
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De status van soberheid: Een onderzoek naar status en milieuvriendelĳke
zelfbeperking

Aarts, W.L.E.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Aarts, W. L. E. (1999). De status van soberheid: Een onderzoek naar status en
milieuvriendelĳke zelfbeperking. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-status-van-soberheid-een-onderzoek-naar-status-en-milieuvriendelke-zelfbeperking(795c538e-d7a3-4f83-bc7e-1fef3ee1ed82).html


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. 




