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2 Selectieve consumptiebeperking en status; uiteenlopende observaties 
en rookgedrag als case-study 

1 Enkele illustraties van voorbeeldige terughoudendheid 

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

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

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

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

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

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

De culturele waardering van selectieve consumptiebeperking hangt samen met het 
machtsoverwicht dat de hoge kasten in India en Nepal hebben in zowel cultureel, 
religieus, economisch als politiek opzicht. Hun politieke overwicht op dorpsniveau en in 
de landelijke politiek, hun economische dominantie en hun traditionele (meer dan 
eeuwenoude) culturele en religieuze macht maken dat ze een voorsprong hebben op 
andere groeperingen en dat ze nog altijd de regels van de sociale ordening in grote mate 
kunnen bepalen. 

64 



Aan deze beschrijvingen van de Zuidaziatische situatie verbind ik enkele algemene 
observaties. Binnen een samenleving hebben degenen met de grootste welvaart, degenen 
die het minst van dag tot dag moeten zien te overleven of rond te komen, meer 
mogelijkheden om vooruit te kijken en bepaalde investeringsplannen te maken. Hun hoge 
positie brengt ook met zich mee dat ze het beste overzicht hebben over 
handelingsmogelijkheden. Die economische positie vindt zijn weerslag in een 
levenshouding of habitus, die de bestaande situatie kan bevestigen en bestendigen. Deze 
houding vertaalt zich in een soort levensstijl en levensideaal. Lager geplaatste groepen 
hebben vaak waarden die weinig met consumptiebeperking te maken hebben. Een 
levenshouding van 'pluk de dag' en waarden als gastvrijheid zijn voor hen vaak typerend 
en belangrijk. Binnen bepaalde kasten, etnische groepen of streken zijn gastvrijheid en 
vrijgevigheid belangrijk en worden in ere gehouden als onderdeel van de groepsidentiteit. 
Als er echter mogelijkheden zijn tot welvaartsstijging kunnen die waarden onder druk 
komen te staan. 

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

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

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

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

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

De adel liep voorop in zelfbeheersing en de verfijning van allerlei gedragsvormen. 
Ze gedroegen zich beheerster ook in hun tafelmanieren. Maar waren ze ook gematigder in 
hun consumptie? In de door Elias gepresenteerde fragmenten uit oude etiquetteboeken 
over tafelmanieren (deel 1:120-178) komen vooral veel regels naar voren over de wijze 
waarop men behoort te eten. Af en toe staan er ook vermaningen over te veel en gulzig 
eten. Op grond van de door Elias geselecteerde voorbeelden lijkt het lezerspubliek in de 
loop van de periode tussen de dertiende eeuw en 1800 steeds minder vermaningen over 
inhaligheid te krijgen. In het recentst aangehaalde etiquetteboek uit 1774 wordt gulzigheid 
slechts als slechte eigenschap van kinderen naar voren gehaald. Omdat in latere 
etiquetteboeken minder vermaningen over gulzigheid voorkomen of deze slechts gericht 
waren op kinderen opper ik in de lijn van Elias' betoog dat in de loop der tijd 
vermaningen hierover voor de adel overbodig zijn geworden. Alhoewel dit secundaire 
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gebruik van de door Elias gepresenteerde gegevens niet meer dan een oppervlakkige 
indruk kan geven, lijkt het aannemelijk dat de edellieden in het algemeen meer geneigd 
warn om maat te houden dan de rest van de bevolking. Omdat zij zich, zoals Mennell 
(1985) heeft beschreven, in tegenstelling tot de rest van de bevolking geen zorgen hoefden 
te maken over het voedsel van de volgende dag zal hun neiging om te schrokken 
aanzienlijk minder zijn geweest. Hun voedselpakket kende echter ook meer luxe en 
wellicht deed hun totale jaarconsumptie niet onder voor die van anderen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Rookgedrag: een voorbeeld van consumptiebeperking. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roken is van een gewoonte van de meerderheid veranderd in een gewoonte van 
een minderheid. In 1958 rookte 60 procent van de bevolking, in 1993 slechts 33 procent. 
Volgens Marsman was roken in 1975 in tegenstelling tot neus peuteren en duim zuigen, 
nog een sociaal geaccepteerde vorm van affectregulering. Rokende TV-presentatoren in 
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Tabel I Percentage rokers per leeftijdsgroep naar geslacht 1958-1997  
15-19 jr 20-34 jr 35-49 jr 50-64 jr 65* Totaal 15-65+ 

M V 
% % 

M V M V M V M V M V Totaal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kankerbestrijdingsorganisatie een tienjarige televisiecampagne. In datzelfde jaar verzocht de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Meer mensen stoppen met roken, minder beginnen er aan 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

5 Groei van de individuele consumptie 

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

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

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

dagel jkse consumptie per roker jaarlijkse 
mannen vrouwen beiden verkoop 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Verschillen in de ontwikkeling van rookgedrag naar geslacht en klasse 

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

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

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

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

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

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

83 



werk in contact met mannen en gingen hen imiteren. Roken was immers nog steeds een 
gewoonte van de meeste mannen. 

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

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

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

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

7 Wiens voorbeeld doet volgen? 

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

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

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

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

Het percentage rokende Nederlandse artsen is de laatste jaren zeer sterk 
afgenomen (Adriaanse 1990). Typisch is dat ook recent de rol van artsen bij anti
rookactiviteiten groter lijkt te worden (Adriaanse 1987:724). Het is de vraag of het 
rookgedrag van artsen en verpleegkundigen werkelijk van belang is. Roken is in 
Nederland namelijk, ondanks het slechte voorbeeld van de medische stand, afgenomen. 
Dat veel artsen rookten was aan het Nederlandse publiek waarschijnlijk niet bekend. De 

85 



invloed van mensen in de persoonlijke omgeving is veel groter. Dat veel mannen in de 
leeftijd 50 tot 65 jaar de laatste jaren met roken zijn gestopt op doktersadvies geeft aan 
dat artsen toch een rol kunnen vervullen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Conclusies over de navolging van terughoudendheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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