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3 Een voorhoede van vrijwillig matigende consumenten? 
Een verkenning 

1 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

- Onder onderwijskundigen staat bekend dat deze school vooral wordt bezocht door kinderen van ouders die 
vooral economisch kapitaal hebben, of meer economisch georiënteerd zijn. Dit geldt ook voor Nutsscholen 
Montessori- en Jenaplan- en Vrije scholen staan meer bekend als scholen voor kinderen van cultureel 
gerichte ouders. Alle bovengenoemde schooltypen worden wel elitescholen genoemd. 

94 



fatsoen, gezondheid en verstandigheid. Bij voedsel wordt matiging van vet en zoet eten en 
een slank lichaam als resultaat daarvan gezond en mooi gevonden. Dikke mensen vindt 
men minder aantrekkelijk, en veroordeelt men ook stilletjes om hun gebrek aan 
zelfbeheersing. Bij terughoudendheid is de verantwoording ervoor en de culturele 
waardering belangrijk. In moderne geseculariseerde samenlevingen met een groeiend 
gezondsheidsbesef en geloof in wetenschap is bijvoorbeeld wetenschappelijke of medische 
goedkeuring een erkende ondersteuning voor terughoudendheid. 

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

2 De opkomst van milieubewustzijn in Nederland 

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

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

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

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

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

3 Verschillende vormen van terughoudendheid in consumptie 

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Milieubewust denken en doen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.000 km 
3.000 km 
3.000 km 
4.000 km 

2 

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

22.000 km 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Consumptiebeperking en -hervorming als voortschrijdende ontwikkeling? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 De status van vrijwillige matiging 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

8 Milieuvriendelijke levensstijlen? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Conclusie 

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

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

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

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

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

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

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