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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). 

60 — 
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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. 

33 



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 

39 



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 

45 



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. 

46 



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. 

47 



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 

52 



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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