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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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