kennis en bewondering van de natuur voegen bovendien, net als 
waardering voor kunst, iets toe aan het leven en veraangenamen het. Voor de 
geïnstitutionaliseerde vorm, het lidmaatschap van natuur- of milieu-organisaties 
bijvoorbeeld, is de erkenning vooral de laatste tien jaar sterk gegroeid met de populaire 
en pragmatische, coöperatieve koers die natuur- en milieuorganisaties zijn gaan volgen. 
De geobjectiveerde vorm, ten slotte (variërend van milieuvriendelijke produkten zoals de 
auto met katalysator, zonnecellen, onbespoten groente tot autoloosheid) wordt slechts 
gerespecteerd zolang deze gedoseerd wordt toegepast en getoond. Eigenschappen en 
verworvenheden worden alleen tot vermogen gerekend als mensen er macht en aanzien 
aan kunnen ontlenen. Dit geldt niet voor milieubewustzijn dat mensen sterk op de 
voorgrond plaatsen. Vooral als mensen over weinig economisch en cultureel vermogen 
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beschikken worden zij met hun nadrukkelijk gepresenteerd milieubewustzijn eerder als 
kortzichtig, wereldvreemd en machteloos gezien en niet zozeer als ruimdenkend en 
verantwoordelijk.15 

Het geringe statuspotentieel van milieubewustzijn heeft mede te maken met de 
toegankelijkheid ervan. Aan cultuureel vermogen, waarvan kennis over schilderijen, 
literatuur en klassieke muziek deel uitmaakt -die bij uitstek tot het domein van de hogere 
klassen behoort- wordt mede hoge status toegekend vanwege de exclusiviteit. De culturele 
elite neutraliseert de door onderwijs, cursussen en tijdschriften toenemende 
toegankelijkheid van deze cultuurvormen door steeds een voorsprong te nemen via nieuwe 
ontwikkelingen in kunst en cultuur. Culturele kennis en voorkeuren zijn beperkt 
toegankelijk doordat het verwerven ervan langdurige ontwikkeling vereist, vaak van 
jongsafaan, waardoor ze vooral van de ene op de andere generatie worden overgedragen. 
De exclusiviteit is verbonden met de historisch gegroeide besloten toegang van de 
bourgeoisie tot het gebied van literatuur, muziek, theater, kunst. 

Milieubewustzijn wordt weliswaar bevorderd door een zeker opleidings- en 
ontwikkelingsniveau, maar veronderstelt daarentegen nauwelijks overgeërfde culturele 
bagage. Milieubewustzijn en waardering voor de natuur zijn relatief nieuwe verschijnselen 
die niet door een oudere gevestigde macht (klasse) worden gemonopoliseerd en tamelijk 
toegankelijk zijn. Tot enkele decennia geleden was natuurbescherming nog elitair en was 
milieubewustzijn aan een vooral intellectuele groep voorbehouden, en nog steeds zijn 
hoger opgeleiden oververtegenwoordigd onder de achterban van natuur- en 
milieuorganisaties, maar de aandacht voor milieu en natuur is ondertussen onder brede 
bevolkingslagen verspreid. Organisaties en overheid hebben via de massamedia 
doelbewust het milieubesef bevorderd, en natuur- en milieuorganisaties hebben met 
campagnes veel leden weten te werven van wie zij voor hun activiteiten sterk financieel 
afhankelijk zijn. Bovendien moesten natuur- en milieubeschermers om hun doelen te 
bereiken eerst bredere erkenning bewerkstelligen. Lidmaatschappen van natuur- en 
milieuorganisaties zijn, in tegenstelling tot geïnstitutionaliseerde vormen van cultureel 
vermogen, makkelijk te verwerven, niet sterk persoonsgebonden en gemakkelijk 
overdraagbaar en dus weinig exclusief. Ook milieuvriendelijke produkten zijn ten dele 
zeer toegankelijk en onder brede lagen van de bevolking verspreid. Het andere deel van 
milieuvriendelijk producten dat minder toegankelijk is doordat het alleen in speciale 
winkels verkrijgbaar en duurder is, is veelal niet exclusief. Niet-kopers voelen zich niet 
onvrijwillig buitengesloten. 

De milieu- en natuurbewuste voorhoede heeft milieubewustzijn mede niet exclusief 

en 
Als mensen die blijk geven van milieubewustzijn niet laten zien dat ze ook over cultureel 

economische kapitaal beschikken, zullen anderen snel van hen denken dat ze uit nood of naïviteit 
milieubewust zijn. Bij milieubewustzijn geldt nog sterker dan bij andere vormen van cultureel vermogen, dat 
de distinctieve waarde afhankelijk is van de samenstelling van iemands totale vermogen. Milieubewustzijn 
werkt niet zelfstandig, los van andere vormen van cultureel vermogen als cultureel kapitaal. 
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toegeëigend en voor zichzelf behouden omdat zij er weinig macht aan kon ontlenen. De 
weinig gevestigde positie van milieuzorg en natuurbescherming zorgde ervoor dat aan 
milieubewustzijn weinig macht kan worden ontleend, en milieubewustzijn nauwelijks kon 
worden omgezet in andere soorten vermogen. De positie van natuurbescherming was niet 
zozeer laag, maar wel marginaal. De sector die zich bezighoudt met natuurbescherming 
en landschapsbeheer is minder omvangrijk en machtig dan de culturele sector. Het 
milieubewustzijn uit de jaren zestig, zeventig vertegenwoordigde vooral een 
maatschappijkritische, tegen de economische orde indruisende tegencultuur (cf.Tasman 
1996) waaraan de milieubewuste voorhoede behalve hindermacht weinig invloed kon 
ontlenen. Het huidige milieubewustzijn is relatief jong is en ontdoet zich nog enigszins 
van zijn 'naïeve' maatschappijkritische verleden. Milieuzorg is weliswaar sterker 
verweven met veel facetten van het maatschappelijk functioneren, maar vraagt dat mensen 
iets inleveren, in plaats van, zoals zorg cultuur en natuur iets extra's te bieden. Met de 
toenemende aandacht voor de milieu-effecten van leef-, productie- en consumptiewijzen 
en de recente groei van milieubeleid, milieuorganisaties, milieuonderzoek en 
milieuvriendelijke produktie is het aantal mensen dat beroepshalve belangen heeft in het 
milieu en de natuur gegroeid. Milieubewustzijn kan steeds meer worden omgezet in 
andere vormen van vermogen zoals een baan of aanzien. In vergelijking met (andere) 
vormen van cultureel vermogen, is milieubewustzijn echter nog veel minder 
geïnstitutionaliseerd. Zo hebben cultuurprijzen een hoger prestige dan milieuprijzen. 

Milieuzorg en -kennis werken wel bij producenten steeds meer als vorm van 
kapitaal, vooral economisch kapitaal. Milieuvriendelijkheid voor producenten kan 
produktiekosten besparen, het imago verbeteren en de afzet verhogen. Producenten 
kunnen er een voorsprong mee innemen op hun concurrenten en ze kunnen ermee 
vooruitlopen op milieuwetgeving. Binnen de chemische industrie is milieukennis een 
belangrijk concurrentiemiddel gebleken tussen bedrijven en heeft als kapitaal gefungeerd 
voor brancheorganisaties. Bedrijfstakorganisaties hebben hun posities ermee weten te 
versterken ten opzichte van hun leden (bedrijven) (Mol 1995). Binnen het bedrijfsleven 
wordt milieubewustzijn omgezet in economisch vermogen, enerzijds als een 
kostenbeparende vorm van technische kennis en anderzijds op moeizamere, minder 
technische wijze gebruikt in marketing. 

Bij consumenten werkt milieubewustzijn veel minder als economisch of cultureel 
vermogen. Voor consumenten zijn de te behalen economische voordelen te klein en 
bovendien van ondergeschikt belang. Aan het belangrijkere nastreven van een aangenaam 
leven en sociale erkenning draagt milieubewustzijn nauwelijks bij. Weliswaar is een 
zekere zorg om natuur en milieu respectabel en politiek correct, en wordt het 
verwerpelijk geacht om onverschilligheid over natuur en milieu aan de dag leggen, maar 
het is geen schande om te bekennen dat men weinig kennis heeft over de natuur of dat 
men niet weet welk produkt het meest vervuilend of juist milieuvriendelijk is. 

Behalve eerder genoemde redenen is er ook een inhoudelijke, sociaal verankerde 
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grond waardoor milieubewustzijn niet op eenzelfde manier als cultureel vermogen kan 
worden gebruikt als distinctiemiddel in prestigestrijd. Gedegen kennis over het milieu is 
moeilijker te verwerven, maar wordt in het sociale verkeer niet relevant geacht. Deze 
kennis is eerder nuttige informatie voor technici binnen de produktiesfeer. Op 
cultuurgebied positioneren zowel cultuurproducenten als -consumenten zich ten opzichte 
van elkaar door zich te onderscheiden, omdat daar niet een objectieve maat geldt. Op 
milieugebied is echter weinig ruimte voor distinctie en prestigestrijd. Door de dominante 
rol van wetenschap en techniek wordt milieuzorg steeds gereduceerd tot de objectieve 
maat van de exacte wetenschap en techniek.16 Door de technologisering is er weinig 
gelegenheid tot verhulling van milieubewustzijn en dat is belangrijk om werkzaam te 
kunnen zijn als symbolisch kapitaal. Cultureel gerichte mensen, die zich bij uitstek via 
hun cultureel vermogen onderscheiden, kunnen enigszins milieubewust zijn en verder 
alleen de richtlijnen volgen van een kleine groep technici. De arena waar debatten zich 
afspelen is zwak verbonden met culturele elites. Terwijl in de jaren zestig, zeventig 
milieubewustzijn gekoppeld was aan maatschappijkritiek en cultuuridealen van een 
culturele elite en het cultureel en politiek verankerd was, wordt met de technologisering 
milieubewustzijn en milieuzorg steeds meer het terrein van technici, die door Bourdieu 
eerder tot de mensen met economisch vermogen worden gerekend. Milieubewustzijn 
wordt steeds meer een vorm van economisch vermogen, maar wordt tevens beperkt 
toegankelijk. Voor zover milieukennis door het technisch en wetenschappelijk gehalte niet 
erg toegankelijk is, is het te technisch om als vermogen te dienen voor een relevante 
klasse. Dit veld leent zich daardoor minder voor prestigestrijd. 

7 Grenzen aan de toepasbaarheid en geldigheid van de gebruikte theorieën 

In tegenstelling tot wat werd verwacht, kan geen directe parallel worden getrokken tussen 
terughoudendheid omwille van het milieu en cultureel kapitaal. Zorg om natuur en milieu 
kan niet eenvoudigweg worden opgevat als equivalent of onderdeel van cultureel 
vermogen. De aandacht voor status heeft vooral duidelijk gemaakt waarom 
terughoudendheid zich zo moeilijk verspreidt. Het zoeken naar parallellen tussen 
processen van beschaving en distinctie en milieugedrag legt bloot dat de inschattingen die 
zijn gemaakt over het verband tussen milieubesef en status en' over het statuspotentieel 
van terughoudendheid' niet gelden. Uitbreiding van consumptie blijkt een groter 
statuspotentieel te hebben dan matiging. De beschrijvingen en theorie van Bourdieu in La 
distinction hebben de aandacht gevestigd op de sociale strijd over status en 

" Bourdieu heeft benadrukt dat mensen zich met cultureel vermogen hiërarchisch van elkaar 
onderscheiden. Echter mensen plaatsen zich niet alleen boven, maar ook naast elkaar (horizontale 
onderscheiding) en ontplooien zich via cultureel vermogen. 
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waardetoekenning die ook bij milieubewustzijn een rol speelt. De vergelijking tussen 
milieubewustzijn en cultureel vermogen fungeerde als zoekmodel. Hierdoor zijn de 
verschilpunten duidelijk geworden en daarmee ook de gunstige of zelfs noodzakelijke 
voorwaarden waaraan milieubewustzijn moet voldoen om als distinctiemiddel te kunnen 
werken. Een groter milieubewustzijn onder hoger opgeleiden maakt milieubewustzijn nog 
niet meteen tot een geschikt distinctiemiddel. De vergelijking met cultureel vermogen 
vestigt de aandacht op een historisch gegroeide exclusiviteit. Beperkte toegang tot 
milieubewustzijn is echter alleen gunstig als milieubesef wordt erkend en nagestreefd en 
als milieubewustzijn om te zetten is in andere machtsbronnen. 

In hoeverre is de studie van Bourdieu naar distinctie met behulp van cultureel 
vermogen in Frankrijk bruikbaar voor onderzoek naar hedendaagse matiging en 
milieubewustzijn in Nederland? Het theoretische principe uit de kapitaal- en veldtheorie 
dat mensen zich onderscheiden op een manier die past bij de samenstelling van hun 
vermogen en bij hun relatieve machtspositie heeft een ruime geldigheid. De 
beschrijvingen in het boek die het resultaat zijn van empirisch onderzoek dat betrekking 
heeft op Frankrijk in de jaren zestig, zeventig zijn echter niet zonder meer als model te 
gebruiken. De bruikbaarheid van La distinction voor de bestudering van milieubewustzijn 
en matiging in consumptie is beperkt, omdat Bourdieu zich alleen concentreerde op de 
kenmerken waarmee sociale groepen zich onderscheiden. Hij schrijft niet over terreinen 
waarop sociale groepen zich niet onderscheiden: hij richt zich op de terreinen waar het 
onderscheid wel geldt: smaak en cultuur. Onderzoek naar matiging en milieubewustzijn 
richt zich in principe op het hele consumptiepatroon. Het consumptiepatroon van mensen 
is op een aantal punten wel verschillend, maar kent ook veel overeenkomsten. Met de 
stijging van de welvaart zijn auto's en veel apparaten tot het standaardpakket van de 
meeste huishoudens gaan behoren. Naar aanleiding van het grotere milieubewustzijn onder 
hoger opgeleiden werd verwacht onderscheiden aan te treffen verwant aan die door 
Bourdieu zijn beschreven, maar dan in de vorm van meer milieuvriendelijke consumptie 
en consumptiematiging. Terwijl Bourdieu met een grootschalig, veelomvattend onderzoek 
heeft gespeurd naar de kenmerken waarop mensen zich onderscheiden, zocht ik gericht 
naar significante onderscheiden op een beperkter terrein en volgens een beperktere 
dimensie. Bovendien is geprobeerd in het consumptiegedrag onderscheiden kwantitatief 
aan te tonen. Het bleek een probleem om de in het Franse onderzoek gevonden 
verschillen terug te vinden in een beperkter onderzoek op een ander deelterrein dat 
bovendien in Nederland twintig jaar later plaatsvond. Dit onderzoeksprobleem is tevens 
een bevinding en een begin van een verklaring. De milieu-dimensie is minder belangrijk 
dan de culturele dimensie in de maatschappelijke ordening en prestigestrijd. 

Van belang is verder dat Frankrijk in de jaren zestig zeventig niet zonder meer in 
alle opzichten te vergelijken is met Nederland nu. Zo heeft stijging van het welvaartspeil 
en opleidingsniveau distinctie minder doorzichtig gemaakt. In Frankrijk in de jaren zestig 
en zeventig onderscheidde Bourdieu de economische en culturele dimensie als de 
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belangrijkste waarop mensen zich van elkaar onderscheiden, maar dit onderscheid lijkt 
minder belangrijk te zijn geworden. De belangrijkste distincties en barrières die Bourdieu 
beschreef waren cultureel. Het cultureel kapitaal was vooral in handen van de hoger 
opgeleiden die in de culturele sector, overheidsector en het onderwijs werkten. Dit 
culturele kapitaal is door een stijging van het opleidingsniveau, en door allerlei vormen 
van cultuurspreiding in handen gekomen van steeds meer mensen. Hiermee is inflatie 
opgetreden. Nu een hoge opleiding minder exclusief is geworden, is de waarde en de 
exclusieve macht die mensen eraan kunnen ontlenen verminderd. Het streven om 'het 
hoogst mogelijke opleidingsniveau' te behalen is versterkt. Een goede opleiding is steeds 
meer noodzakelijk geworden voor respect en kansen op een goede baan. Tegelijk is een 
hoog opleidingsniveau (G. De Vries 1993) steeds minder toereikend, het biedt slechts 
kansen op een goede baan, maar geen garantie. Géén opleiding betekent uitsluiting van 
maatschappelijke kansen (Beek 1986). 

Het onderscheid cultureel-economisch correspondeerde sterk met het onderscheid 
tussen de overheidssector en het bedrijfsleven. Bourdieus typeringen van mensen 
werkzaam in de commerciële sector en overheidssector zijn in de huidige Nederlandse 
situatie steeds minder te herkennen. De scheiding en het onderscheid tussen het 
bedrijfsleven en de publieke sector worden steeds minder groot. De grenzen tussen beide 
sectoren zijn makkelijker te overschrijden. Door flexibilisering van de arbeid en tijdelijke 
arbeidscontracten wisselen mensen vaker dan voorheen van baan, ook tussen de 
overheidssector en het bedrijfsleven. Dit houdt onder meer verband met privatisering van 
en afslanking overheidsdiensten en uitbesteding aan bedrijven. Hierdoor gaat de cultuur 
binnen die bedrijven meer op die van de overheid lijken. Om zich ten opzichte van 
concurrenten te profileren, leggen bedrijven zich steeds meer ethische codes en 
kwaliteitsnormen op. Bedrijven laten vervolgens door buitenstaanders controleren of zij 
voldoen aan zelf geformuleerde nonnen. Dit brengt een voor het bedrijfsleven ongekende 
bureaucratisering teweeg. Anderzijds is binnen de overheid ook een verzakelijking 
gaande, waarbij overheidsafdelingen opgedragen wordt steeds meer klant- en 
produktgericht te gaan werken.'7 

Behalve het onderscheid tussen cultureel en economisch vermogen lijkt 
hiërarchische distinctie of prestigestrijd in het algemeen minder belangrijk te zijn 
geworden. Voortgaande commercialisering verandert zoals ik in de vorige paragraaf 
schetste de bepalende krachten bij culturele ontwikkelingen. Koopkrachtige 
bevolkingscategorieën hebben een grote macht om hun stempel te drukken op culturele 
ontwikkelingen. De groepen met de koopkracht zijn niet noodzakelijk dezelfde als de 
gevestigde culturele voortrekkers. Jongeren, ouderen of culturele randgroepen kunnen 

17 Het gaal bij de verzakelijking van voorheen publieke domeinen om een internationale ontwikkeling. 
Zie hierover bijvoorbeeld de verschillende bijdragen over Groot-Brittannië in de bundel van Rüssel Keat e.a. 
(1994). 
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bepalend zijn als consumentenmacht indien zij een koopkrachtige vraag 
vertegenwoordigen, hetgeen afhankelijk is van hun aantal en individuele koopkracht. 
Bourdieu heeft, in tegenstelling tot Elias (1939) die op de langere termijn een 
nivelleringstendens constateerde, geen aandacht besteed aan eventuele vermindering van 
hiërarchische distinctie. Vooral voor Nederland lijkt afnemende distinctie van belang. 
Internationaal vergeleken kent ons land gematigde inkomensverschillen (Wilterdink 
1993:7; SCP 1988:106).'8 En niet alleen financieel treedt er in Nederland nivellering op, 
maar ook op het gebied van cultuurdeelname en overige vrijetijdsbesteding. Steeds bestaat 
de tegenstelling tussen tamelijk smalle bevolkingslagen die wel museum, natuurgebied, en 
theater bezoeken en de bredere lagen van de bevolking die er nooit komen. Steeds meer 
mensen doen af en toe aan cultuur en natuur (zie Knuist 1990).'9 

Uit het voorgaande komt naar voren dat het zoeken naar parallellen tussen de 
beschrijvingen uit La distinction en de huidige Nederlandse situatie moeilijker wordt, 
maar wel inzichten oplevert. Hiernaast zijn de hypothesen van dit onderzoek geïnspireerd 
op de civilisatietheorie. Deze theorie is gebaseerd op processen die worden waargenomen 
op de lange termijn. Kenmerkend aan het civilisatieproces bij de maatschappelijke 
bovenlagen was volgens Elias dat de sociale dwang tot zelfbeheersing meeromvattend en 
gelijkmatiger is geworden. Op de lange termijn verliep de verspreiding van deze 
gedragsregulering vooral neerwaarts. Daarnaast constateerde hij ook wel opwaartse 
diffusie, nivellering en rationalisering van gedragsstandaarden. Alhoewel mijn 
onderzoekshypothesen zijn verworpen, zijn niet alle bevindingen in tegenspraak met de 
theorie. Hierna wordt bekeken in hoeverre de theorie voldoet. Kunnen op grond van mijn 
bevindingen en de verwerping van de hypothesen conclusies worden getrokken over de 
bruikbaarheid of geldigheid van de theorieën? 

Het is duidelijk dat ook de civilisatietheorie niet ontworpen en bedoeld is om er 
milieubewustzijn mee te bestuderen en analyseren. Elias besteedde in zijn studie helemaal 
geen aandacht aan de omgang met en de afhankelijkheid van de natuur. Met name 

18 Vanaf eind jaren 1980 tot halverwege de jaren 1990 kenden veel industriële landen een tendens tot 
denivellering. In Nederland startte de denivelleringstendens relatief laat en was gematigd (Wilterdink 1993; 
SCP 1998: 106 e.V.). 

Het onderzoek was vooral gericht op de vraag of consumptiebeperking distinctief werkte en dat bleek 
niet zo. Daarmee is niet veel duidelijk geworden over hedendaags distinctief gedrag op het gebied van 
consumptie. Bourdieu toonde aan dat in Frankrijk van de jaren zestig, zeventig een economische en 
culturele hiërarchie van belang was voor smaakverschillen van hoog tot laag in de samenleving. Die 
ordening in een culturele en economische dimensie moet worden gezien tegen de achtergrond van de 
specifieke situatie in Frankrijk. De achtergrond in Nederland is anders. Bovendien verandert, internationaal, 
onder invloed van de val van het communisme, verder gaande economisering en commercialisering en 
ontideologisering, algemene spreiding en stijging van het opleidingsniveau de maatschappelijke rangorde 
sterk. Hierdoor wordt de ordening in een culturele en economische dimensie veel minder overzichtelijk. Het 
groeiende milieubewustzijn onder ondernemers lijkt dit te bevestigen. Onderzoek naar de onderliggende 
structuren van distinctie is daarom welkom. Omdat distinctie richting geeft aan nieuwe ontwikkelingen op 
consumptiegebied is dit een interessant terrein dat uitzicht werpt op de toekomst. 
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Goudsblom heeft in zijn lange termijnstudie over vuur en beschaving (Goudsblom 1992) 
laten zien dat ecologische regimes opgenomen kunnen worden in de civilisatietheorie. Het 
gebruik van de op de langere termijn gerichte civilisatietheorie kan wel een probleem 
zijn, omdat veel milieuonderzoek betrekking heeft op een korte periode. Vanwege 
fluctuaties laten ontwikkelingen alleen op de langere termijn een duidelijke tendens zien in 
de richting van toe- of afnemende zelfbeheersing. Om een mogelijk proces van 
toenemende terughoudendheid onder consumenten te kunnen constateren zijn gegevens 
over een langere periode nodig. Collega-onderzoeker Schmidt (1995, 1996) heeft over de 
afgelopen eeuwen processen van economisering en ecologisering als civilisatieprocessen 
geanalyseerd. Hij heeft zich hierbij niet geconcentreerd op consumenten. Volgens hem 
kan het proces van 'ecologisering' dat zich de laatste eeuw voltrekt, worden gezien als 
een beschavingsproces dat wordt gekenmerkt door steeds meeromvattende zelfbeheersing. 
Het bewustzijn van de milieuproblematiek, en zeker van milieuproblemen als het 
versterkte broeikaseffect en wereldwijde klimaatverandering, kan tevens worden gezien 
als een weerslag van het bewustzijn van langer wordende ketens van onderlinge 
afhankelijkheid. Ook met een begrip als duurzame ontwikkeling dat steeds meer opgang 
doet worden mensen zich meer bewust van wereldwijde en generatie-overstijgende 
afhankelijkheid. Het besef verspreidt zich dat mensen die aan de andere kant van de 
wereld wonen of die over enkele generaties leven van onze huidige levenswijze 
afhankelijk zijn. Het bewustzijn van toenemende interdependentie, tussen mensen maar 
ook tussen mensen en hun natuurlijke omgeving, betekent een uitbreiding van het 
vooruitdenken en ook een verruiming van de ruimtelijke horizon. Vooral overheid en 
producenten gaan rekening houden met meer schakels van oorzaak en gevolg. 

Me beperkend tot consumptie en milieu, zie ik zowel ontwikkelingen die 
aansluiten bij door Elias geconstateerde tendensen als die ermee in tegenspraak zijn. Een 
toename van het denken aan de voorafgaande ketens van oorzaken en de toekomstige 
ketens van gevolgen (Elias 1982 11:246), is bijvoorbeeld waarneembaar in 
consumentengedrag op het gebied van afval. Mensen zijn zich vooral de laatste tien jaar 
steeds meer bewust geworden dat afval ergens moet blijven en moet worden verwerkt 
nadat zij het hebben weggegooid. Ook zijn zij zich bewust geworden van de herkomst van 
materialen en de eindigheid ervan. Deze verschuiving van hun horizon is niet spontaan 
opgetreden, maar onder sociale druk van regelgeving en voorzieningen. Verandering van 
gedrag, die gedeeltelijk onder sociale druk heeft plaatsgevonden, heeft geleid tot 
verandering van inzichten. Tegenover deze verruiming van de tijdshorizon staat ook een 
tegengestelde tendens. Onder invloed van snel veranderende en uitdijende consumptie is 
het consumptiegedrag in allerlei opzichten impulsiever en individueler geworden. 
Hedendaagse consumptie wordt gekenmerkt door snelle uitbreiding en vervanging. Door 
de snelle opvolging van technieken, zoals op dit moment op het gebied van 
geluidsapparatuur, computers, communicatiemiddelen, hebben consumenten een sterk 
gevoel van tijdgebondenheid en actualiteit. Zij zijn er zich van bewust dat het huidige 
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goederenaanbod en de nieuwste stand van de techniek tijdelijk zijn. Ze staan erbij stil dat 
ze niet ver vooruit kunnen denken en de gevolgen van allerlei vernieuwingen niet kunnen 
overzien. Bij de aankoop van veel goederen of het bepalen van een vakantiebestemming is 
de tijdsoriëntatie juist korter geworden. Mede door de welvaart maken mensen 
vrijblijvender keuzes. Immers, ze kunnen veel keuzes maken en zullen nog veel keuzes 
moeten maken. De inkrimping van de mentale horizon van consumenten en de 
tegengestelde tendens van blikverruiming onder invloed van het milieubewustzijn bestaan 
naast elkaar in deze fase van het civilisatieproces. 

De schakels van oorzaak en gevolg waarmee consumenten rekening houden en de 
terughoudendheid die ze zichzelf opleggen nemen dus zowel toe als af. De 
civilisatietheorie verklaart dit niet direct, maar de bevindingen zijn wel begrijpelijk tegen 
de achtergrond van het civilisatieproces. Mede door het langer worden van de 
interdependentieketens gaan mensen meer en verder vliegen en autorijden. Dat er 
wereldwijde economische en wetenschappelijke samenwerking en culturele uitwisseling 
plaatsvindt en dat vrienden- en werkkringen meer mensen omvatten en 
interdependentieketens een grotere geografische ruimte beslaan, is een voortzetting van 
het civilisatieproces. 

De zelfbeheersing en terughoudendheid die Elias in het civilisatieproces beschreef 
was gunstig voor betrokkenen. (Zij matigden zich ook niet in alle opzichten.) De 
toenemende terughoudendheid in het toepassen van geweld en het rekening houden met 
anderen leverde voordeel op in de samenwerking en concurrentie met anderen. 
Hedendaagse zelfbeheersing in de vorm van consumptiebeperking omwille van het milieu 
levert in de samenwerking en concurrentie met anderen nauwelijks praktisch voordeel of 
statusvoordeel op. Dat terughoudendheid onder consumenten nauwelijks toeneemt is 
daarom vanuit de civilisatietheorie begrijpelijk. 

Ook op een andere manier kan het ontbreken van zelf-opgelegde terughoudendheid 
in consumptie tegen de achtergrond van de civilisatietheorie worden begrepen. Zo wordt 
de laatste jaren milieubewustzijn gekenmerkt door een afnemende hartstocht en een 
toenemende pragmatische, zakelijkheid. Mensen zijn minder geneigd hun consumptie te 
matigen om uiting te geven aan hun betrokkenheid bij de milieuproblematiek; zij kijken 
meer naar de effecten van dat gedrag. Dit kan ook juist begrepen worden als een teken 
van civilisering. Ze houden steeds meer rekening met ketens van oorzaak en gevolg. Het 
is mogelijk om hierbij een parallel te zien tussen de gedragsverandering van 
Middeleeuwse ridders en hedendaagse milieubewuste mensen. In de vroege 
middeleeuwen, onder feodale omstandigheden vochten ridders, zoals Elias beschreef, 
hartstochtelijk zonder eerst de verdere consequenties van hun vechten te overdenken. Ze 
vochten ook uit trouw aan hun heer, of om hun eigen eer. Met de door monopolisering 
van de geweldsmiddelen afnemende functionaliteit van geweld, werd hun gedrag meer 
berekenend en minder gewelddadig. Ook vormen van hevige gevoelsbeleving zoals ascese 
en zelfkastijding pasten binnen de wisselende gevoelshuishouding in de Middeleeuwen, 
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maar verdwijnen erna. Dit ziet Elias ook als een teken van civilisatie (Elias 1982 11:289-
292, 250). Het minder gepassioneerd, en meer op effectiviteit gericht worden van gedrag 
is ook op veel kortere termijn waarneembaar op het gebied van matiging en milieubewust 
gedrag. De behoefte om met matiging een gevoel te beleven en te belijden neemt af. 
Mensen matigen meer met mate en doordachten Mensen gaan wellicht beseffen dat 
matiging in deze tijd niet tot de oplossingen van milieuproblemen leidt, maar dat daarvoor 
andere activiteiten effectiever zijn.20 Nieuwe tijden en sociale omstandigheden vragen 
om aangepast gedrag. Terwijl decennia geleden soberheid een manier was om 
milieubewustzijn te beleven en milieuproblemen aan de kaak te stellen, is dat gedrag 
minder effectief nu milieubewustzijn in breder lagen en kringen is doorgedrongen. 

suggesties voor onderzoek 

Mijn onderzoek concentreerde zich op vrijwillige consumptiebeperking ten behoeve van 
het milieu, en vooral op een recente momentopname daarvan. De bevindingen dat slechts 
een beperkte categorie consumenten zichzelf terughoudendheid oplegt en een grotere 
categorie slechts in bescheiden mate de consumptie voor het milieu aanpast, geven 
aanleiding om in toekomstig onderzoek naar zelf-opgelegde terughoudendheid, consumptie 
en belasting van het milieu het accent te verleggen. Milieubewustzijn speelt geen centrale 
rol in het gedrag van consumenten. In hun persoonlijke, dagelijkse leven nemen mensen 
momenteel niet het voortouw bij de vergroting van de zorg om het milieu en het streven 
naar beperking van milieuschade die door consumptie wordt veroorzaakt. Het ziet ernaar 
uit dat milieuorganisaties, de overheid en het bedrijfsleven hierin een actievere rol spelen. 

Toekomstig onderzoek zou zich daarom niet moeten beperken tot de rol van 
consumenten, maar zich moeten richten op veranderingsprocessen binnen de wijdere 
samenleving. Voortgebouwd zou kunnen worden op onderzoek en theorieën die een 
centrale rol toekennen aan het milieu(bewustzijn) in hedendaagse maatschappelijke 
veranderingsprocessen (Huber 1985; Cramer 1989; Beck 1986, Mol 1995; Schmidt 1995, 
1996, Spaargaren 1997). Ecologiseringstendensen worden dan bij voorkeur beschouwd in 
verhouding tot tendensen van economisering en economische groei. Het onderzoek kan 
zich richten op de vraag binnen welke kringen, lagen of sectoren (of in Elias' termen: in 
welke figuraties) ecologisering de laatste dertig jaar een belangrijke ontwikkeling is 
geweest en of hierin verschuivingen zijn opgetreden. Is het zwaartepunt van 
milieubewustzijn van burgers en milieuorganisaties overgenomen door overheid en 

:0 De volgende aan Elias ontleende formuleringen lijken van toepassing op het eerdere milieubewustzijn 
'Heer ik wil aan uw voeten sterven' en 'het gevaar door de gloed van de hartstocht proberen te bedwingen.' 
en de volgende op het huidige milieubewustzijn 'de omvang van het gevaar kennen en met uiterste 
beheersing en overleg te werk gaan' en 'terughouding betrachten om de ander onmerkbaar maar duurzaam 
met .. gevoelens te 'doordringen' (Elias 1982 II: 289-291). 
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bedrijfsleven? Als geconstateerd wordt dat de vermindering van milieubelasting meer 
plaats vindt door het bedrijfsleven en de overheid dan door consumenten kan in het 
bijzonder worden bestudeerd bij welke segmenten van het bedrijfsleven en van de 
overheid milieubewustzijn een grote rol speelt. Zijn de leveranciers van produkten aan 
consumenten actiever dan producenten van halffabrikaten? Zo ja, is dat vanwege een 
directe druk die uitgaat van kopers of eerder vanwege de druk die uitgaat van 
consumentenorganisaties en winkeliers? Met welke afhankelijkheden heeft dat te maken? 
Zijn bij het reduceren van milieubelasting door producenten vooral kostenoverwegingen 
en de regelgeving door de overheid bepalend? Hoe belangrijk is de rol van concurrentie? 
Wie hebben daarin een hoofdrol? Ook binnen de overheid is er meer aandacht voor milieu 
dan onder consumenten. Het zou de moeite waard zijn dit te onderzoeken en te kijken met 
welke machtsverhoudingen dat te maken heeft. Dergelijk onderzoek zou zicht geven op de 
voortgang van het proces waarbij in de samenleving toenemend belang wordt gehecht aan 
het milieu. 

In Nederland wordt er vanuit de algemene sociologie weinig onderzoek uitgevoerd 
naar milieuproblemen en milieurelevant gedrag. Onderzoek naar de fysieke 
omstandigheden en de menselijke perceptie ervan kan verder worden ontwikkeld binnen 
de algemene sociologie en ook binnen de civilisatiesociologie.21 Door het nastreven van 
een grotere historische diepte kan dat onderzoek zich onderscheiden van veel 
milieuonderzoek en zijn beperkingen. Met de geschiedenis en voortgang van de aandacht 
voor het milieu en van het milieuonderzoek wordt het steeds beter mogelijk recht te doen 
aan de historische dimensie. 

Ook in de toekomst blijft de vraag welke bijdrage consumenten leveren aan de 
zorg om het milieu aandacht verdienen. Over enkele decennia beschouwd is er, ondanks 
fluctuaties, een stijgende lijn te zien in het milieubewustzijn onder de bevolking. De 
terreinen waarop en de opzichten waarin consumenten rekening zijn gaan houden met het 
milieu zijn in aantal toegenomen. Ze letten bij de aanschaf van apparaten meer op het 
elektriciteitsverbruik en houden ook bij het kopen van enkele andere produkten meer 
rekening met het milieu dan ze tien jaar geleden deden. In verhouding, afgezet tegen hun 
gehele consumptiepakket, zijn ze (gemiddeld) vaker rekening gaan houden met het milieu. 
En ook het aantal consumenten dat op een of andere manier rekening houdt met het 
milieu is gegroeid. Dat neemt niet weg dat de milieu-onvriendelijke consumptie, zoals 
autorijden en het maken van vliegreizen, waarbij ze geen rekening houden met het milieu 
ook toeneemt. Interessant is de vraag welke veranderende bijdrage consumenten hebben 
geleverd en nu leveren aan de waardering van de zorg om het milieu en de natuur? 
Onderzocht kan worden welke terreinen en in welke opzichten terughoudendheid onder 
consumenten toe- en in welke opzichten juist afneemt. Het onderzoek zou zich niet alleen 
moeten richten op matiging, maar ook op aanpassing van consumptie als manier om te 

Voortbouwend op werk van Goudsblom 1992, 1997, Schmidt 1996, Spier 1996, Swabe 1999. 

211 



streven naar de vermindering van milieubelasting. 
Aandacht is ook welkom voor de opleving van aan milieubewustzijn verwante, 

nieuwe gevoeligheden. Het toenemende milieubewustzijn wordt ook wel gezien als een 
nieuwe gevoeligheid (cf. Blomert 1991), zoals die er ook is tegenover de aantasting van 
dierenwelzijn. Deze gevoeligheid uit zich in de weerstand tegen de jacht en bio-industrie 
en in het toenemend vegetarisme (cf De Roo 1992, Swabe 1997). Interessant zou zijn de 
veranderingen te onderzoeken in de waarden, gevoelens die het milieubewustzijn van 
mensen voeden. Minder gaat het wellicht om anti-technologische of maatschappijkritische 
gevoelens (cf. Cramer 1989) en meer om andere gevoelens van onbehagen of onveiligheid 
en het streven naar gezondheid of naar maatschappelijke idealen. Op verschillende 
manieren is naar voren gekomen dat er onder consumenten een gevoeligheid is voor 
milieuproblemen. Een beperkte categorie probeert 'bewust te consumeren' en rekening te 
houden met het milieu. Een aanzienlijke categorie vindt matiging vanwege het milieu in 
zijn algemeenheid een nastrevenswaardig ideaal. Weliswaar neemt het milieubewustzijn 
zoals dat in opiniepeilingen wordt gemeten momenteel enigszins af, maar op de langere 
termijn van dertig jaar of een eeuw is het toegenomen en zelfs zijn nu meer mensen 
milieubewust dan tien jaar geleden. Deze nieuwe gevoeligheid kan een voorbode zijn voor 
gedragsverandering, zoals dat bij roken in enkele decennia ook is opgetreden. Mogelijk is 
er een ontwikkeling gaande van wat we milieubeschaving zouden kunnen noemen, die 
zich nu vooral onder producenten voltrekt en getrokken wordt door milieuorganisaties en 
overheid, en breekt de fase waarin consumenten hun consumptie aanpassen en matigen 
pas op de langere termijn aan, als de andere partijen hun bijdrage hebben geleverd en de 
noodzaak van matiging algemener wordt erkend. 
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Epiloog. Reflecties op het onderzoek 

1 Aanleiding tot een terugblik 

Mijn onderzoek is in 1991 gestart. Nu de laatste punt wordt gezet is het acht jaar later. 
Ondertussen zijn allerlei omstandigheden gewijzigd. Dat stelt me in de gelegenheid om 
stil te staan bij de omstandigheden waaronder het onderzoek achtereenvolgens is 
geformuleerd, vormgegeven, uitgevoerd en verslagen. Door de maatschappelijke en 
wetenschappelijke ontwikkelingen kan ik de omstandigheden onderscheiden waaronder het 
onderzoek vorm kreeg, omstandigheden die ik voorheen als vanzelfsprekend beschouwde. 

Het voorstel 'Voorwaarden voor een moraal van versobering' (Schmidt 1990) voor 
onder meer het hier gerapporteerde onderzoek, is geformuleerd op een tijdstip dat het 
milieubewustzijn onder de bevolking en bij de overheid heel sterk was en toenam; er 
heerste een milieubewust optimisme. Van de omstandigheden word ik me bewust, omdat 
het milieubewustzijn nu minder is geworden en minder prioriteit heeft gekregen bij de 
bevolking en de regering. De explosieve groei van natuur- en milieu-organisaties eind 
jaren tachtig beginjaren negentig is tot staan gekomen. Het onderzoeksvoorstel werd 
geschreven in de periode nadat vijf Nederlandse ministeries het eerste Nationaal 
Milieubeleidsplan hadden opgesteld en aangenomen en als uitvloeisel hiervan het 
Nationaal Onderzoekprogramma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering in 
het leven was geroepen. 

Door de veranderingen die sindsdien zijn opgetreden ontstaat nu de gelegenheid 
om achteraf en dus in zekere mate van buitenaf op die omstandigheden terug te kijken en 
na te gaan in hoeverre deze bepalend zijn geweest voor de vraagstelling, hypothesen en 
daarmee de bevindingen van mijn onderzoek. Naast fluctuaties in het milieubesef in de 
samenleving en binnen de overheid, zijn er belangrijke ontwikkelingen op kennisgebied. 
Internationaal en in Nederland is meer inzicht ontstaan in de stand van kennis over het 
wereldwijde klimaatprobleem, de onzekerheden waarmee liet omgeven is en de mogelijke 
maatregelen die ertegen kunnen worden getroffen. Zo is er in een Nederlands 
Kameronderzoek in 1996 tevens discussie gevoerd over de verhouding tussen wetenschap 
en beleid op het gebied van klimaatverandering. Hierdoor kan ik de eventuele 
betrekkelijkheid en tijdgebondendheid van de vraagstelling, de aanpak of de bevindingen 
beter beschouwen. Ik kan nu bekijken in hoeverre de vraagstelling en hypothesen 
Produkten zijn van hun tijd. 

Mijn onderzoek is, zoals in deze epiloog wordt betoogd in verschillende opzichten 
beperkt en tijdgebonden. Het is een voortbrengsel van een maatschappelijke situatie en 
stand van kennis en komt voort uit de sociale wetenschappen en weer een stroming 
daarbinnen. Het onderzoek heeft echter ook een dubbele doelstelling. Het onderzoek had 
tot doel kennis te vergaren die niet alleen zou bijdragen aan de sociale wetenschap, maar 
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ook aan de oplossing van milieuproblemen. Bij dat onderscheid tussen die twee 
doelstellingen, wetenschappelijk en maatschappelijk, heb ik in het proefschrift niet 
stilgestaan. In dit nawoord probeer ik die beide doelstellingen van mijn onderzoek en de 
invloed die het heeft gehad op het onderzoek uit elkaar te halen. Ik kijk in hoeverre de 
beide perspectieven bepalend zijn geweest voor onder meer de vraagstelling, de 
afbakening ervan en de aanpak. In de volgende paragraaf schets ik de achtergronden van 
de klimaatproblematiek als onderzoeks- en beleidsprobleem en in de paragraaf erna de 
wijze waarop het onderzoekprogramma van invloed is geweest op de afbakening. 

2 Achtergronden van de klimaatproblematiek in Nederland 

Het centrale onderwerp van het onderzoekprogramma dat dit onderzoek mede-financierde 
en mede de afbakening van mijn onderzoek bepaalde is de wereldwijde 
klimaatverandering. De laatste jaren (tijdens en na de uitvoering van mijn onderzoek) is 
meer en meer duidelijk en openbaar geworden hoe het klimaatprobleem op de agenda is 
gekomen binnen het Nederlands onderzoek en beleid. Wereldwijd en binnen Nederland is 
het al of niet bestaan van het versterkte broeikas-effect onderwerp van voortdurend debat. 
De onzekerheden worden steeds openlijker onderkend. De vraag wat de betekenis is van 
de onzekerheden en wat de verhouding is tussen wetenschap en politiek kwamen onder 
meer in een kameronderzoek in 1996 aan de orde. Er zijn ook onderzoeken gedaan naar 
de beleidsprocessen (zie voor een overzicht Jäger 1996). Deze nieuwe kennissituatie 
maakt het mogelijk gedistantieerder en met meer overzicht op mijn onderzoek terug te 
blikken. 

De geschiedenis van klimaatonderzoek en -beleid toont een voorgeschiedenis vanaf 
eindjaren vijftig. Vanaf het internationale geo-fysische jaar 1957-1958 startte 
interdisciplinaire, internationale samenwerking en peer review op het gebied van 
onderzoek over atmosferische kooldioxyde-concentraties. Hierdoor waren midden jaren 
zeventig al data-reeksen over een periode van twintig jaar beschikbaar die een stijging van 
het kooldioxyde-gehalte toonden. De VN conferentie over de menselijke omgeving in 
1972 naar aanleiding van het Rapport aan de Club van Rome had de aandacht gevraagd 
voor wereldwijde milieuproblemen. Sinds 1972 was daardoor het gevoel van nationale 
verantwoordelijkheid voor het milieu gegroeid. In 1979 waarschuwde de National 
Academy of Sciences voor het eerst in het internationaal georiënteerde 
natuurwetenschappelijk onderzoek voor mondiale temperatuurstijging. De Wereld 
Meteorologische Organisatie vond de aanwijzingen over stijgende kooldioxyde-
concentraties en klimaatverandering voldoende om dat jaar een Wereld Klimaat 
Conferentie te organiseren. Hier waren vooral wetenschappers aanwezig; de conferentie 
trok niet veel politieke aandacht (Jäger & O'Riordan 1996:12-14). 

Vervolgens bepaalde internationale beleidsvorming sterk de probleemstelling en het 
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vervolgtraject van onderzoek naar klimaatverandering. In 1979 startten drie organisaties 
van de Verenigde Naties het World Climate Programme, een natuurwetenschappelijk 
onderzoekprogramma. In 1980, 1983 en 1985 hielden zij in het Oostenrijkse Villach 
conferenties. Bij de derde conferentie werd antropogene klimaatverandering op de 
politieke agenda geschoven (ibid). In 1986 werd ook van wetenschappelijk zijde, door de 
International Council of Scientific Unions, een International Geosphere-biosphere 
Programme opgericht. Zowel het Wereldklimaatprogramma als het Internationaal 
geosfeer-biosfeerprogramma zijn programma-organisaties die adviseren over prioritering 
van onderzoek, maar zelf niet financieren (Schneider 1994). In 1987 verscheen het 
Brundlandt-rapport dat met het begrip 'duurzame ontwikkeling' het mondiale karakter van 
afhankelijkheden en milieuproblemen benadrukte. Tijdens een hearing van de Brundlandt-
commissie bood Canada aan in 1988 een conferentie te organiseren en te sponsoren over 
de veranderende atmosfeer. De Canadese overheid wilde hiermee een brug slaan tussen 
wetenschap en beleid. Deze conferentie, waar deelnemers op persoonlijke titel en niet als 
afgevaardigde waren, heeft een grote rol gespeeld in het bevorderen van de internationale 
bewustwording. Er waren wereldwijde aanbevelingen gedaan (Jäger & O'Riordan 
1996:18). 

De brug tussen wetenschap en beleid kwam daadwerkelijk tot stand in het 
Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)1 dat de Verenigde Naties in 1988, 
enkele maanden na Toronto oprichtte. Dit panel met in totaal 2000 vertegenwoordigers uit 
96 landen heeft een werkgroep die natuurwetenschappelijk bewijs over klimaatverandering 
beoordeelt, een tweede die effecten van klimaatverandering beoordeelt en een derde die 
oplossingsstrategieën ter bestrijding van klimaatverandering formuleert. Enerzijds stelt 
men binnen het panel wetenschappelijk vast of een versterkt broeikas-effect 
klimaatverandering veroorzaakt en wat de effecten van klimaatverandering zijn, anderzijds 
wordt uit voorzorg wetenschappelijk en politiek bedongen welke maatregelen kunnen 
worden genomen. Het IPCC heeft een monopoliepositie als adviserend lichaam op het 
gebied van klimaatonderzoek. In het tweede jaar na de oprichting in 1990 bracht het 
IPCC aan de VN een eerste rapport uit, waarin met tamelijk grote zekerheid het door 
mensen versterkte broeikaseffect naar voren werd geschoven (Jäger 1996:15). In het 
Nederlands Kameronderzoek is later, in 1996, verwondering uitgesproken over het tempo 
waarin het IPCC al in 1990 zijn eerste rapportage had uitgebracht. Dit was voor de 
kamercommissieleden aanleiding om te twijfelen aan de wetenschappelijk 
onafhankelijkheid en integriteit van het IPCC.2 De grote zekerheid waarmee de eerste 
werkgroep van het IPCC melding had gedaan van klimaatverandering gaf het broeikas
effect nog meer voorrang op de politieke agenda, reeds voor de onderhandeling voor het 

' Het IPCC is een samengaan van het milieuprogramma van de VN en van de Wereld Meteorologische 
Organisatie. 

2 Kameronderzoek Klimaatverandering. Gesprekken. Den Haag, Sdu Uitgevers 24 695, nr.4: p.259. 
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Klimaatverdrag begonnen (Jäger 1996:15).3 In 1990 werd ook een internationale 
onderzoekstructuur op het gebied van klimaatproblematiek opgericht voor de sociale 
wetenschappen. Dit Human Dimensions of Global Environmental Change Programme had 
een gelijksoortige opzet als het reeds bestaande natuurwetenschappelijke programma 
(Schneider 1994:5). 

In 1990 startte ook Nederland een eigen onderzoekprogramma naar mondiale 
klimaatverandering en luchtverontreiniging. De Nederlandse overheid had in het Nationale 
Milieubeleidsplan van 1989 klimaatverandering genoemd als eerste thema dat ze met 
milieubeleid zou proberen te bestrijden.4 De Nederlandse regering streefde ernaar tot de 
voorvechters van het milieu en het klimaat te behoren in de internationale politiek en 
wetenschap. De overheid zette in op het milieuprobleem van het versterkte broeikaseffect 
en riep daaromheen een wetenschaps- en beleidsproject in het leven. Het enorme 
Nederlandse Nationale Onderzoek Programma over Mondiale Klimaatverandering en 
Luchtverontreiniging (I en II) en het NMP en zijn opvolgers zijn hiervan de 
voortbrengselen. Met een eerste fase van dit Nederlandse programma voor 68 miljoen 
gulden en een tweede fase voor 45 miljoen gulden, nam ons land volop deel aan het 
mondiaal onderzoekprogramma (Schneider 1994). Niet alleen Nederland heeft zich een 
tijd als voortrekker gezien in het klimaatbeleid, ook Duitsland, Groot-Brittannië, 
Noorwegen en Denemarken hebben gedacht een vooraanstaande rol te spelen. Deze 
claims geven de internationale concurrentie weer die wordt ervaren op het gebied van 
klimaatbeleid en -onderzoek. Die competitie bevordert en vergroot de activiteit op 
klimaatgebied in de verschillende landen.5 

3 Werkgroep 1 zou meer aanzien en succes hebben dan de andere werkgroepen, onder meer omdat deze 
werkgroep natuurwetenschappelijk is en er binnen de natuurwetenschappen meer discipline en een sterker 
streven naar consensus heerst dan binnen de sociale wetenschappen (Jäger 1996:16). 

4 Andere thema's waren; verzuring, eutrofiëring, diffusie van giftige stoffen, afvalverwijdering, geluids-
en stankoverlast, verdroging, verspilling van grondstoffen (VROM 1989:23-27). 

5 In het rapport Programma in hoofdlijnen tweede fase 1995-2000 schetsen de coördinatoren van het 
NOP dat de Nederlandse overheid, na erkenning van het milieuprobleem in diverse internationale kaders, 
besloot (zie NMP) om met een Nederlands onderzoekprogramma een bijdrage te leveren aan het internatio
nale klimaatonderzoek (Schneider 1994:iii). Een nationaal onderzoekprogramma zou onder meer onontbeer
lijk zijn ter ondersteuning van de Nederlandse voortrekkersrol in het internationale klimaatoverleg (ibid:iv). 
Dat de initiators uit zijn op erkenning blijkt uit de trotse vermelding dat het Nederlandse programma in een 
gehoor van het Amerikaanse congres als goed voorbeeld werd genoemd (ibid: 1). Nederland is niet het enige 
land dat meent in een bepaald opzicht voorop te lopen wat betreft klinmaatbeleid of -onderzoek. Zo 
beschouwt Groot-Brittannië, voorzitter van de eerste werkgroep van het IPCC, zich als vooraanstaand op het 
gebied van natuurwetenschappelijk klimaatonderzoek; het land geeft het meest uit aan onderzoek naar 
mondiale klimaatverandering (Climate Change. The UK Programme 1994:63).(United Kingdom's Report 
under the Framework Convention on Climate Change, London HMSO.) Duitsland beschouwt zich ook een 
internationale leider en voorloper op het gebied van klimaatbeleid; het land had al in 1987 een gemengde 
wetenschappelijke-politieke enquêtecommissie over de aardatmosfeer en legde zeer snel vergaande 
reductiedoelstellingen wat betreft broeikasgassen voor 2005 vast. Ook heeft Duitsland zich na 1992 bemoeid 
met het vervolgproces op Rio en organiseerde Duitsland in Berlijn in 1995 de partijenconferentie waarop 
afspraken uit Rio werden uitgewerkt en bekrachtigd (Breuermann & Jäger 1996). Noorwegen heeft eveneens 
het idee een voortrekker te zijn op het gebied van klimaatbeleid. De Noorse regering zou op een enigszins 
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In 1990 ging de politiek ook wereldwijd verder met de klimaatproblematiek. Kort 
na de tweede klimaatconferentie in 1990 begon het Algemene Assemblee van de 
Verenigde Naties met de voorbereiding van het, in Rio te ondertekenen, klimaatverdrag. 
In 1992 werd op deze wereldconferentie over de Human Environment van de Verenigde 
Naties een klimaatverdrag gesloten. Besloten werd het voorzorgbeginsel (the 
precautionary principle) als uitgangspunt te nemen en de uitstoot van broeikasgassen in 
2000 te stabiliseren op het niveau van 1990. Als uitvloeisel van de wereldconferentie in 
1992 verscheen in 1995 de voorlopige versie van het tweede integrale rapport van het 
IPCC. Dit rapport was een ondersteuning van de onderhandelingen op de 
partijenconferentie in Berlijn in 1995. 

Rondom het tweede IPCC-rapport is veel discussie geweest, in Nederland en 
wereldwijd in tijdschriften en dagbladen. Er ontstond onder meer veel discussie tussen 
klimaatonderzoekers en geologen. In de Verenigde Staten en ook in Nederland stonden 
kritische wetenschappers op die het bestaan van het broeikaseffect aanvechten. 
Deelnemers aan onderzoek dat in het kader van de klimaatproblematiek wordt 
gefinancierd zouden de risico's van klimaatverandering benadrukken. Onderzoekers 
daarbuiten zouden de onzekerheid van het bestaan van het broeikaseffect beklemtonen en 
de aanname van het broeikaseffect afdoen als een geloof of ideologie. Er klonken geluiden 
als zouden wetenschappers te veel kritiekloos uitvoeren wat politici hen opdroegen 
(Biesboer 1996). 

In het Nederlandse kameronderzoek in 1996 kwamen de procedures van het IPCC 
uitvoerig aan de orde. Enerzijds werd geconstateerd dat bijna alle informatie over de 
klimaatproblematiek afkomstig was van het IPCC en anderzijds dat er zoveel commotie 
was over de werkwijze. Dat vormde aanleiding om aandacht te besteden aan de 
ontstaansgeschiedenis van de rapporten van het IPCC. Ook voor de achtergrond van mijn 
onderzoek is de procedure van belang. De procedure van de wetenschappelijke 
beoordeling is dat elk hoofdstuk dat wordt geschreven door een team vakspecialisten aan 
een team van een ander hoofdstuk wordt voorgelegd. In een tweede wetenschappelijke 
beoordelingsronde stellen deskundigen uit iedere lidstaat van de Verenigde Naties een 
nationaal gecoördineerd beoordelingsrapport op van de wetenschappelijke inhoud. Uit 
Nederland hebben 40 wetenschappers het voorlopige rapport beoordeeld. Van het in 1996 
verschenen rapport was in 1995 een tweede, voorlopige rapport voorgelegd aan de 

activistische manier pogen invloed uit te oefenen op de klimaatonderhandelingen en -voorbereidingen en 
daarbij wellicht de Noorse invloed overschatten (Sydnes 1996). Op het gebied van klimaatbeleid ervaren 
regeringen internationale competitie waarbij er verschillende inschattingen zijn van posities. Het lijkt erop 
dat kleine landen vanwege hun verregaande ideeën op bepaalde terreinen vaker denken een voorhoederol te 
vervullen en daarbij hun internationale invloed overschatten. Volgens de Nederlandse geleerde Böttcher 
heeft Nederland onterecht het idee dat het voorop loopt (Kamercommissie 1996 gesprekken: 235). 
Nederland zou samen met Duitsland en Denemarken gidsland willen zijn. Volgens hem loopt Duitsland wel 
voorop. Nederland wil vooral voorop lopen wat betreft te nemen maatregelen. Enkele jaren geleden maakte 
de regering bekend dat Nederland niet langer 'gidsland' wilde zijn wat betreft klimaatbeleid. 
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wetenschappelijke commissie van de IPCC. De wetenschappelijke teams schrijven ook een 
voorlopige samenvatting van het rapport voor beleidmakers (Kameronderzoek 1995a:78). 

Na de wetenschappelijke beoordeling volgt de vaststelling van de definitieve 
samenvatting voor beleidmakers. Deze vaststelling gebeurt via consensusvorming. De 
samenvatting wordt regel voor regel voorgelegd aan een algemene vergadering van 
nationale afgevaardigden met onderzoekers. Terwijl de onderzoekers vooral staan op 
wetenschappelijke nauwkeurigheid en juistheid, weegt voor de politici de toon zeer zwaar. 
Bij deze gedetailleerde bespreking wordt ter plekke of in de wandelgangen invloed 
uitgeoefend door bijvoorbeeld milieuorganisaties en lobby-groepen uit de energie-wereld 
(cf. Arts 1998). De bevindingen veranderen hierdoor niet, maar de toon waarop 
conclusies worden verwoord kan wel milder worden onder invloed van belanghebbenden 
uit de energie-wereld. Er treedt een zekere filtering of selectiviteit op in de conclusies 
(ibid: 79). Vertegenwoordigers van olieproducerende en -exporterende landen zouden 
bovendien druk uitgeoefend hebben om de onzekerheid over het versterkte broeikas-effect 
in de formulering te benadrukken. Door deze inspraakprocedure, waarbij beleidmakers 
worden betrokken, bestaat er brede ondersteuning voor de conclusies en die is van belang 
met het oog op beleid. 

De klimaatproblematiek is in enkele opzichten een uitzonderlijk beleids- en 
onderzoeksprobleem (cf. Jäger & O'Riordan 1996:6). Bijzonder aan de 
klimaatproblematiek is de grote complexiteit en onzekerheid. Deskundigen van allerlei 
disciplines zijn bij de bestudering van klimaatverandering betrokken. Door de 
complexiteit heeft niemand deskundigheid over het geheel en niemand het overzicht. De 
onzekerheid wordt erkend en is niet op korte termijn weg te nemen. De 
klimaatproblematiek kan niet los worden gezien van andere beleidskwesties. Niet alleen 
rondom de klimaatproblematiek vindt veel politieke en wetenschappelijke bundeling van 
krachten plaats, ook over de ozonproblematiek bestaat een onderzoekprogramma. Er 
waren al vaker grote gebundelde beleids- en onderzoeksinspanningen, zoals die gericht op 
de uitputting van grondstoffen, op kernenergie en op verzuring. Bij onderzoek naar de 
ozonproblematiek vindt, anders dan bij klimaatonderzoek, de samenvatting van de 
rapporten door de onderzoekers zelf plaats en niet door nationale afgevaardigden. Ook 
vertonen de wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen rondom het 
milieuprobleem van de wereldwijde klimaatverandering en dat van 'zure regen' veel 
overeenkomsten. Op het gebied van verzuring heeft Nederland ook een grote 
eensgezindheid aan de dag gelegd. Onderzoekers van 30 Nederlandse onderzoeksinstituten 
hebben samengewerkt in een groot interdisciplinair verband. Bij de financiering van het 
onderzoek naar verzuring is niet zozeer voorrang gegeven aan de beste onderzoekers, 
maar aan de onderzoekers die tot samenwerking bereid waren en van een 
gemeenschappelijke probleemdefinitie uit wilden gaan (Hajer 1995:214-234). 

Over de verhouding en taakverdeling tussen de politiek en wetenschap boog zich in 
1996 ook de tijdelijke kamercommissie. Wetenschappers gaven aan kamerleden hun visie 
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op de grenzen van het wetenschappelijke en politieke domein. Door verschillende soorten 
wetenschappers te horen konden de politici zich een 'eigen' mening vormen. Zoals ook de 
socioloog Beek uitvoerig heeft betoogd wordt de rol van de wetenschap bij de bepaling 
van milieuproblemen steeds groter (Beek 1986). Wetenschappers en politici weten daar 
niet altijd goed raad mee. In het Nederlandse kameronderzoek lieten de politici door 
deskundigen de complexe kennis ontsluiten. De politici werden voorgelicht over de 
onzekerheden rondom de klimaatproblematiek. Ze lieten zich, ironisch genoeg, door 
wetenschappers adviseren over de wijze waarop de politiek zou kunnen handelen bij 
natuurwetenschappelijke onzekerheid.6 Door vragen te stellen aan wetenschappers en met 
hen van gedachten te wisselen probeerden de politici zich een visie te vormen over de 
taakverdeling tussen politiek en wetenschap bij de klimaatproblematiek. 

Uit deze schets v/ordt duidelijk dat de klimaatproblematiek niet door een acute 
fysieke bedreiging een belangrijk onderzoeks- en beleidsonderwerp is geworden. Het zijn 
eerder fysieke risico's of bedreigingen op langere termijn en internationale concurrentie 
op beleids- en onderzoeksgebied die hieraan hebben bijgedragen. Alle milieuproblemen 
kennen een wetenschappelijke component, daarin is de klimaatproblematiek niet uniek, 
maar doordat de problematiek uitgesproken complex en onzeker is wordt de rol van 
wetenschappers erg groot. De keuze hoeveel en welke actie wordt ondernomen op basis 
van die natuurwetenschappelijke onzekerheid, ligt bij de politiek. Op de conferentie van 
de Verenigde Naties in Rio in 1992 is gekozen voor het voorzorgsprincipe. Dit dringt 
langzaam in het beleid van alle VN-lidstaten door. Uit voorzorg, om mogelijk 
onomkeerbare, nadelige gevolgen te voorkomen, worden nu maatregelen genomen. 
Hierbij worden vooral maatregelen getroffen die ook anderszins gunstig geacht worden. 
Natuurwetenschappelijk gezien is de klimaatproblematiek onzeker, en die onzekerheid 
wordt door de politiek ook in Nederland steeds meer onderkend. Het klimaatprobleem is 
daarmee de laatste jaren veranderd van een verondersteld probleem naar een mogelijk 
probleem. De strijd om erkenning van de problematiek en onderzoeksgelden duurt voort. 

3 Sociale achtergronden van de vraagstelling, hypothesen en definities 

Het Nederlandse klimaatprogramma is één van de factoren die de keuze en afbakening 
van de vraagstelling en aanpak hebben bepaald. In deze paragraaf doorloop ik 

6 Deze paradox wordt ook geconstateerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) die milieuproblemen ziet als risico's die onzeker zijn en die gestoeld zijn op normatieve keuzen over 
te behouden ecologische en economische waarden. 'Het vergaren van wetenschappelijke kennis vormt de 
basis voor de identificatie van milieuproblemen. De voortschrijdende kennis op het gebied van ecologie 
heeft de mensheid attent gemaakt op voorheen onbekende en onvermoede problemen. Tegelijkertijd is het 
ook de wetenschap die haar eigen produkten relativeert. Immers, ook de onzekerheid over de relatie tussen 
milieu en economie wordt gevoed door de wetenschap' (WRR 1994:7). 
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chronologisch het onderzoeksproces en wijs naast de invloed van het klimaatprogramma, 
de invloed op mijn onderzoek aan van onder meer sociaal-wetenschappelijke theorieën en 
heersende ideeën over ongewenste en gewenste maatschappelijke omstandigheden. In 
verband met de verkennende aard van het onderzoek is de vraagstelling in de loop van het 
onderzoek uitgewerkt. Zo heb ik niet vooraf vastgelegd op welke gebieden ik 
terughoudendheid verwachtte. Ik wil de problemen die ik heb gehad met de afbakening 
ook hier behandelen. Zonder dat ik me daarvan ten volle bewust was is de vraagstelling 
enigszins verschoven. Ik ga na onder invloed van welke factoren dat is gebeurd. Ik had 
evenmin vooraf bepaald welke definitie van matiging of terughoudendheid ten behoeve 
van het milieu ik zou volgen, bijvoorbeeld die van de onderzochten of van 
natuurwetenschappers. Van de verschillende naast elkaar gebruikte definities en 
classificaties ga ik de achtergrond en herkomst na. De verschuiving van de vraagstelling 
en het gebruik van verschillende definities en classificaties hebben niet alleen te maken 
met het verkennende karakter van het onderzoek, maar ook met de dubbele, namelijk 
wetenschappelijke en maatschappelijke doelstelling van het onderzoek. 

De algemene vraag over matiging ofwel vrijwillige terughoudendheid in 
consumptie kwam aanvankelijk vooral voort uit een sociologische gedachtengang. Uit 
sociaal-wetenschappelijke theorieën en bevindingen was de veronderstelling afgeleid dat 
terughoudendheid een kenmerk was van een bepaald fragment van de hogere klassen: 
vooral de hoger opgeleiden. Het uitgangspunt was dat zij meer dan anderen en in 
toenemende mate geneigd zouden zijn om bij hun handelen, onder meer op het gebied van 
consumptie, na te denken en rekening te houden met gevolgen op langere termijn. De 
vraagstelling en de hypothesen waren vooral sociologisch bepaald. Sociologen maken zelf 
deel uit van de cultureel gerichte hoger opgeleiden op wie de veronderstelling van 
toepassing is. De hypothese weerspiegelt behalve een sociologische gedachte ook het 
maatschappijbeeld en zelfbeeld van deze cultureel georiënteerde vooraanstaande groep. 
Volgens hun zelfbeeld behoren ze tot een milieubewuste, enigszins sober levende groep 
voor wie materialisme minder belangrijk is en die een enigszins kritische houding hebben 
tegen overconsumptie. 

In een eerste fase van het onderzoek bestudeerde ik de sociologische vraag aan de 
hand van de neergang van het roken in Nederland gedurende de laatste decennia. 
Rookgedrag is als casus gekozen vanwege het vermoeden dat de hypothese hierbij zou 
opgaan dat de hogere strata zich meer dan anderen terughoudendheid oplegden in hun 
consumptie. Verondersteld werd verder dat die zelfbeperking zich van hoog naar laag 
over de maatschappij verspreid had en distinctie hierbij latent een rol had gespeeld. 
Daarnaast was voor rookgedrag gekozen vanwege de beschikbaarheid van longitudinale 
gegevens. Ik onderzocht navolging van de terughoudendheid in verband met status en 
gebruikte daarbij de beschikbare sociologische (demografische) categorieën (inkomen en 
opleiding). 

Vervolgens onderzocht ik of de bij het roken aangetroffen terughoudendheid ook 
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optrad bij andere consumptie. Eerst ben ik in statistisch materiaal van het CBS over 
consumptiepatronen op zoek gegaan naar terughoudendheid door hoger opgeleiden. De 
CBS-gegevens gaven een overzicht van bestedingen aan verschillende consumptie
onderdelen. Gezocht werd naar terreinen waarop hoger opgeleiden matiger consumeerden 
dan anderen met het zelfde inkomensniveau. De CBS-gegevens bevatten wel informatie 
over geld dat huishoudens besteedden aan verschillende consumptieonderdelen, maar niet 
over hoeveelheden. Het bleek op grond van deze gegevens niet mogelijk terreinen te 
bepalen waarop hoger opgeleiden terughoudender consumeerden dan lager opgeleiden. 
Omdat deze onmogelijkheid mede toe te schrijven was aan de kenmerken van de 
beschikbare gegevens, werd besloten van verdere analyse van deze gegevens af te zien. Ik 
zou op kleinschaligere manier (via interviews) gaan onderzoeken op welke terreinen hoger 
opgeleiden terughoudend consumeren. 

In de interviews met consumenten uit de hogere statusgroepen richtte ik me in de 
eerste plaats op sociologische vragen en veronderstellingen. Ik onderzocht op welke 
manier matiging voor de ondervraagden verband hield met status. Op open wijze 
verkende ik of, hoe en op welke terreinen de ondervraagden hun consumptie matigden. Ik 
hield mijn ogen open voor beperking van het consumptie-volume, vooral van consumptie 
die op langere termijn nadelige gevolgen vooral het milieu zou hebben. Ook luisterde ik 
of ondervraagden een voorkeur hadden voor weinig consumptie van goede kwaliteit in 
plaats van veel. Deze gerichtheid was vooral op sociologische veronderstellingen 
gebaseerd (Schmidt 1990). Ik ging ook na in hoeverre er in het consumptiegedrag 
kenmerken van een beschavingsproces te herkennen waren. De veelal hoger opgeleide 
ondervraagden bleken in bepaalde opzichten terughoudend te consumeren door controle 
uit te oefenen over hun consumptie en rekening te houden met de gevolgen op langere 
termijn. De interviews gaven eerder de indruk van een door matiging en zelf-opgelegde 
terughoudendheid gekenmerkte houding tegenover consumptie, dan een duidelijk beeld 
van daadwerkelijke grote consumptiebeperking onder hoger opgeleiden. Verder verkende 
ik welke distinctiestrijd er zich rondom matiging en milieubewustzijn afspeelde en met 
welke middelen die distinctiestrijd geleverd werd. Ik probeerde na te gaan volgens welk 
patroon (milieubewuste) matiging werd nagevolgd. Waren geïnterviewden terughoudend 
in hun consumptie in navolging van anderen uit de hogere statusgroepen of van andere 
pioniers? Ik maakte gebruik van sociologische classificaties door huishoudens uit de 
hogere inkomensgroepen, veelal hoger opgeleide mensen te interviewen en hun sociale 
achtergronden in de analyse te betrekken. 

Bij de afbakening en uitwerking van de sociologische vraag liet ik me beïnvloeden 
door het beleidskader waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt: het onderzoekprogramma 
over mondiale klimaatverandering. De bedoeling was immers met de sociologische vraag 
tevens een mogelijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem te 
onderzoeken. Het ging hierbij om een met veel onzekerheden omgeven probleem van (een 
deel van de) natuurwetenschappers dat was over- of aangenomen door politici en 
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beleidmakers. Ik gebruikte daarbij classificaties afkomstig van natuurwetenschappers. 
Aangezien natuurwetenschappers de uitstoot van kooldioxyde aanmerken als belangrijkste 
oorzaak van de klimaatproblematiek en milieuproblemen, besloot ik in de interviews - en 
later in de enquête- in ieder geval de matiging van die consumptie te onderzoeken 
waarvan (natuurwetenschappelijk) bekend is dat deze met kooldioxyde-uitstoot gepaard 
gaat. Het gaat om consumptie-onderdelen die te maken hadden met het gebruik van 
fossiele brandstoffen7: autorijden, vliegreizen maken, het gebruik van elektrische 
apparaten, huisverwarming. Van liet beleidsprobleem en de natuurwetenschappelijke 
classificaties ging ik dus uit door bovengenoemde kooldioxyde-intensieve 
consumptieonderdelen op onnadrukkelijke wijze in de interviews op te nemen. 

Behalve van sociologische en natuurwetenschappelijke definities en indelingen ging 
ik uit van de definities van de ondervraagden. Op een open, verkennende wijze 
onderzocht ik in hoeverre, op welke terreinen en op welke manier zij terughoudendheid 
aan de dag legden in hun consumptie. Ook ging ik na welke invloed uitging van 
overwegingen over het milieu en de milieuproblematiek op hun consumptie-beslissingen. 
Matiging al dan niet om het milieu, bleek voor de geïnterviewden wel een thema, maar 
daarnaast bleek het ten behoeve van het milieu meer te gaan om aanpassing van gedrag en 
substitutie van aankopen dan terughoudendheid. Er was dus een verschil tussen de 
vraagstelling en de bevindingen. 

Via de enquête en overig statistisch materiaal heb ik de sociologische vraag over 
vrijwillige matiging op kwantitatieve wijze onderzocht met een operationalisatie die 
beïnvloed was door zowel sociologische als natuurwetenschappelijke categorieën. De 
indeling naar opleiding en inkomensklasse is een sociologische classificatie. Naast het 
effect van inkomen bepaalde ik het effect van opleiding. Door te controleren voor het 
effect van inkomen, kon ik zien of het opleidingsniveau effect had op de geneigdheid tot 
matiging op kooldioxyde-intensieve onderdelen, ofwel of mensen sterker matigen 
naarmate ze hoger zijn opgeleid. Door me te richtten op kooldioxyde-intensieve 
consumptie-onderdelen volgde ik de beleidsdefinitie van milieuproblemen of 
milieuonvriendelijk gedrag. 

Naast de (objectieve) sociologische operationalisatie en beleidsdefinitie of 
natuurwetenschappelijke classificatie volgde ik de een subjectieve (emic) definitie van 
'matiging' en van 'matiging vanwege het milieu'. Immers, als hoger opgeleiden meer 

7 Tegelijkertijd liep ook een onderzoek waarin van allerlei consumptie niet alleen het directe 
brandstofverbruik werd berekend, maar het brandstofverbruik dat in de gehele levensloop van een produkt 
vanaf grondstofwinning, produktie, transport, distributie tot en met afdanking en vernietiging wordt 
verbruikt. Het gaat hier over het onderzoek naar directe en indirecte energie-intensiteit van consumptie 
uiteevoerd door het centrum voor energie en milieu van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vakgroep 
Natuurwetenschap en Samenleving van de Universiteit Utrecht (cf. Vringer & Blok 1995). Deze gegevens 
waren niet geschikt om te gebruiken, doordat het onderzoek tegelijk werd uitgevoerd en het ingewikkeld 
was om hiervan direct gebruik te maken. Ook vanwege mogelijke aanvechtbaarheid van de bevindingen en 
het feit dat de bevindingen niet aansluiten bij noties van consumenten maakte de gegevens niet bruikbaar. 
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consumeren op kooldioxyde-intensieve onderdelen, hoeft dat niet te betekenen dat zij 
volgens hun eigen definitie minder zouden matigen ten behoeve van het milieu. Mogelijk 
matigen ze op andere onderdelen vanwege het milieu. Eén enquêtevraag luidde of mensen 
iets niet of minder consumeerden vanwege het milieu. Zoals verwacht bleken hoger 
opgeleiden hierop meer bevestigend te antwoorden. De verschillen in antwoorden (meer 
bevestigende antwoorden bij hoger opgeleiden) verwezen meer naar verschillen in 
percepties en opvattingen dan gedragingen. 

Mede onder invloed van de bevindingen uit de verkennende interviews die 
bestonden uit open vragen, is de onderzoeksvraag uitgebreid. Ik beperkte me dus niet 
meer tot de oorspronkelijke onderzoeksvraag naar matiging, maar breidde de vraag uit en 
onderzocht tevens of respondenten hun consumptie aanpassen door milieuvriendelijk 
geheten alternatieven te kopen. Ik stelde enquêtevragen over de aankoop van artikelen die 
bekend staan als milieuvriendelijke alternatieven of substituten. De antwoorden 
analyseerde ik naar inkomens en opleidingsniveau. Deze uitbreiding van mijn 
vraagstelling is te begrijpen tegen de achtergrond van de bevindingen. In de praktijk 
blijken mensen immers eerder bezig met milieuvriendelijke aankopen dan met 
demonstratief milieubewust matigen. Als consumenten milieuvriendelijke produkten kopen 
die duurder zijn, houden zij hierdoor in principe minder geld over om andere produkten 
te kopen. Deze duurdere milieuvriendelijkheid zou dus leiden tot matiging. Er zijn hierbij 
echter allerlei kanttekeningen te maken.8 

Het voorgaande laat zien dat ik in verschillende onderdelen van mijn onderzoek 
diverse, verwante vraagstellingen heb gehanteerd. Ik heb de sociologisch geïnspireerde 
vraagstelling over distinctieve, toonaangevende zelf-opgelegde terughoudendheid bij de 
consumptie in het algemeen en bij roken in het bijzonder onderzocht. Vervolgens heb ik 
milieurelevante zelf opgelegde terughoudendheid onderzocht, waarbij ik me soms 
gehouden heb aan de definitie volgens NOP over C02-intensieve consumptie en soms de 
definitie van betrokkenen zelf. Behalve afgebakend, of in ieder geval geconcentreerd 
onder invloed van de NOP-definitie van C02-relevante consumptie, is de vraagstelling of 
het object van onderzoek uitgebreid of verschoven; ik heb niet alleen matiging omwille 
van het milieu onderzocht maar ook gezocht naar aanpassing van consumptie omwille van 
het milieu. De vraagstelling is verschoven onder invloed van een verschil tussen de 
hypothese en de tussentijdse bevindingen. De vraagstelling is opgerekt om de hypothese, 
het sociologische vermoeden dat hoger opgeleiden milieubewuster denken en doen, een 
maximale kans te geven. 

Wat ik heb onderzocht was vooral het probleem in de ogen van beleidmakers, 

s Als mensen altijd hun hele inkomen zouden opmaken zou het kopen van duurdere, milieuvriendelijke 
produkten tot matiging leiden. In werkelijkheid zijn er mensen die al hun geld opmaken en anderen die geld 
overhouden en sparen. Duurdere milieuvriendelijke consumptie hoeft dus niet tot minder consumptie te 
leiden. 
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maar hier en daar ook het probleem in de ogen van betrokkenen. Alles bij elkaar was 
sprake van een hybride aanpak met een nadruk op kooldioxyde-uitstoot dus 
energieverbruik. Vooral in de interviews ging het ook om het probleem, ofwel de 
ongewenste situatie in de ogen van de ondervraagden. Ik ben daarbij dus ook uitgegaan 
van milieudefinities van de onderzochten zelf. Dat mijn onderzoeksonderwerp mede 
bepaald is door de definitie van de betrokkenen zelf, is een vertrouwd uitgangspunt 
binnen de sociale wetenschappen en vooral antropologie. Zo heb ik in de interviews 
gevraagd op welke terreinen ondervraagden rekening hielden met het milieu en op welke 
manieren, en in de enquête of respondenten iets niet of minder gebruikten omwille van 
het milieu. 

Ik heb verschillende definities of classificaties gebruikt van vrijwillige of zelf 
opgelegde matiging ten behoeve van het milieu. Ik heb matiging objectief onderzocht door 
te kijken of mensen minder dan voorheen of minder dan anderen consumeren op bepaalde 
gebieden. Dit geldt voor de gevalstudie over roken voor de enquête. Ik heb subjectieve 
matiging onderzocht, in de interviews en ook in de enquête. Wat betreft matiging ten 
behoeve van het milieu, zijn verschillende definiëringen gevolgd. Er is zowel gekeken 
naar matiging die gunstig geacht wordt voor het milieu, als die een aanwijzing is voor 
milieubewustzijn. Het gaat om de definities van het NOP, om de individuele, subjectieve 
definities van de ondervraagden en om publieke milieudefinities. 

Mijn afbakening is ook bepaald door openbare probleemdefinities. Milieukundig 
ongeïnformeerde naïviteit heeft mede de consumptievormen bepaald die ik op matiging en 
milieuvriendelijkheid heb onderzocht. Ik ben daarbij uitgegaan van wat in openbare 
milieudefinities geldt als milieuprobleem en milieubelastende consumptie. Op die 
openbare definities die ongemerkt een rol hebben gespeeld in mijn onderzoek wil ik eerst 
nader ingaan, voordat ik uitspraken doe over de geldigheid van mijn bevindingen. De 
totstandkoming van publieke milieudefinities maakt begrijpelijk waarom er ook in mijn 
onderzoek een vermenging van categorieën kon optreden. Daarnaast heeft het ook 
gevolgen voor de geldigheid van mijn bevindingen. In de volgende paragraaf laat ik aan 
de hand van enkele voorbeelden zien dat die verschillende probleemdefinities dichter bij 
elkaar liggen dan gedacht. 

4 De openbare vaststelling van milieuproblemen 

Bij de terugblik op mijn onderzoek viel de uitgebreide samenwerking en verwevenheid bij 
de signalering, beoordeling en definiëring van milieuproblemen op. In het algemeen valt 
op dat de beoordeling van milieuproblemen door verschillende partijen verandert en steeds 
meer op elkaar gaat lijken. De adviezen en berichtgeving in kranten, tijdschriften en 
bladen van uiteenlopende milieuorganisaties en instanties over milieuproblemen en 
milieuvriendelijk consumentengedrag wordt steeds technischer en gelijkluidender. Ook 
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Afbeelding 1 Een schets van het milieuveld 

enkele coïncidenties rondom de klimaatproblematiek en andere milieuproblemen vormen 
voor mij de aanleiding om de onderlinge samenwerking en beïnvloeding door 
verschillende betrokkenen kort te beschouwen. Aan de hand van enkele voorbeelden laat 
ik zien hoe milieuproblemen worden vastgesteld en welke partijen daarbij betrokken zijn. 

Wat op een bepaald moment bijvoorbeeld onder milieuproblemen en 
milieu(on)vriendelijk handelen wordt verstaan, wordt door verschillende groepen mensen, 
organisaties en instanties beïnvloed. Alle betrokkenen bij het aanwijzen, benoemen en 
vaststellen van belangrijke milieuproblemen en het verspreiden van kennis en ideeën 
erover kunnen samen worden gezien als een netwerk van onderling afhankelijke personen, 
organisaties en instellingen die in een veranderende krachtsverhouding tot elkaar staan. 
Op het milieu'veld', waarvan we in dit geval met een verwijzing naar een centraal begrip 
van Bourdieu kunnen spreken, gaat het om degenen die deelhebben aan de berichtgeving, 
meningsvorming en voorlichting over milieuproblemen en milieu(on)vriendelijk handelen 
en degenen op wie die voorlichting gericht is. Dat veld is in de loop van de jaren 
uitgedijd. In figuur 1 onderscheid ik belangrijke partijen die naar mijn idee van invloed 
zijn op de beeldvorming over milieuproblemen en milieuonvriendelijke consumptie. 
Zonder dit echt te onderzoeken heb ik me afgevraagd wie op dit veld dominant is, over 
welk 'vermogen' de verschillende deelnemers beschikken en waarin ze dat willen 
omzetten. Op het milieuveld staan specifieke belangen op het spel. Welke 
milieuproblemen belangrijk worden geacht heeft onder meer gevolgen voor de vraag wie 
schuldig is aan de problemen en verantwoordelijk voor de oplossing ervan, voor 
toewijzing van onderzoeksgeld en voor de taken, de invloed en het prestige van specifieke 
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organisaties en instanties. Door de overheid, milieuorganisaties, consumentenorganisaties, 
journalisten en wetenschappers en gewone burgers te zien als onderling afhankelijke 
partijen met ieder hun eigen visie en invloed op de beoordeling van milieuproblemen, 
kreeg ik meer zicht op de onderlinge beïnvloeding. 

Twee berichten in de Volkskrant van december 1994 over wetenschappelijk 
gefundeerde milieutips voor het kerstdiner illustreren de verwevenheid en wederzijds 
beïnvloeding. Het advies waarover de krant berichtte luidde wilde haas te kiezen voor 
kerst en deze op een laag vuurtje te bereiden. De 'produktie' en het vervoer van haas 
evenals de geadviseerde bereidingswijze zouden relatief weinig brandstof vergen. Het 
bericht verwees naar onderzoekingen van collega's van het Nationale Onderzoek 
Programma.9 Enig speurwerk onthulde dat werknemers van de energiebedrijven de 
universiteit hadden benaderd om informatie te krijgen over hun onderzoek. Verslaggevers 
in dienst van de gassector hadden een verteerbare uitwerking en vertaling van de 
onderzoeksgegevens gemaakt in de vorm van kookadvies en recepten in het vakblad van 
de gassector. Twee dagbladjournalisten meenden daarop dat het vakbladartikel begrijpelijk 
en vermakelijk genoeg was om het onder de aandacht van een breder publiek te brengen. 
De berichten verschenen in kranterubrieken die regelmatig lichtvoetig en ironisch nieuws 
brengen. 

De energiebedrijven, die nu de taak hebben om consumenten te instrueren, 
bereiden zich blijkbaar voor op vergaande milieuvoorlichting. De overheid heeft aan 
publieke organisaties opgedragen om milieucampagnes uit te voeren. Nutsbedrijven die 
gas, elektriciteit en water distribueren propageren bij hun afnemers matiging en vooral 
efficiënt gebruik met het oog op het milieu. De overheid heeft energiebedrijven 
opgedragen een milieuactieplan (MAP) uit te voeren, waarbij ze een energie-heffing aan 
afnemers opleggen. De opbrengsten daarvan moeten ze aan besparingscampagnes en -
maatregelen besteden. Ook gemeenten en vuilnisophaalbedrijven moeten programma's 
uitvoeren om burgers te leren afval te scheiden (cf. Teilegen et al. 1996). 

Ook de massamedia zijn in het veld van milieu-berichtgeving een belangrijke, niet 
te onderschatten partij. Journalisten proberen hun lezers te boeien en informeren door 
informatie te ontsluiten en op kritische wijze te presenteren. Een deel van de rol van 
journalisten is om technische of wetenschappelijke kennis die fundamenteel of 
beleidsgericht is, toegankelijk te maken voor een breder publiek en daar kanttekeningen 
bij te plaatsen. Deze berichten verschijnen in de krant om tegemoet te komen aan het be
staande milieubewustzijn van de lezers. Deze berichtgeving duidt ook op de angst voor 
overdrijving van milieuregels. De pers heeft de taak om lezers kritisch te informeren. 
Tevens zet de pers de toon van milieuberichtgeving en versterkt het wetenschappelijke 

Het gaat hier over het onderzoek naar directe en indirecte energie-intensiteit van consumptie, 
uitgevoerd door het centrum voor energie en milieu van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vakgroep 
Natuurwetenschap en Samenleving van de Universiteit Utrecht (cf. Vringer & Blok 1995). 
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gehalte ervan. 
Niet in de laatste plaats is de wetenschap een relevante partij in het genoemde 

voorbeeld; de wetenschap is de bron van de gegevens. Wetenschappers leveren gegevens 
over milieukundige beoordelingen aan de pers als ze daarover worden benaderd. Ze zien 
dat ook als hun taak, mede omdat hun werk uit publieke middelen gefinancierd wordt. 
Herkenbaar toepassingsgericht onderzoek komt daarbij gemakkelijker in het nieuws. 
Onderzoek met een beleidscomponent heeft meer politieke, maatschappelijke invloed; er 
gaat iets mee gebeuren. De wetenschappers worden via financiering door de overheid 
zoals bij het klimaatprogramma in bepaalde richtingen gestuurd. De overheid speelt 
hierbij dus ook een rol. 

Het voorbeeld van het menu-advies geeft aan hoe wetenschappelijke onderzoek 
over de klimaatproblematiek via de pers bij het publiek terecht kan komen. Uit deze casus 
komen vier belangrijke partijen naar voren, de energiebedrijven, de pers, de wetenschap 
en op de achtergrond de overheid die het NOP op poten heeft gezet als ondersteuning 
voor beleid waarmee Nederland internationaal hoge ogen wilde gooien. Er is een zekere 
gelijkgerichtheid van wetenschap, overheid de nutsbedrijven, alleen de pers speelt een 
enigszins dissidente rol. 

Uit het volgende voorbeeld blijkt, naast de invloed van de overheid en wetenschap, 
de inbreng van consumenten en consumentenorganisaties. In 1994 publiceerde de 
Consumentenbond voor de tweede maal in een paar jaar de persoonlijke milieutest in het 
maandblad. De tweejaarlijkse ledenraadpleging had jaren daarvoor uitgewezen dat de 
leden van de Consumentenbond prijs stelden op informatie over de milieu-eigenschappen 
van produkten. Eind jaren tachtig nam de consumentenbond daarom mensen in dienst die 
zich met de milieu-aspecten van produkten gingen bezighouden. De bond, die voorheen 
alleen consumentenrechten en -belangen verdedigde en leden bijstond bij het maken van 
rationele keuzen wat betreft prijs en kwaliteit, breidde dus zijn taken uit. De bond richtte 
zich recent met een confronterende milieutest tot de leden. Leden kunnen zelf uitmaken of 
ze zware vervuilers zijn of niet door vragen te beantwoorden over de eigen 
consumptiegewoonten op het gebied van voedsel, meubilair, autorijden etcetera. Aan de 
antwoorden over consumptiegewoonten zijn scores toegekend die corresponderen met de 
mate van milieubelasting. 'Vervuilende' gedragingen leveren een soort strafpunten op. 
Naarmate lezers minder vlees eten en langer met hun meubilair doen is hun 
'milieuvervuilings-score' minder hoog. Respondenten die langer dan tien jaar met hun 
meubilair doen gaan vrijuit, zij krijgen geen müieuvervuilingspunten. 

De consumentenbond heeft dus een plaats ingenomen binnen milieuvoorlichting. 
De vergelijking van de tweede milieutest met de eerste toont bovendien, dat 
ontwikkelingen binnen het denken over milieuproblemen en milieu(on)vriendelijk gedrag 
binnen de overheid en wetenschap hun weerslag hebben in de milieutest. De vragen en 
scores van de eerste milieutest twee jaar eerder weerspiegelden de stand van 1992. Toen 
werd vleesconsumptie strenger veroordeeld en werd de volledige milieubelasting voor de 
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veehouderij toegeschreven aan vleeseters. Veel milieubewuste mensen, vooral de 
voorlopers, waren vegetariërs. Bij de tweede test zijn de scores herzien en wordt de 
milieubelasting van de veehouderij ook toegerekend aan zuivelgebruikers. Echter, de 
kopers van biologische zuivelprodukten worden nog steeds van deze symbolische 
terechtwijzing uitgesloten; zij krijgen geen strafpunten. 

Enerzijds gaat dus in toenemende mate technische en wetenschappelijke kennis 
deel uitmaken van voorschriften over milieuvriendelijk handelen. Anderzijds is duidelijk 
dat consumptiegewoonten van bepaalde milieubewuste consumenten doorklinken in de 
voorschriften. Frappant is dat de stereotiepe consumptiegewoonten van milieubewuste 
pioniers, zoals vegetarisch en 'biologisch' eten zich in de vragen en scores weerspiegelen. 
Vooral de consumptiegewoonten en voorkeuren van personen op strategische posities, bij 
de overheid en elders, lijken invloed te hebben op normen over milieuvriendelijk gedrag. 
Daarnaast geven de in de test opgenomen elementen en scores de stand weer van kennis 
en overtuigingen over milieuvriendelijk gedrag van het moment, zoals blijkt uit de zware 
veroordeling van vliegreizen in de tweede test. 

De test illustreert de samenwerking tussen wetenschappers en beleidmakers en de 
daaruit volgende overeenstemming over wat wel en niet milieuvriendelijk is. De overheid 
beïnvloedt een organisatie als de consumentenbond (alhoewel 90% onafhankelijk) sterk. 
De test is samengesteld in samenwerking met het ministerie van VROM. Via een 
consumentenbelangenorganisatie worden dus boodschappen van wetenschappers en 
beleidmakers overgebracht. De milieu-medewerkers van de consumentenbond willen 
wellicht vanuit persoonlijke milieubewustzijn niet alleen de leden informeren, maar ook 
de consumptiegewoonten hervormen. De consumentenorganisatie vaardigt dezelfde 
richtlijnen uit als de regering. Vertegenwoordigers van beide nemen vaak aan dezelfde 
discussiebijeenkomsten deel. De bond heeft geen geld voor eigen onderzoek en vertrouwt 
op wetenschappelijke informatiebronnen van de overheid. 

De overheid beïnvloedt het publieke beeld van milieuproblemen en 
milieu(on)vriendelijk gedrag, behalve via onderzoeksfinanciering, samenwerking met 
andere organisaties en instanties en gegevensuitwisseling, ook via campagnes en 
voorzieningen. Via de massamedia informeert het ministerie van VROM de bevolking 
over milieubeleid en poogt zij burgers betrokken te houden en tot gedragsverandering te 
bewegen. Met campagnes over zuinig gebruik van water, gas, elektriciteit en de auto en 
over afval scheiden beïnvloedt de overheid welke milieuproblemen dringend worden 
gevonden en wat als oorzaken en oplossingen hiervoor wordt gezien. Ook via 
voorzieningen en maatregelen oefent de overheid invloed hierop uit. Via voorzieningen en 
maatregelen op het gebied van chemisch en ander huishoudelijk afval, die ingrijpen in het 
dagelijks leven, is bij de bevolking het idee versterkt dat afval een belangrijk 
milieuprobleem vormt. Het belang dat de Nederlandse overheid hecht aan de 
klimaatproblematiek bleek tot voor kort vooral uit de financiering van onderzoek. In 
campagnes werd meer naar eindige energiebronnen en fileproblemen verwezen dan naar 
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de klimaatproblematiek. Sinds kort wordt in voorlichting vertelt wat de bijdrage van 
consumptie is aan klimaatverandering. Deze kennis dringt nu dus ook door in campagnes 
gericht op het publiek. Behalve door beschikbare kennis wordt de inhoud van campagnes 
bepaald door inschattingen van haalbare gedragsverandering. 

De overheid is vooral sinds de jaren tachtig, negentig overgegaan tot voorlichting 
over milieuvriendelijk gedrag; milieu-organisaties zijn hier al sinds de jaren zeventig mee 
bezig. Via acties, campagnes, hun bladen en consumentenhandleidingen lichten milieu- en 
natuurorganisaties hun milieubewuste achterban in. Twintig jaar geleden was meer dan nu 
sprake van uitwisseling van denkbeelden en nieuws met politiek gelijkgezinden. De ideeën 
en informatie was, zoals Cramer in haar studie beschreef, grotendeels afkomstig uit het 
buitenland. De boodschap was meer gericht op ideologische stellingname en protestacties 
tegen bepaalde bedrijven, tegen het kapitalistisch systeem of tegen ingewikkelde 
technologie. Met de groei en professionalisering van milieuorganisaties heeft de 
boodschap die ze verkondigen meer het karakter gekregen van op onderzoek en technische 
informatie gebaseerde voorlichting (cf. Cramer 1989). De milieuorganisaties baseren zich 
steeds meer op wetenschappelijke en technische gegevens en laten zelf ook soms 
onderzoek uitvoeren. Er ontstaat dus een overlap tussen de aanpak in de krant en die door 
de consumentenbond en overheid. Ze leunen allemaal sterk op wetenschappelijk 
onderzoek. Evenals bij de andere partijen speelt bij de boodschap van milieuorganisaties 
mee of adviezen wel aanvaardbaar zullen zijn voor de leden en of ze zullen worden 
opgevolgd. Oproepen om minder te douchen stonden nog wel in een groene 
consumentenhandleiding van 1983 (Brunt 1983), maar zijn in de nieuwere uitgaven 
verdwenen. Adviezen om niet het vliegtuig te nemen, worden van de kant van de 
milieubeweging evenmin weinig vernomen. 

Uit kranteberichten, een milieutest van de consumentenbond en milieucampagnes 
komt de uitgebreide samenwerking en uitwisseling naar voren die bestaat bij het 
vaststellen van milieuproblemen. Er is een intensieve uitwisseling van ideeën mede door 
inmenging van pers, waardoor alle vernieuwingen snel rondzingen. Aan de snelle 
verspreiding van ideeën draagt ook het in opdracht uitgevoerde onderzoek bij. De 
resultaten ervan worden in beleid en campagnes gebruikt. Die intensieve uitwisseling en 
verandering leidt weinig tot rust en reflectie. Er is weinig distantie en gelegenheid voor 
beschouwing, omdat ambtenaren, milieuorganisaties en politici meteen met 
onderzoeksresultaten aan de slag willen. 

In de vorige paragraaf werd duidelijk dat ik in mijn onderzoek verschillende 
afbakeningen en definities heb gebruikt. In deze paragraaf blijkt hoezeer ook buiten mijn 
onderzoek verschillende definities van milieu verweven en moeilijk te onderscheiden zijn. 
Dit is toe te schrijven aan samenwerking en aan ontwikkelingen die op verschillende 
partijen van invloed zijn, zoals verzakelijking, het minder belangrijk worden van 
ideologieën en belangrijker worden van techniek en wetenschap. De vermenging van 
definities in mijn onderzoek wordt daardoor begrijpelijker. Als onderzoekers moet ik 
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daarbij stil staan. Het niet (kunnen) onderkennen van de herkomst van definities is een 
mogelijk probleem bij dergelijk, op de snel veranderende actualiteit gericht, onderzoek. 
Voor de geldigheid van mijn bevindingen heeft de vermenging van definities echter niet 
veel consequenties. Of ik nu de definitie van het NOP ofwel de natuurwetenschappers 
neem, of die van betrokkenen of de publieke definitie, het beeld blijft dat mensen en in 
het bijzonder hoger opgeleiden hun consumptie nauwelijks matigen ten behoeve van het 
milieu. Er is weinig matiging te constateren op C02-intensieve onderdelen, ofwel wat 
betreft consumptie die volgens natuurwetenschappelijke normen milieubelastend wordt 
geacht. Veel van deze consumptie wordt ook door burgers en volgens publieke definities 
milieuonvriendelijk geacht. Omdat het antwoord niet verandert bij het verschuiven en 
oprekken van de definitie kan ik zeggen dat de conclusies robuust zijn. Van matiging is 
alleen meer sprake, als respondenten via een open algemene vraag wordt gevraagd of ze 
hun consumptie matigen omwille van het milieu. Dan gaan mensen uit van hun zelfbeeld 
en van een subjectieve, algemene notie van matiging om het milieu. Dan vinden vooral 
hoger opgeleiden wel dat zij matigen. 

5 relativisme en substantivisme binnen sociaal-wetenschappelijk milieukundig 
onderzoek 

Mijn onderzoek heeft een sociaal-wetenschappelijke en de beleidsgerichte component. Hoe 
deze twee componenten zich tot elkaar verhouden wordt duidelijk tegen de achtergrond 
van de geschiedenis van milieuonderzoek in Nederland en van verschillende stromingen 
binnen het internationale milieuonderzoek. Ik introduceer nu dit nieuwe terrein met de 
bedoeling mijn onderzoek in een breder perspectief en ander daglicht te plaatsen. Eerst 
wordt het milieuonderzoek in Nederland gekarakteriseerd en de sociaal-wetenschappelijke 
en beleidsgerichte stromingen hierbinnen beschreven. Ik probeer temidden hiervan de 
sociaal-wetenschappelijke en milieukundige waarde en reikwijdte van mijn onderzoek 
beter te bepalen en te benoemen. 

De geschiedenis van het milieuonderzoek in Nederland laat zien dat het 
academische onderzoek steeds sterk in wisselwerking staat met de maatschappelijke 
context. Milieuonderzoek is vanaf de jaren zeventig opgekomen onder druk van grote 
maatschappelijke betrokkenheid van studenten. In die tijd werden interfacultaire 
vakgroepen milieukunde opgericht. De daar bedreven milieukunde was sterk geëngageerd 
en maatschappijkritisch. Naast en na het engagement van studenten stimuleerde 
opdrachtonderzoek vooral het milieuonderzoek. Als uitvloeisel van het opkomende 
milieubeleid kwamen er onderzoeksopdrachten los. Nog steeds komen opdrachten voor 
milieuonderzoek grotendeels voort uit overheidsbeleid (Leroy 1995). 

Ontwikkelingen binnen de milieukunde zijn steeds verbonden met maatschappelijke 
veranderingen. De milieubeweging is gegroeid en heeft zich geprofessionaliseerd. 
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Engagement en maatschappijkritiek hebben plaats gemaakt voor een meer pragmatische 
houding. Het milieubeleid is verder ontwikkeld en geïnstitutionaliseerd. Deze 
ontwikkelingen in de milieubeweging en het milieubeleid hebben hun weerslag gehad op 
de academische milieukunde, die, in de woorden van de socioloog Leroy, is veranderd 
van probleembetrokken naar oplossingsgericht. De milieubeweging, het milieubeleid en de 
milieukunde hebben vele personele, inhoudelijke en functionele banden. Zo zijn er 
onderzoekers actief in de milieubeweging, en voeren zij onderzoek uit voor de 
milieubeweging en de overheid. Ook fungeert de milieubeweging als voortrekker voor de 
overheid en zijn actieve leden uit de milieubeweging vaak later bij de overheid gaan 
werken. Door die banden is die onderlinge beïnvloeding tussen de milieubeweging, het 
milieubeleid en de milieukunde erg sterk. 

Het meeste milieu-onderzoek is opdrachtonderzoek en wordt verricht vanuit 
interdisciplinaire milieukunde-instituten. Het gaat daarbij om korter durend onderzoek dat 
gericht is op de oplossing van een politiek probleem. Daar staat het oplossen van 
problemen meer op de voorgrond dan wetenschappelijke vooruitgang. Door de grote 
hoeveelheid korter durend opdrachtonderzoek is er in Nederlands milieu-onderzoek weinig 
distantie ten opzichte van het milieubeleid. De financiering en de doelstelling en dus het 
bestaansrecht van het onderzoek hangt immers duidelijk samen met het oplossen van 
problemen. Nederlandse milieukundige onderzoekers voelen zich doorgaans sterk 
betrokken bij milieuproblemen en werken oplossingsgericht. 

Oplossingsgericht onderzoek en sociaal-wetenschappelijk, analytisch onderzoek 
wordt door de Amerikaanse sociologen Dunlap en Catton (1994) onderscheiden als 
constructivistisch en substantivistisch onderzoek. Binnen het constructivisme worden 
milieuproblemen vooral gezien als sociale constructies en wordt de definiëring en 
agendering van milieuproblemen blootgelegd, zoals ik eerder in deze epiloog heb gedaan. 
Binnen het substantivisme wordt de fysieke schade of dreiging van milieuproblemen voor 
waar aangenomen en wijden onderzoekers zich aan de oplossing. Het natrekken van de 
totstandkoming van klimaatonderzoek en agendering van het klimaatprobleem is daarnaast 
een voorbeeld van een constructivistische benadering. Dunlap en Catton pleiten in hun 
artikel Struggling With Human Exeinptionalism: Tlie Rise, Decline and Revitalization of 
Environmental Sociology tegen een te grote aandacht voor constructivisme. Volgens hen 
beperken zich in de Verenigde Staten in verhouding te veel sociaal-wetenschappers tot het 
onderzoeken van de manier waarop milieuproblemen worden geformuleerd en 
gepresenteerd. Aan de bestudering van de oorzaken van de mogelijke milieuproblemen en 
de oplossingen ervoor komen zij hierdoor niet toe. Hierdoor dreigt het gevaar dat sociale 
wetenschappers zich geheel terugtrekken van het onderzoek naar de maatschappelijke 
oorzaken en de oplossingen van milieuproblemen. Het zoeken naar oplossingen komt dan 
alleen in handen te liggen van natuurwetenschappers. Dan worden alleen 
natuurwetenschappelijke en technische oorzaken en oplossingen bestudeerd, terwijl de 
mogelijkheden tot sociale verandering buiten beschouwing blijven. 
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In Nederland lijkt de waarschuwing voor te veel aandacht voor constructivisme 
onnodig. Het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar de constructie en agendering van 
milieuproblemen is in Nederland niet prominent.10 In ons land ligt binnen sociaal- en 
gedragswetenschappelijk onderzoek naar milieuproblemen eerder veel nadruk op 
substantivisme. Dit hangt samen met de specifieke organisatie van milieuonderzoek in 
Nederland. Het financiële bestaan van interfacultaire milieu-vakgroepen is in grote mate 
afhankelijk van opdrachtonderzoek. In Nederland vindt veel onderzoek op het gebied van 
het milieu plaats in het kader van het Nederlands Onderzoek Programma over Mondiale 
Klimaatverandering en Luchtverontreiniging. Door dit programma en de deelname van de 
Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hieraan, wordt er een 
groter deel van onderzoeksbudgetten aan milieuonderzoek besteed en is er binnen het 
milieuonderzoek een concentratie op de klimaatproblematiek. Immers 'zoals beoogd heeft 
het programma katalyserend en richtinggevend gewerkt en een verschuiving van 
onderzoekscapaciteit naar de mondiale problematiek tot stand gebracht (Schneider 
1994:2). Vooral sinds 1990 NWO ook hieraan deelneemt (ibid:9). Binnen en buiten 
universiteiten wordt zoals de vele inventarisaties laten zien veel sociaal- en gedragswete
nschappelijk onderzoek op het gebied van milieu verricht. In het buitenland, waar sociaal
wetenschappelijk onderzoek op milieugebied meer plaatsvindt buiten interfacultaire 
instituten, staat de oplossing van problemen minder en het leveren van een specifieke 
disciplinaire, wetenschappelijke bijdrage meer op de voorgrond. Sociaal-wetenschappers 
zijn dan geneigd zich meer te richten op de constructie van milieuproblemen tegen de 
achtergronden van maatschappelijke belangen." 

Het NOP is opgezet om in Nederland ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling 
en uitvoering van een nationaal klimaatbeleid. In dat kader medegefinancierd onderzoek 
dient de klimaatproblematiek te betreffen en is veelal oplossingsgericht. In paragraaf twee 
kwam naar voren dat Nederland zich vooral wil profileren wat betreft maatregelen ter 
reductie van broeikasgassen. De oplossingsgerichtheid van onderzoek wordt versterkt door 
concurrentie tussen onderzoeksgroepen om onderzoek in het kader van de 
klimaatproblematiek gefinancierd te krijgen. Ook door hun engagement hebben 
onderzoekers de neiging praktische, technische onderzoeken te formuleren die zo snel of 
direct mogelijk uitzicht bieden op oplossingen voor milieuproblemen. Te financieren 
onderzoek wordt geselecteerd op de bijdrage aan de oplossing van de klimaatproblematiek 
en niet op wetenschappelijke vooruitgang. Hierdoor zijn onderzoekers meer bezig 
tegemoet te komen aan vraag en eisen van een programma dan dat ze voorrang geven aan 
maatstaven van de wetenschap. Overheersend is een beperkte, weinig gedistantieerde blik 

'" In een Nederlandse sociologische inleiding over milieu is de constructivistische benadering zelfs niet 
vermeld (Tellegen en Wolsink 1992). 

" Zie voor verwijzingen naar dit soort onderzoek in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland 
onder meer O'Riordan & Jäger 1996. 
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met niet veel aandacht voor de randvoorwaarden waaronder het onderzoek plaatsvindt. 
Het is de vraag of dit onderzoek wetenschappelijk relevant genoeg is en bijdraagt aan 
theorievorming. Dat is vooral belangrijk als het door onderzoekers vermoede en door de 
overheid overgenomen versterkte broeikas-effect niet blijkt op te treden. De vrijheid die 
in de eerste fase van het NOP gold voor de sociale onderzoeken is in de loop van de 
eerste fase en bij de planning van de tweede fase van het programma ingeperkt door een 
strengere selectie met het oog op beleidsrelevantie en toespitsing van het onderzoek op 
fossiele brandstoffen en C02. 

Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd kan concluderend, substantivistisch worden 
genoemd. Ik heb aangenomen dat het klimaatprobleem optreedt en heb toen sociaal
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om maatschappelijke mechanismen en 
ontwikkelingen bloot te leggen waarop kan worden aangesloten voor de oplossing van het 
klimaatprobleem. In de epiloog heb het constructivistisch perspectief gehanteerd door de 
vaststelling en agendering van het klimaatprobleem te reconstrueren. Een onderzoeker met 
sociaal-wetenschappelijke pretenties kan daar mijns inziens niet omheen. Het de
construeren is een methode om afstand te nemen en met meer afstandelijkheid terug te 
blikken op het onderzoek. Het stelt de onderzoeker in staat beter de sociaal
wetenschappelijke component en de beleidsgerichte component te onderscheiden. 

Milieu-onderzoek dat, zoals het mijne, buiten interfacultaire milieu-instituten 
plaatsvindt is eerder uitzondering dan regel in Nederland. Bij dit soort onderzoek is een 
sterkere disciplinaire inbedding en distantie ten opzichte van beleid te verwachten. Toch 
heeft onbewust verwevenheid met beleid en het milieu-onderzoekprogramma ook een rol 
gespeeld in mijn onderzoek. Enerzijds kan het verband tussen zelf-opgelegde 
terughoudendheid en status worden gezien als een puur sociologische kwestie die in het 
kader van de milieu-problematiek onderzocht en medegefinancierd werd. Anderzijds had 
ik door een gebrek aan kritische afstand te weinig overzicht over de invloed van het 
NOP, het onderscheid tussen wetenschap en beleid en de verwevenheid van gangbare 
milieudefinities. Hierdoor, en door de wens om bij te dragen aan de oplossing van 
milieuproblemen, en vasthoudendheid aan de sociologische hypothese, is de vraagstelling 
enigszins verschoven en opgerekt. 

6 Aanbevelingen voor onderzoek, beleid en gedrag 

Nu de doelstellingen en perspectieven in mijn onderzoek beter zijn onderscheiden, doe ik 
uitgaande van de verschillende doelstellingen aanbevelingen gericht op onderzoek, beleid 
en gedrag. Ten eerste kunnen vanuit het perspectief van de sociaal-wetenschapper, met 
het oog op het wetenschappelijk belang aanbevelingen worden gedaan voor onderzoek dat 
bijdraagt aan theorievorming of dat gericht is op onontgonnen terrein binnen de sociale 
wetenschappen. In die lijn bepleitte ik in hoofdstuk vijf een voortzetting en, onder meer 
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historische, uitbreiding van dit onderzoek. Door verschijnselen in historisch perspectief te 
zien, is het gemakkelijker een zekere afstandelijkheid te bewaren tegenover, en een 
scherpere blik te hebben op actuele veranderingen in gedrag, milieubeleid en vermeende 
oplossingen. 

Ten tweede kan sociaal-wetenschappelijk onderzoek worden aanbevolen dat gericht 
is op de oplossing van milieuproblemen en de vergroting van de maatschappelijke 
relevantie van de sociale wetenschappen. Hiertoe behoort ook onderzoek naar de 
vaststelling en erkenning van milieuproblemen. Sociaal-wetenschappers kunnen 
onderzoeken op welke manier wereldwijde klimaatverandering, maatschappelijk gezien, 
een probleem is, door wie het zo gezien wordt en voor wie het een probleem zou 
betekenen. Het constructivistisch perspectief biedt een bijdrage aan de sociaal
wetenschappelijke analyse van de maatschappelijke omgang met milieuproblemen. Inzicht 
in de vraag welke groepen een kwestie wel en niet als probleem beschouwen, kan een 
sleutel zijn tot de oplossing. Bij de klimaatproblematiek zijn zoals paragraaf twee toonde 
belangen in het spel, maar is handelen vanuit het voorzorgbeginsel verdedigbaar. Het is 
mogelijk om met kennis van de onzekerheden en oog voor de belangen van onderzoekers, 
beleidmakers en activisten bij de erkenning van een bepaald probleem zoals de 
klimaatproblematiek, vanuit het voorzorgbeginsel aan mogelijke oplossingen te werken. 

Sociaal wetenschappers hoeven zich echter niet tot een constructivistische analyse 
van milieuproblemen te beperken. Als bijdrage aan de oplossing van vermoede 
milieuproblemen kunnen zij daarnaast ook zogenoemd substantivistisch onderzoek 
uitvoeren, naar de oorzaken, gevolgen en oplossingen van milieuproblemen. Ik geef 
enkele ideeën, waarvan enkele erg algemeen zijn en de aannames van mijn eigen 
onderzoek ter discussie stellen en andere meer gedetailleerd zijn en op mijn onderzoek 
voortbouwen. Zo is naar mijn idee nader onderzoek gewenst naar zowel de economische 
als ecologische gevolgen van consumptiebeperking.12 Dit onderzoek zou niet alleen 
kunnen plaatsvinden uit voorzorg ter bestrijding van mogelijke klimaatverandering, maar 
ook (ter oplossing) van minder onzekere en algemener erkende milieuproblemen zoals de 
uitputting van grondstoffen en ruimtegebrek. Leidt consumptiebeperking tot minder 
economische groei en verschuivingen in produktie? Kan consumptiebeperking wel 
bijdragen tot een oplossing van milieuproblemen en welke bijdrage zou deze dan leveren? 
De volumegroei van consumptie, in ieder geval in geïndustrialiseerde landen, is tot nu toe-
een onlosmakelijk element in de stijging van welvaart en milieubelasting per persoon. In 
het verlengde van het voorgaande is onderzoek gewenst naar alternatieven voor 
economische groei. Welk model van economische ontwikkeling is mogelijk dat niet 
uitgaat van expansie en onder welke voorwaarden zou dat mogelijk zijn? Economische 
groei is het gedeeltelijk onbedoelde effect van de sociale dwang die producenten op elkaar 

1 Dit onderzoek is relevant als consumptiebeperking als oplossing van milieuproblemen wordt gezien en 
gepropageerd. 
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en op consumenten uitoefenen. En ook de sociale druk die consumenten op elkaar 
uitoefenen is hierbij van belang. Kunnen producenten zonder economische groei of met 
minimale groei voldoende winst en omzet blijven behalen om hun marktaandeel te 
behouden en blijven voortbestaan? Is onder die omstandigheden behoud van 
werkgelegenheid mogelijk? 

Ondanks de in de vorige alinea gemaakte kanttekeningen pleit ik ook voor verder 
onderzoek naar de voorwaarden waaronder mensen zichzelf consumptiebeperking 
opleggen.13 Het is niet denkbeeldig dat matiging als oplossing urgenter wordt in de 
toekomst als alle technische mogelijkheden zijn uitgebuit om produktie en consumptie 
minder milieubelastend te maken. Op grond van mijn onderzoeksbevinding dat mensen 
slechts op kleine schaal en op bepaalde terreinen hun consumptie beperken, pleit ik voor 
onderzoek naar kleine experimenten en initiatieven van matiging, zoals carpoolen, 
autodelen en energie besparen. Het doel zou zijn aanvullend positieve voorwaarden te 
identificeren waaronder mensen hun consumptie matigen. In dit onderzoek ben ik vooral 
bezig geweest om vast te stellen of hoger opgeleid zijn en een groot milieubewustzijn 
voldoende voorwaarde vormen voor vrijwillige matiging. De mogelijkheid om naar 
verdere voorwaarden voor zelf-opgelegde terughoudendheid te zoeken staat nog open. 
Omdat er nauwelijks regelmatigheden in de mogelijkheden van terughoudendheid voor 
alle consumptie, of alle energie-intensieve consumptie zijn te ontdekken dient dit 
onderzoek te worden uitgevoerd op verschillende deelterreinen, zoals vervoer, of zelfs en 
eventueel weer onderverdelingen daarbinnen als woonwerkverkeer, etcetera. Dergelijk 
onderzoek, gericht op het bepalen van de omstandigheden waaronder consumenten 
vrijwillig hun consumptie beheersen, is ook sociaal-wetenschappelijk interessant onder 
meer in het kader van de civilisatietheorie en van consumptiestudies. 

Ten derde kunnen op grond van mijn bevindingen, naast wetenschappelijke en 
beleidsgerichte (constructivistische en substantivistische) onderzoeksaanbevelingen, 
adviezen worden gegeven voor ingrepen door de overheid en gedragsverandering bij 
andere maatschappelijke partijen. Deze adviezen zijn gericht aan verschillende partijen in 
Nederland die willen helpen om milieuproblemen op te lossen door de bevordering van 
gematigde en / of milieuvriendelijke consumptie. Ik ga hierbij niet uit van een 
relativistisch standpunt. Ik ga er van uit dat de klimaatproblematiek of soortgelijke 
problemen ook fysieke problemen of bedreigingen zijn, of door mensen om andere 
redenen als op te lossen problemen worden ervaren. Nieuwe consumptiegewoonten 
verspreiden zich nog vaak van boven naar beneden via een druppel-effect of watertoren-

Alhoewel niet duidelijk is of en hoe matiging milieuproblemen kan helpen oplossen, doe ik toch 
aanbevelingen om matiging te bevorderen. 
De inspanning van technologie en beleid om milieubeslag te reduceren moet immers erg groot zijn om het 
milieubeslag veroorzaakt door voortdurende consumptiegroei te compenseren. Hierbij geldt, net als de 
klimaatproblematiek in het algemeen, dat het niet noodzakelijk en wenselijk is om te wachten met het 
onderzoeken van oplossingen en de voorwaarden daarvoor, voordat alle onzekerheden erover zijn opgelost. 
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effect. Daarom is het aan te bevelen milieuvriendelijke en gematigde consumptie vooral 
bij hogere statusgroepen aan te moedigen. Met het oog op de voorbeeldwerking moet 
vooral die onmatige en milieubelastende consumptie worden ontmoedigd, die bij uitstek 
bij hogere statusgroepen wordt aangetroffen, zoals de tweede auto, de verre vakanties, het 
grote of tweede huis. 

De overheid kan gematigd gedrag bevorderen door milieubelastend gedrag 
onaantrekkelijk te maken met heffingen, zodat het 'rationeel' wordt om te matigen. 
Milieuvriendelijk gedrag kan met fiscale maatregelen aantrekkelijk worden gemaakt. Als 
de overheid de inkomsten uit heffingen aanwendt ter bestrijding van de milieuschade die 
dezelfde consumptie aanricht, wordt voorkomen dat de overheid afhankelijk wordt van 
milieubelastende consumptie vanwege de belasting erop, zoals bij de accijns op tabak. 
Aanvullend kan de overheid proberen consumptiebeperking aantrekkelijk te maken, door 
in campagnes te tonen dat gematigde en milieuvriendelijke consumptie, zoals fietsen in 
plaats van autorijden, niet alleen goed is voor het milieu, maar ook gezond is en vrijheid 
verschaft. Deze aanpak wordt al in praktijk gebracht door de voorlichters van het 
ministerie van VROM. Verder is het aan te bevelen dat de overheid en ambtenaren zelf 
het goede voorbeeld geven. Als een hoge vertegenwoordiger, zoals een minister of 
staatssecretaris zonder eigen auto door het leven gaat, is dat een vorm van conspicuous 
restraint' en als deze juist in zijn eentje in de auto een carpoolstrook misbruikt of vraagt 
om een grotere dienstauto, zijn dat vormen van of conspicuous consumption and waste. 
Daarvan gaat een stimulerende werking uit in matigende of ontmatigende richting. Ook in 
de overheidsbestedingen, kantoormateriaal, overheidsgebouwen etcetera kan de overheid 
een goed voorbeeld geven. In de lijn van dit onderzoek dient matiging en een 
milieubewust voorbeeld vooral te worden getoond op de plekken die het meest aanzien 
hebben, en dat is waarschijnlijk eerder bij het Ministerie van Economische Zaken dan van 
VROM. Als de overheid zelf milieuvriendelijk gedrag vertoont en gematigd 'consumeert', 
verleent dat aan dit soort gedrag erkenning en hoge status en vergroot dat de 
geloofwaardigheid van het milieubeleid van de overheid. 

Milieuorganisaties spelen sinds de opkomst van milieubewustzijn, vijfentwintig, 
dertig jaar geleden een belangrijke rol in het propageren van en inspireren tot matiging en 
milieuvriendelijke consumptie. De laatste jaren is matiging steeds minder onder de 
aandacht en wordt er meer belang gehecht aan wetenschap en technische oplossingen die 
voor milieuvriendelijke produkten zorgen. Milieuorganisaties stellen zich op dit moment 
heel technisch en zakelijk op, maar zij zouden milieuvriendelijkheid en vooruitgang 
behalve met technologie ook met kleinschaligheid, matiging en idealisme kunnen 
verbinden. Dan blijft ook matiging als mogelijke weg naar vermindering van milieuschade 
onder de aandacht. Milieuorganisaties worden, vanwege hun gegroeide ledentallen en 
samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven, in toenemende mate gewaardeerd en 
gerespecteerd. Als zij nu voor matiging pleiten, is daarvoor meer algemene aandacht en 
waardering dan dertig jaar geleden. Ze zouden kunnen proberen milieuvriendelijkheid met 
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status en vooruitgang te verbinden. Daarnaast is een aanbeveling om de leden, 
milieubewuste, veelal hoger opgeleide mensen, aan te spreken op hun voortrekkersrol. 
Milieuorganisaties zouden hun leden meer kunnen benaderen als een milieubewuste avant-
garde en ze kunnen complimenteren met hun grotere verantwoordelijkheidsgevoel. 
Daarnaast moeten milieuorganisaties de overlast en risico's (voor gezondheid en geluk) 
zichtbaar blijven maken van milieuproblemen waaraan ook leden bijdragen, zoals die 
veroorzaakt door auto- en vliegverkeer. Immers als mensen overlast en dreiging ervaren 
en zij effectieve gedragsalternatieven hebben, vergroot dat de kans dat ze hun gedrag 
veranderen. 

Producenten kunnen op allerlei manieren eraan bijdragen dat consumptie minder 
milieubelastend wordt. Zij kunnen vanwege schaalvoordeel individueel in principe 
grotere, meer effectieve verandering teweegbrengen dan consumenten. De adviezen voor 
producenten die willen bijdragen aan de oplossing van milieuproblemen sluiten bij de 
adviezen aan consumenten. Producenten moeten bij voorkeur produkten leveren waarvoor 
weinig materiaal en energie nodig is. Ze kunnen immateriële statussymbolen ontwerpen 
en produceren, ze kunnen (materiaal-)kringlopen sluiten, zorgen dat produkten 
hergebruikt, opgewaardeerd, aangepast en vernieuwd kunnen worden. Ook kunnen zij in 
plaats van produkten diensten leveren. Het verhuren van spullen kan ook een vorm van 
dienstverlening zijn. Belangrijk is dat consumenten deze nieuwe vorm van dienstbetoon 
ervaren als comfortabel en als een vooruitgang. Producenten zullen niet snel 
consumptiebeperking bevorderen, maar kunnen er wel aan bijdragen dat via hun 
produkten het milieu onder de aandacht blijft. Ze moeten dan wel de milieuvriendelijkheid 
van de produkten blijven vermelden. Verder is te adviseren om milieuvriendelijke 
produkten op een prestigieuze manier aan te prijzen. De maatschappelijke waardering 
door mede-consumenten en handelaren is belangrijk om te bevorderen dat consumenten 
milieuvriendelijke goederen kopen als uiting van identiteit en betrokkenheid. 

Verder presenteer ik, afwijkend van de gewone praktijk, ook aanbevelingen aan 
milieubewuste consumenten die willen dat hun gedrag effectief is. Ik doel dan vooral op 
het effect dat uitgaat van hun gedrag door de uitstraling en voorbeeldfunctie die het heeft 
voor anderen. Deze aanbevelingen zijn vooral gericht op mensen met hoge status of 
uitstraling en veel aanzien op grond van roem, rijkdom of anderszins. Als deze mensen 
'het goede voorbeeld geven', kan dit 'vertoon' bijdragen tot een hoger prestige van 
matiging en overig milieuvriendelijk gedrag. Als zij, die kennelijk weten hoe het hoort en 
hoe het aangenaam leven is, openlijk en met trots hun consumptie matigen, door 
bijvoorbeeld bij belangrijke gelegenheden te voet of op de fiets verschijnen en daarmee 
laten zien dat ze zonder (grote) auto kunnen, verbetert dat het imago van een gematigde 
levensstijl. Zij kunnen laten zien dat het mogelijk is op een vrijwillige, aangename wijze 
sober te leven. Ook is het gunstig als mensen uit andere bevolkingslagen (doorgaan met) 
vrijwillige matiging en zowel milieubewustzijn als bijkomende voordelen uitdragen. Dit 
soort pioniers kunnen een inspirerend voorbeeld vormen voor rijkere mensen door te 
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tonen hoe aangenaam het is om zich te bevrijden van consumptiedwang en te genieten van 
grotere vrijheid, minder werken en meer vrije tijd. Zij kunnen laten zien welke voordelen 
het heeft om de tijd voor dingen te nemen, dat ze bijvoorbeeld door langzaam te reizen 
ervaringen intensiever beleven en meer zien. Verder kunnen zij winkeliers en producenten 
onder druk zetten om oude artikelen terug te nemen bij aankoop van nieuwe spullen, om 
diensten te leveren in plaats van goederen, om spullen te verhuren etcetera. Pioniers 
kunnen ook een voorbeeld vormen door minder te gaan werken of hun werkgevers onder 
druk zetten om dat mogelijk te maken. 
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Bijlage 1 Aandachtspunten in de verkennende interviews 

In 1993 en 1994 zijn met volwassen leden van 25 huishoudens interviews gehouden die de basis 
vormen van hoofdstuk 3. Het betrof half-gestructureerde diepte-interviews die zich in principe richtten 
op het gehele consumptiepakket. De interviews hadden zowel betrekking op concrete gedragingen, 
aankopen en bezittingen, als op de houding van de ondervraagden tegenover consumptie en de 
betekenis die zij aan consumptie toekennen. Ook was een punt van aandacht hoe de geïnterviewden 
hun consumptiepatroon bezagen in vergelijking met dat van anderen. De interviews vonden bij de 
mensen thuis plaats. Behalve antwoorden op de uiteenlopende vragen vormden observaties een bron 
van informatie over hun consumptiepatroon en levensstijl. 

Achtergrondgegevens 
Standaard waren in de interviews vragen opgenomen naar persoonlijke achtergrondgegevens, opdat 
hetgeen de geïnterviewden over hun consumptie vertelden (achteraf) beter geïnterpreteerd zou kunnen 
worden. Bovendien zouden de gegevens daarna beter in verband te brengen zijn met statistische 
gegevens en enquêteresultaten. 
Zo werd er gevraagd naar de samenstelling van het huishouden (aantal leden, geslacht, leeftijd, 
opleiding, beroep, baan, individueel en huishoudelijk inkomen). Ook werd met het oog op 
theoretische interpretatie, onder meer in het kader van de theorie van Bourdieu, gevraagd naar de 
sociale herkomst van de ondervraagden (bijvoorbeeld beroep van de ouders) en de huidiae en 
voormalige levensovertuiging. 
Ook werd gevraagd naar de ontwikkeling van het huishouden (uitbreiding, inkrimping), en 
gebeurtenissen in de levensloop zoals veranderingen in inkomensniveau, in de loopbaan en 
verhuizingen. Met behulp hiervan zou beter kunnen worden ingeschat en geïnterpreteerd in hoeverre 
veranderingen in het consumptiepatroon en in het consumptiegedrag (zoals mogelijke toenemende 
matiging) verband houden met de levensloop van de ondervraagde en het huishouden. 
Als achtergrondinformatie is ook gevraagd naar hun contacten en functies in het openbare leven, zoals 
in vrijwilligers-, bestuurs- of redactiewerk, commissariaat, in sportclub, politieke partij, op cultureel 
gebied etc. 

Algemeen consumptiepatroon en consumptiegedrag 
Over consumptie werden eerst zeer algemene vragen gesteld en later gerichtere vragen op specifieke 
gebieden. 
De eerste, algemene vragen hadden betrekking op matiging en zuinigheid of royaal consumeren. 
Eerst kreeg elke informant een zeer algemene vraag om hem of haar de gelegenheid te geven zichzelf 
te typeren of omschrijven als consument, in de trant van: "Als u kijkt welke consumptie u wel en niet 
belangrijk vindt en hoe u met geld omgaat hoe zou u uzelf dan omschrijven?" Om duidelijk te maken 
dat de vraag betrekking had op alle consumptie, ofwel alle bestedingen werden bij de eerste vragen 
allerlei domeinen opgenoemd zoals kleding, voeding, inrichting, hobby's, restaurant/café, 
theater/film, cursussen, boeken, energie, speelgoed, vakantie en vervoer. Ook werd gevraagd of ze 
een kasboek bijhielden en waarom. 
Vervolgens werd gevraagd naar hun prioriteiten in consumptie, op welke terreinen ze geneigd waren 
te matigen of bezuinigen, en op welke terreinen ze juist royaal consumeerden. Eventueel werden ter 
concretisering specifieke vragen gesteld over de maximale prijs die ze betaalden voor een kledingstuk, 
werd hen gevraagd de geschiedenis van de aanschaf en vervanging van meubels te beschrijven, of 
werd gevraagd naar het elektriciteits- en gasverbruik van het afgelopen jaar. 
Vervolgens werd geïnformeerd in hoeverre ze hechtten aan kwaliteit, door te vragen op welke 
terreinen van consumptie ze kwaliteit wel en op welke terreinen ze kwaliteit minder belangrijk 
vonden. Steeds werd de geïnterviewden uitgenodigd hun antwoorden verhalenderwijs toe te lichten. 
Ten slotte werd in het algemeen geïnformeerd hoe belangrijk milieuoverwegingen voor hen waren 
door te vragen op welke terreinen ze rekening hielden met het milieu. 
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Voeding 
Voeding was één van de terreinen van consumptie waarover vragen werden gesteld om de algemene 
opmerkingen en zelf-typeringen te concretiseren, te onderbouwen en uit te werken. 
Zo werd gevraagd naar de frequentie en hoeveelheid van hun vlees-, tabak- en alcoholconsumptie, en 
de frequentie en prijs van het eten in restaurants. Ook kwam aan de orde in wat voor soort winkels 
(delicatessenzaak, supermarkt, buurtwinkei of speciaalzaak, natuurvoedingswinkel of op de markt) 
betrokkenen hun boodschappen deden. 

Vervoer 
Wat betreft vervoer kwam aan de orde of de ondervraagden over een auto beschikten en hoeveel zij 
privé, zakelijk, en voor woon-werk verkeer reizen, per auto, openbaar vervoer, fiets of anderszins. 
Als zij een auto hadden, werd ook gesproken over het merk, de grootte, de waarde, de leeftijd en 
vervanging. Als ze geen auto hadden werden de achtergronden daarvan besproken. 

Vakanties en reizen 
Wat betreft vakanties werd gevraagd naar de frequentie, bestemming, duur, het gebruikelijke soort 
onderkomen en vervoermiddel, zowel van de ondervraagde als het hele huishouden. Hierbij kwam 
ook het reizen per vliegtuig ter sprake. Steeds werd bij wijze van voorbeeld over het afgelopen jaar 
gesproken en gevraagd hoe typisch dat jaar was. 

Energieverbruik en elektrische apparatuur 
Om een indruk te krijgen van de omvang van het bezit aan elektrische apparaten, en om de 
geïnterviewden ook onderling te kunnen vergelijken, is gevraagd naar het bezit van een lange reeks 
(van bijna 50) apparaten. Deze apparaten komen grotendeels overeen bij die in hoofdstuk 2 en 4. Ook 
werd hen gevraagd hun gebruik van elektrische apparaten toe te lichten. 

Waardevolle bezittingen 
Behalve naar frequente aankopen en consumptiegedragingen, is gevraagd naar zeldzame aankopen en 
bezittingen. Nagegaan is of terughoudendheid wat betreft alledaagse consumptie gepaard ging met het 
bezit van kostbare goederen zoals een huis, tweede huis, ander onroerend goed, (sta)caravan, 
boot/jacht, kunstverzameling, juwelen, kostbare postzegel- of muntenverzameling, antiek, perzische 
tapijten, (muziekinstrumenten), wijnkelder, bibliotheek of waardevolle boekverzameling. Om te 
onderzoeken waar matigende consumenten hun geld laten is ook gevraagd of ondervraagden 
beschikten over grote spaartegoeden of effecten. 

Alternatieve consumptie 
Gevraagd is of de geïnterviewden bekend waren met en gebruik maakten van de volgende (duurdere 
en goedkopere) vormen van 'alternatieve', milieuvriendelijke consumptie: natuurvoedingswinkels, 
groen beleggen, milieuvriendelijke meubelen, kringlooppapier, tweedehands meubelen, tweedehands 
kleren, dierproefvrije cosmetica, groene slager, milieuvriendelijke verf en spaarlampen. 

Sociale vergelijking en navolging 
Om te achterhalen of terughoudendheid en milieubewustzijn al of niet bewust- inzet was van sociale 
competitie- is de geïnterviewden gevraagd zich te vergelijken met mensen uit eigen sociale kringen 
van hetzelfde inkomens- of bestedingsniveau, ook wat betreft preferenties, de voorkeur voor kwaliteit 
en aandacht voor het milieu. 
De rol van sociale druk is onderzocht door te vragen of de geïnterviewden tot de meerderheid of 
minderheid binnen eigen kringen hoorden. Ook is gevraagd wier gedrag zij navolgden en wie hen 
navolcden. 
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Bijlage 2 Enquête telepanel 

Deze enquête is oktober 1994 gehouden onder een telepanel van 2000 huishoudens. 1683 van hen hebben de 
vragen beantwoord. De resultaten zijn, voor zover zij relevant zijn terug te vinden in hoofdstuk vier. Een 
deel van resultaten is vewerkt in een rapport voor de Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven (Aarts 
1995a). De uitslagen zijn percentages van 1683 huishoudens tenzij anders vermeld. 

De ondervraagden 

De enquête bestond uit twee vragenlijsten. De eerste vragenlijst ging over autobezit en gebruik, vakanties en 
vliegreizen. Deze is in de regel voorgelegd aan het huishoudlid dat bij toetreden tot het panel te kennen 
heeft gegeven in het huishouden de financiën te regelen. (Indien degene die voor het huishouden de 
financiën regelt geen lid is van het huishouden of niet deel wil nemen aan de enquêtes, is de vragenlijst 
voorgelegd aan degene die te kennen heeft gegeven kostwinner te zijn. Indien de financiële regelaar en 
kostwinner niet bekend of beschikbaar zijn is de belangrijkste persoon (meestal de oudste) in het huishouden 
genomen. 

De tweede vragenlijst ging over huishoudelijke apparaten, milieuvriendelijke produkten en energieverbruik. 
Deze is in de regel voorgelegd aan de persoon die bij het toetreden tot het panel te kennen heeft gegeven 
meestal de boodschappen te doen, aangezien de vragen van huishoudelijke aard waren. In 
eenpersoonshuishoudens heeft uiteraard dezelfde persoon de eerste en tweede vragenlijst beantwoord. In 
meerpersoonhuishoudens kunnen de vragenlijsten door dezelfde of twee verschillende personen zijn 
beantwoord. 

Achtergrondgegevens van de respondenten 

Belangrijkste bezigheid respondent eerste vragenlijst 
0 0,5% 
1 werkt in loondienst 51 6% 
2 meewerkend in eigen bedrijf 3 0% 
4 zoekt voor het eerst werk 2,6% 
6 scholier of student 2 4% 
7 doet thuis de huishouding 13,0% 
8 gepensioneerd of AOW 17,3% 
9 arbeidsongeschikt 3,9% 
10 onbetaald werk + uitkering 0,2% 
11 doet vrijwilligerswerk 1,8% 
12 doet iets anders 3,5% 

Leeftijd eerste respondent in CBS-categorieën 
4 van 15 tot 19 jaar 0,1% 
5 van 20 tot 24 jaar 2,3 % 
6 van 25 tot 29 jaar 10,6% 
7 van 30 tot 34 jaar 11,6% 
8 van 35 tot 39 jaar 12,8% 
9 van 40 tot 44 jaar 10,9% 
10 van 45 tot 49 jaar 0,9% 
11 van 50 tot 54 jaar 7,8% 
12 van 55 tot 59 jaar 8,1% 
13 van 60 tot 64 jaar 1,8% 
14 van 65 tot 69 jaar 8,0% 
15 van 70 tot 74jaar 5,3% 
16 van 75 tot 79 jaar 2,7% 
17 van 80 tot 84 jaar 0,9% 
18 van 85 of ouder 0,2% 
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Grootte van het huishouden 
1 nersoon 1 persoon 
2 personen 
3 personen 
4 personen 
5 personen 
6 personen 
7 personen 
8 personen 
9 personen 

Aantal kinderen 
0 geen kinderen 
1 kind 
2 kinderen 
3 kinderen 
4 kinderen 
5 kinderen 
6 kinderen 
7 kinderen 

26,1% 
40,2% 
11,6% 
14,0% 
6,2% 
1,1% 
0,5% 
0,1% 
0,1% 

64,4% 
12,8% 
14,4% 
6,5% 
1,2% 
0,4% 
0,1% 
0,1% 

Partner aanwezig? 
0 nee 30,8% 
1 ja 69,2% 

Maandinkomen 
1 <F1 1.700 11,5% 
2 Fl 1701-2500 17,2% 
3 Fl 2501-3300 19,3% 
4 Fl 3301-4200 24^2% 
5 Fl 4201-5000 13)4% 
6 >FI 5001 S,'l% 

6,4% 

Opleidingsniveau 
0 0,5% 
1 kleuter-of basisonderwijs onvoltooid 1,4% 
2 kleuter-of basisonderwijs afgerond 1,8% 
3 voortgezet speciaal onderwijs, vgio of leerlingstelsel, 
speciaal onderwijs zonder diploma 3,4% 
4 voortgezet speciaal onderwijs, vgio of leerlingstelsel, 
speciaal onderwijs 15,9% 
5 L.B.O. zonder diploma 4,0% 
6 L.B.O. met diploma 13,2% 
7 M.B.O. zonder diploma 2,3% 
8 M.B.O. met diploma 11,4% 
9 Havo vwo zonder diploma 2,3% 
10 havo vwo met diploma 10,0% 
11 H.B.O. zonder diploma 4,4% 
12 H.B.O. met diploma 15,4% 
13 H.B.O. tweede fase zonder diploma 0,7% 
14 H.B.O. tweede fase met diploma 2,0% 
15 universiteit zonder diploma 3,6% 
16 universiteit met diploma 8,0% 
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Vragenlijst I (auto, vakantie, vliegen) plus uitslagen in percentages 

In deze vragenlijst zullen u vragen gesteld worden over de afstand tot uw eventuele werk, het gebruik van 
auto of motor en over reizen naar het buitenland. 

We beginnen met enkele vragen over de afstand tot het werk van u en/of uw eventuele partner. 

1-1. Werkt u zelf buitenshuis ? 
0 nee (-> vraag 4) 41,6% 
1 ja 57,9% 

1-2. Werkt u op een VAST adres ? 
Onee 8,9% 
1 ja 49,0% 

1-3. Hoe groot is de afstand (enkele reis) tussen uw woning en uw werk ? 
0 weet niet 0,7% 
1-5 km 18,4% 
6-10 km 5,7% 
11-15 km 4,9% 
16-20 km 4,2% 
21-25 km 3,3% 
26-30 km 2,6% 
31-40 km 3,0% 
41-50 km 1,2% 
51-100 km 2,9% 
101-166 km 0,5% 

49,0% 

1-4. Werkt UW PARTNER buitenshuis ? 
1 ja 32,6% 
2 nee (-> vraag 7) 26,3% 
0 n.v.t. (geen partner) (-> vraag 7) 9,9% 

1-5. Werkt UW PARTNER op een vast adres ? 
Onee 4,5% 
1 ja 28,0% 

32,6% 

1-6. Hoe groot is de afstand (enkele reis) tussen de plaats waar UW PARTNER werkt en uw woning ? 

1-7. Over hoeveel AUTO'S PLUS MOTOR(EN) beschikt uw huishouden ? 
0 geen (-> vraag 11) 19,4% 
1 één auto of motor 64,8% 
2 twee auto's en/of motoren 14,1 % 
3 drie auto's en/of motoren 1,0% 
4 vier of meer auto's en/of motoren 0,1 % 
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1-8. Op het volgende scherm kunt u per auto of motor aangeven hoeveel kilometer u in HET JAAR 
1993 in TOTAAL reed. Daarnaast wordt u gevraagd hoeveel kilometer daarvan voor 
WOON-WERK-verkeer werd gebruikt en hoeveel kilometer tijdens het werk en/of voor ZAKELIJK 
verkeer werd gereden. 

1-9. Wilt u aangeven welke BRANDSTOF uw eerste auto of' motor gebruikt ? 
1 loodhoudende benzine 14,3% 
2 loodvrije benzine 48,4% 
3 diesel 9,6% 
5 gas 7,5% 
6 anders 0,2% 
geen auto 20,0% 

1-10. Wilt u aangeven welke BRANDSTOF uw tweede auto ol' motor gebruikt. 
1 loodhoudende benzine 5,4% 
2 loodvrije benzine 13,1% 
3 diesel 14,7% 
5 gas 0,4% 
6 anders 0,2% 

14,1% 

1-11. Beschikte uw huishouden VOORHEEN wel over een AUTO ? 
0 nee 12,5% 
1 ja 6,9% 

19,4% 

1-12. Waarom heeft uw huishouden geen auto (meer)? 
(Wilt u de BELANGRIJKSTE reden kiezen) 
1 geen rijbewijs 5,5% 
2 te duur om een auto te hebben of te vervangen 7,3% 
3 de auto niet (meer) nodig 3,7% 
4 het gebruik van de auto bevalt niet (meer) 0,3% 
5 files~ 0,1% 
6 parkeerproblemen 
7 vanwege het milieu 1,3% 
9 door scheiding/overlijden etc geen autorijder meer in huis 0,5% 
10 vanwege gezondheid of leeftijd 0,5% 
8 anders 0,4% 

1-13. Is het aantal kilometers dat leden van uw huishouden met de auto rijden het afgelopen jaar toe-
of afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren ? 
1 toegenomen (-> vraag 14) 9,9% 
2 ong. gelijk gebleven (->vraag 15) 58,4% 
3 afgenomen (->vraag 15) 12,6% 
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0,1% 
3,1% 
2,4% 
1,3% 
1,6% 
1,5% 
1,3% 
0,8% 

1-14. Waardoor is het aantal kilometers toegenomen? U kunt meer dan 1 antwoord geven. 
0 weet ik niet 
1 door meer zakelijke kilometers 
2 afstand tussen huis en werk is groter geworden 
3 afstand naar familie of vrienden is groter geworden 
4 geen speciale reden 
6 auto aangeschaft of meer gebruikers/rijbewijzen 
7 meer (gebruikt voor) vakantie, vrije tijd, hobby 
5 anders 

9,9% 

1-15. Heht u het laatste jaar geproheerd het autogehruik te verminderen ? 
0 nee (-> vraag 17) 50,4% 
1 ja 29,7% 

1-16. Hoe hebt u geproheerd het autogehruik terug te dringen? U kunt meer dan 1 antwoord geven. 
1 minder gebruik maken van de auto voor korte afstanden 22,7% 
2 gaan carpoolen in plaats van alleen in de auto 1,8% 
3 meer met het openbaar vervoer i.p.v. de auto 5,4% 
4 meer gaan fietsen en lopen i.p.v. de auto 21,8% 
5 minder verplaatsingen 5,6% 
6 een auto weggedaan 0,5% 
7 anders 0,8% 

29,7% 

Nu volgen enkele vragen over VAKANTIE. 
1-17. Hoe vaak bent u het afgelopen jaar (dat is van 1 september '93 tot 1 september '94) met uw 
eventuele partner of andere leden van het huishouden NAAR HET BUITENLAND op vakantie 
geweest? (Onder vakantie verstaan wij tenminste TWEE overnachtingen.) 
0 geen enkele keer 38,7% 
1 een keer 33,5% 
2 twee keer 16,4% 
3 drie keer 7,1% 
4 vier keer 2,2% 
5 vijf keer 1,1% 
6 zes keer 0,2% 
7 zeven keer 0,1 % 
8 acht keer 0,1% 

0,5% 

1-18. Hoe vaak bent u het afgelopen jaar (dat is van 1 september '93 tot 1 september '94) ZONDER 
ANDERE LEDEN VAN UW HUISHOUDEN naar het buitenland op vakantie geweest ? 
0 geen enkele keer 64,6% 
1 een keer 6,6% 
2 twee keer 1,7% 
3 drie keer 0,5% 
. niet van toepassing 26,6% 
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1-19. Hoe vaak is uw PARTNER het afgelopen jaar (dat is van 1 september '93 tot 1 september '94) 
ZONDER andere leden van U\V HUISHOUDEN naar het buitenland op vakantie geweest ? 
0 geen enkele keer 62,8% 
1 een keer 4,6% 
2 twee keer 1,1% 
3 drie keer 0,3% 
. niet van toepassing 31,3% 

Nu volgen enkele vragen over VLIEG REIZEN. Daarbij maakt het aantalovernachtingen NIET uit. 

1-20. Hebben uw eventuele partner of u het afgelopen jaar (dat is van 1 september '93 tot 1 september 
'94) VLIEGREIZEN gemaakt? 
0 nee (-> vraag 23) 74,3% 
1 ja 25,1% 

1-21. Hoeveel vliegreizen hebt u het afgelopen jaar (dat is van 1 september '93 tot 1 september '94) 
gemaakt als u de vliegreizen van u en die van uw partner bij elkaar optelt ? (Heen- en terugreis = 1 
vliegreis) 
1 vliegreis 13,9% 
2 vliegreizen 7,1 % 
3-5 vliegreizen 3,1 % 
6-20 vlieüreizen 1,0% 

25,1% 
1-22. Hoeveel van deze vliegreizen hadden een ZAKELIJK doel ? 
Aantal zakelijke vliegreizen : 
0 geen zakelijke vliegreis (-> vraag 25) 20,8% 
1 een zakelijke vliegreis 1,7% 
2 zakelijke vliegreizen 1,3% 
3-20 zakelijke vluchten 1,4% 

1-23. Hoeveel vliegreizen hebt u zelf de afgelopen 5 jaar (dat is vanaf 1 september '89) voor 
PRIVé-doeleinden gemaakt ? 
0 geen privé-vliegreizen 55,1 % 
1 een privé-vliegreis 15,2% 
2 privé-vlieg-reizen 10,7% 
3-5 privé vliegreizen 13,6% 
6-10 privé vliegreizen 4,4% 
11-20 privé vliegreizen 1,0% 

1-24. Hoeveel van de privéreizen hadden een bestemming buiten Europa? 
Aantal intercontinentale vliegreizen : 
0 19,9% 
1 12,2% 
2 6,8% 
3 2,1% 
4 1,3% 
5 1,4% 
6-16 1,3% 
(-> 26) 

44,9% 
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1-25. U hebt de laatste 5 jaar geen prive-vliegreis gemaakt. 
Wat zijn de redenen daarvoor? U kunt meer dan 1 antwoord geven. 

N.B. N= 920 (alleen niet-vliegers) 
1 te duur 35 % 
2 ik hou niet van vliegen 15% 
3 ik geef niet om verre reizen 20% 
4 eerder voldoende vliegreizen gemaakt 7% 
5 vanwege gezinsgrootte of kleine kinderen 14% 
6 ik vind vliegen te milieubelastend 5% 
1 niet van gekomen maar wel ooit van plan 4% 
8 gezondheidsredenen 29% 
9 anders 

Vragenlijst II (elektrische apparaten, energiebesparing, milieuvriendelijke 
alternatieven) 

Deze vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar veranderingen 
in consumentengedrag. De vragen hebben betrekking op electrische apparaten en op een paar huishoudelijke 
Produkten. 

II-l. Is er in uw huishouden een electrische BOILER of electrische GEISER aanwezig? 
0 nee 67,6% 
Ija 31,9% 

II-2. Is er in uw huis een WATERBED aanwezig? 
0 nee 95,5% 
Ija 3,9% 

II-3. Is er in uw huishouden een electrische of keramische KOOKPLAAT aanwezig? 
Onee 81,3% 
I ja 18,2% 

II-4. Zijn er in uw huishouden één of' meer EIGEN PC's aanwezig ? 
1 ja, er is één EIGEN PC aanwezig 
2 ja, er zijn twee of meer EIGEN PC's aanwezig 
3 nee, er zijn geen EIGEN PC's aanwezig 

34,8% 
6,1% 

58,6% 

57,1% 
42,4% 

II-5. Is er in uw huis een WASDROGER aanwezig ? 
0 nee 
1 ja (-> vraag 7) 

II-6. Was er eerder in uw huis wel een WASDROGER aanwezig ? 
Onee 53,5% 
I ja 3,6% 

II-7. Gaf een bepaalde VERANDERING aanleiding tot de aanschaf van de EERSTE wasdroger ? 
1 nee, er was geen speciale aanleiding 22,2% 
2 ja, uitbreiding huishouden 9,3% 
3 ja, een verbouwing of verhuizing 3,6% 
4 ja, (meer) buitenshuis gaan werken 3,1% 
5 ja, vestiging nieuw huishouden 1,4% 
6 ja, anders 6,4% 

II-8. Wat was de BELANGRIJKSTE reden om een WASDROGER aan te schaffen ? 
1 hekel aan was ophangen 1,0% 
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2 ruimtegebrek om was op te hangen 12,8% 
3 tijdsbesparing 4,9% 
4 gemak 7,0% 
5 een wasdroger hoort thuis in een modem huishouden 0,9% 
6 onenigheid over taakverdeling 
7 met een wasdroger ben je onafhankelijk van het weer 11,4% 
8 er was een voordelige aanbieding 0,8% 
9 kado gekregen 4,5% 
11 kinderen komen in het weekend thuis met was 0,3% 
12 gezondheid (geen was meer op kunnen hangen) 0,8% 
13 te vochtig in huis 0,3% 
10 anders 3,4% 

II-9. Hoeveel jaar geleden hebt u uw eerste WASDROGER aangeschaft of gekregen? 
5 jaar of korter geleden -> vraag 11 25,3% 
10 jaar of korter geleden -> vraag 11 36,0% 
15 jaar of korter geleden -> vraag 11 40,6% 
20 jaar of korter geleden -> vraag 11 43,8% 
35 jaar of korter geleden -> vraag 11 46,0% 
geen wasdroger -> vraag 10 54,0% 

11-10. Er is nu in uw huishouden geen wasdroger. Wat is daarvoor de belangrijkste achtergrond? 
1 de aanschaf van een wasdroger is te duur 5,4% 
2 een wasdroger is onnodig 40,2% 
3 een wasdroger is niet handig in gebruik 0,2% 
4 een wasdroger gebruikt te veel electriciteit 3,5% 
5 ik overweeg de aanschaf van een wasdroger 4,8% 
7 ruimtegebrek 1,2% 
8 was wordt buitenshuis gedaan 0,9% 
6 anders 
-> vraag 15 

11-11. Wanneer en waarvoor gebruikt u de wasdroger ? 
1 het hele jaar door voor (bijna) alle was 16,8% 
2 het hele jaar door voor hooguit de helft van de was 5,6% 
3 alleen in de herfst/winter voor bijna alle was 3,2% 
4 alleen in de herfst/winter voor hooguit de helft van de was 2,9% 
5 alleen bij slecht weer voor alle was 7,7% 
6 alleen bij slecht weer voor hooguit de helft van de was 6,3% 

11-12. Hoeveel bedraagt gemiddeld over het jaar het aantal droogbeurten PER WEEK? 

3,2 droogbeurten 

11-13. Gebruikt u de WASDROGER evenveel als een jaar geleden 
1 ja, evenveel 29,1 % 
2 nee, nu meer 2,4% 
3 nee, nu minder 4,7% 
4 niet van toepassing 0,4% 
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11-14. Waarom is het gebruik van de WASDROGER veranderd ? 
1 verandering gezinssituatie 4,0% 
2 beschikbare tijd 0,6% 
3 verandering woonsituatie 0,6% 
4 energiebesparing 0,8% 
5 afschaffen wasdroger 
6 anders 1,0% 

11-15. Is er in uw huishouden een duhheldeurs kombiKOELKAST aanwezig ? 
0 nee 55,6% 
l j a 43,9% 

De volgende vraag gaat over de aanschaf van de eerste kombi-koelkast. 
Tijdstippen in het verleden zijn altijd moeilijk te bepalen. 
Haal daarom voor de geest in welke situatie uw huishouden verkeerde op het moment dat u de eerste 
kombi-koelkast aanschafte. De volgende vragen kunnen daarbij behulpzaam zijn: 
Hoe was het huishouden toen samengesteld (bijv. aantal kinderen)? 
Waar woonde u? Waar werkte u? 

11-16. Hoeveel jaar geleden hebt u voor het eerst een kombiKOELKAST aangeschaft ? 
5 jaar of minder 15,1% 
6 tot 10 jaar 10,2% 
11 tot 15 jaar 7,4% 
16 tot 20 jaar 6,6% 
21 tot 30 jaar 3,7% 
31 tot 40 jaar 0,7% 

11-17. Is er in uw huishouden een VAATWASMACHINE aanwezig ? 
0 nee 77,3% 
l j a 22,2% 

11-18. Gaf een bepaalde VERANDERING aanleiding tot de aanschaf van de EERSTE 
VAATWASMACHINE ? 
0 nee, er was geen speciale aanleiding 
1 ja, (meer) buitenshuis gaan werken 
2 ja, uitbreiding huishouden 
3 ja, verbouwing (keuken) of verhuizing 
4 ja, vestigen van nieuw huishouden 
6 vanwege ouderdom of gezondheidsredenen 
5 anders 

II-19. Wat was/is de belangrijkste reden om een VAATWASMACHINE aan te schaffen? 
1 hekel aan afwassen 4,8% 
2 tijdsbesparing 4,8% 
3 gemak 8,7% 
4 onenigheid over taakverdeling 0,5% 
5 er was een voordelige aanbieding 0,5% 
6 kado gekregen 1,1% 
7 anders 1,7% 

22,2% 

7,6% 
2,5% 
2,1% 
7,9% 
0,8% 
0,5% 
2,8% 
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11-20. Is er een DIEPVRIEZER in uw huishouden aanwezig ? 
0 nee 45,4% 
1 ja 54,1% 

11-21. Wanneer heht u uw eerste DIEPVRIEZER 
aangeschaft ? 
Aantal jaar geleden: 

11-22. Welk van de onderstaande huishoudelijke elettrische apparaten hebt u het laatst aangeschaft? 
1 wasmachine 24,4% 
2 wasdroger 15,2% 
3 koelkast 11,1% 
4 combi-koelkast 11,4% 
5 diepvriezer 11,5% 
6 vaatwasser 8,6% 
7 geen van deze 17,3% 

11-23. En wanneer hebt u dit apparaat aangeschaft ' 
Aantal jaar geleden: 
0 afgelopen jaar 7,3% 
1 een jaar geleden 17,9% 
2 twee jaar geleden 13,7% 
3 driejaar geleden 10,5% 
4 vier jaar geleden 7,7% 
5 vijfjaar geleden 8,0% 

vijfjaar of korter: 65,1 % 
10 tien jaar of korter geleden 76,4% 
15 vijftienjaar of korter geleden 79,8% 
20 twintig jaar of korter geleden 81,4% 
25 vijfentwintig jaar of korter geleden 81,9% 
30 dertig jaar geleden 82,2% 
. niet geantwoord 17,8% 

11-24. Hebt u bij de aanschaf op het electriciteitsverbruik gelet? 
1 nee, niet speciaal op gelet 52,9% 
2 ja, ik heb het electriciteitsverbruik opgezocht in de 

consumentengids 7,9% 
3 ja, nagegaan via het energiebedrijf 2,5% 
4 ja, ik heb het electriciteitsverbruik nagevraagd in de 

winkel 18,9% 

11-25. In hoeverre is de informatie over het electriciteitsverbruik bepalend geweest voor uw keuze? 
1 zeer bepalend, de zuinigste variant gekocht 
2 enigszins bepalend, maar niet de zuinigste gekocht 
3 niet bepalend geweest 
4 weet niet 

29,3% 

7,2% 
14,9% 
5,9% 
1,3% 
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Nu volgen er vragen over het energieverbruik. 

11-26. Is het VERBRUIK van ELECTRICITEIT in uw huishouden het afgelopen jaar veranderd ten 
opzichte van het jaar daarvoor? 
1 ja, het verbruik is omlaag gegaan 17,5% 
2 nee, het verbruik is gelijk gebleven 51,5% 
3 ja, het verbruik is gestegen 18,7% 
4 onbekend 8,9% 
5 het interesseert me niet 2,9% 

11-27. Heht u de afgelopen jaren geprobeerd het ELECTRICITEITSVERBRUIK te verminderen ? 
0 nee, niet of nauwelijks 48,1 % 
1 ja 51,3% 

11-28. Is het G AS VERBRUIK van uw huishouden het afgelopen jaar veranderd ten opzichte van het 
jaar daarvoor? 
1 ja, het verbruik >s omlaag gegaan 23,1 % 
2 nee, het verbruik is gelijk gebleven 48,4% 
3 nee, het verbruik is gestegen 14,7% 
4 onbekend 11,2% 
5 het interesseert me niet 2,1 % 

11-29. Hebt u de afgelopen jaren geprobeerd het GASVERBRUIK te verminderen ? 
0 nee, niet of nauwelijks 49,4% 
1 ja 50,1 % 

Nu volgen nog enkele vragen over de consumptie van levensmiddelen en de aankoop van huishoudelijke 
Produkten. 

11-30. Hoeveel dagen per week drinkt u gemiddeld alcoholische drank ? 
Aantal dagen per week: 
0 geen enkele dag per week 29,1 % 
1 een dag per week 19,3% 
2 twee dagen per week 14,9% 
3 drie dagen per week 8,4% 
4 vier dagen per week 4,9% 
5 vijf dagen per week 5,5% 
6 zes dagen per week 2,7% 
7 elke dag 14,8% 

0,5% 

11-31. Hoeveel glazen alcoholische drank drinkt u gemiddeld per week ? 
0 glazen 29,6% 
1-5 glazen 34,2% 
6-10 glazen 17,8% 
11-15 glazen 8,4% 
16-20 glazen 4,1% 
21-30 glazen 4,0% 
31-64 glazen 2 7% 
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11-32. Wilt u aangeven u hoe vaak u de volgende produkten koopt? 
Hoe vaak koopt men...? nooit soms vaak altijd 
onbespoten aardappelen 66% 20% 8% 6% 
ongebleekte koffiefilters 24% 15% 12% 50% 
grijs wc-papier 48% 20% 10% 23% 
scharrelvlees 53% 36% 7% 4% 
natuurvoeding 75% 22% 3% 0.5% 

11-33. Weigert u in winkels weleens plastic tasjes ? 
0 nooit 21,3 
1 soms 35,5% 
2 vaak 35,5% 
3 altijd 7,2% 

11-34. Hoeveel spaarlampen gebruikt u in huis? 
0 geen spaarlamp 44,0% 
1 een spaarlamp 10,8% 
2 twee spaarlampen 12,2% 
3 drie spaarlampen 9,5% 
4 vier spaarlampen 8,0% 
5 vijf spaarlampen 5,5% 
6-10 zes tot tien spaarlampen 8,4% 
11-30 elf tot dertig spaarlampoen 1,0% 

11-35. Hebt u een spaardoucbeki >p? 
0 nee 63,2% 
I ja 36,2% 

Nu een vraag over reclamedrukwerk. 

11-36. Hebt u een sticker op uw brievenbus tegen ongeadresseerde reclame ? 
0 nee 86,6% 
l j a 12.8% 

De volgende vraag gaat over ALLE CONSUMPTIE, zoals voeding, kleding, vervoer, huishouden, vakantie, 
energieverbruik, inrichting etc. 

11-37. WAT van ALLE consumptie, gebruiken u en uw huisgenoten NIET of MINDER vanwege het 
milieu ? 

U hebt de rest van het scherm voor uw antwoord; 
Als u niets matigt typt u dan een 0 (nul). 

0 54,4% 
iets 45,2% 
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De verbale antwoorden op 11-37 die soms enkele woorden tot enkele zinnen omvatten zijn achteraf 
geclassificeerd naar een of meer van de volgende antwoordcategorieën: 

milieubelastend voedsel 2,6% 
ongezond voedsel 5,9% 
vervoer 7,2% 
verpakkingen, blik, wegwerpartikelen 21,8% 
was-en schoonmaakmiddelen 13,4% 
chemische en schadelijke stoffen 10,9% 
(gebleekte of gekleurde) papierproducten 2,2% 
kleding 0,7% 
inrichting 0,5% 
kunststoffen (kleding, voorwerpen) 1,1% 
gas elektra 7,0% 
water 4,3% 
apparaten 2,3% 
batterijen 3,8% 
overig 2,3% 
allerlei milieuvriendelijke alternatieven 1,4% 
allerlei, algemene matigheid 1,5% 

Wat zeggen mensen niet of nauwelijks te consumeren vanwege het milieu, hoeveel van bovenstaande 
categorieën noemen ze? 

0 59,2% 
1 18,4% 
2 9,0% 
3 6,7% 
4 4,2% 
5 1,0% 
6-10 1,4% 
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Uitgevoerde analyses tele-enquête 

De enquêteresultaten zijn geanalyseerd met kruistabellen, regressie- correlatie- en clusteranalyses. Voor 
zover er bevindingen waren die relevant waren voor de vraagstelling, zijn die te lezen in hoofdstuk 4. 

A Kruistabellen: 

Van de respondenten uit de hoogste inkomensklassen (van zes) zijn kruistabellen gemaakt waarbij de 
volgende kenmerken zijn afgezet tegen opleidingsklassen (5): 

het autobezit (geen, een, twee, drie en meer) 
het percentage dat gepoogd heeft autogebruik te minderen 
het percentage respondenten dat gevlogen heeft het laatste jaar 
het aantal privévliegreizen laatste 5 jaar 
het aantal intercontinentale vluchten 
het apparatenbezit (geen/weinig/veel) 
het percentage dat gepoogd heeft elektriciteit te sparen 
het percentage dat gepoogd heeft gas te sparen 
het aantal gekochte milieuvriendelijke alternatieven 
het percentage repondenten dat iets niet of minder consumeert vanwege het milieu 
het percentage dat spaarlampen heeft 

Bij de respondenten uit de één na hoogste inkomensklasse zijn dezelfde kruistabellen gemaakt als hierboven 
genoemd. 

Er zijn kruistabellen waarbij het percentage huishoudens zonder auto is onderscheiden naar: 
huishoudgrootte 
leeftijd (4 klassen) 
inkomen (6 klassen) 
opleiding (5 klassen) 

De resultaten van vraag 11-22 en 11-24 zijn gecombineerd in de volgende kruistabel: 

laatst aangeschaft apparaat percentage dat op stroomverbruik heeft gelet 
bij aanschaf 

combi-koelkast N = 192 30 % 

wasdroger N = 169 34 % 

gewone koelkast N = 118 37 % 

diepvriezer N = 193 37 % 

wasmachine N = 411 38 % 

vaatwasser N = 145 41 % 
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Er is een kruistabel gemaakt waarbij het percentage kopers dat bij aanschaf op het stroomverbruik heeft 

gelet is onderscheiden is naar jaar van aanschaf (vraag 11-23 en 11-24): 

laatste aanschaf percentage dat op stroomverbruik 

apparaat had gelet 

< 1 jaar voor ondervraging 46 % 

1 jaar voor ondervraging 42 % 

2 jaar voor ondervraging 35 % 

3 jaar voor ondervraging 38 % 

4 jaar voor ondervraging 34 % 

5 jaar voor ondervraging 30 % 

B Meervoudige rejjressie-analyses 
te verklaren variabelen: 

Bezit combi-koelkast 

Bezit boiler 

Bezit waterbed 
Elektrische kookplaten 
Bezit PC 
Bezit wasdroger 

Bezit vaatwasmachine 

onafhankelijke variabelen.' 

opleiding inkomen hhgrootte leeftijd 

n.s. n.s. + + 
n.s. + 

+ -
n.s. + 
+ + 

- + 
+ + 

te verklaren variabelen onafhankelijke variabelen 

Bezit diepvriezer 
Aantal maal dat men wasdroger gebruikt 

Wasdroger niet nodig vinden 

Gepoogd elektriciteitverbruik te minderen n.s 
Gepoogd elektriciteitsverbruik te minderen n.s 
Aantal jaren geleden aanschaf diepvriezer 

Aantal jaren geleden aanschaf wasdroger 
Bij laatste aanschaf apparaat op 

elektriciteitsverbruik gelet? 
Dit jaar afname elektriciteitsverbruik 

Gepoogd gasverbruik te minderen 

Dit jaar afname gasverbruik 

Aantal apparaten dat men bezit van 
vaatwasser, wasdroger, diepvrieskist 

combi-koelkast, waterbed 

ople din« inkomen hhgrootte 

- + 
n.s. n.s. + 

n.s. n.s. + 
n.s. - + 

n.s. n.s. 

- + 

+ n.s. 

+ n.s. 

n.s. n.s. 

n.s. n.s. 
n.s. n.s. 

leeftijd 

Geen auto want onnodig of file- parkeer-

of milieuproblemen + 
Aantal auto 's n .s . 
Afname autogebruik n.s . 
Pogen autogebruik te minderen n.s . 

+ 
n.s . 

Vliegreizen afgelopen jaar + 

Aantal privévluchten + 
Aantal intercontinentale vluchten + 

+ 
+ 
+ 
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+ + 
n.s. n.s. 
n.s. n.s. 

Plastic tasjes weigeren 

Aantal maal per week alcohol 
Aantal glazen per week 
Aantal glazen per keer 

C Correlatieanalyses & clusteranalyses 
Er zijn achtereenvolgens correlatie-analyses en clusteranalyses uitgevoerd op de volgende variabelen: 
autobezit 
aantal vliegreizen 
aantal privévliegreizen 
aantal veelverbruikende apparaten 
wel/niet iets niet of minder consumeren vanwege het milieu 
wel/niet spaarlampen 
opleidingsniveau 
inkomensniveau 
x wel/niet werkzaam (geweest) in overheidsdienst 
De clusteranalyse leverde twee dimensies op. Afbeelding 2 uit hoofdstuk 4 toont hoe 15 samengestelde 
opleidings-inkomenscategorieën gemiddeld op die dimensies scoorden. 
Vervolgens is gekeken welke kenmerken sterk correlleren met die dimensies. 
De volgende kenmerken horen bij elkaar.' 
1 hoog inkomen, (meervoudig) autobezit, vliegreizen maken, bezit vaatwasmachine 
2 natuurvoeding, onbespoten aardappelen en grijs wc-papier kopen en (proberen te) besparen op 
reclamedrukwerk, plastic tasjes en energieverbruik 
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Bijlage 3 Overzicht van afbeeldingen en tabellen 

Afbeeldingen 
Hoofdstuk 1 
1 Reële consumptiegroei 1925-1992 
2 Indirect energieverbruik van het consumptiepatroon per Nederlander 
3 Aantal personenauto's in Nederland 1939-1998 
4 Elektriciteitsverbruik per hoofd en per huishouden in 1000 kWh 
5 Toenemend bezit van enkele grote huishoudelijke apparaten 
6 Toenemend bezit van beeld- en geluidsapparatuur en pc 
7 Toename en spreiding van magnetronbezit over 5 inkomensklassen 
8 Verspreiding van het bezit van diepvriezers over 5 inkomensklassen 
9 Verspreiding van het bezit van afwasmachines over 5 inkomensklassen 
Hoofdstuk 2 
1 Percentage rokers naar geslacht 1958-1997 
2 Percentage rokende mannen (35-49 jr) naar sociale klasse 
Hoofdstuk 4 
1 Percentage naar opleidingsniveau dat iets niet of minder gebruikt vanwege het 

milieu 
2 Consumptie: energie-intensiteit en milieubewustzijn 
Hoofdstuk 6 
1 Een schets van het milieuveld 

Tabellen 
Hoofdstuk 1 
I Groei van huishoudelijke consumptie per jaar 
II Percentage vakantiegangers per beroepsgroep 
III Percentage huishoudens dat bepaalde duurzame goederen bezit 
Hoofdstuk 2 
I Percentage rokers per leeftijdsgroep naar geslacht 1958-1997 
II Percentages vroegere rokers 1958-1987 
III Aantal gerookte en verkochte sigaretten 1958-1997 
Hoofdstuk 4 
I Wat ondervraagden niet of minder gebruiken omwille van het milieu 
II Jaarlijks aantal gereden kilometers 
III Percentage vakantiegangers per sociale klasse 
IV Redenen waarom mensen de laatste vijfjaar niet gevlogen hebben 
V Effect van inkomen en opleiding op elektriciteitsverbruik 
VI Invloed van inkomens- en opleidingsniveau op apparatenbezit 1987-1993 
VII Het effect van opleiding en inkomen op milieubewuste consumptie 
Hoofdstuk 5 
I Tendensen die beperking van (de milieubelasting door) consumptie kunnen 

bevorderen of tegengaan 
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Summary 

The Status of Voluntary Moderation 
A study on status and environmentally induced self-restraint 

Under which conditions does restraint in consumption become prestigious and does it set 
a precedent? In 1991, when this research project began, this question and its implicit 
assumption was relatively new. Many environmentalists found the notion of restraint in 
consumption rather provocative. Several years, and many environmental studies, 
campaigns, articles and congresses later, the idea seems much less unusual. Industrial 
designers, reporters, publicity officers and representatives of environmental organisations 
have more frequently related high social status to environmental care and consumptive 
moderation. This societal backing, however, still leaves the initial question unanswered 
and its implicit assumption unsubstantiated. 

The research that this dissertation reports was conducted as part of the first Dutch 
National Research Programme on Global Air Pollution and Climate Change (1991-1995). 
This research programme was intended to support the environmental Government policy. 
In the beginning of the nineties, there were strong environmental concerns among both 
the general population and within Government circles. My study was part of the research 
project Toward a Morality of Moderation' that I conducted together with Kees Schmidt 
and Fred Spier. The project was supervised by Professor Johan Goudsblom, who had 
originally proposed the idea of studying the interrelationship between status and self-
restraint. Kees Schmidt analysed the longer-term processes of the economisation and 
ecologisation of society and the conditions that these processes have provided for 
moderation. Fred Spier studied the role of status in nature conservation and environmental 
organisations throughout the last century. My own part of this project focused on the past 
decades and years, concentrating on the theme of 'consumption and stratification'. 

A central theme in my study is that consumption and life-style have the tendency 
to stratify. People strive for status through their patterns of consumption. On the other 
hand, consumption is also a source of solidarity: people look for allies through 
consumption. These thoughts led to the following idea, which laid the foundations for my 
whole investigation: If people want to distinguish themselves by means of environmentally 
friendly behaviour, and other people aspire to belong to this ecologically concerned 
group, can this desire stimulate the spread of a life-style of moderation? 

Groups with a higher social status that are more affluent are able to consume -
and thus also to pollute - more than other segments of the population. Yet, at the same 
time, members of higher-status groups are in a position and may be motivated to exercise 
restraint in their consumption. People can decide to use less only if they have had more. 

281 



Consumer goods that were previously available to very few individuals have become 
accessible to the masses. That is why the status value of having a car, going on holiday 
and eating meat every day has waned. Among the highest-status groups, the educated are 
especially more likely to express a willingness to take action against environmental 
problems in their everyday lives. If they take steps to moderate their consumption, this 
trend can set an example for lower-status groups. 

Traditional status symbols, such as large cars and jewellery, reveal status based on 
wealth. However, while status is often reflected in excessive consumption, it may also be 
manifested through refinement or moderation. There are examples of status-oriented 
behaviour that are not based on large quantities and high cost, but on simplicity and 
refinement. Such consumption signifies taste, style, self-control and foresight (Bourdieu 
1979; Elias 1939) Taste is then seen as a sign of a good upbringing and education. If 
people are willing to subject their consumption to a new environmental regime, they 
restrain or moderate their consumption in a particular way. I refer here to the concepts of 
self-restraint and voluntary moderation. This behaviour is, nevertheless, largely the result 
of social conditions and social pressure. 

This study is diagnostic rather than therapeutic. It explores and recognises 
existing, and relatively, spontaneous tendencies and existing social mechanisms, such as 
endowing moderation with status appeal. The question is whether there are spontaneous 
developments that suggest a trend of moderation in consumption? The study focuses 
specifically on forms of consumption that result in the emission of large quantities of 
carbon dioxide. Moderation of consumption in areas such as travel, the use of fuels, 
appliances and other consumer goods can help decrease environmental problems. This 
study is, however, not wholly confined to these types of consumption. My aim is to trace 
a predisposition or willingness to restrain consumption in general, especially for the sake 
of the environment. 

In this explorative study, I use a wide range of material to investigate the 
following interrelated questions: What is known about the relationship between social 
status and self-restraint in consumption? Under what conditions do higher-status groups 
exercise self-restraint in their consumption? What is known about the role of status and 
the trickle-down mechanism in spreading forms of self-restraint? To what extent is status 
related to self-restraint, especially in relation to environmentally relevant areas of 
consumption? Among the higher-income categories, do the better educated consume with 
more restraint or in a more environmentally sound manner? If so, to which areas of 
consumption does this evidence apply, and to which ones does it not apply? To investigate 
these questions, I use statistical material, secondary literature, interviews and a survey. 
Descriptions of developments, mechanisms and trends are based on that diverse material. 

The first chapter describes the enormously rising standards of consumption after 
the Second World War. It illustrates the dominant correlation of status and wealth. In 
particular it describes how the expansion of consumption has been accompanied by an 
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increase in fuel consumption. This kind of consumption causes the emission of carbon 
dioxide, which is held responsible for the reinforced anthropogenetic greenhouse effect on 
a global scale. I particularly studied the spread of cars and faraway holidays and in more 
detail the diffusion of electric appliances. I explored whether 'trickle down' has been the 
main pattern of distribution of these goods, or whether other patterns have also occurred. 
The analysis demonstrates that despite differences in patterns of distribution, these goods 
spread downward more frequently than upward. The sociologist Fallers used the term the 
'trickle-down effect' to explain this. As people strive for upward social mobility, they try 
to adopt the consumption habits of their social superiors. This adoptive behaviour gives 
them a sense of social climbing and progress. This material progress does not necessarily 
entail social progress as their superiors, in turn, embrace new consumption habits or raise 
their level of consumption to distinguish themselves further. The term trickle-down effect, 
akin to the notion of the 'sinkendes Kulturgut', describes the path of goods in their 
distribution. 

Chapter two illustrates that competition does not necessarily increase consumption 
within the upper social strata. Historical examples of the contrary appear in Norbert 
Elias' study of the development of etiquette and social manners between 1500 and 1800. 
In the 'Civilising Process' (1939), Elias describes how the French aristocracy conducted 
themselves with self-control and restraint. For example, rather than stuffing themselves, 
they ate with refinement and moderation. Also in other respects - such as bodily actions, 
expressions and desires related to sexuality and violence - they were more controlled, 
restrained and refined than the rest of the population. The desire among the elite to 
distinguish themselves caused standards of conduct to progressively change at the top of 
the social ladder. Many patterns of behaviour were subjected to more rules or even 
disappeared from public life altogether. Over time, social life required more attention to 
foresight and the consideration of others. The rising bourgeoisie that struggled with the 
aristocracy for power began to emulate the controlled and refined habits of the nobility. 

The much more recent study 'La distinction' by Pierre Bourdieu shows that the 
urge to achieve distinction and prestige causes the cultural elite to use goods and services 
that imply refinement and to abstain from popular products and amusements. It describes 
tastes among different social strata in France during the 1960s and 1970s. His 
investigation was based on statistical material and questionnaires about preferences on 
food, music photography, sports, art, and so forth. Like the work of Veblen, Elias and 
Fallers, Bourdieu's study reveals that people with lower socio-economic positions derive 
their preferences from higher-status groups. The latter distinguish themselves from the 
lower strata through their 'good taste'. According to Bourdieu, two elites top the social 
hierarchy; one economic, the other cultural. The members of the economic elite derive 
their power and prestige mainly from wealth. Their taste, expressed in consumption 
practices intended to distinguish them from lower strata, favours luxury and wealth. 
Members of the cultural elite, however, are not only affluent, but also have access to 
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more exclusive sources of information. Above all, they are well educated. They are also 
able to use knowledge and good taste to distinguish themselves from the economic elite. 
In all domains of consumption, many higher forms of taste are associated with restraint. 

In chapter two, smoking behaviour serves as an instructive example of self-
restraint that is partly comparable to environmentally relevant consumption restraint. The 
central question with regard to smoking behaviour corresponds to the general problem 
under investigation: which circumstances increase the willingness to restrain consumption? 
Special attention is paid to the importance of social stratification and status. In the 
Netherlands, status differences based on age, sex, class and educational level play a role 
in smoking. In the decreasing prevalence of smoking, upper classes preceded lower ones, 
and men were ahead of women. In the resulting situation, however, no large status 
differences appear. These patterns demonstrate that non-smoking really did trickle down 
to the lowest classes in the Netherlands. When almost all men smoked, the educated were 
the first to abstain. They seem to have done so in part to distinguish themselves, using 
medical knowledge as a source of legitimisation. Since smoking has started to decline, the 
higher strata and the educated are continually at the forefront of non-smoking. The 
findings substantiate the basic hypothesis: both in the Netherlands and in other countries, 
non-smoking has spread downwards throughout the social hierarchy. The case study on 
smoking suggests that status may prompt the spread of consumption moderation. 

Assuming that various forms of self-restraint spread from higher to lower social 
strata, 1 tried to discover how a category of people within the higher-status groups 
restrain their consumption and what prestige they and others attach to consumer restraint. 
Fourteen of the 25 households were selected because they restrained their consumption in 
an extraordinary way. On the basis of interviews conducted with a limited sample of 
higher-income households, the third chapter describes the recent state of environmentally 
relevant consumption in households. The interviews, focusing on educated members of 
higher-income categories, revealed that these people were indeed preoccupied with 
controlling their consumption. To a great extent, these people are willing to consume with 
control and consideration, taking the environmental effects of their consumption into 
account. The disposition toward moderation manifests itself in areas such as eating, which 
implies moderate consumption of meat and a tendency to consume healthy food, as well 
as a restraint in smoking and buying goods, such as furniture, cars and clothes. These 
people's environmental concerns materialise in certain forms of consumption modification 
and moderation. For some households, these habits include entail eating organic food, 
commuting by bicycle, buying bottled milk, or purchasing second hand furniture. They 
were in general quite environmentally concerned, but they did not primarily moderate 
their consumption out of environmental concern. On the one hand, there was a learning 
process with regard to environmentally friendly behaviour. Simultaneously, people hardly 
moderated their consumption progressively. The moderation of the restrained consumers 
was under pressure of increasing affluence. 
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With respect to status, the interviews revealed that on the one hand people made 
distinctive and self-confident remarks about their consumptive self-restraint. They 
suggested, for instance, that they consumed in a more (environmentally) conscious way 
than others. Furthermore, they mentioned an improvement of the social appreciation of 
voluntarily moderate consumption, yet still complained about the lack of respect and 
recognition. Manifest and uncommon consumption restraint may encounter prejudices and 
sometime has a lowly image. 

In chapter four, I examine the extent to which both sensibility to the environment 
and moderation are a typical feature of high-status groups and especially the educated, or 
whether they are more widely spread throughout the population. This chapter is based on 
the results of a survey that was conducted in September 1994 among a panel of two 
thousand households. By means of a questionnaire, a sample of the Dutch population was 
asked about their consumption patterns. The statistical analyses determined whether 
better-educated people were more moderate and environmentally friendly than less 
educated people with a similar income. 

The survey and additional statistical material revealed that higher-status - and 
especially the educated - are over-represented among the clients of organic food shops, 
buyers of other environmentally friendly alternatives and members of environmental 
organisations. Moreover, the educated, more often than other respondents to the survey, 
mentioned consumption items that they moderated for the sake of the environment. All 
this information suggests their greater willingness to take the environment into 
consideration. The educated members of higher income categories, however, do not 
actually significantly moderate or adapt their consumption for the sake of the environment 
in relevant areas. They are not moderate in their ownership and use of cars and in 
travelling. Neither do they have a significantly moderate possession of appliances, nor a 
modest use of gas and electricity. People among the higher-status groups who consistently 
try to practice environmentally sound behaviour, like some of the moderate interviewees, 
represent only a small category of the higher-status groups. In general, especially among 
educated people, there is a large discrepancy between their willingness to be 
environmentally friendly and their actual behaviour. 

Chapter five summarises the aforementioned results and attempts to elucidate 
them. The results reject the hypotheses that the better-educated members from the higher-
income groups distinguish themselves by restraining environment burdening consumption 
more than others. This situation does not offer a favourable perspective for moderation. 
Moreover, do appeals to moderate consumption diminishes rather than intensify. Instead 
of appeals for this kind of individual behavioural change, technological solutions that may 
be economically beneficial were more frequently voiced. This chapter presents a tentative 
interpretation and explanation for the lack of voluntary moderation for the sake of the 
environment among higher-status groups. On the one hand, it emphasises and elaborates 
on the importance of the continuous growth and change of consumption in our society, 
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and on the other it emphasises the relative insignificance of the environment and 
environmental problems for our way of life. 

The continuous change and growth of consumption has become a major force in 
industrial society. The ability to choose and buy has become a central and expanding 
feature of our way of life. In the economisation process, the dominance and significance 
of the market economy has only increased. However, not only does economic 
significance, but also social, cultural and psychological reasons sustain the importance of 
consumption. The individual ability to choose and to show whom one is, or wants to be, 
to demonstrate one's concerns on a sovereign, possibly temporary, basis through 
consumption has gained ground. In addition, the utilitarian or hedonist values of 
consumption undermine the tendencies of moderation. To conclude, the spread of restraint 
seems to be hampered by the low prestige that is still associated with certain forms of 
restraint, and above all, by the high prestige related to several types of excessive 
consumption. The distinctive potential of moderation is surpassed by the potential of 
abundant consumption, particularly of energy-related goods, to serve as means for the 
educated to participate in the status competition. Furthermore, the possibility for these 
goods to serve these people by showing their cultural capital is also stronger. 

In the second part of the discussion, I assert that environmental problems are not 
important enough and sufficiently threatening to our way of life to make people moderate 
their consumption. Subsequently, several arguments are presented to explain why, whilst 
environmental care is like cultural capital predominantly present among the better 
educated, it does not function in the same way. Cultural capital means having diplomas 
and the non-scholastic knowledge that facilitates the acquisition of power in society. 
Extensive time and great effort are required to develop it. Cultural capital is hard to 
obtain, to lose or to transmit (for example, between generations). Cultural capital can be 
invested, and transferred into power in different ways. Comparison makes clear why 
environmental concern does not function like cultural capital, it is too easily accessible 
and can insufficiently be translated into power. 

In the epilogue, I reflect upon the research process. Since the collection of data, a 
few years have passed by and others have conducted research projects that were in some 
respects comparable to my own and that have also led to similar conclusions. In addition, 
studies have been published about global climate change as an environmental and policy 
problem. These facts and the course of time enabled me to reflect on the research project 
and to consider it in a more distanced fashion. 

In the epilogue, I have related my research more explicitly to the political context, to the 
problem of global climate change and to the national research programme that deals with 
this phenomenon. In some respects, global climate change is an environmental problem 
like others, although it is particularly complex and uncertain. I have tried to determine the 
extent to which the scope of the research and the definitions I use may be determined by 
external factors. In general, etic (scientific) and emic (subjective) definitions of 
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environmental problems are often confused. These cannot be totally separated because 
there is an intense spread of scientific knowledge. On the other hand, it should be 
considered whether intuition and other interests play a certain role in the definition of 
environmental problems. The confusion of definitions is related to the interdependencies 
of the actors that are engaged in the environmental field. There are interdependencies and 
inequalities between natural and social scientists; scientists and policy-makers, the media, 
environmental organisations, etc. In my conclusions, I touch upon the possible 
contribution of social science to the study of environmental problems, by attempting to 
place the approach and the definitions that I have used in my study in a broader 
perspective. 
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Samenvatting 

De status van soberheid 
Een onderzoek naar status en milieuvriendelijke zelfbeperking 

Dit proefschrift gaat over het mogelijke verband tussen zelf-opgelegde terughoudendheid 
en status. Dit is mede onderzocht in het kader van het nationale onderzoekprogramma 
over mondiale luchtverontreiniging en klimaatverandering (1991-1995). In het algemeen 
gaan hoge sociale status en een hoog consumptiepeil samen, maar er zijn uitzonderingen 
denkbaar. Leden van hogere statusgroepen zijn doorgaans meer bemiddeld en daardoor in 
staat meer te consumeren en het milieu zwaarder te belasten. Zij verkeren echter ook in 
een positie om te kunnen matigen. Mensen kunnen alleen tot matiging overgaan als ze een 
hoog verbruik hebben. Mogelijk zijn bepaalde hogere statusgroepen juist gemotiveerd om 
hun consumptie te beperken. De statuswaarde van veel consumptiegoederen is immers 
afgenomen, doordat veel luxe-goederen toegankelijk zijn geworden voor brede lagen. 
Bovendien zijn er aanwijzingen dat hoger opgeleiden meer stil staan bij milieuproblemen. 
Als zij bijvoorbeeld omwille van het milieu hun consumptie zouden matigen, kan daarvan 
een voorbeeld uitgaan naar lagere statusgroepen. 

Een centraal uitgangspunt is dat mensen zich met behulp van consumptie en 
levensstijlen zowel proberen te onderscheiden als te verbinden. Via hun consump
tiepatroon streven ze naar behoud of verbetering van hun sociale status. Tevens geven ze 
met hun consumptie te kennen bij welke groepen ze wel en niet horen en willen horen. 
Als leden van hogere statusgroepen zich willen onderscheiden met gematigde, 
milieuvriendelijke consumptie kan dit gedrag prestigieus worden. Als anderen ook bij 
deze milieubewuste groep willen horen, kan dit de verspreiding van een terughoudende of 
sobere levensstijl stimuleren. 

Traditionele statussymbolen, zoals grote auto's en juwelen duiden op rijkdom. 
Status weerspiegelt zich vaak in uitgebreide, dure consumptie, maar kan zich ook 
manifesteren in verfijning, matiging en eenvoud. Er zijn voorbeelden van Statusgericht 
gedrag dat zich uit in kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dergelijke consumptie kan 
worden beschouwd als teken van goede smaak, stijl, zelfbeheersing en getuigen van een 
groot vermogen tot vooruitzien. In dit onderzoek ben ik op zoek geweest naar 
voorbeelden van vrijwillige, zelf-opgelegde terughoudendheid in consumptie. Ik ga er 
echter vanuit dat mensen hiertoe niet geheel spontaan overgaan, maar altijd onder een 
zekere sociale druk. 

Deze studie was gericht op het verkennen van bestaande, relatief spontane 
tendensen en sociale mechanismen, zoals het toekennen van prestige aan matiging. Zijn er 
spontane ontwikkelingen die duiden op een tendens in de richting van vrijwillige 
consumptiebeperking? Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op vormen van 

289 



consumptie die met brandstofverbruik gepaard gaan, zoals autorijden, reizen per vliegtuig 
en het gebruik van elektrische apparaten. Brandstofverbruik en de uitstoot van 
kooldioxyde die daarvan het gevolg is, worden verantwoordelijk gehouden voor een 
mondiaal broeikaseffect dat door menselijk handelen wordt versterkt. Matiging van de 
genoemde vormen van consumptie kan bijdragen aan het verminderen van onder meer dit 
milieuprobleem. Omdat ik op zoek was naar een algemenere geneigdheid en bereidheid 
om terughoudend te consumeren, heb ik me echter niet geheel tot deze onderdelen van 
consumptie beperkt. 

Met uiteenlopend materiaal zijn de volgende, onderling verbonden vragen 
onderzocht. Wat is er bekend over het verband tussen status en zelf-opgelegde 
terughoudendheid in consumptie? Onder welke omstandigheden, en leggen hogere 
statusgroepen zichzelf terughoudendheid op in hun consumptie? In hoeverre is status 
verbonden met vrijwillige consumptiebeperking, vooral op milieurelevant geachte 
consumptieonderdelen? Consumeren hoger opgeleiden gematigder en milieuvriendelijker 
dan minder hoog opgeleiden met vergelijkbare inkomens? En zo ja, voor welke 
consumptiecategorieën gaat dat wel en niet op? Om deze vragen te onderzoeken is 
uiteenlopend materiaal gebruikt, zoals sociologische en antropologische literatuur, 
interviews, een enquête en secundair statistisch materiaal. 

Hoofdstuk één beschrijft de sterke stijging van het consumptiepeil in 
geïndustrialiseerde landen na de Tweede Wereldoorlog. Het dominante verband tussen 
status en welvaartsstijging staat hier centraal. Tegen deze achtergrond moeten eventuele 
tendensen tot matiging worden gezien. De verspreiding van het autobezit, de deelname 
aan (buitenlandse) vakanties en vooral het bezit van elektrische apparaten is onder de loep 
genomen. Zijn goederen vooral van boven naar beneden doorgedrongen tot brede 
bevolkingslagen, of zijn er ook andere diffusiepatronen waarneembaar? In de meeste 
gevallen bleek van het druppeleffect of het trickle-down effect sprake. In navolging van 
Fallers wordt dit patroon toegeschreven aan het streven van mensen om sociaal te stijgen. 
In dit streven nemen mensen consumptiegewoonten over van hoger geplaatsten. Dit geeft 
hen een gevoel van sociale stijging en vooruitgang. De materiële vooruitgang hoeft echter 
geen sociale vooruitgang te betekenen, want de hoger geplaatsten hebben vaak weer een 
voorsprong genomen met nieuw consumptiegedrag of stijging van hun consumptiepeil. De 
term trickle down-effect, of het druppeleffect verwijst evenals de aanduiding van het 
'sinkendes Kulturgut' naar het patroon volgens welke goederen zich over de bevol
kingslagen verspreiden. 

Hoofdstuk twee benadrukt dat sociale wedijver niet noodzakelijk tot 
consumptiestijging onder hogere sociale lagen hoeft te leiden. Historische voorbeelden 
van het tegendeel komen voor in Elias' studie over de ontwikkeling van etiquette en 
omgangsvormen tussen 1500 en 1800. In -Het civilisatieproces' (1939) heeft Elias 
beschreven hoe de Franse aristocratie zich beheerst en terughoudend gedroeg. Zij waren 
wat betreft lichamelijke verrichtingen en uitingen en neigingen wat betreft seksualiteit en 
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geweld beheerster, terughoudender en verfijnder dan de rest van de bevolking. Hun 
verlangen om te onderscheiden van de opkomende burgerij leidde ertoe dat 
gedragstandaarden aan de top steeds beheerster werden. Veel gedragingen werden 
onderworpen aan steeds meer regels of verdwenen zelfs uit het openbare leven. In de loop 
van de tijd vereiste het sociale leven dat mensen meer rekening gingen houden met steeds 
meer anderen en met de gevolgen van hun handelen op langere termijn. De burgerij die 
met de aristocratie om de macht streed nam de meer beheerste en verfijnde manieren van 
de adel over. 

Ook de veel recentere studie van Bourdieu toont dat de drang van de culturele elite 
om zich te onderscheiden en status te verwerven ertoe leidt dat ze goederen en diensten 
gaan gebruiken die verfijning impliceren en dat ze afzien van populaire produkten en 
vormen van vermaak. Zijn studie (1979) beschrijft de smaak van verschillende sociale 
strata in het Frankrijk van de jaren zestig en zeventig. Zijn onderzoek is gebaseerd op 
statistisch materiaal en vragenlijsten over smaakvoorkeuren op het gebied van voedsel, 
muziek, fotografie, sport, kunst etcetera. Net als het werk van Veblen, Elias en Fallers 
toont dat van Bourdieu dat mensen met lagere sociale status hun voorkeuren aan die van 
hogere statusgroepen ontlenen. De laatsten onderscheiden zich van de lagere strata met 
hun goede smaak. Bourdieu onderscheidt twee soorten elites, een culturele en een 
economische. De leden van de economische elite ontlenen hun status vooral aan 
economisch vermogen. De smaak die uit hun consumptiepraktijken naar voren komt en 
waarmee ze zich van lagere straat onderscheiden, toont vooral luxe en rijkdom. Mensen 
van de culturele elite zijn niet alleen bemiddeld, maar hebben ook exclusieve toegang tot 
bronnen van informatie en ontwikkeling. Zij zijn vooral beter opgeleid. Zij kunnen ook 
kennis en culturele vorming smaak inzetten om zich van de economische elite te 
onderscheiden. In alle consumptiedomeinen zijn verschillende hogere smaakvoorkeuren 
verbonden met terughoudendheid. 

In hoofdstuk twee dient daarnaast een case study over rookgedrag als een 
instructief voorbeeld van consumptiebeperking die gedeeltelijk vergelijkbaar is met 
milieurelevante vormen van consumptiebeperking. De centrale vraag over rookgedrag 
correspondeert met de algemene vraagstelling. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van 
sociale stratificatie en status. In Nederland en daarbuiten hebben statusverschillen 
gebaseerd op leeftijd, geslacht, klasse en opleidingsniveau een rol gespeeld in verandering 
van rookgedrag. In de afname van het percentage rokers hebben hogere klassen, hoger 
opgeleiden en mannen voorgelopen op lagere klassen, lager opgeleiden en vrouwen. Toen 
bijna alle mannen rookten waren de leden van hogere klassen en de hoger opgeleiden de 
eersten die in groteren getale stopten. Zij konden zich hiermee aanvankelijk 
onderscheiden, medische kennis legitimeerde hun gedrag. Nu zijn er geen grote 
verschillen meer; roken is in brede kringen teruggedrongen. Deze resultaten onderbouwen 
de hypothese dat status de verspreiding van zelfopgelegde consumptiebeperking kan 
bevorderen. 



In hoofdstuk drie is onderzocht in hoeverre en op welke manier leden van de 
hogere inkomenscategorieën en vooral hoger opgeleiden geneigd zijn zichzelf ook omwille 
van het milieu terughoudendheid op te leggen. Op basis van interviews met 25 
huishoudens, waarvan een deel uitzonderlijk gematigde consumenten, is beschreven welke 
vorm die consumptieve terughoudendheid aanneemt en hoe anderen daar tegenaan kijken. 
De interviews toonden de preoccupatie van een deel van de hoger opgeleide 
geïnterviewden met beheerste en bewuste consumptie. Zij wilden bewust en doordacht 
consumeren en bij hun consumptie ook rekening houden met het milieu. Ondanks hun 
algemeen sterke milieubewustzijn, waren zij veelal niet in de eerste plaats uit 
milieubewustzijn terughoudend in hun consumptie. Zij hadden bijvoorbeeld een matige 
vleesconsumptie, hadden geen auto of waren zeer terughoudend in het gebruik ervan of 
matigden hun aanschaf van goederen zoals meubels, apparaten en kleding. Hun 
terughoudendheid leidde tot aanpassing en beperking van hun consumptie in bepaalde 
opzichten. Dit betekende bijvoorbeeld het eten van onbespoten voedsel en vaak, maar niet 
altijd, terughoudendheid in het bezit en gebruik van elektrische apparaten en het maken 
van verre reizen. Hoezeer en in welke opzichten ze hun consumptie matigden en 
aanpasten varieerde per huishouden en hing mede af van hoe lang ze al gematigd 
consumeerden, maar ook van hun gezinsomstandigheden en levensstijl. En ook bij deze 
groep stond de consumptieve terughoudendheid onder druk. Ze leerden enerzijds steeds 
meer bij over milieuvriendelijke consumptie, maar hun consumptie breidde zich vaak ook 
uit onder invloed van inkomensstijging en welvaartsgroei om hen heen. Wat betreft status 
kwamen enerzijds distinctieve en zelfbewuste opmerkingen naar voren die betrokkenen 
maakten over hun terughoudendheid in consumptie. Anderzijds ervoeren ze een gebrek 
aan respect voor en erkenning van hun milieubewuste consumptiebeperking, al merkten ze 
wel een verbetering hierin. 

In hoofdstuk vier is onderzocht in hoeverre de gevoeligheid voor het milieu en 
matiging een typisch kenmerk is van hogere statusgroepen en vooral van hoger 
opgeleiden. Het hoofdstuk is gebaseerd op de resultaten van een enquête gehouden onder 
een steekproef van 2000 huishoudens uit alle bevolkingslagen. De vragenlijst bevatte 
vragen over verschillende consumptieve gedragingen. Met statistische analyse is bepaald 
of hoger opgeleiden gematigder en milieuvriendelijker zijn dan minder hoog opgeleiden 
met vergelijkbare inkomens. De enquête en aanvullend statistisch materiaal toonden aan 
dat hoger opgeleiden meer milieuvriendelijke alternatieven kopen en vaker dan anderen te 
kennen geven op bepaalde onderdelen hun consumptie te matigen omwille van het milieu. 
Echter de mate waarin zij hun consumptie matigen op milieurelevante onderdelen is niet 
significant. Ze bezitten en rijden niet minder auto's, maar reizen zelfs meer per auto en 
vliegtuig. Noch bezitten ze minder apparaten of zijn ze gematigder in hun verbruik van 
gas en elektriciteit. De mensen uil de hogere inkomenscategorieën die min of meer 
consequent milieuvriendelijk en gematigd consumeren, zoals die uit het voorgaande 
hoofdstuk, vertegenwoordigen slechts een kleine groep. In het algemeen is er bij hoger 
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opgeleiden een grote kloof tussen hun bereidheid om milieuvriendelijk en gematigd te 
consumeren en hun feitelijk gedrag. 

Hoofdstuk vijf vat bovengenoemde resultaten uit de voorgaande hoofdstukken 
samen en probeert te verklaren waarom de hypothese dat hoger opgeleiden zich 
onderscheiden door terughoudend te zijn in hun consumptie van milieubelastende zaken 
niet opgaat. De situatie schept geen gunstig vooruitzicht voor toenemende matiging. 
Bovendien blijken oproepen tot matiging eerder te verstommen dan sterker te worden, en 
worden in plaats hiervan eerder technologische oplossingen die ook economisch gunstig 
zijn bepleit. Uiteengezet wordt hoe belangrijk voortdurende consumptieverandering en -
groei is in onze samenleving. Anderzijds is het milieu relatief onbelangrijk en zijn 
milieuproblemen niet erg lastig en bedreigend voor onze levenswijze. 

De voortdurende verandering en groei van consumptie is een belangrijke kracht in 
de industriële samenleving. De mogelijkheid om te kiezen en kopen is een essentieel en 
steeds belangrijker kenmerk van onze levenswijze. Door de economisering van de 
maatschappij en de hedendaagse commercialisering neemt de dominantie en betekenis van 
de markteconomie alleen maar toe. Niet alleen de economische, maar ook de sociale, 
culturele en psychologische redenen ondersteunen het belang van consumptie. De 
mogelijkheid voor individuen om via consumptie te kiezen en te laten zien wie ze zijn, of 
willen zijn en waarover ze zich zorgen maken op een soevereine, mogelijk tijdelijke basis 
wint terrein. Ook utilitaire, hedonistische waarden van consumptie ondermijnen tendensen 
tot matiging. De populariteit en verspreiding van terughoudendheid wordt verhinderd door 
het lage prestige dat nog verbonden is met bepaalde vormen van terughoudendheid, en 
vooral door de hoge status die wordt verbonden aan allerlei typen uitgebreide consumptie. 
Het distinctief potentieel van matiging wordt overtroffen door dat van uitgebreide 
consumptie en vooral van het vermogen van energiegebonden goederen om mensen te 
helpen bij hun statuscompetitie. Deze goederen stellen ook hoger opgeleiden beter in staat 
om hun cultureel vermogen te tonen. 

In de tweede lijn van het argument benadruk ik dat milieuproblemen niet 
belangrijk en bedreigend genoeg worden gevonden om mensen hun consumptie te doen 
matigen. Verschillende argumenten worden gepresenteerd om uit te leggen waarom, 
ondanks het feit dat milieubesef evenals cultureel vermogen vooral bij hoger opgeleiden 
wordt aangetroffen, het niet hetzelfde werkt. Cultureel vermogen betekent de beschikking 
hebben over diploma's en buiten-schoolse kennis die het verwerven van macht in de 
samenleving vergemakkelijkt. Er is uitgebreide tijdsinvestering en inspanning voor nodig 
om dat te verwerven. Cultureel vermogen is moeilijk te verkrijgen en bijvoorbeeld van de 
ene op de andere generatie over te dragen en kan op verschillende manieren worden 
geïnvesteerd en omgezet in macht. Vergelijking maakt duidelijk waarom milieubesef niet 
als cultureel vermogen werkt, het is te makkelijk toegankelijk of juist te specialistisch en 
geeft consumenten geen toegang tot macht. 

In de epiloog reflecteer ik op het onderzoeksproces. Na de gegevensverzameling 
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zijn enkele jaren verstreken en hebben ook anderen onderzoek uitgevoerd dat gedeeltelijk 
tot soortgelijke conclusies leidde. Daarnaast zijn er studies gepubliceerd over de milieu-
en beleidsproblematiek van wereldwijde klimaatverandering. Dit en het tijdsverloop 
maakten het mogelijk om op een afstandelijkere manier naar het onderzoek te kijken. In 
bepaalde opzichten is het versterkte broeikaseffect een milieuprobleem net als andere: 
complex en gekenmerkt door veel onzekerheden. In de epiloog wordt het onderzoek 
explicieter met de politieke context, met de broeikasproblematiek en het 
onderzoekprogramma daarover verbonden. Ik probeer te bepalen hoe en in hoeverre de 
onderzoeksafbakening en gebruikte definities bepaald zijn door externe factoren. 
Natuurwetenschappelijke en subjectieve definities van bijvoorbeeld begrippen als 
milieuvriendelijk en onvriendelijk zijn vermengd. Zij kunnen niet volledig worden 
gescheiden doordat er een intensieve verspreiding is van natuurwetenschappelijke kennis 
en doordat intuïtie en belangen ook van invloed bij de natuurwetenschappelijke definities 
van milieuproblemen. De vermenging van definities heeft te maken met ongelijkheden en 
de wederzijdse afhankelijkheden van allerlei betrokkenen op het gebied van milieu, van 
natuur- en sociaal-wetenschappers, wetenschappers en beleidmakers, pers en 
milieuorganisaties. Ik relativeer de benadering en definities die ik in mijn onderzoek heb 
gebruikt en ga ook in op mogelijke bijdrage van sociale wetenschappen aan de 
bestudering milieuproblemen. 

294 





Hoge sociale status is in de regel verbonden met een hoog consumptiepeil, 

maar er zijn ook uitzonderingen mogelijk. Hoge status kan samengaan met 

vrijwillige consumptiebeperking omwille van het milieu. Matigen hoger 

opgeleiden sterker dan hun minder hoog opgeleide inkomensgenoten het 

gebruik van de auto en elektrische apparaten? Zijn zij terughoudender in het 

reizen per vliegtuig? En, algemener, kan zelf-opgelegde terughoudendheid in 

consumptie prestigieus worden waardoor meer mensen dit gedrag gaan 

navolgen? De antwoorden op deze vragen worden verkend met sociaal

wetenschappelijke literatuur en een gevalstudie over de verbreiding van het 

niet-roken alsook met interviews, enquêteresultaten en andere statistische 

gegevens over enkele milieurelevant geachte vormen van consumptie. 


