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5 Voorwaarden voor vrijwillige consumptiebeperking ten gunste van 
het milieu 

In dit concluderende hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten samengevat en de 
onderzoeksvragen beantwoord. Nadat aan de orde komt onder welke voorwaarden mensen 
zichzelf, in het bijzonder omwille van het milieu, terughoudendheid opleggen, wordt 
gekeken of die voorwaarden in de eerste helft van de jaren 1990 golden. Vervolgens ga ik 
in op het aanzien van matiging. Deze bevindingen tezamen geven zicht op de mogelijke 
toekomst voor vrijwillige matiging. Hoewel dit onderzoek niet voorspellend is, ga ik ook 
in op de perspectieven voor zelf-opgelegde terughoudendheid. Bij de beantwoording van 
de vragen en verklaring van de antwoorden betrek ik aanvullende onderzoeksgegevens op 
het gebied van consumptie, milieugedrag en de milieubeweging. Uiteindelijk bekijk ik de 
consequenties van de antwoorden voor de hypothesen en voor de theorieën waaruit de 
hypothesen zijn afgeleid. 

1 Gunstige voorwaarden voor zelf-opgelegde terughoudendheid 

Wat zijn de voorwaarden waaronder mensen vrijwillig terughoudend consumeren en onder 
welke voorwaarden volgen anderen die terughoudendheid na? Het veronderstelde 
antwoord luidde dat voorbeeldgedrag door hogere statusgroepen en in het bijzonder hoger 
opgeleiden, samen met een hoog prestige verbonden aan zelf-opgelegde 
consumptiebeperking, positieve voorwaarden zou scheppen voor de versterking en 
navolging ervan. Daarom is in deze studie vooral onderzocht of deze groepen meer dan 
anderen hun consumptie matigen met het oog op het milieu en of aan deze matiging hoge 
status wordt toegekend. Centrale aandacht ging uit naar de vraag of zij zichzelf 
terughoudendheid opleggen in hun consumptie en onder welke voorwaarden en op welke 
terreinen zij dat doen. 

Enkele veronderstelde voorwaarden zijn aan de hand van het niet-roken onderzocht 
en gedeeltelijk bevestigd. In 1958 rookte 60 procent, in 1997 33 procent. Wat betreft 
roken zijn sinds eind jaren vijftig de heersende omstandigheden dus voldoende 
voorwaarde geweest voor toenemende terughoudendheid. Een gunstige voorwaarde 
hiervoor was dat het welvaartspeil voldoende was om sigaretten binnen het bereik van alle 
bevolkingslagen te brengen. Dat was eerder deze eeuw en tijdens de oorlog niet het geval 
geweest. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig rookten bijna alle mannen. Roken was 
daardoor -onder mannen- minder geschikt geworden als statussymbool. Met de stijging 
van welvaart verbeterde zich de gezondheid en steeg de levensverwachting. Doordat 
andere oorzaken minder belangrijk werden en rokers meer gingen roken werd roken een 
belangrijkere oorzaak van ziekte en overlijden. 
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Een gunstige voorwaarde voor zelf-opgelegde terughoudendheid was de verbinding 
met de eigen gezondheid. Met de welvaartsstijging kwamen riskante gewoonten (weinig 
bewegen, veel drinken, roken en eten) en welvaartsziekten op. Ziekte was geen gevolg 
meer van gebrek, maar van overvloed. Na de Tweede Wereldoorlog kwam informatie 
beschikbaar over gezond eten en de voordelen van lichaamsbeweging en niet-roken en 
verspreidde zich een gezondheidsbewustzijn. Het werd mogelijk om invloed uit te oefenen 
op de eigen gezondheid, en dat bracht nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Het 
werd ook in toenemende mate verwacht dat mensen hun eigen gezondheid bevorderden en 
de sociale druk hiertoe gold vooral in de hogere lagen (cf. Goudsblom 1987). 

Zichzelf het roken ontzeggen, veronderstelt vooruitdenken en verantwoordelijkheid 
nemen voor de gevolgen wat betreft de eigen gezondheid en levensverwachting op langere 
termijn. Steeds sterker veronderstelt terughoudend rookgedrag ook rekening houden met 
anderen. Deze terughoudendheid in het roken heeft in de basiskenmerken parallellen met 
toenemende civilisatie en zelfbeheersing zoals Elias (1939) deze beschreven heeft. Hiertoe 
gaan leden van hogere klassen en vooral hoger opgeleiden meer over dan anderen. In het 
algemeen ligt de horizon die mensen hanteren wat betreft tijd en ruimte verder weg 
naarmate zij welvarender en hoger opgeleid zijn. Het lot in eigen handen nemen wat 
betreft de eigen gezondheid is een teken van welvaart en ontwikkeling, zo blijkt uit een 
vergelijking van arme en rijke landen, arme en rijke bevolkingsgroepen, lager en hoger 
opgeleiden. In plaats van roken werd vanaf eind jaren vijftig niet-roken, het kennis nemen 
van de gezondheidsrisico's en deze ter harte nemen een 'luxe-goed'. Door de betekenissen 
waarmee niet-roken verbonden raakte werd het voor de hogere klassen belangrijker om 
niet te roken. De hogere lagen hadden meer te winnen bij terughoudendheid, zoals ook in 
Zuid-Azië terughoudendheid leden van hoge kasten meer oplevert dan mensen van lagere 
kaste. Terughoudendheid past beter in het gedrag van hogere lagen. En dat zij eerder 
ertoe overgaan, is een gunstige voorwaarde voor de verspreiding ervan. 

Dat de status van roken in de loop der tijd is gedaald en die van niet-roken 
gestegen, heeft te maken met een zichzelf versterkende tendens. Deze werd bevorderd 
door allerlei andere omstandigheden. Doordat leden van hogere klassen meer dan anderen 
het roken voor gezien hielden, werd roken in hogere kringen minder vanzelfsprekend. Het 
niet-roken was niet alleen hoger gewaardeerd omdat medische informatie de keuze om 
niet te roken legitimeerde, maar ook omdat het een teken was van zelfbeheersing. Roken 
kwam bovendien steeds meer onder druk te staan van wet- en regelgeving; de reclame 
voor sigaretten werd meer en meer aan banden gelegd. Er werden organisaties opgericht 
die het roken bestreden en opkwamen voor de belangen van de niet-rokers met 
succesvolle lobby's en campagnes. Lobby's waren mede succesvol omdat ook in 
overheidskringen steeds meer mensen met roken waren gestopt. 

Dat steeds meer mensen van het roken zijn afgestapt kan, worden toegeschreven 
aan de combinatie van genoemde gunstige omstandigheden. Bij rookgedrag gelden 
voorwaarden waarvan, ook sociologisch geredeneerd, aannemelijk is dat ze gunstig zijn 
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voor consumptiebeperking. Echter ook ongunstige omstandigheden zijn blijven gelden. 
Roken is afgenomen, ondanks het voortduren van bijvoorbeeld veelvuldige reclames voor 
sigaretten. Ook op andere manieren bleef het bedrijfsleven inspanningen verrichten om de 
afzet van sigaretten zeker te stellen. Een andere ongunstige voorwaarde die de neergang 
van het roken niet heeft belet, is het slechte voorbeeld dat de medische stand gaf met 
rookgedrag: veel artsen en verpleegkundigen hebben lange tijd meer dan gemiddeld 
gerookt. 

Uit de afname van het roken zijn kenmerken af te leiden, die ook bij de 
verspreiding van andere, bijvoorbeeld milieurelevante vormen van terughoudendheid 
zouden kunnen optreden. Het gaat dan om de mate waarin mensen hun consumptie aan 
banden leggen, het tempo van de afname, de rol van jongeren en de invloed van 
prijsverhoging, regelgeving en de pressie van belangenorganisaties. De neergang van het 
roken heeft tot dusver dertig, veertig jaar in beslag genomen. En het roken is weliswaar 
sterk afgenomen, maar nog steeds rookt ongeveer 33 procent van de volwassen bevolking, 
en dat percentage loopt al jaren niet meer terug. Dit tempert wellicht verwachtingen over 
de verspreiding en mate van terughoudendheid op terreinen die van belang worden geacht 
voor het milieu. Een grote vermindering van het roken is tot stand gekomen doordat in de 
loop van de jaren veel minder jongeren zijn gaan roken en een deel van de jongeren pas 
later is begonnen. Een belangrijke verandering is dus teweeggebracht door jongeren. Gaan 
roken is net als veel andere consumptiegewoonten, waaronder autorijden, gebonden aan 
leeftijd en een levensfase. Als mensen de aanschaf van een auto makkelijker uitstellen, 
vermindert het autobezit. Ook bij de auto is het gemakkelijker van gebruik af te zien als 
men er nog niet aan gewend en verslaafd is. Verder is de beperkte invloed die uitgaat van 
prijsverhoging opvallend. Voor veel gedrag spelen financiële kosten slechts een beperkte 
rol, en wegen andere voor- en nadelen zwaarder. Hiernaast is de inzet en lobby van anti
rookverenigingen vergelijkbaar met die van consumenten- en milieu-organisaties bij het 
agenderen van milieuproblemen en afdwingen van maatregelen. De voorlopers hebben een 
belangrijke rol gespeeld bij het beïnvloeden van ontwikkelingen in rookgedrag en het 
mobiliseren van druk op rokers. De belangrijkste conclusie luidt dat de populariteit van 
het roken was niet alleen verminderd onder invloed van medische informatie, maar vooral 
doordat rookgedrag inzet was geworden in een verborgen prestigestrijd. 

2 Matigen hogere statusgroepen en vooral hoger opgeleiden ten gunste van het milieu? 

De aanwijzingen over de rol van status bij het initiëren en navolgen van terughoudendheid 
bij roken waren aanleiding om de hypothese over het verband tussen status en zelf
opgelegde terughoudendheid verder te onderzoeken bij milieurelevant gedrag. Er waren 
en zijn bovendien allerlei aanleidingen om aan te nemen dat hoger opgeleiden 
milieubewuster consumeren. In ieder geval blijkt op verschillende manieren, waaronder 
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uit opiniepeilingen, dat hoger opgeleiden milieubewuster denken (De Kruijk 1991:26-29; 
Ester e.a. 1994: 176). Nadenken over en steun betuigen aan natuurbescherming en 
milieuzorg is weliswaar onder brede lagen verspreid, maar is nog steeds bij uitstek een 
zaak van hoger opgeleiden. Dit blijkt ook uit hun oververtegenwoordiging binnen de 
achterban van natuurbeschermings- en milieuorganisaties. Onderwijzers, onderzoekers en 
studenten zijn ook vanaf de oprichting bij natuurbeschermings- en milieuorganisaties 
betrokken geweest. Ook bij politieke verkiezingen brengen hoger opgeleiden meer 
stemmen uit op partijen die milieu hoog in het vaandel hebben (cf. K. Aarts e.a. 1995). 
En de waarden die zij zeggen na te streven zijn minder materialistisch en meer gericht op 
immateriële waarden zoals zelfontplooiing, inspraak, de wereld buiten het eigen gezin 
etcetera. Ze bekommeren zich meer om zaken die verder van hen af staan; ze hanteren in 
ruimte en tijd een verder gelegen horizon (cf. Ester e.a. 1994:177). 

Eveneens was te verwachten dat hun milieubewuste denken zich zou uiten in 
milieubewuste terughoudende consumptie. Immers de neiging om rekening te houden met 
de gevolgen op de langere termijn en met de omgeving is sterker, naarmate mensen hoger 
opgeleid zijn en een hoger inkomen hebben, zo is gebleken bij rookgedrag en voedsel- en 
drankconsumptie (Van Otterloo 1990). Naarmate mensen hoger zijn opgeleid drinken ze 
vaker alcoholische dranken, maar zijn ze minder vaak zware drinkers (Van Baal 1997). 
De gevolgen voor de gezondheid van gezond eten en niet roken zijn niet zozeer 
onmiddellijk merkbaar, maar op langere termijn. Onder bepaalde omstandigheden niet 
roken betekent rekening houden met anderen. 

Mijn gematigde en milieubewuste geïnterviewden, allen met een hoger inkomens-
en opleidingspeil, gaven blijk van een grote bereidheid om na te denken over de gevolgen 
van de eigen consumptie op bepaalde terreinen. Zij probeerden ook zodanig bewust en 
overdacht te consumeren, dat ze zelf controle over hun consumptie hadden, in plaats van 
zich over te geven aan de impulsen van het moment. Ze verklaarden zich ook in te zetten 
om in hun consumptie rekening te houden met het milieu. Voorbeelden hiervan waren hun 
vrijwillige matiging van gas- en elektriciteitsverbruik en van autobezit en -gebruik. Ook 
uit de grootschalige enquête bleken mensen, naarmate ze hoger zijn opgeleid vaker naar 
eigen verklaring hun consumptie op één of andere manier te matigen omwille van het 
milieu. Hun sterkere neiging om rekening houden met de langere termijn en de omgeving 
blijkt echter niet statistisch significant te leiden tot terughoudendheid wat betreft 
consumptie die gepaard gaat met energieverbruik, zo beschrijft hoofdstuk vier. Er is in 
dat hoofdstuk steeds gezocht naar verbanden tussen het consumptiepeil en inkomens- en 
opleidingsverschillen. Ook is gezocht naar samenhang tussen consumptiebeperking en het 
opleidings- en inkomensniveau van respondenten. 

Hoger opgeleiden hebben meer auto's en rijden meer, ook als het effect van het 
inkomen geneutraliseerd wordt. Een substantieel aantal autolozen is in de hogere 
inkomensgroepen niet aangetroffen. De vraag of de kleine groep respondenten zonder 
auto uit de hoogste inkomenscategorieën uit vrije wil geen auto hebben is hiermee minder 
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relevant. Aanwijzingen uit eerdere studies dat cultureel vermogenden of hoger opgeleiden 
gemiddeld, zoals in 1966, minder auto's zouden bezitten (Bourdieu 1989:117) of, zoals in 
1986, minder zouden uitgeven aan de auto (Ganzeboom 1988:81), heb ik in mijn recente 
materiaal niet kunnen bevestigen. Een overzichtelijke situatie zoals de Franse in de jaren 
zestig, waarbij de culturele elite zich van de economische elite onderscheidde door een 
veel lager autobezit bestaat nu in ieder geval niet meer. Bescheidenheid in autobezit, 
zowel wat betreft prijs, omvang als aantal lijkt minder een onderscheidingsmiddel van de 
culturele elite. Ook terughoudend autogebruik of pogingen tot beperking ervan zijn niet 
gebleken. 

Op het gebied van vakanties en in het bijzonder reizen per vliegtuig bleek evenmin 
terughoudendheid. Mensen gaan niet alleen meer op vakantie en reizen meer per vliegtuig 
naarmate ze meer verdienen, maar ook naarmate ze hoger opgeleid zijn. Er treedt een 
zekere verzadiging op bij de hogere klassen. Het percentage vakantiegangers onder hen 
stijgt niet langer en is zelfs een beetje gedaald. En hoger opgeleiden -van allerlei 
inkomensniveaus- verklaarden iets vaker de laatste vijfjaar geen vliegreizen gemaakt 
vanwege het milieu of omdat ze eerder in hun leven al genoeg gevlogen hadden. 

Ten aanzien van de aanschaf van elektrische apparaten hadden de meeste, maar 
niet alle gematigde en milieubewuste geïnterviewden reserves. Uit statistische gegevens 
van mijn enquête en die van de elektriciteitsbranche bleken hoger opgeleiden niet minder 
apparaten te hebben. Ze hebben wel minder huishoudelijke apparaten die veel elektriciteit 
verbruiken, maar niet minder apparaten in het totaal. Hoger opgeleiden hebben geen lager 
elektriciteits- en gasverbruik en uit de enquête kwam niet naar voren dat zij sterker 
probeerden hun verbruik te minderen. Hun voorhoederol als energiebespaarders, zoals 
aangetoond in andere onderzoeken bleek niet uit mijn gegevens. Wellicht is deze rol 
uitgespeeld. Hoger opgeleiden hebben wel meer aandacht voor het stroomverbruik bij de 
aanschaf van elektrische apparaten. 

Naarmate mensen hoger zijn opgeleid, zijn zij meer geneigd bij hun aanschaffen 
rekening te houden met het milieu. Bij levensmiddelen en alledaagse huishoudelijke 
Produkten kopen ze meer milieuvriendelijk geachte alternatieven. Hierbij gaat het niet 
zozeer om matiging, maar eerder om bedachtzaamheid en het maken van een 
milieubewuste, verantwoorde keuze.' 

Samenvattend consumeren hoger opgeleiden niet terughoudender op onderdelen die 
voor de problematiek van klimaatverandering van belang worden geacht. Ze verklaren 

' De aankoop van milieuvriendelijke alternatieven kan, voor zover deze duurder zijn, wel als een vorm 
van matiging worden gezien. Er blijft dan immers minder geld over voor andere bestedingen. Bij deze 
redenering zijn echter kanttekeningen te maken. Omdat niet alle huishoudens hun hele inkomen uitgeven, is 
het kopen van dure alternatieven en matiging niet noodzakelijk aan elkaar gekoppeld. Terwijl het ene 
huishouden dat dure milieuvriendelijke alternatieven koopt, de rest van zijn budget aan de auto en 
vliegvakanties kan besteden, kan een ander huishouden dat geen dure alternatieven koopt, de rest van zijn 
geld sparen en bijvoorbeeld weinig auto rijden en afzien van vliegreizen. Het kopen van milieuvriendelijke 
alternatieven hoeft dus ook geen matiging van milieubelastende consumptie te betekenen. 
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wel meer dan anderen dat ze matig consumeren met het oog op het milieu,- en dat betreft 
dan consumptieonderdelen die niet met brandstofverbruik gepaard gaan. Het idee van 
milieubewuste matiging staat hen wel meer aan. Ze zijn in gedachten wel meer met het 
milieu bezig en vinden matiging vanwege het milieu een goed idee, waarmee ze zich 
graag verbinden. Tevens consumeren hoger opgeleiden in bepaalde opzichten 
milieubewuster door meer dan anderen alternatieven te kopen die als milieuvriendelijk 
gelden. Naarmate mensen hoger opgeleid zijn is het verschil groter tussen hun 
daadwerkelijke consumptie en het consumptiepatroon dat ze zouden willen hebben met het 
oog op het milieu. De hypothese dat hoger opgeleiden meer dan anderen hun consumptie 
matigen ten gunste van het milieu wordt dus verworpen. 

voorwaarden voor terughoudendheid 

Mogelijk kan de binnen de hogere inkomens- en opleidingklassen statistisch bijna 
verwaarloosbare categorie 'uitzonderingen' ons iets meer leren over de voorwaarden voor 
terughoudendheid. Hiertoe kijk ik naar de wijze waarop de vooral hoger opgeleide 
matigende en milieubewuste consumenten die ik geïnterviewd heb met hun consumptie 
omgaan en naar de ideeën die zij met hun consumptie verbinden. Met welke kenmerken 
en omstandigheden onderscheiden de terughoudende consumenten zich van anderen? Is het 
aannemelijk dat in de toekomst meer mensen in de omstandigheden zullen verkeren 
waaronder de geïnterviewden nu leven? Levert een vergelijking van de terreinen waarop 
een kleine groep matigt met de terreinen waarop ze niet matigt inzicht in voorwaarden? 

Met de interviews is een beeld verkregen van een specifieke bevolkingscategorie. 
Om onderzoeksredenen waren informanten geselecteerd van rond de veertig jaar. Bij de 
meesten was het van belang geweest dat zij hadden gestudeerd in een 
maatschappijkritische periode met een opkomend milieubewustzijn. Zij waren in welvaart 
opgegroeid en hadden zich veelal afgezet tegen de voldaanheid, waarmee de rest van de, 
sterker materialistisch georiënteerde, maatschappij zich verheugde in de welvaart. Voor 
deze minderheid uit de zogenoemde protest-generatie, hadden de studentikoze 
omstandigheden waarin zij in een roerige tijd leefden het mogelijk gemaakt om afstand te 
nemen van allerlei vanzelfsprekendheden. Zij gingen bewust en sober consumeren en die 
levensstijl behielden zij daarna. In de studententijd hadden zij zich tegen de meerderheid 
afgezet, daarna zijn ze dat gedrag en die eerder eigengemaakte houding trouw gebleven. 
Dat deze minderheid matigde en daaraan haar zelfbeeld ontleende, had behalve met 
materiële mogelijkheden veel te maken met de situatie dat de meerderheid niet matigde en 
niet (milieu)bewust consumeerde. (Nog steeds vormen deze mensen een minderheid en 
hebben zij een soort uitzonderingspositie.) Gunstig was dat soberheid en milieubewustzijn 
werden ondersteund door linkse, maatschappijkritische denkbeelden die in bepaalde 
kringen hoog werden gewaardeerd en daarin waren ingebed. 

164 



Een deel van de omstandigheden (waarin betrokkenen zichzelf terughoudendheid 
zijn gaan opleggen) was historisch specifiek en geldt nu niet meer: de nieuwe welvaart, 
de roerige, linkse debatten en de smeltkroes die was ontstaan door universitaire 
onderwijs-democratisering. Het belang van ideologische maatschappijkritiek is sterk 
afgenomen, de generatieconflicten zijn minder scherp. De waardering van 
milieubewustzijn is in de loop van decennia echter toegenomen. Nog steeds kunnen 
jongere generaties zich met hun grotere milieubewustzijn en grotere milieukennis 
onderscheiden van oudere generaties. Het opkomend milieubewustzijn en de sociaal-
culturele veranderingen waren weliswaar algemenere veranderingen in de samenleving, 
maar deze groep had daarmee een speciale band. Zij konden zich door hun leeftijd, vrije 
positie en ontwikkelingsniveau ermee verbinden en zich van de rest van de samenleving 
onderscheiden. Dat zij (milieu)bewust zijn blijven leven en consumeren, hangt samen met 
de kringen waarin zij verkeren. Door hun vrienden, beroep en politieke of kerkelijke 
verbanden blijven zij mensen tegenkomen die terughoudendheid kunnen waarderen. 

De gunstige voorwaarden voor zelf-opgelegde terughoudendheid worden duidelijk 
door de terreinen waarop mensen hun consumptie wel en niet matigen te vergelijken en 
deze met hun achtergrond en levenswijze in verband te brengen (cf. K. Aarts 1995). In 
grote lijnen komt het erop neer dat geïnterviewden alleen die consumptie matigen die 
binnen hun levensstijl onbelangrijk is, of waarvoor alternatieven bestaan. Zo matigt van 
deze groep (bijna) niemand zijn aankoop van boeken, theaterbezoek of uitgaven aan 
muziekles. Deze consumptie wordt te belangrijk gevonden. Wat betreft de aanschaf van 
kleding, meubelen of nieuwe baby spullen zijn zij wel gematigd. Ook matigen ze de 
consumptie die zij behalve om milieuoverwegingen ook om andere redenen verwerpelijk 
of ongunstig vinden. Veel geïnterviewden leggen de consumptie aan banden die ze als 
verslavend beschouwen of waartoe ze gedachteloos, ongewild veel overgaan. Vormen van 
'verslaafd' gedrag of gewoontegedrag, zoals televisie kijken, roken of autorijden, zijn 
strijdig met hun streven naar autonomie, zijn ongunstig voor de geestelijke of lichamelijke 
gezondheid of voor het milieu en behoren bovendien niet tot de hoog gewaardeerde 
vormen van massaconsumptie. Bovendien zijn er vaak externe omstandigheden die de 
voordelen van matiging vergroten en de nadelen ervan verminderen. File- en 
parkeerproblemen zijn de push factoren die het afzien van autobezit bevorderen. Pull 
factoren vormen de beschikbaarheid van voorzieningen en openbaar vervoer in de 
nabijheid. Voor wie alleen met het vliegtuig de reis kan maken die essentieel is voor zijn 
levensstijl, zijn de voorwaarden voor matiging op dat terrein onvoldoende. Voor het 
vliegtuig bestaat het alternatief er in allerlei opzichten niet. Voor een sober levend gezin 
met twee banen buiten de stad zijn apparaten weer essentieel en onmisbaar. 

In de vergelijking met rookgedrag wordt nogmaals duidelijk dat ervaren 
eigenbelang een belangrijke voorwaarde is voor terughoudendheid. Bij roken is dat er, 
omdat roken ongezond wordt geacht, maar bij de matiging van milieubelastende 
consumptie is weinig voordeel aanwezig. Wel vinden matigende mensen het gezonder en 
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rustgevender om minder, of helemaal niet auto te rijden en meer te fietsen, of om minder 
bespoten groente te eten. Roken heeft, in tegenstelling tot veel milieubelastende 
consumptie nauwelijks instrumentele en bijna alleen symbolische functies, waardoor 
mensen, afgezien van geestelijke en lichamelijke verslaving, het roken makkelijker 
kunnen laten. Verder geeft bij roken de overlast die een individu kan bezorgen, anderen 
de gelegenheid om druk tot terughoudendheid uit te oefenen. De overlast van autobezit en 
autorijden (bijdrage aan files en parkeerproblemen) is te grootschalig, en de overlast van 
een geparkeerde auto voor de deur (nog) te gewoon en geaccepteerd om de automobilist 
te worden aangerekend. Pas als mensen van een auto afzien, zien zij de overlast van 
geparkeerde auto's, net als ex-rokers rookoverlast ondervinden van anderen. Bij 
rookgedrag biedt tenslotte terughoudendheid voordeel, omdat dit wordt gerespecteerd en 
dat lijkt bij de onderzochte vormen van milieubelastend gedrag veel minder het geval. 

3 Staat matiging omwille van het milieu in hoog aanzien? 

Als het gedrag van hoger opgeleiden als een aanwijzing geldt voor de status van matiging, 
dan is de status ervan niet hoog. Mogelijk echter hebben hoger opgeleiden andere, 
zwaarder wegende redenen om hun consumptie niet te matigen. Status is niet de enige 
determinant van gedrag. De impliciete veronderstelling dat waardering voor matiging zich 
in gedrag zou vertalen en zich eruit Iaat aflezen hoeft niet te kloppen. Daarom wordt in 
deze paragraaf gekeken naar opvattingen en oordelen over matiging. 

De aanwijzingen zijn tegenstrijdig. Het verband tussen het opleidingsniveau en de 
geneigdheid om in een vragenlijst te antwoorden dat men 'iets' matigt omwille van het 
milieu duidt erop dat matiging nastrevenswaardig is en eerder een hoge status heeft. Het 
algemene idee, de consumptie te beperken voor het milieu staat hoger opgeleiden wel aan. 
Ze maken er graag melding van in een onderzoekssituatie, anoniem in een vragenlijst, en 
dus ook wel voor zichzelf. Ook in interviews tegenover een onderzoeker bij wie ze wel 
aanvoelen dat ze er voor kunnen uitkomen dat ze hun consumptie mede omwille van het 
milieu beperken, praten ze er graag over. In de antwoorden van de geïnterviewden 
klinken ook reacties door van de omgeving en aanwijzingen dat zij een verbetering van 
het aanzien ervaren. Ze noemen bijvoorbeeld de gevoerde politieke debatten die 
autoloosheid en de respectabiliteit ervan ondersteunen. 

Hiertegenover wijzen mijn interviews ook op een problematisch prestige van 
matiging. De in een bepaald opzicht uitzonderlijk gematigde of milieuvriendelijke 
consumenten laten zich niet sterk op hun milieuvriendelijkheid voorstaan. Bij voorkeur 
schuiven ze (ook) andere argumenten naar voren om hun gematigde consumptie toe te 
lichten. Geïnterviewden probeerden mij te overtuigen dat ze 'normale mensen' waren met 
ook materialistische zwakheden en overwegingen. Ze wezen op rationele argumenten voor 
hun autoloosheid (zoals parkeer- en fileproblemen) en verzekerden me niet alleen 
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vanwege het milieu te matigen. Gematigde consumenten proberen zich dus niet te 
onderscheiden, maar te laten weten dat ze 'gewoon' zijn. Met matiging kunnen ze zich 
niet positief onderscheiden. Er is enige verandering, maar in de dagelijkse omgang 
krijgen matigende consumenten nog steeds weinig waarderende reacties. De omgeving 
betwijfelt wellicht of hun matiging wel vrijwillig is. Terwijl in onderzoeken antwoorden 
die duiden op groot milieubewustzijn vaak als 'sociaal wenselijk' gelden, zijn in het 
alledaagse sociale verkeer verantwoordingen die verwijzen naar maximalisatie van 
comfort, genot en materiële ontplooiing eerder sociaal wenselijk. Matiging en verregaand 
milieuvriendelijk gedrag hebben kortom geen hoge status. Als mensen hun keuze vooral 
verantwoorden met zogeheten rationele argumenten, die de voordelen van bijvoorbeeld 
autoloosheid en de nadelen van autobezit onderstrepen en hun milieu-geïnspireerde mati
ging verdoezelen of anders inkleden, zijn ze zich bewust van het problematisch prestige 
van milieubewustzijn als motivatie voor matiging. De verwijzing naar lokale en landelijke 
debatten en de standpunten van gevestigde partijen over de auto hebben ze wellicht nodig 
om de respectabiliteit van hun autoloosheid aan te tonen, tegen de oordelen van de 
omgeving in. 

Er zijn kortom tegenstrijdige en verwarrende aanwijzingen over het aanzien van 
vrijwillige matiging ten behoeve van het milieu. Dit heeft mijns inziens te maken met het 
feit dat matiging omwille van het milieu uiteenlopende associaties oproept. De status die 
mensen verbinden met milieubewuste matiging kan verbonden zijn met hun waardering 
van milieuzorg, van natuurbescherming en van matiging of soberheid. 
Natuurbescherming, milieuzorg en matiging hebben ieder een eigen, met waardeoordelen 
omgeven, achtergrond en geschiedenis. Om een helderder beeld te geven van de 
waardering en status van matiging dan mogelijk is op basis van mijn verzamelde gegevens 
alleen, ga ik op die achtergronden in. 

natuurbescherming 

Matiging omwille van het milieu heeft positieve en negatieve, hoog en laag gewaardeerde 
associaties en connotaties, elementen die 'in de lift' zitten en aspecten die verder 
gemarginaliseerd raken. Eén positieve associatie die aan matiging omwille van het milieu 
toenemend waardering bezorgt, is de associatie met bewondering en zorg voor de natuur. 
Veel mensen verbinden het milieu, milieuproblemen en milieuvriendelijk gedrag met 
natuurbescherming (Becker e.a. 1996). Bij natuur denken mensen aan landschappen en 
bossen met bijbehorende dieren en planten, die ze als nog niet door de mens gewijzigd 
beschouwen. De natuur neemt geen grote plaats in in moderne industriële samenlevingen 
en staat niet in het middelpunt van de belevingswereld. Wel wordt bescherming en 
bewondering van de natuur cultureel in toenemende mate gewaardeerd en respectabel. Om 
dat te begrijpen is het goed tendensen in de geschiedenis te kijken, zowel in de recente 
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geschiedenis als in de lange termijnsgeschiedenis. 
Eén van de tendensen op lange termijn die tot de huidige ervaring en waardering 

van de natuur heeft geleid, is de afname van de directe afhankelijkheid van de natuur. In 
de loop van de mensheidsgeschiedenis zijn mensen zich steeds minder afhankelijk gaan 
voelen van de natuur. Het aantal mensen dat direct met de natuur, met de bodem, of 
natuurlijke grondstoffen te maken had, of voor zijn bestaan afhankelijk was van natuurlij
ke omstandigheden als de weersgesteldheid, is enorm afgenomen. In de ontwikkeling van 
verzamelen en jagen, naar landbouw en industrialisering, is de beheersing van de natuur 
toegenomen en is een steeds verdere arbeidsdeling ontstaan. De effecten van menselijk 
gedrag op de niet-menselijke natuur zijn steeds minder direct merkbaar geworden. De 
gevolgen vinden meer verspreid plaats of op grote afstand. De afhankelijkheid van de 
natuur is steeds meer buiten het gezichtsveld geraakt. Het verdwijnen van aandacht voor 
de buiten-menselijke natuur uit religies in industriële samenlevingen houdt daarmee ook 
verband (Goudsblom 1992; Spier 1992). Ook voor hedendaagse beroepsgroepen die bij 
uitstek op de buiten-menselijke natuur zijn aangewezen als boeren en vissers, zijn de 
afhankelijkheden van handelaren, wetten en regelingen van zeker zo groot belang 
geworden als de ecologische afhankelijkheid. 

Met het afnemen van de directe afhankelijkheid is de afstand tot de natuur 
gegroeid. Op de lange termijn is het aantal boeren gedaald (Goudsblom 1997). De 
maatschappelijke positie van de landbouw en de natuur is marginaler geworden.2 De 
laatste twee eeuwen hebben de industrialisering en de daarmee samenhangende 
verstedelijking, die in Nederland wat later dan in andere industriële landen optraden, de 
verhouding tussen natuurlijke omgeving en de manier waarop mensen in hun 
levensonderhoud voorzien ingrijpend veranderd. Steeds meer mensen gingen in steden 
wonen. Onder meer door de afgenomen directe afhankelijkheid van de natuur en de 
groeiende afstand ertoe kregen vooral gegoede stedelingen een ander zicht op het 
natuurlijke landschap en veranderde hun waardering ervoor (cf. Lemaire 1976). Doordat 
mensen buiten de natuur kwamen te staan, en de natuur steeds minder een bedreiging 
vormde ontstond er ruimte voor bewondering van de schoonheid ervan en voor nostalgie. 

Tegen de achtergrond van de Romantiek en urbanisatie kwam rond de vorige 
eeuwwisseling een natuurbeschermingsbeweging op (cf. Spier 1995, Gorter 1986, Van der 
Windt 1996). Er werden natuurbeschermingsorganisaties opgericht die landgoederen 
opkochten. Zij beoogden de natuurwaarden van deze enclaves te beschermen. Natuurlijke 
landschappen werden om hun schoonheid bewonderd. Deze nieuwe benadering werd 
aangevoerd door gevestigde lieden, waaronder adel, landgoedeigenaren en schoolmeesters. 
Het prestige van de natuurbescherming was eerder hoog dan laag. De natuur 
vertegenwoordigde iets extra's en bood de gelegenheid voor jacht als vrijetijdsbesteding 

: Rond de laatste eeuwwisseling werkte bijna een derde van de beroepsbevolking in de landbouw, in 
1947 nog 20 procent en in 1991 minder dan 5 procent (Wilterdink 1993:62). 
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en de gelegenheid voor educatie en morele verheffing. Natuurbescherming raakte echter 
niet de kern van het samenleven of voortbestaan. 

In de loop van deze eeuw groeide de aanhang van dit soort organisaties 
langzaamaan (Groen 1988; Cramer 1989). Eindjaren zestig nam het ledental sterk toe en 
eind jaren tachtig was er wederom een explosieve groei. Vooral door campagnes via de 
massamedia hebben natuurbeschermingsorganisaties veel nieuwe leden gekregen. Nu staat 
natuurbescherming onder de bevolking volop in de belangstelling. In de loop der tijd is de 
waardering voor de natuur verspreid geraakt onder bredere lagen van de bevolking. Zorg 
voor de natuur is hiermee minder elitair en breder erkend geworden. Het soort mensen 
dat deze organisaties leidt, momenteel twee oud-ministers, is niettemin veelbetekenend. 
Hun status en aanpak draagt eraan bij, dat natuurbescherming als iets positiefs en 
prestigieus wordt gezien. De zorg voor de natuur kan worden beschouwd als een luxe. 
Het is een teken van welvaart dat onze samenleving als geheel en daarbinnen een groot 
deel van de bevolking zich kan veroorloven geld uit te geven aan natuurbescherming. 

De hoge status van degenen die zich hebben ingezet en zich nog steeds inzetten 
voor natuurbescherming heeft eraan bijgedragen dat zorg voor de natuur een positief 
imago heeft. Bovendien heeft natuurbescherming nauwelijks een problematisch karakter, 
doet vooral een beroep op het vermogen om natuurlijke schoonheid te erkennen en 
waarderen en lijkt er alleen op gericht, hooguit tegen een financiële donatie, iets toe te 
voegen. Vandaar dat natuurbescherming positieve associaties oproept. De bescherming 
van de natuur die voor veel mensen de concrete, zichtbare uiting is van 'het milieu', staat 
in toenemende mate in de belangstelling. Tegenwoordig beperken natuurorganisaties zich 
niet langer tot de bescherming van natuurlijke enclaves. Zij leggen meer dan voorheen 
een verband tussen de stand van natuurlijke gebieden en milieuproblemen als 
overbemesting en zure regen en roepen hun leden voorzichtig aan ook op tot 
milieuvriendelijk gedrag. Deze koersverlegging heeft mede te maken met de 
samenwerking van natuur- en milieuorganisaties in overleggen en bijvoorbeeld in de 
stichting Natuur en Milieu. Het is onder invloed van de toenemende aandacht voor 
natuurbescherming in combinatie met een tamelijk hoge status, dat milieuvriendelijk 
gedrag en matiging omwille van het milieu een hogere status krijgen. 

milieubewustzijn 

Matiging omwille van het milieu roept niet alleen associaties op met de positief 
getoonzette traditionele natuurbescherming, maar ook met het recentere, meer 
probleemgerichte milieubewustzijn. Milieubesef gaat ook het voortbestaan van mensen 
zelf aan. Zorg om het milieu in deze zin heeft een andere sociale en ideologische 
oorsprong dan natuurbescherming. Sinds de opkomst van het milieubewustzijn enkele 
decennia geleden is de aard ervan overigens sterk veranderd. Als mensen nu denken aan 
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het milieu en milieubewustzijn kunnen de associaties verbonden zijn met verschillende 
episoden en stromingen. 

Vergeleken met 'de natuur' heeft 'het milieu' een heel ander aanzien. 
Milieubewust zijn, stil staan bij milieuproblemen wordt meer als een noodzaak gezien en 
minder als een luxe. Het milieu is vooral een probleem. Waar natuurbescherming gaat om 
het behoud van dieren- en plantensoorten, landschappen en schoonheid, gaat milieuzorg 
om het veilig stellen van de volksgezondheid en het tegengaan van vervuiling en 
uitputting van grondstoffen. Daarnaast is milieubewustzijn, meer dan natuurbescherming, 
voortgekomen uit maatschappijkritiek en sociale bewogenheid. Milieubesef is tevens meer 
aan economische en politieke ontwikkelingen onderhevig. Afgemeten aan het aantal leden 
van milieuorganisaties gaat er een minder grote aantrekkingskracht uit van het milieu dan 
van de natuur.3 Er zijn allerlei associaties die milieubewustzijn een minder aantrekkelijk 
aanzien geven. 

In de ontstaansgeschiedenis en opkomst van het milieubewustzijn speelde de zorg 
voor de volksgezondheid een grote rol. De statelijke gezondheidszorg vanuit de 
watersector en de arbeidersbeweging, die voor betere, veiligere arbeidsomstandigheden 
streed en de inzet van enkele stedebouwers voor gezondere woonomstandigheden kunnen 
naast de natuurbeschermingsbeweging als voorloper van de milieuzorg worden beschouwd 
(Groen 1988). De woorden milieu en milieubewustzijn kwamen pas op in de jaren zestig, 
zeventig. Het rapport aan de club van Rome waarin wetenschappers de elites van 
industriële landen op apocalyptische wijze waarschuwen voor dreigend milieucatastrofes, 
wordt in Nederland als belangrijk startschot en inspiratiebron gezien (Meadows 1972). 

In de jaren zeventig ging bezorgdheid om het milieu onder de bevolking vooral uit 
van maatschappijkritische, linkse, overwegend jonge mensen en kwam ook op bij de 
overheid. Ten tijde van de oprichting van milieuorganisaties sloten zich mensen aan die 
op zoek waren naar bezieling voor hun levenswijze of politieke actie. In die periode die 
achteraf aangeduid kan worden als de eerste golf van aandacht voor het milieu, hadden de 
leden van die organisaties een grote betrokkenheid. In 1971 werd in Nederland het eerste 
milieudepartement opgericht, net als in die tijd in veel andere Europese landen gebeurde. 
Vanaf die tijd werden er veel nieuwe wetten gemaakt om de milieuvervuiling aan te 
pakken. Voor elk probleem werd er als het ware een nieuwe wet ontworpen. In 1974 
kwam in ons land een kabinet aan de macht met partijen die veel aandacht besteedden aan 
de milieuproblematiek. Kiezers voelden zich aangesproken door de nieuwe, kleine 
milieubewuste politieke partijen. Dit had ook te maken met zowel de sterke, late 
ontkerkelijking als de drang tot politieke vernieuwing (Righart 1995:46; Van der Heijden 

•' In 1993/1994 hebben Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties bijna 1,5 miljoen leden en 
milieuorganisaties naar schatting bijna de helft daarvan. Natuurmonumunenten heeft 772.000 leden, het 
Wereldnatuurfonds 600.000, de Vogelbescherming 68.000 en de Waddenvereniging 59.000, zo meldt een 
overzicht van organisaties met tenminste 50.000 leden. Van de milieuorganisaties staat in dat overzicht 
alleen Greenpeace met 600.000 leden vermeld (SCP 1994:584). Milieudefensie heeft ongeveer 40.000 leden. 
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1992:80). Met het aantreden van een juriste als tweede minister van milieu kwam er meer 
samenhang in de wetgeving. 

In de tweede helft van de jaren zeventig, het begin van een economische recessie, 
verdween de aandacht voor het milieu naar de achtergrond. Het politieke deel van de 
milieubeweging dat zich in die tijd sterk tegen kernenergie richtte, verloor volgens Van 
der Heijden een beetje zijn doel, toen de bouw van nieuwe kerncentrales werd afgeblazen. 
Behalve aan concrete acties wijdden milieuorganisaties op de achtregrond hun aandacht 
aan zure regen, het belangrijkste onderwerp van de jaren tachtig (Van der Heijden 1992: 
78; Hajer 1995). Terwijl milieu van de politieke agenda en uit de publieke belangstelling 
verdween, bleef de subsidiëring van de milieubeweging en de vertegenwoordiging in 
overlegorganen bestaan. De vertegenwoordigers van milieuorganisaties waren in talrijke 
overlegsituaties betrokken; milieuzorg was in instituties vastgelegd. Vanaf eind jaren 
zeventig werd het milieudepartement drie termijnen geleid door ministers van de VVD, te 
beginnen met een milieukundige. De nadruk verschoof van het ontwikkelen van nieuwe 
wetgeving naar de structurering en naleving ervan. Zowel bij de overheid als bij 
milieuorganisaties professionaliseerde de milieuzorg zich. Het aantal mensen dat een 
beroep had in de milieuzorg steeg. De pragmatische, zakelijke houding van VVD-
ministers op het milieuministerie heeft eraan bijgedragen dat milieuzorg doelgerichter en 
minder maatschappijkritisch werd. 

Eind jaren tachtig deden allerlei impulsen het milieubewustzijn herleven. In 1986 
vond de kernramp in Tsjernobyl plaats. In 1987 verscheen het Brundlandtrapport met 
'duurzame ontwikkeling' als centrale notie. Het RIVM publiceerde in 1988 'Zorgen voor 
morgen', een alarmerend rapport, waarop de Nederlandse regering in 1989 antwoordde 
met het Nationaal Milieubeleidsplan. Vijf ministeries brachten naar buiten dat zij 
gezamenlijk een politiek zouden gaan voeren ter bestrijding van de milieuproblematiek, 
een internationale primeur. In die zelfde periode hielden milieuorganisaties net als 
natuurbeschermingsorganisaties en de overheid massale campagnes. Dit leidde tot een 
enorme toename van het milieubewustzijn en van het ledental van deze organisaties. De 
groei van de betalende achterban van milieuorganisaties en opiniepeilingen wijzen erop 
dat het milieubewustzijn niet langer beperkt is tot een maatschappijkritischer deel van de 
bevolking, maar verspreid is over brede lagen van de bevolking. 

In de zorg om het milieu raakt langzaamaan ook het bedrijfsleven steeds meer 
betrokken. Binnen de zorg om het milieu verandert de rol en bijdrage van de overheid, 
milieuorganisaties en het bedrijfsleven. Overheden leggen minder regels op, maar 
proberen meer gunstige voorwaarden te scheppen voor milieuzorg. Regels worden meer 
vastgesteld in onderhandelingen. Ook milieuorganisaties gaan meer onderhandelen, onder 
meer met bedrijven. Ze krijgen daardoor meer met marktmechanismen te maken. De 
milieu-effecten van produktie- en consumptieprocessen worden steeds meer in kaart 
gebracht en in financiële kosten uitgedrukt. Door hogere prijzen gaan producenten en 
consumenten meer met de ecologische gevolgen rekening houden. Het streven naar 
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efficiency en het tegengaan van verspilling staan centraal. Niet langer zijn het vooral 
milieuorganisaties (en hun aanhangers) die als eersten milieuproblemen aan de kaak 
stellen, de overheid doet dit nu ook. Onder meer door moderne wetenschap en techniek 
en door regelgeving worden ecologische criteria belangrijker in produktie en consumptie. 
Zorg om het milieu is steeds minder gericht op kleinschaligheid en terug naar de natuur, 
en krijgt meer het karakter van verdere modernisering volgens ecologische criteria (cf 
Huber 1985; Mol 1995). 

Terwijl steeds meer partijen deelnemen aan de zorg om het milieu, is eind jaren 
negentig de mate van milieubewustzijn onder de bevolking aan het tanen en minder 
saillant. De maatschappelijke betrokkenheid bij het milieuvraagstuk kent, net als de 
interesse voor andere maatschappelijke problemen, een cyclisch verloop. De aandacht 
voor het milieu en de betrokkenheid erbij zijn, zoals onder meer uit recente 
opiniepeilingen blijkt, onderhevig aan slijtage. Het is moeilijker om een probleembesef 
levend te houden, dan bewondering van de natuur. Het uitblijven van afdoende 
oplossingen en de minder positieve, meer probleemgerichte karakter bemoeilijken een 
blijvend, voortdurend milieubesef. Allerlei doelstellingen die de regering gesteld heeft, 
zoals die over de reductie van kooldioxyde-uitstoot, blijken met de huidige inspanningen 
en ingrepen niet te worden behaald. Zorg voor het milieu is in allerlei gevallen moeilijk 
te verenigen met het streven naar verdere economische groei en welvaart. Enerzijds wordt 
het milieubewustzijn onder de bevolking nu minder prominent, anderzijds is door 
inspanning van de overheid en het bedrijfsleven de associatie van milieuzorg met 
maatschappijkritiek op de achtergrond geraakt en is het aanzien van milieubewustzijn 
verhoogd. Het is wel respectabel geworden om te beseffen dat er milieuproblemen zijn en 
daar in het gedrag enigszins rekening mee te houden. 

matiging 

Terwijl in het algemeen zorg om de natuur en het milieu aan respectabiliteit gewonnen 
hebben, geldt dat veel minder voor matiging omwille van het milieu en nadrukkelijk 
milieuvriendelijk gedrag. Het lage prestige is af te lezen uit het afzwakken en verstommen 
van de pleidooien voor matiging of versobering. Op allerlei manieren blijkt 
terughoudendheid of soberheid geen aantrekkelijke boodschap of levensstijl. Dat is ook op 
te maken uit de algehele sfeer die verbonden is met 'soberheid' en 'alternatieve' 
consumptie en alternatieve bedrijven. Matiging wordt meer geassocieerd met een 
stellingname en verzet tegen de consumptiemaatschappij dan met effectieve 
milieuvriendelijkheid. Milieuorganisaties en 'milieuvriendelijke' bedrijven leggen steeds 
meer de nadruk op professionalisering en effectiviteit en distantiëren zich van 
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kleinschaligheid, idealisme en amateurisme.4 Ze benadrukken zo veel mogelijk, dat met 
wat slimme keuzes en technische maatregelen het milieu gespaard kan worden en onze 
welvaart er niet op achteruit hoeft te gaan. In onze op economische en technische 
vooruitgang georiënteerde samenleving lijkt het belangrijk elke associatie met 
achteruitgang en een stap terug in de geschiedenis te vermijden. 

Matiging omwille van het milieu kan dus worden geassocieerd met de natuur, met 
ouderwets, maatschappijkritisch of alternatief milieubewustzijn, of met nieuwe vormen 
van milieubewustzijn 'die niets kosten'. Natuurbescherming en modern milieubewustzijn, 
zijn onder invloed van milieubewustzijn onder de bevolking, en bemoeienis van overheid, 
media en bedrijven in status gestegen. Maar juist matiging, consumptiebeperking stijgt 
niet mee. Consumptiebeperking maakt geen deel uit van nieuwe vormen van 
milieubewustzijn, maar van oude. Er is juist een neiging zich tegen versobering af te 
zetten. Aanpassing van consumptie omwille van het milieu is respectabel, maar niet op 
een zodanige manier dat liet te veel moeite kost of ten koste gaat van comfort. Eerder 
vindt men dat de aangeboden goederen of diensten maar moeten worden aangepast, want 
tegen consumeren en de consumptiemaatschappij leven nauwelijks bezwaren. Behalve de 
veronderstelling dat hoger opgeleiden hun consumptie meer dan anderen matigen, wordt 
hiermee een tweede veronderstelling verworpen, namelijk dat aan matiging ten behoeve 
van het milieu een hoge status wordt toegekend. 

4 Hoe sterk is de tendens tot matiging en milieuvriendelijkheid? 

Achter de in de vorige paragrafen behandelde onderzoeksvragen schuilt de 
toekomstgerichte gedachtengang dat voorbeeldgedrag en hoge status verbonden met 
consumptiebeperking omwille van het milieu positieve voorwaarden zouden vormen voor 
de verspreiding ervan. De diffusie van nieuwe elektrische apparaten (1974-1993) en van 
het niet-roken (1958-1993) hadden de veronderstelling bevestigd dat nieuw 
consumptiegedrag en ook terughoudendheid zich vaak van hogere naar lagere 

4 Zo zijn de bladen die milieuorganisaties uitgeven veel minder sober geworden en zijn met hun 
illustraties in kleur meer op gewone tijdschriften gaan lijken. Terwijl voorheen naast de boodschap, de 
milieuvriendelijkheid van het blad zelf voorop stond, is het nu de aantrekkelijkheid belangrijker. Het doel 
heiligt de middelen. A!s een aantrekkelijker geschreven en vormgegeven blad meer lezers bereikt, en meer 
leden weet te binden, mag het blad iets milieubelastender zijn. In het gemoderniseerde blad van De Kleine 
Aarde (herfst 1995) zette een columnist de huidige aanpak en sfeer van de organisatie af tegen die in het 
(recente) verleden. De Kleine Aarde was volgens hem niet langer een sektarische, wereldvreemde club waar 
kleinschaligheid, amateurisme en goede bedoelingen centraal stonden, maar een professionele, deskundige 
organisatie. De columnist maakte de opmerking dat 'de oude geitewollen-sokken types hun welverdiende 
portie stokslagen niet zullen ontlopen'; hiermee lijkt hij zich te willen afzetten tegen de sfeer van soberheid 
en zelfbeperking. 
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statusgroepen verspreidt.'' In deze paragraaf treed ik enigszins buiten mijn 
oorspronkelijke vraagstelling doof te kijken of er, ondanks het veelal negatieve verband 
tussen milieuvriendelijke matiging en status, een tendens is dat milieubewuste matiging en 
milieuvriendelijk gedrag zich versterken en verspreiden? Mogelijk voltrekt zich onder 
invloed van andere ontwikkelingen een dergelijke tendens. Ik baseer me behalve op mijn 
onderzoeksmateriaal op gegevens uit andere onderzoeken en interpretaties van historische 
ontwikkelingen. 

Allerlei schrijvers, wetenschappers en vertegenwoordigers van 
(overheids)instanties hebben beschouwingen gewijd aan de toekomst van verzadiging en 
milieubewuste matiging. Zij deden diverse positieve uitspraken over de ontwikkeling van 
verwante, maar enigszins verschillende verschijnselen als matiging, post-materialisme, 
milieuvriendelijkheid en duurzame consumptie. Zo constateerde de econoom Galbraith al 
in 1958 dat Noordamerikanen steeds minder belang gingen hechten aan spullen en meer 
aandacht kregen voor de kwaliteit van het leven. Hij nam een groeiende belangstelling 
voor vrije tijd waar en afnemende interesse voor loonsverhoging (Galbraith 1984 [1958]). 
Ook de Nederlander Ferrée voorzag reeds dertig jaar geleden in de Verenigde Staten 
verzadiging. Hij leidde uit de opening van 200 galeries en musea binnen één jaar af, dat 
Amerikanen meer naar culturele ontwikkeling streefden dan naar verdere materiële 
ontwikkeling (Ferrée 1994). Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde in 1994 nog dat 
cultuursociologische beschouwingen (uit de jaren vijftig, zestig, zeventig) over 
ontwikkelingen in vrijetijdsbesteding en recente opiniepeilingen een verdere versterking 
van post-materialisme en versobering deden verwachten (SCP 1994:410). De Raad voor 
Milieubeheer zag in 1996 aanwijzingen en gunstige voorwaarden voor de opkomst van 
duurzame consumptie (RVM 1996). De aandacht van instanties als het SCP en de Raad 
voor het Milieubeheer betekent dat verminderend materialisme en vrijwillige beperking 
van consumptie en milieuschade van belang worden geacht voor het Nederlandse 
overheidsbeleid.6 

Bij deze positieve voorspellingen werden, soms later, weer kanttekeningen 
geplaatst. Galbraith keerde in 1984, in het voorwoord van een latere druk van The 
Affluent Society, op zijn schreden terug. Door de recessie begin jaren tachtig was er weer 

5 De navolging van milieurelevante consumptiebeperking heb ik niet onderzocht. Ik heb hierbij volstaan 
met een momentopname. 

6 Het SCP schetst belangrijke Nederlandse actuele sociaal-culturele ontwikkelingen om een kader te 
bieden voor het overheidsbeleid. De vraag over mogelijke versobering wordt vooral beleidsrelevant geacht 
met het oog op de milieuproblematiek en heeft ook verband met binnenlandse welvaartsverdeling. De Raad 
voor het Milieubeheer richt zich alleen op milieubeleid en heeft met het aangehaalde rapport (RvM 1996) 
ongevraagd advies uitgebracht aan de minister van VROM. De Raad voor het Milieubeheer baseerde op zich 
allerlei onderzoeken waaronder het mijne en consulteerde wetenschappers om de toekomst van duurzame 
consumptie in Nederland te bepalen. De vraag was of de milieubelasting veroorzaakt door de totale 
Nederlandse huishoudelijke consumptie zal toe- of afnemen. In deze paragraaf haal ik alleen gegevens aan 
die iets toevoegen aan de mijne. 
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veel aandacht voor inkomensverschillen ontstaan (Galbraith 1984:xv-xvii). Ook Ferrée 
ziet in dat hij in de jaren zestig het toenemend materialisme over het hoofd zag; hetzelfde 
jaar bleken 20.000 fast food zaken geopend te zijn. Met de interpretatie van symptomen 
van versobering die Ferrée momenteel in Nederland waarneemt is hij veel voorzichtiger 
geworden (Ferrée 1994). Het SCP constateert dat oudere cultuur-sociologische 
beschouwingen en recente opiniepeilingen weliswaar versobering doen verwachten, maar 
onderzoeken naar feitelijk gedrag aantonen dat materialistische drijfveren een 
onverminderde invloed hebben op consumptiegewoonten en vrijetijdsbesteding (SCP 
1994:410). Onderzoekers van zogeheten nieuwe sociale bewegingen, zoals de 
milieubeweging en vredesbeweging, schetsen de ontwikkeling van post-materialisme en 
maatschappelijke betrokkenheid, ofwel van verwante verschijnselen. Zij merken op dat 
het optimisme of pessimisme van voorspellingen over post-materialisme afhangt van het 
tijdstip waarop de voorspellingen worden geformuleerd (Duyvendak & Koopmans 
1992:30-38). Dat perioden van economische bloei samengaan met een versterkt post-
materialisme en economische recessies met een kleine daling van de post-materialistische 
gerichtheid constateerde Inglehart (1990) al in zijn longitudinale waardenonderzoek. Ten 
tijde van economische recessie wanneer milieuacties een lagere prioriteit hebben, worden 
negatieve voorspellingen gedaan over post-materialisme. Tijdens een opleving van de 
economie en aandacht van de publieke aandacht voor milieu, wordt voor post-
materialisme een grootse toekomst voorspeld (Duyvendak & Koopmans 1992:30-38). 
Voorspellingen over het belang dat mensen hechten aan materiële welvaart of juist aan 
andere maatschappelijke onderwerpen zijn dus conjunctuurgevoelig; zij variëren met het 
economisch tij en de urgentie die de bevolking en onderzoekers aan milieuproblemen 
toekennen. 

Beschouwingen zoals de juist aangehaalde over versobering en post-materialisme 
zijn steeds gericht op de toekomst. Elke inschatting van de toekomst is onzeker en in 
sterke mate gebaseerd op interpretaties. Die interpretaties zijn vaak gekleurd door de 
actuele situatie en, zo lijkt het, door persoonlijke stellingname, maatschappelijke 
betrokkenheid en oplossings- of beleidsgerichtheid. Is, tientallen jaren na de eerste 
voorspellingen van verzadiging en afnemend materialisme, consumptiegroei nog steeds 
een onaangetaste, overheersende tendens, of zijn matigingstendensen het stadium van 
tegentrend aan het ontgroeien? In de rest van de paragraaf zet ik de tekenen die wijzen op 
matiging naast de tekenen van voortdurende groei en weeg deze tegen elkaar af. Om 
blikvernauwing, hedocentrisme en subjectiviteit te beperken worden actuele observaties zo 
veel mogelijk verbonden met tendensen in maatschappelijke ontwikkelingen van de 
afgelopen decennia. 

Mijn niet-longitudinale onderzoek van milieugedrag geeft vooral een 
momentopname weer, maar bevat ook enkele indicaties van ontwikkelingen. Enkele 
hiervan wijzen in de richting van versterking en verspreiding van terughoudendheid 
omwille van het milieu. Er zijn tekenen van relatieve en absolute vermindering van 
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consumptie en van vermindering van door consumptie veroorzaakte milieubelasting. In de 
loop van de jaren is een beperkte groep, mede onder invloed van milieubewustzijn en 
verzadiging, zijn consumptie op enkele of steeds meer punten gaan beperken of heeft, 
ondanks inkomensstijging, het consumptiepeil stabiel gehouden. In de laatst genoemde 
gevallen versterkt de terughoudendheid zich in verhouding tot het inkomen. Daarnaast 
groeit in de loop van de jaren de bevolkingscategorie die bij de aanschaf van apparaten op 
het elektriciteitsverbruik let, zo komt uit de enquête naar voren. Deze 
efficiëntieverbetering leidt tot vermindering van (de groei van) het elektriciteitsverbruik. 
Als de zuinigere apparaten vervangingsaankopen zijn daalt het elektriciteitsverbruik, maar 
als het aanvullende apparaten zijn niet. Voorts zijn er aanwijzingen dat een 
milieubewustere bevolkingscategorie niet zozeer haar consumptie beperkt, maar wel de 
door consumptie veroorzaakte milieubelasting. Deze mensen raken met steeds meer 
milieuvriendelijke substituten bekend en passen hun consumptiegedrag aan aan hetgeen ze 
leren over de milieubelasting van bepaalde stoffen of gedragingen. Uit de enquête blijkt 
dat een dergelijk leerproces zich op grotere schaal voordoet dan alleen bij de beperkte 
groep geïnterviewden. 

Genoemde tekenen van toenemende terughoudendheid worden bevestigd door 
gelijksoortige aanwijzingen buiten mijn onderzoek. Sinds begin jaren negentig worden 
vooral door burgers, milieuorganisaties en energiebedrijven allerlei nieuwe initiatieven 
genomen die gericht zijn op consumptiebeperking (Waagmeester 1994, 1995, 1996, 1997; 
Idea 1996). Voorbeelden zijn de actie 'Zuinig stoken' van de energiebedrijven de eco-
teams van Global Action Plan gericht op terugdringing van water-, energie en autogebruik 
(tot 1996: 630 teams7) en de actie Halveer het autoverkeer van Milieudefensie in 1990 
(1000 deelnemers) (Noyon 1992:16). Ook de 'Vrekkenkrant' met ongeveer 3500 abonnees 
en de opvolger 'Genoeg' duidt op de aanwezigheid van een bevolkingscategorie die zich 
wil laten inspireren en informeren over matiging en zuinigheid. Aan deze initiatieven 
wordt deelgenomen door consumenten. Omdat het gaat om nieuwe initiatieven die 
voorheen niet bestonden, lijkt het erop dat de aandacht voor matiging toeneemt. De 
belangstelling blijkt echter steeds beperkt tot een kleine, milieubewuste, subculturele 
bevolkingscategorie. 

Tegenover de tekenen van een bescheiden matigingstendens bevat mijn onderzoek 
tekenen van voortdurende consumptiegroei. Ook bij de beperkte categorie milieubewuste, 
gematigde consumenten staat de neiging tot terughoudendheid onder druk. Onder invloed 
van inkomensgroei, nieuwe consumptiemogelijkheden, en de relatieve achterstand die ze 
op anderen oplopen, overwegen ze bijvoorbeeld een vaatwasmachine, wasdroger of 
opnieuw een auto aan te schaffen. De druk en verleiding van inkomensgroei en een 
groeiend aanbod van produkten, waaraan ook de milieubewuste, gematigde informanten 
dreigen te bezwijken, laat zich al decennia op grotere schaal zien. Vanaf de jaren vijftig 

' Ecoteam Nieuwsbrief maart 1996 nummer 16, pagina 1. 
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groeit de huishoudelijke consumptie voortdurend. Na voorlopige verzadiging van de markt 
met auto's en grote huishoudelijke apparaten, kochten consumenten apparaten en andere 
goederen ten behoeve van de vrijetijdsbesteding, waaronder beeld- en geluidsapparatuur. 
Verzadiging op één terrein betekent veelal verplaatsing van de bestedingen naar een ander 
terrein. Voor steeds meer levenssferen zijn consumptieartikelen beschikbaar gekomen. 
Voortdurende kwaliteitsverbetering van artikelen en toegevoegde mogelijkheden brengt 
consumenten ertoe spullen te vervangen voordat ze versleten zijn. Er worden grotere, 
krachtigere koelkasten, auto's en computers gekocht. Behalve ter vervanging kopen 
mensen nieuwe dingen ter aanvulling. Het elektriciteitsverbruik stijgt zelfs onevenredig 
sterk vergeleken met de inkomens. Mensen gaan vaker en verder op vakantie. De 
consumptiegroei bedroeg in de jaren zestig en zeventig bijna vier procent en sindsdien 
anderhalf procent per jaar, met de laatste jaren een kleine opleving. 

De consumptiegroei duurt wel voort maar vlakt af. Verkleining van de 
huishoudens en individualisering binnens- en buitenshuis dragen aan consumptiegroei bij. 
Het streven is immers om binnen kleine huishoudens dezelfde apparaten en voorzieningen 
te hebben als in de grotere huishoudens. De consumptiegroei per persoon is aan de 
verkleining van huishoudens toe te schrijven. Afvlakking en waarschijnlijk tot staan 
komen van de tendens tot gezinsverdunning doet in de toekomst een verminderde impuls 
voor consumptiegroei verwachten (RvM 1996:40-43). Ook wordt verwacht dat de groei 
van het elektriciteitsverbruik langzaam zal afvlakken. Een groot deel van de nieuwe 
apparaten die mensen aanschaffen vormen immers vervangingen van oude apparaten. 
Efficiëntieverbetering zorgt ervoor dat die nieuwe apparaten minder elektriciteit 
verbruiken, of bij extra capaciteit en mogelijkheden niet veel meer. Verder wordt 
verwacht dat de aankoop van apparaten die men niet ter vervanging aanschaft het 
elektriciteitsverbruik minder dan evenredig zal doen stijgen, omdat de apparaten niet 
allemaal tegelijk worden gebruikt en ingeschakeld. Op dezelfde manier verwacht men dat 
het aantal gereden kilometers per auto gemiddeld lager zal zijn bij het bezit van twee 
auto's. De consumptiegroei stuit aan tegen de grenzen van wat mensen in hun tijd kunnen 
doen en verwerken. 

Naast de, aan de oppervlakte waarneembare tekenen van versterking en 
verspreiding van terughoudendheid op kleine schaal, en op grotere schaal efficiënter 
milieugebruik, verzadiging maar ook consumptiegroei, zijn met welwillendheid en 
verbeeldingskracht ook indirecte voortekenen te ontdekken van vermindering van 
(milieubelasting door) consumptie en aanknopingspunten hiervoor. Het gaat hierbij om 
uiteenlopende, niet onder één noemer te brengen verschijnselen (zie tabel l).8 Ook de in 

8 De Raad voor het Milieubeheer ziet "duurzame consumptie' in Nederland als een realistisch 
vooruitzicht voor de toekomst omdat ontwikkelingen die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de 
groei van de totale huishoudelijke consumptie in Nederland de afgelopen decennia eerdaags tot staan worden 
gebracht. Zowel de bevolkingsgroei als de verkleining van huishoudens zullen op korte termijn stagneren. 
Andere demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, zullen naar verwacht een 
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het begin van de paragraaf genoemde onderzoekers en vertegenwoordigers van 
overheidsinstanties speuren naar dergelijke tekenen en aanknopingspunten. Zij stellen niet 
alleen onbevangen maatschappelijke ontwikkelingen of tendensen vast, maar zoeken ook, 
denkend vanuit gunstige geachte ontwikkelingen, gericht naar mogelijke voortekenen. Op 
diezelfde manier wordt ook gezocht naar aanknopingspunten, naar ontwikkelingen die 
kunnen worden versterkt, omgebogen of waarop kan worden ingespeeld om vermindering 
van (milieulastende) consumptie te bevorderen. 

Tabel I Tendensen die beperking van (de 
bevorderen of tegengaan 

Positieve voorwaarden en aanknopingspunten 
voor de beperking van consumptie en de 
milieubelasting door consumptie 

toename milieubewustzijn 

leerproces bij consumenten 
over milieu-effecten van consumptie 

top-down en bottom up initiatieven gericht op de 
beperking van milieubelastende consumptie 

toenemend streven naar efficiëntie en tegengaan 
van verspilling 

belangstelling voor arbeidstijdverkorting 

afnemend prestige van dure consumptie 

afname van de energie-intensiteit van consumptie 

ecologisering van produktie 

stagnatie gezinsverdunning 
vergrijzing en ontgroening 

afname bevolkinesaroei in industriële landen 

milieubelasting door) consumptie kunnen 

Negatieve voorwaarden voor de beperking van 
consumptie en de milieubelasting van 
consumptie 

verstommen versoberingspleidooi 

welvaarts- en inkomenscroei 

doordringen en groeien van consumptie op nieuwe 
terreinen 

boemerang-effect: zuiniger apparaten leidt tot 
minder zuiniü üedra« 

aanhoudende groei van energie-intensieve 
consumptie: elektriciteitsverbruik, autorijden, 
vlieaen 

korter wordende tijdshorizon bij consumptie 

verschuiving teweeg brengen in de vraag van produkten naar diensten. Verder meent de Raad dat door 
toedoen van producenten behoeften op milieuvriendelijkere wijze vervuld zullen worden. De Raad voor het 
Milieubeheer kijkt naar de directe milieubelasting van consumptie die nodig is om voor consumenten 
bepaalde functies te vervullen. Hierbij wordt nauwelijks aandacht besteed aan belangrijke sociale en 
culturele (symbolische) betekenissen van consumptie. Volgens mij is er een onderschatting van het 
vooruitgangstreven van consumenten dat niet primair door utilitaire maar door sociale motieven wordt 
siestuurd. 
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Eén van de andere indirecte tekens die mogelijk op matiging duidt, is de tegenwoordige 
belangstelling voor arbeidstijdverkorting, deeltijdbanen9, ouderschapsverlof en 
sabatsjaren. Die belangstelling bij een deel van de bevolking kan erop duiden dat -los van 
milieukwesties- de vraag naar consumptie verzadigd raakt. Deze wens om minder te 
werken betekent dat mensen de voorkeur geven aan een toename van vrije tijd in plaats 
van geld en consumptie. Deze voorkeur is lastig te interpreteren want behalve op 
verzadiging kan deze duiden op een nijpendere behoefte aan vrije tijd. Dit geldt 
waarschijnlijk voor tweeverdieners die de zorg voor kinderen met twee betaalde banen 
combineren. Deze situatie is in zijn omvang relatief recent in Nederland. In vergelijking 
met voorgaande generaties blijven steeds meer vrouwen werken, mede uit emancipatoire 
drang en dwang. Omdat de voorzieningen voor kinderopvang nog niet daarop zijn 
afgesteld en omdat mensen er de voorkeur aan geven ook zelf voor de kinderen te zorgen, 
willen veel vrouwen en een kleiner deel van de mannen minder werken. Maar de wens 
om minder te werken geldt niet alleen voor tweeverdieners met kinderen. Het lijkt erop 
dat degenen die vrijwillig ertoe overgaan minder te werken zich vooral bevinden onder de 
hoger opgeleiden die werkzaam zijn in de overheidssector. Het zou hierbij, volgens de 
indeling van Bourdieu (1989) meer gaan om de cultureel gerichten dan om de economisch 
gerichten die in het bedrijfsleven werken. Bij deze culturele voorhoede staat 
welvaartstoename niet meer bovenaan. De Amerikaanse onderzoekster Schor duidt deze 
groep aan als underachievers, omdat ze minder verdienen dan ze op grond van hun 
opleiding zouden kunnen (Inglehart 1990:64) of down shifters, omdat ze financieel een 
stapje terug doen, en onder hun verdien-capaciteit gaan leven (Schor 1995, 1998). De 
verschillende vormen van arbeidstijdverkorting leiden tot individuele 
consumptiebeperking10 en kunnen de start zijn voor verspreiding van 
arbeidstijdverkorting. Als een redelijk grote groep niet voltijds werkt, krijgen ook anderen 
de mogelijkheid en keuzevrijheid. Dit bevordert mogelijk een kritische houding tegen zo 
veel mogelijk werken en verdienen en een verschuiving in waardenoriëntatie. Als 
inderdaad vooral hoger opgeleiden bij de overheid minder gaan werken, kunnen zij 
(wettelijke) mogelijkheden afdwingen die ook deeltijdwerk voor anderen mogelijk maken. 
De navolging zou aantrekkelijk zijn, omdat het gaat om zelfgekozen matiging door hoger 
opgeleiden en dat heeft veelal een soort voorbeeldwerking. Tijdsbestedingonderzoek toont 
overigens dat er geen algemene tendens is tot arbeidstijdverkorting, want gemiddeld is het 

' Sinds 1970 is het aandeel van deeltijdbanen in het totaal aantal banen getsegen van 14% tot 30%. 
Ruim drie kwart van de deeltijdbanen wordt bezet door vrouwen. Onder mannen is deeltijdwerk sinds 1970 
toegenomen van 6% tot 11% (SCP 1998:369). 

10 Volgens de macro-economische visie van de Raad voor het Milieubeheer heeft arbeidstijdverkorting 
geen matigend effect op de Nederlandse huishoudelijke consumptie zo lang er geen volledige 
werkgelegenheid is. Werklozen nemen tot dat moment werk en inkomen ofwel consumptiecapaciteit over 
van de voltijds werkenden (1996:18). (Hiermee gaat de Raad mijns inziens voorbij aan de mogelijke sociaal-
culturele effecten van arbeidstijdverkorting die de navolging van 'minder werken' bevorderen.) 
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aantal gewerkte uren tussen 1975 en 1990 toegenomen (SCP 1995:41). 
Een andere mogelijk teken van verzadiging of matiging is de opkomst en het 

succes van nieuwe initiatieven waarbij mensen goederen lenen of huren in plaats van 
kopen. Consumenten gaan hiertoe over, omdat hun behoefte om deze goederen te bezitten 
verzadigd raakt, en ook uit praktische en financiële overwegingen, en ten dele ook uit 
milieubewustzijn. Consumenten willen niet meer altijd de zorg hebben voor deze spullen. 
Kinderledikantjes, luiers (Idea 1996:140-141), wandelwagens, speelgoed maar ook auto's 
en gereedschap worden gehuurd en geleend. Ideeën uit de eerste golf van 
milieubewustzijn, zoals witte fietsen en witkarren worden in verschillende steden en 
kleinere plaatsen ook in het buitenland opnieuw gelanceerd en uitgeprobeerd. Ook 
initiatieven waarbij een groep burgers een of meer auto's samen delen nemen toe. Vooral 
in steden met parkeerproblemen breiden deze initiatieven zich uit. Consumenten kunnen 
er een breder repertoire aan bezigheden op na houden (en dat is een waarneembare 
tendens), zonder dat ze de zorg hebben voor de opslag en het onderhoud van benodigde 
goederen. Dit geldt ook voor spullen die mensen zelden of voor kortere periode nodig 
hebben, zoals gereedschap en benodigdheden voor kleine kinderen. De effecten ervan 
worden ten dele positief beoordeeld met het oog op consumptiebeperking en het milieu. 
Het lenen, delen en huren leidt tot een kleinere hoeveelheid goederen. Doordat die 
intensiever worden gebruikt hebben de goederen een kortere levensduur en kunnen nieuwe 
milieusparende technieken sneller worden toegepast (RvM 1996:27). Bij auto's vermindert 
het ook ruimtebeslag van geparkeerde auto's. Lenen, delen en huren leidt bij auto's ook 
individueel tot selectief gebruik en gebruiksvermindering en daardoor tot minder 
brandstofverbruik. Het financiële voordeel voor consumenten leidt er echter toe dat 
mensen meer geld overhouden waarmee zij mogelijk weer milieubelastend gaan 
consumeren. Dit is het zogeheten boemerang- of rebound-effect dat ook bij 
energiebesparing kan optreden. Wel kan deze ontwikkeling ertoe bijdragen dat de 
waardering van bezit en het streven naar meer goederen afneemt. 

Een ander gesignaleerd opkomend verschijnsel dat geassocieerd wordt met 
matiging en verzadiging is dat mensen met hoge sociale status op goedkope wijze 
consumeren. Behalve dat mensen minder kleding kopen, is het onder brede lagen van de 
bevolking praktijk geworden om gedeeltelijk goedkopere kleding te kopen. Ook mensen 
uit de hogere inkomensklassen gaan 'als sport' koopjes jagen of kopen bepaalde artikelen 
bij goedkope zaken. Het kan daarbij gaan om een deel van de kleding, boodschappen of 
meubelen. Ook Miller heeft geconstateerd dat consumenten zich laten leiden door hun 
voorkeur voor lagere prijzen (Miller 1995). Er is een toegenomen populariteit van B-
merken. Voordeelwinkels, zowel supermarkten, warenhuizen als meubelzaken worden 
door brede lagen van de bevolking bezocht (cf Ferrée 1994). Het lijkt erop dat het minder 
dan voorheen tot statusverlies hoeft te leiden als mensen van allerlei goederen een 
goedkope variant kopen. Mensen zijn het minder 'aan hun stand verplicht zijn' om in 
bepaalde winkels te kopen. Toegenomen vrijheid en afgenomen traditionaliteit, waarbij 
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mensen tegenover een deel van voeding, kleding en meubels een statusongevoelige, 
utilitaire houding innemen, kan het prestige van consumptie ondermijnen. De 
statuscompetitie volgens de 'klassieke' theorie van Veblen (1899) via opzichtige 
consumptie, waarbij de prijs en hoeveelheid staan voor rijkdom en dus voor geleverde 
werk- of beleggingsprestaties (Veblen 1899) wordt niet alleen beconcurreerd door 
wedijver via tekenen van cultureel vermogen als smaak en culturele prestaties. Het is 
moeilijk om dit als 'nouveau cheap' aangeduide verschijnsel hard te maken, maar als het 
optreedt, kan het vaste verband tussen status en dure consumptie erdoor worden 
ondermijnd. Anderzijds is het effect dat consumenten door dit gedrag meer geld 
overhouden, waarmee ze op andere terreinen meer kunnen consumeren. Mogelijk 
verschuift de statuscompetitie naar andere consumptieterreinen, zoals grote huizen en 
vakanties. 

Een verschijnsel dat met goede wil en verbeeldingskracht ook als teken van 
matiging en verzadiging kan worden gezien, is de (langzaam) groeiende vraag naar 
milieuvriendelijke produkten. In veel gevallen kopen consumenten dan immers evenveel 
voor meer geld. Voor 'groene stroom' bijvoorbeeld betalen huishoudens extra om (hun) 
elektriciteit op minder milieubelastende wijze te laten opwekken. Dergelijke voorbeelden 
van opofferingsgezindheid voor het milieu kunnen bovendien leiden tot matiging op 
andere gebieden." Doordat huishoudens meer betalen voor dezelfde hoeveelheid, houden 
zij minder geld over voor andere (milieubelastende) consumptie. Dit kan met enige 
interpretatievrijheid worden gezien als een vorm van matiging, als een bijdrage aan een 
verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. In wezen hebben dergelijke initiatieven echter 
niet direct met consumptiebeperking te maken. Het niveau van consumptie blijft intact, 
maar het belang van het milieu wordt naar voren geschoven en de terughoudendheid in 
het gebruik van het milieu groeit. De verandering van produktie in milieuvriendelijke 
richting kan bovendien aanknopingspunten bieden voor matiging omwille van het milieu 
doordat milieuvriendelijke produkten het milieubewustzijn ondersteunen en onder de 
aandacht houden. Bedrijven zetten milieuvriendelijkheid in als een middel om zich te 
onderscheiden en om te concurreren op een markt met kwalitatief hoogwaardige 
produkten. Zij doen dit niet zozeer onder druk van de acute vraag van consumenten. De 
afzet van produkten die zich speciaal door milieuvriendelijkheid onderscheiden groeit 
immers niet hard (Van Dishoeck & Santema 1994, 1995). Indirect zijn consumenten wel 
van invloed, want het imago van bedrijven is in het geding. De consumentenbond en 
milieuorganisaties, daartoe opgedragen door hun achterban van milieubewuste 
consumenten, oefenen druk uit. Via publieksacties en direct overleg met bedrijven en 

" Bij 'groene stroom' betaalt het huishouden extra om de hoeveelheid elektriciteit die het verbruikt op 
minder milieubelastende wijze te laten opwekken, bijvoorbeeld via windturbines of zonnecellen. Die 
hoeveelheid elektriciteit die op milieubelastende wijze werd opgewekt (veelal door het verbranden van 
fossiele brandstoffen) wordt dus vervangen door dezelfde hoeveelheid van een duurdere, milieuvriendelijke 
kwaliteit. De milieubelasting die gepaard gaat met consumptie wordt beperkt. 
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overheid zetten zij producenten en winkeliers onder druk om meer milieuvriendelijke 
Produkten te leveren. De wetenschap dat mogelijke acties van milieu-organisaties het 
imago van een bedrijf en produkt, en daarmee de verkoop kunnen schaden, en mogelijk 
toekomstige regelgeving door de overheid vormen overwegingen om preventief de 
produktie milieuvriendelijk te maken (ibid). 

Een verschijnsel dat de kansen voor matiging verslechtert en dat tevens een teken 
is van de geringe populariteit van matiging is het verstommen van pleidooien voor 
versobering. Het valt op dat milieu-organisaties en overheid steeds minder pleiten voor 
versobering of matiging. Een milieuorganisatie als Milieudefensie die altijd veel aandacht 
heeft besteed aan gedragsverandering benadrukte in het toekomstbeeld van duurzaam 
Nederland in 2030 dat versobering niet nodig was. Behoud van welvaart en zelfs enige 
welvaartsstijging zou mogelijk zijn. Ook de Kleine Aarde, een organisatie die zich in de 
traditie van Schumacher altijd erop heeft toegelegd de achterban te inspireren tot en te 
informeren over milieuvriendelijke, eenvoudige levensstijl, besteedt meer aandacht aan 
technologische vernieuwing en distantieert zich enigszins van de eerdere, op 
kleinschaligheid en soberheid gerichte benadering. Er heerst bijna een luid zwijgen over 
'een stapje terug', omdat dit niet meer haalbaar lijkt. Deze ontwikkeling draagt eraan bij 
dat de mogelijkheid van consumptiebeperking verder buiten beeld raakt. 

Op grond van de momentopname uit mijn onderzoek en aanvullende gegevens is 
geen voorspelling te doen. De overheersende teneur is wel dat er van de matiging zoals ik 
binnen de onderzoekshypothesen voor ogen had weinig tekenen zijn. Dat de 
milieubelasting door consumenten in industriële landen in de toekomst minder groeit of 
zelfs zal dalen is niet uit te sluiten, maar als sociaal-wetenschapper ben ik onbevoegd om 
dit te beoordelen. Het ziet er nu echter niet naar uit dat die eventuele daling 
toegeschreven kan worden aan matigende consumenten. Mogelijk verkeren industriële 
landen als Nederland nu in een fase van ecologische modernisering (Huber 1985) waarbij 
vooral de overheid en het bedrijfsleven aan zet zijn om te kijken in hoeverre zij 
efficiëntieverbetering en reductie van milieubelasting aan produktiezijde kunnen bereiken 
tegen concurrerend prijzen. Door schaalvoordeel is gedragsverandering door enkele 
producenten effectiever dan gedragsverandering door enkele consumenten. Aan 
produktiezijde heeft zich al in de milieuzorg een verschuiving voorgedaan van 'end of 
pipe' oplossingen naar geïntegreerd milieuvriendelijk produceren. Wellicht voltooien 
industriële samenlevingen eerst deze fase waarbinnen de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van milieuvriendelijk produceren zijn verkend en uitgebuit en duidelijk 
is geworden wat de noodzakelijke rol van consumenten is in het terugbrengen van de 
milieubelasting door consumptie. Mogelijk zullen ondertussen de verzadigingstendensen 
meer voet aan de grond hebben gekregen en zijn de milieuproblemen (ook voor 
consumenten) nijpender geworden. 
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5 Waarom consumptie maar blijft groeien 

Via hun consumptie en de keuzes die mensen in het algemeen en ook hoger opgeleiden 
hierbij maken, en door steeds meer en steeds nieuwe dingen te consumeren, geven ze 
uitdrukking aan centrale culturele waarden. Consumeren is sterk ingebed geraakt in onze 
maatschappij en vergroeid met onze manier van leven en samenleven. Deze paragraaf gaat 
in op een deel van de mogelijke verklaring waarom ook hoger opgeleiden niet vrijwillig 
hun consumptie matigen omwille van het milieu. De onderzoeksresultaten geven 
aanleiding om uitgebreider dan ik toe nu toe heb gedaan op basis van gebruikte en andere 
theorieën uiteen te zetten waarom consumptie zo belangrijk is. Op hoog en laag niveau in 
de samenleving ondersteunen en versterken tendensen het belang van consumptie. Deze 
tendensen overvleugelen ontwikkelingen in de richting van matiging en aanknopingspunten 
voor terughoudendheid. 

Het belang van de consumptieonderdelen die gepaard gaan met brandstofverbruik 
is niet alleen specifiek voor deze onderdelen, maar heeft ook te maken met algemene 
kenmerken van consumptie. Consumptie is in veel opzichten een verzamelterm. 
Consumptie heeft betrekking op zowel goederen als diensten, omvat zowel alledaagse, 
routinematige bestedingen als zeldzame uitgaven waarover kopers langer nadenken. Tot 
consumptie behoren zowel bestedingen gericht op plezier (vakantie bijvoorbeeld), op nut 
(wasmachine) als op een combinatie van beide (auto) en zowel noodzakelijk geachte, 
algemeen verspreide goederen en diensten (zoals een wasmachine) als luxe-consumptie die 
toeneemt met het stijgen van het inkomen (wasdroger). Ook heeft consumptie betrekking 
op uiteenlopende levenssferen waarbinnen verschillende overwegingen meespelen en 
diverse waarden centraal staan. De verschillen, die mensen ook ervaren, komen door het 
gebruik van één term niet zo aan het licht. In de alledaagse belevingswereld ervaren 
mensen echter consumptie in bepaalde opzichten ook als één categorie of domein. Het 
gaat altijd om de besteding van een schaarse hoeveelheid geld (en tijd). En steeds maken 
consumenten een keuze en gebruiken of genieten hun gekochte goed of dienst. 

Dat consumptie steeds maar blijft groeien, heeft te maken met het economisch 
betekenis en de economische belangen ervan. Wegens de economische betekenis wordt 
druk uitgeoefend op consumenten om steeds meer en steeds andere dingen te kopen. 
Daarnaast is ook de psychische, sociale en culturele betekenis van consumptie van belang. 
Consumptie kan niet zonder sociale en culturele legitimatie. Ik begin echter met de 
economische betekenis van consumptie, de belangrijkste. De economische belangen zijn 
het grootst of in ieder geval het machtigst. Bij aantasting van deze belangen komen 
mensen en machten het meest in het geweer. 
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economische belangen 

Het huidige economische belang van consumptie is historisch gegroeid. Als gevolg van 
maatschappelijke ontwikkelingen is vooral de laatste eeuwen en laatste decennia in onze 
samenleving de economische invloedssfeer belangrijker geworden. Het door Elias 
beschreven civilisatieproces vanaf de Middeleeuwen was niet alleen zoals ik in hoofdstuk 
twee aanhaalde een proces van toenemende matiging en zelfbeheersing. Niet alleen 
werden hoffelijke manieren belangrijker en werd het steeds gunstiger en gangbaarder om 
gevoelens en driften te temperen, maar ook werden in de loop van het civilisatieproces 
burgerlijke waarden invloedrijker. Elias beschrijft op de lange termijn in West-Europa 
met de burgerlijke lijn van het civilisatieproces, een proces van economisering (Elias 
1982 deel 11:239-345; Schmidt 1995:21). Vanaf de Middeleeuwen werd de macht van 
hovelingen en krijgers - die almacht hadden over horige boeren- betwist door de 
opkomende burgerij. Door verbeterde transportmogelijkheden, maar ook door toenemende 
veiligheid kon de handel opkomen. De adel hoefde niet te werken en liet zich daarop 
voorstaan, maar de macht van de burgerij groeide en het aanzien van werk steeg. 
Afkomst werd minder van belang en prestaties, economische macht en geld werden 
belangrijker. Werken, eerst een kenmerk van de armen, werd steeds meer een deel van 
ieders leven. Armoede werd een schande. Gedragstandaarden werden niet alleen van 
boven naar beneden overgedragen en nagevolgd door bredere lagen van de bevolking. Er 
voltrok zich ook een proces van nivellering, waarbij een kenmerk van de lagere strata, 
werken en geld verdienen, werd overgenomen. De verschillen tussen de hoogste en 
laagste bevolkingslagen werden kleiner. 

In het proces van economisering treden kenmerken naar voren die Elias in het 
civilisatieproces had waargenomen, waaronder een steeds algemenere, meeromvattende 
gelijkmatige zelfbeheersing en een steeds grotere neiging, noodzaak en capaciteit tot 
vooruitzien. Economisering kan als exponent van civilisering worden gezien (cf. Schmidt 
1995). Schmidt heeft de burgerlijke of economische lijn van het civilisatieproces 
uitgebreider beschreven. Hij onderscheidt in het lange termijnsproces van economisering 
drie fasen. In de eerste fase maakt de economische praktijk, de marktpraktijk opgang. 
Met toenemende arbeidsdeling, de verkoop van arbeidskracht en de opkomst van 
gespecialiseerde handelaren verzelfstandigde zich de economische sfeer. Er ontstond niet 
alleen een economische manier van handelen maar ook van denken. Als tweede fase 
onderscheidt Schmidt het ontstaan van een economische moraal en ideologie. Het belang 
van rijkdom moest worden aangetoond, verdedigd en gerechtvaardigd; daarvoor werd 
afkomst immers veel belangrijker geacht. In de derde fase is de economische wetenschap 
ontstaan: de wetenschap van de markt-economie. Het markt-economische handelen en 
denken werd in de economische wetenschap geïdealiseerd en gemodelleerd. Het 
vereenvoudigde, geïdealiseerde beeld dat de economische wetenschap erop nahoudt, 
verspreidde zich over meer levenssferen en sectoren in de samenleving. Ook de staat 
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werd geëconomiseerd (Schmidt 1995:13). Een economisch, vereenvoudigd beeld van de 
werkelijkheid is door instituten als de wereldbank en IMF ook aan de rest van de wereld 
opgelegd. 

Het in de vorige alinea in abstracte termen aangeduide, meer eeuwen omvattende 
proces van opkomst van de markt, de marktmoraal en de economische wetenschap moet 
in verband worden gezien met geleidelijke welvaartsstijging. Toegenomen produktiviteit 
in de landbouw maakte produktie van surplus mogelijk. Ook stijgende produktiviteit in 
ambachtelijke produktie maakte dat er steeds meer te verhandelen was. Toenemende 
veiligheid door veranderende omgangsvormen en monopolisering van geweld door de 
staat, maar ook betere transportmiddelen schiepen verdere voorwaarden voor handel. De 
aanvoer van Importprodukten via (koloniale) wereldhandel en technische verbeteringen en 
daarna industriële omwentelingen zorgen voor een groter aanbod van produkten. Door 
produktiviteits- en welvaartsstijging kon een steeds groter deel van de bevolking goederen 
kopen. De opkomst van de consumptiemaatschappij, omschreven als een samenleving 
waarin de meerderheid van de bevolking spullen koopt via de markteconomie, wordt door 
historici geplaatst in de zeventiende, achttiende eeuw (McKendrick 1982, Mukerji 1983). 
Huishoudens werden langzaamaan steeds minder autarkisch en gingen steeds meer 
goederen via de markt kopen. De consumptiemaatschappij breidde zich uit doordat een 
groter deel van de bevolking goederen ging kopen en doordat het aandeel gekochte 
goederen ten opzichte van het verbruik groeide. Door de uitbreiding van de 
consumptiemaatschappij werd status in de loop van de tijd steeds minder uitgedrukt in 
landbezit of het aantal bedienden, en meer in consumptiegoederen (Veblen 1899). 

De afgelopen eeuwen heeft het economiseringsproces zich voortgezet en is 
schaarste belangrijker geworden. Een economische denk- en handelwijze werd 
belangrijker in steeds meer domeinen van de samenleving. Deze economisering betekent 
in de woorden van de filosoof Achterhuis een uitbreiding van 'het rijk der schaarste', van 
het domein waarop de economische wetenschap met schaarste als fundamenteel 
uitgangspunt betrekking heeft. Volgens Achterhuis is met de economisering en 
welvaartsstijging, het tekort toegenomen. Hij schrijft dit toe aan de gelijkheidsideologie, 
die vanaf de zeventiende eeuw met denkers als Hobbes, Locke en Rousseau is 
opgekomen. Deze gelijkheidsideologie heeft volgens hem de voorwaarden voortgebracht 
voor 'mimetische begeerte'. Doordat mensen in principe eikaars gelijken zijn geworden, 
is de concurrentie en de drang om elkaar in materieel opzicht te evenaren of overtreffen 
sterker geworden. (Achterhuis 1988). Terwijl Achterhuis de groeiende betekenis van 
prestatie en concurrentie toeschrijft aan veranderende denkwijzen, legde Veblen vooral 
verband met de afnemende betekenis van landbezit en standen. Met de verminderde 
ongelijkheid in kansen kwam de prestatiemaatschappij op. De mogelijkheid en drang tot 
concurrentie groeide. Sociale concurrentie ging zich uiten via opzichtige consumptie. 
Consumptie staat voor een prestatie. In de toegankelijke prestigestrijd willen steeds meer 
mensen een hoger consumptiepeil bereiken Veblen 1899). 
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Een hedendaagse voortzetting van het proces vormt de uitbreiding van het rijk van 
de schaarste over steeds meer maatschappelijke sectoren als de gezondheidszorg, het 
welzijnswerk en de dienstverlening door de overheid (cf. Keat e.a. 1994). Een 
economische handelwijze, denkwijze en taal breidt zich uit over steeds meer 
maatschappelijke sectoren. Economisering is een voortschrijdend proces, maar verloopt 
niet altijd geleidelijk. In de huidige periode lijkt er sprake van sterke economisering. Zo 
kenmerken organisaties zonder winstoogmerk en onderdelen van de publieke sector zich 
door een steeds 'zakelijkere' en marktgerichtere handelwijze, die zich ook uit in 
economisch taalgebruik. In die termen levert de universiteit de produkten onderzoek en 
onderwijs. Een economische, berekenende denkwijze spreidt zich ook uit over het 
dagelijks leven. Steeds meer aspecten van het dagelijks leven worden in economische 
termen benoemd: zo spreken steeds meer mensen over investeren in relaties, en hebben 
het over wat een vriendschap kost en opbrengt (Schmidt 1991). Niet alleen de wijze van 
praten, maar ook van denken en doen wat betreft vriendschappen en relaties wordt meer 
economisch gericht. Mensen worden zich steeds meer bewust van de keuze die ze kunnen 
maken ook in persoonlijke betrekkingen en hebben een berekenende houding in het 
continueren of afbreken van affectieve betrekkingen. 

Momenteel is de economisering duidelijk zichtbaar in de verdere uitbreiding van 
de consumptiemaatschappij. Steeds meer goederen en diensten worden tot koopwaar, er is 
een voortdurend proces van commoditization. Door commercialisering wordt in steeds 
meer levenssferen en domeinen van de samenleving de invloed van commercie en in het 
bijzonder consumptie groter. Momenteel is de vrijetijdsbesteding een sector en levenssfeer 
die steeds 'consumptie-intensiever' wordt, bijvoorbeeld wat betreft vakanties, 
sportartikelen en geluidsapparatuur (Beckers 1994). Commercialisering en 
commoditization doen zich bijvoorbeeld ook gelden op terreinen die voorheen niet 
gecommercialiseerd waren, zoals in musea, bij milieuorganisaties, op televisie en op 
straat. Zo overtreft in musea soms de drukte in de winkeltjes met reprodukties, souvenirs 
en boeken de belangstelling in de tentoonstellingszalen. Dit duidt er niet alleen op dat 
mensen bereid zijn te kopen, maar ook dat genieten steeds meer met kopen gelijk is 
komen te staan. Ook natuur-en milieuorganisaties bieden hun leden clubartikelen aan. 
Commercialisering is ook zichtbaar in de massamedia en op straat. Televisie-omroepen 
zijn afhankelijk van kijkcijfers. Daarvan is afhankelijk of adverteerders reclame willen 
maken voor de verkoop van hun produkten. Reclamegeld is een steeds belangrijkere bron 
van inkomsten. Ook de openbare ruimte wordt steeds meer aan adverteerders verkocht. 
Adverteerders plaatsen reclamezuilen en huren bushaltes, waardoor op allerlei manieren 
reclame en dus de propaganda voor consumptie toeneemt. 

Terwijl produktiviteitstijging producenten ertoe aanzet om nieuwe economische 
activiteiten te ontwikkelen en nieuwe markten te zoeken, bevorderen ook specifieke 
hedendaagse politieke omstandigheden en ontwikkelingen verdere commercialisering. Zo 
schrijft regelgeving in het kader van de Europese eenwording voor om vrije 
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(internationale) concurrentie mogelijk te maken op gebieden die (tot voor kort) nog 
nationale monopolies kenden. Op gebieden als openbaar vervoer, energieleverantie en 
telefonie is hierdoor een opbloei van commerciële activiteit te zien. Ook nationaal is het 
de tendens om een deel van de diensten die de overheid uitvoert te privatiseren. Op 
verschillende wijzen wordt dus marktwerking gestimuleerd en breidt de markt-economie 
zich uit. Het uiteenvallen van het communistische blok sinds eind jaren tachtig heeft de 
omvang van de vrijemarkt-economie geografisch uitgebreid, maar dat niet alleen. De 
kapitalistische markteconomie is erdoor ook in de praktijk het enige economische model 
geworden. Hierdoor zijn ook binnen westerse kapitalistische landen de ideologische 
verschillen verkleind. In de Nederlandse politiek worden al jaren geen ideologische 
debatten meer gevoerd en is sinds 1994 een socialistisch-liberale coalitie mogelijk die 
voorheen voor onmogelijk werd gehouden. De observatie van de Britse antropoloog 
Daniel Miller dat regeringen steeds meer dienstverleners zijn geworden aan consumenten 
en producenten en de politiek steeds meer een aanhangsel van de moderne economie 
(Miller 1995: 12) lijkt ook op Nederland van toepassing. 

Op grond van allerlei economische ontwikkelingen is niet alleen af te leiden dat 
consumptie belangrijker wordt, maar ook dat consumenten machtiger worden. De 
winstmarges van detaillisten worden kleiner en de absolute prijzen van allerlei goederen 
gaan omlaag. Consumenten kiezen in veel gevallen voor de laagste prijzen. Ze scheppen 
er een eer in goederen te kopen tegen de laagste prijs en wedijveren daarin met elkaar. 
Aan de kant van producenten en handelaren is er sprake van schaalvergroting en verticale 
integratie. Schaalvergroting is nodig om de prijzen te laten dalen en via lage prijzen te 
kunnen concurreren. Verticale integratie maakt het mogelijk snel te reageren op 
veranderingen in de vraag van de consument. Hierdoor is de macht verschoven van 
producenten naar consumenten. De gevolgen van deze machtsverschuiving zijn echter niet 
noodzakelijk door consumenten bedoeld en gewenst. Ze kunnen er in de hoedanigheid van 
werknemers en producenten ook het slachtoffer van zijn (Miller 1995). 

Zowel consumenten, in hun andere rol van ondernemers of werknemers, als de 
overheid zijn afhankelijk van economische groei en de daaruit voortkomende uitbreiding 
van de consumptiemaatschappij. Ondernemers zijn van groei afhankelijk voor winst, 
werknemers voor een baan en inkomen en de overheid voor belastingopbrengsten en om 
de werkgelegenheid veilig te stellen. Produktiegroei werd een eeuw geleden nodig geacht 
om in industriële landen de armoede te bestrijden en een groeiende bevolking te voeden. 
Nu wordt in de welvaartssamenleving groei nog steeds algemeen nagestreefd. 
Economische groei is steeds meer gaan gelden als indicator voor een gezonde samenle
ving en economie.12 Vooral tijdens recessies blijkt volgens Galbraith dat produktiegroei 

Sinds kort komen er steeds meer bezwaren tegen 'economische groei' die wordt afgemeten aan de 
groei van het Bruto Nationaal Produkt. De kritiek is zowel afkomstig van mensen uit de milieubeweging, 
wetenschap als ambtenarij (cf. Hueting 1974, 1990). De kritiek is dat in het BNP allerlei externe kosten, 
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plaatsvindt vanwege winst, werkgelegenheid en (internationale) concurrentie en niet 
zozeer om de produkten. De afzet daarvan wordt echter gestimuleerd door een serie 
cruciale mechanismen in ons economisch systeem, door Galbraith aangeduid als het 
dependence effect: 'As a society becomes increasingly affluent, wants are increasingly 
created by the process by which they are satisfied. (..) Increases in consumption, the 
counterpart of increases in production, act by suggestion of emulation to create wants. 
Expectation rises with attainment. Wants thus come to depend on output (Galbraith 
1984:131)'. De stimulerende werking van produktiegroei op de vraag van consumenten 
wordt nog versterkt met 'verborgen verleiders'. Reclame en marketing suggereren 
wedijver onder consumenten en wakkeren deze aan (cf. Packard 1957). Tevens is 
produktie- en welvaartsgroei in geïndustrialiseerde landen een uitweg waarmee het 
verdelingsprobleem wordt omzeild. Door expansie blijft het gemiddelde huishouden erop 
vooruit gaan en is inkomensverdeling minder een strijdpunt. Bij groeiende produktiviteit 
en stijgende lonen hebben mensen namelijk meer oog voor hun persoonlijke vooruitgang 
en zijn minder geneigd anderen te benijden (Galbraith 1984:67-82; Fallers 1977) 

Onder invloed van ondernemers die nieuwe markten zoeken schrijdt 
commercialisering (en commoditization) voort en vindt onbedoeld ook culturele 
verandering plaats. Producenten en handelaren proberen tegemoet te komen aan de soms 
nog latente vraag van nieuwe koopkrachtige bevolkingscategorieën en leveren goederen of 
diensten die passen binnen nieuwe culturele ontwikkelingen. Ze zijn altijd op zoek naar 
een 'gat in de markt'. Commerciële drijfveren kunnen daarbij -onbedoeld- bijdragen aan 
de emancipatie van subculturele denkbeelden, gedragingen of groepen. Consumptie en 
commercie kan een belangrijke drager zijn van culturele verandering. Consumptieartikelen 
kunnen symbolen zijn van bepaalde groepen of denkbeelden en commerciële activiteiten 
kunnen culturele verandering versterken. Zo heeft consumptie een belangrijke rol in de 
verspreiding van het New Age gedachtengoed en heeft commercialisering een belangrijke 
hand gehad in de emancipatie van homo's. Milieubewustzijn blijft mede onder de 
aandacht door het aanbod van produkten met een milieuvriendelijk label en wordt verder 
bevorderd via massale reclame-achtige campagnes. Commerciële activiteiten kunnen 
subculturele, perifere denkbeelden, gedragingen en groepen doen verschuiven naar het 
centrum van de aandacht. Toen homo's en New Age-aanhangers een koopkrachtige markt 
van voldoende grootte gingen vormen, werden zij met produkten bediend. Vervolgens 
vinden leveranciers (adverteerders) hen belangrijker en krijgen hun levenswijze en 
opvattingen meer aandacht in de massa-media. Dit soort commercialisering ondersteunt de 

zoals de milieuschade niet verdisconteerd zijn. Het in het Brundtland-rapport van de VN geïntroduceerde 
begrip duurzame ontwikkeling stelt daarentegen randvoorwaarden aan economische groei. Alleen 
economische groei die het voor de bevolking van niet-geïndustrialiseerde landen en toekomstige generaties 
mogelijk maakt om op eenzelfde welvaartspeil te leven voldoet aan de voorwaarden voor duurzame 
ontwikkeling. Terwijl de huidige vorm van economische groei wordt bekritiseerd, wordt de groei zelf niet 
ter discussie gesteld. 



culturele betekenis van consumptie en consumptiegroei. 

Tot nu toe heb ik me geconcentreerd op de economische belangen die verbonden 
zijn met economische groei en consumptiestijging. De belangen zijn divers. De laatste 
eeuwen zijn de economische denk- en handelwijzen belangrijker geworden in onze 
samenleving, en dat geldt ook voor de principes die bij consumptie horen. Marktprincipes 
zijn doorgedrongen in steeds meer maatschappelijke sectoren en onderdelen van het 
dagelijks leven. De mogelijkheden voor consumenten om te kiezen uit goederen en 
diensten geldt op steeds meer terreinen. Die consumptiegroei heeft op zijn beurt culturele 
effecten. Consumptiegroei is zodanig economisch ingebed in onze hedendaagse 
samenleving, dat deze moeilijk te stoppen is. Het groeimodel is bovendien de enige visie 
op het economisch functioneren die voor handen is. 

psychische, sociale en utilitaire betekenissen van consumptie 

Mensen zoeken niet alleen nieuwe vormen van geldbesteding omdat er vanwege 
economische belangen druk op hen wordt uitgeoefend, maar ook omdat ze daartoe zelf 
drang hebben vanuit hun behoeften aan prikkels, zelfexpressie en betekenisgeving. De 
psychische en symbolische betekenissen van consumptie zijn gedeeltelijk al aan de orde 
geweest. De behoefte aan steeds nieuwe consumptiegoederen is wel verklaard door te 
wijzen op de menselijke behoefte aan stimuli (Scitovsky 1976, Simmel 1911) In het 
bijzonder nieuwe consumptie komt tegemoet aan de psychische behoefte aan verandering 
en prikkels. In onderzoek naar de milieuproblematiek, zoals naar voren kwam bij de Raad 
voor Milieubeheer, wordt er te vaak alleen vanuit gegaan dat mensen consumeren om 
utilitaire behoeften te vervullen. Mensen consumeren ten dele om ongemak en tekort 
(honger, kou etcetera) te bestrijden. Als zij daarin slagen bereiken ze een comfortabel 
leven. Hiernaast consumeren mensen vanuit een psychische behoefte aan prikkels. 
Nieuwheid en variatie schenken geen comfort maar plezier. Een gelijkmatig 
consumptiepatroon waarbij mensen warmte noch kou, honger of andere prikkels ervaren 
is wel comfortabel, maar niet stimulerend. Alles wat gewoon, routineus is geworden 
prikkelt niet meer en geeft geen plezier. Dit soort conclusies trok Scitovsky toen hij 
probeerde te verklaren waarom in de Verenigde Staten in de jaren zeventig ondanks het 
hoge consumptieniveau onvrede heerste. Hij concludeerde dat Noordamerikanen minder 
dan Europeanen consumeren om het plezier en meer vanwege comfort. Amerikanen geven 
minder uit aan zaken die zintuiglijk plezier kunnen verschaffen, zoals voedsel, bloemen 
en recreatie dan Europeanen. Ze geven meer uit aan allerlei zaken die dagelijks comfort 
verschaffen, dat is niet meer prikkelend. Met het huidige hoge comfortabele 
consumptieniveau waarin stress (van honger, koude en ongemak) is gereduceerd, zoeken 
mensen prikkels in allerlei spannende, verrassende nieuwe consumptiegewoonten. 

Consumptiegoederen stimuleren behalve de zintuigen ook de fantasie. Een 
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belangrijk aspect van consumptie is dat mensen ernaar verlangen en erover fantaseren. Ze 
zien uit naar zaken die ze (nog) niet hebben (gedaan). Dat verlangen is verbonden met 
fantasieën en dromen. Droombeelden spelen een belangrijke rol in reclames. Omdat 
goederen zelf nooit die dromen kunnen verwezenlijken, blijft het verlangen naar nieuwe 
goederen bestaan. Dat verlangen naar onbereikbare zaken is volgens Britse socioloog 
Colin Campbell even oud als het kapitalisme. Hij gaat terug naar de achttiende eeuw en 
daarvóór om de achtergronden van het verlangen naar consumptiegoederen beter te 
begrijpen. Weber verklaarde met zijn these over het protestantisme wel de opkomst van 
de kapitalistische produktiewijze maar niet de opkomst van de consumptie. Volgens 
Campbell vormden echter verschillende stromingen binnen en naast het protestantisme ook 
een gunstig klimaat voor een kapitalistische wijze van consumeren. 

Het consumeren kwam typisch genoeg juist sterk op in calvinistische landen met 
een zuinigheidsmoraal en in de middenklasse die ook het sterkst deelnam aan produktie. 
De eerste consumptiegoederen die via de markt geleverd werden, waren bovendien 
veeleer frivoliteiten dan gebruiksvoorwerpen. Protestantisme is (daarom) geen synoniem 
voor ascetisme. Het speelde niet alleen een rol bij de bevordering van spaarzaamheid en 
vlijt bij ondernemers, maar bevorderde ook onbedoeld de kooplust. Het protestantisme 
stimuleerde namelijk de ontwikkeling van het geweten en een innerlijke wereld. Mensen 
werden aangespoord om te reflecteren op hun eigen handelen. Individuen leerden een 
eigen gedachtenwereld te creëren waarin ze zich konden terugtrekken. Vanuit die 
innerlijke wereld gingen mensen verlangen naar zaken die (nog) buiten hun bereik lagen. 
Na het puritanisme maakten het Sentimentalisme en de Romantiek wegen vrij voor de 
nadruk op de innerlijke wereld en het gevoel. Het ging daarbij niet altijd om het uiten van 
gevoel, maar ook om het koesteren en zelf onderzoeken ervan, het zwelgen in verdriet of 
griezelen voor de dood. Aan de opkomst van de romans vooral binnen de middenklasse, 
is te zien dat mensen leerden zich te verplaatsen in een fantasiewereld. Ze leerden te 
verlangen naar zaken die niet aanwezig waren. Campbell ziet romans als voorlopers en 
wegbereiders van een grotere categorie consumptiegoederen. De cultivering van het 
mijmeren en dagdromen zou ook de voorwaarden hebben geschapen voor het fantaseren 
over mogelijk te kopen goederen. 

De protestantse waarden vlijt en zuinigheid golden vooral voor mannen. Mannen 
waren vooral actief in de produktie. Vrouwen stonden meer onder invloed van het 
Sentimentalisme met de nadruk op gevoelens. Waarom dromen zich juist richtten op 
goederen maakt Campbell niet echt duidelijk. Hij probeert vooral te verklaren waarom 
onder invloed van geestelijke en culturele stromingen juist op dat moment en juist bij de 
ondernemende middenklasse koopkracht kon leiden tot kooplust. 

Het protestantisme had ondanks zijn moraal gericht tegen verspilling en luiheid 
onbedoeld een bevorderend effect op consumptie, zo betoogt Campbell. Op soortgelijke 
manier ziet Campbell dat het verzet van de hippies in de jaren zestig, zeventig van deze 
eeuw onbedoeld een stimulerend effect had op consumptie. Hippies richtten zich tegen het 
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gezapige, comfortabele karakter van de consumptiemaatschappij, maar genoten onderwijl 
uitgebreid van seks, drugs en alcohol. Zij benadrukten genot en gaven daarmee onbedoeld 
de consumptiemaatschappij weer een impuls. Volgens Campbell valt intensief consumeren 
in tijd en plaats vaak samen met romantische stromingen. Waarschijnlijk geven in de 
geschiedenis en in een mensenleven het streven naar comfort en het zoeken naar prikkels 
en genot (bijvoorbeeld via bewust consumeren) beurtelings en tegelijkertijd een impuls 
aan consumptie.13 

Veranderende consumptie vormt niet alleen een prikkeling voor de zintuigen en de 
fantasie, maar ook een mogelijkheid tot expressie. In industriële landen zijn mensen eraan 
gewend geraakt zich steeds meer via consumptie uit te drukken. Miller gebruikt Hegels 
term 'objectivering' om aan te geven dat mensen hun innerlijke leven veruiterlijken. 
Objectivering houdt in dat mensen iets voortbrengen en dat erkennen als hun eigen 
voortbrengsel en iets vreemds buiten henzelf. Vervolgens proberen zij die vervreemding 
op te heffen door het object weer eigen te maken. Objectivering impliceert de 
mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. In deze betekenis objectiveren mensen zich 
door te werken en ook, steeds meer zelfs, door te consumeren. Ze drukken zich uit en 
ontplooien zich immers via werk en consumptie. Van die twee draagt consumptie volgens 
Miller de beste mogelijkheid in zich om onvervreemdbare cultuur voort te brengen. Bij 
consumptie speelt de eigen keuze een grotere rol en is er meer vrijwilligheid (Miller 
1987).14 

Doordat consumptie belangrijker geworden is in alle sectoren en levenssferen, 
ontwikkelen mensen zich steeds meer via consumptie. Mensen ontwikkelen zich 
geestelijk, politiek, via hun werk, hobby's, sociale relaties etcetera, en op bijna al deze 
gebieden wordt consumptie belangrijker. Eerder werd al New Age genoemd als voorbeeld 
van een vorm van geestelijke ontwikkeling waarbij mensen veel geld besteden aan 
boeken, goederen en cursussen en ik noemde de emancipatie van homo's en het groeiend 
milieubewustzijn dat mensen mede met behulp van allerlei goederen ontwikkelen. 
Consumptie wordt wel gezien als iemands verlengstuk, in psychologische termen als 
extended self (Belk 1988). Consumptie is een uitbreiding en uitdrukking van iemands 
identiteit. Mensen geven door goederen (en diensten) te kiezen, te kopen en te gebruiken 
uiting aan hun zichzelf, hun ontwikkeling en hun beslommeringen. Als mensen hun 

1 Het ontwikkelen van een innerlijke wereld kan ook worden gezien als onderdeel van het 
beschavingsproces, waarbij mensen zich onder sociale druk steeds meer gingen beheersen en een groter deel 
van hun gevoelswereld niet meer toonden. Die gevoelswereld werd onderdeel van het geweten. Terwijl 
binnen de civilisatietheorie de ontwikkeling van een innerlijke wereld en een geweten vooral wordt 
toegeschreven aan het langer worden van de ketens van onderlinge afhankelijkheid, benadrukt Campbell de 
rol van geestelijke stromingen als het Protestantisme, Sentimentalisme en de Romantiek. 

14 De studie van Daniel Miller over moderniteit op Trinidad biedt een levendig beeld van de manier 
waarop mensen met behulp van snel veranderende consumptiegoederen zichzelf uitdrukken, hun culturele 
identiteit uiten en zichzelf sociaal positioneren (Miller 1994). 
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ontwikkeling uitdrukken via consumptie, roept dat de vraag op naar veranderende 
consumptie waarmee mensen bijvoorbeeld hun nieuwe hobby of hun oude hobby op een 
hoger niveau kunnen uitoefenen. 

Met een veranderend aanbod van produkten en diensten tonen mensen in een 
veranderende samenleving wie ze zijn en tot welke groep ze wel en niet willen horen (cf. 
Douglas 1979; Bourdieu 1989). Ze kiezen de kleding, hobby's, het vervoermiddel en huis 
dat hen aanstaat en bij hen past. Consumptie is in een snel veranderende materiële wereld 
met een veranderende sociale structuur een geëigend middel voor mensen om hun 
voorkeur en identiteit uit te drukken. Consumptie biedt mensen de gelegenheid steeds 
weer nieuwe keuzes te maken. Verandering van sociale positie kunnen mensen uiten en 
bevorderen via consumptieverandering. In principe kan consumptieverandering ook de 
vorm hebben van matiging of onthouding van bepaalde consumptie, zoals bij het roken, 
maar in de regel heeft de consumptie van nieuwe dingen meer aantrekkingskracht en is 
het niet-consumeren van bepaalde oude dingen vooral het gevolg. De sociale, distinctieve 
functie van consumptie bevordert de vroegtijdige veroudering van consumptieartikelen. 
Goederen raken in onbruik en worden vervangen als ze nog wel de materiële functie 
vervullen, maar niet meer de gewenste sociale betekenis hebben. 

Consumptie is dus niet alleen economisch, maar ook cultureel centraal komen te 
staan in onze samenleving. De algemene eigenschappen van consumptie, de mogelijkheid 
te kiezen, de vrijheid en flexibiliteit, zijn belangrijke, typische kenmerken geworden van 
de moderne industriële samenleving. Iedereen is ook wel eens consument. Mensen willen 
steeds meer, dat wil zeggen steeds vaker en in steeds meer domeinen de rol van 
consument hebben. Mensen willen steeds meer kunnen kiezen. De mogelijkheid om alle 
bestaanbare goederen en diensten te kopen -via de markt- is het resultaat van een 
moderniseringsproces waarin geld een belangrijke rol speelde (Simmel 1900). Simmel 
beschreef in het begin van deze eeuw hoe, vooral in de stedelijke samenleving, geld 
mensen vrijheid verschaft en een mogelijkheid biedt tot gelijkheid. Geld maakt het 
mogelijk onpersoonlijke relaties te hebben die niet beheerst worden door sociale 
verplichtingen. Geld benadrukt de inwisselbaarheid van goederen. Geld maakt de-
traditionalisering mogelijk. Door commercialisering en uitbreiding van de 
consumptiemaatschappij krijgen mensen steeds meer met consumptie te maken. Ze 
worden bedrevener consumenten die de vaardigheid hebben om te kiezen, keuzes te 
herzien etcetera. Consumeren en winkelen zijn zodanig belangrijke, veelvoorkomende 
gedragingen geworden, dat ze zelfs in overdrachtelijke zin worden gebruikt om modern 
gedrag in andere situaties te beschrijven. Zo zijn mensen consumenten op het gebied van 
onderwijs of godsdienst, als zij individueel precies hun keuze maken en zonder langdurige 
verplichtingen of verbintenissen aan te gaan. Vrijheid is een centrale waarde in onze 
maatschappij. Consumptie is flexibel en in hoge mate individueel. Iedere dag kunnen 
mensen gedeeltelijk nieuwe keuzen maken. Persoonlijke loyaliteiten en routines kunnen 
worden opengebroken. De waarden vrijheid en individualiteit worden door de moderne 
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consumptiemaatschappij voortgebracht en versterkt. Tevens is het streven naar nog meer 
vrijheid een drijvende kracht achter de uitbreiding van de consumptiemaatschappij. 

Door de uitbreiding van de consumptiemaatschappij is de aanwezigheid van 
consumptie niet alleen gegroeid als culturele gedragsvorm, maar nadrukkelijk ook 
materieel in de hoeveelheid goederen. De materiële cultuur is vooral na WO II enorm 
uitgebreid en dringt zich aan ons op. Behalve speciaal ontwikkelde en geproduceerde 
consumptiegoederen doen goederen afkomstig uit de sfeer van produktie en werk hun 
intrede in huishoudens. De geschiedkundige Mukerji gaat terug naar de periode voor de 
opkomst van de consumptiemaatschappij, de zestiende eeuw om aan te tonen hoe nieuwe 
produktiewijzen ook hebben bijgedragen aan de opkomst van consumptie. Handel en 
nieuwe kapitalistische produktiewijzen brachten de middelen voort voor een materiële 
omwenteling en het ontstaan van materialisme. De beschikbaarheid van goederen en het 
gebruik ervan leidde tot gewenning en gehechtheid aan goederen (marters). Nieuwe, in 
produktie gebruikte voorwerpen en technieken, werden ook gebruikt als 
consumptiegoederen of om consumptiegoederen voort te brengen. Zo droeg de drukkunst 
via prenten, landkaarten en boeken aan handel, produktie èn consumptie bij, net als 
momenteel computers zowel in het werk als door consumenten worden gebruikt. Nieuwe 
produktiewijzen hebben dus ook de drang tot consumeren vergroot. 'Once it [material 
culture] is produced, it is part of the world in which people must function (at least until it 
is destroyed or replaced with other goods) and to which they must adapt their behavior. 
That it can be both a physical and symbolic constraint gives material culture a particular 
power over human action (Mukerji 1983:15). Goederen roepen materialisme op. De 
uitbreiding van materiële cultuur brengt gewenning teweeg en schept samen met een 
zekere stand van techniek de voorwaarden en behoeften om de materiële cultuur verder 
uit te breiden en uit te bouwen. Mensen kunnen steeds vaker problemen oplossen of 
activiteiten ondersteunen met dingen en zij voelen zich zo minder afhankelijk van andere 
mensen. Het materialisme is ook bevorderd doordat zich in het kielzog van 
produktiewijzen en -middelen materialistische waarden hebben verspreid, zoals een 
berekenende levenswijze. Een calculerende houding kan evenals kapitaalgoederen en 
consumptiegoederen worden gezien als culturele vorm èn economische variabele. 
Materialistische waarden vormen een grond voor de continuering van het kapitalisme. 

Sinds mensenheugenis gebruiken mensen voorwerpen om zich te voeden, te 
beschermen, te vermaken, om te wonen en om hun overige behoeften te vervullen. 
Vooral sinds de opkomst van de consumptiemaatschappij en welvaartsmaatschappij is de 
hoeveelheid goederen en diensten waarmee mensen hun behoeften vervullen enorm 
toegenomen. Het gaat voor een groot deel om 'oude' behoeften ofwel basisbehoeften, 
zoals voeden, wonen en wassen, die hiermee op een snellere, gemakkelijkere of meer 
hoogwaardige manier worden vervuld (cf. Baudet 1986). Consumptiegoederen stellen 
mensen in staat meer te bereiken, ervaren en presteren dan ze zonder die 
consumptiegoederen zouden kunnen. Met behulp van apparaten en voertuigen in 
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combinatie met brandstoffen (en andere energiedragers) kunnen mensen meer verrichten 
dan zonder. Hun mogelijkheden worden vermenigvuldigd. Daarom kan consumptie ook in 
niet-psychologische zin worden gezien als extended self. Nieuwe varianten van 
consumptiegoederen kunnen daarbij functies beter vervullen dan de oude produkten. 
Nadat consumenten zijn verleid door de mogelijkheden die consumptiegoederen hen 
bieden, en eraan gewend en erop ingesteld zijn geraakt, zullen ze geneigd zijn verbeterde 
versies van produkten die functies nog beter of sneller vervullen of meer mogelijkheden 
verschaffen, te kopen. Ze worden hiertoe gestimuleerd door wat ze bij anderen zien, 
volgens de in deze studie al herhaaldelijk behandelde mechanismen. Met de groei en 
verandering van consumptie ontstaan bovendien nieuwe ongemakken, die zoals de 
geschiedenis leert vaak weer worden bestreden met nieuwe goederen en diensten. Veel 
consumptie is gericht op het bestrijden van pijn en ongemakken en wat mensen als 
ongemakkelijk of pijnlijk ervaren verschuift. 

Teruggrijpend op eerder behandelde aspecten worden nu specifieker de functies, 
betekenissen en eigenschappen van auto's, vliegreizen en elektrische apparaten bekeken en 
wordt verklaard waarom ook juist deze consumptie belangrijk is voor hoger opgeleiden. 
De tot nu toe behandelde betekenissen en kenmerken van consumptie gelden ook voor 
consumptie die met brandstofverbruik gepaard gaat. 

het bezitten en gebruiken van personenauto 's 

Het bezit en gebruik van de personenauto vervult verschillende functies en komt tegemoet 
aan de diverse wensen en dromen. Alhoewel de rol van auto in de loop van deze eeuw is 
veranderd, zijn die wensen grotendeels onveranderd gebleven. In de historische 
monografie over de auto getiteld Die Liebe zum Automobil zijn deze functies en 
betekenissen geïnventariseerd. Mede aan de hand van reclames voor auto's en fragmenten 
uit de Duitse 'Autokampioen' interpreteerde Wolfgang Sachs de wensen waaraan de auto 
moest en moet beantwoorden. Aan het begin van deze eeuw, toen weinigen een auto 
hadden, konden autobezitters zich met hun wagen van anderen verwijderen en distanti
eren. De auto verschafte aan een kleine groep 'exclusieve heerschappij over ruimte en 
tijd'. Deze exclusiviteit verdween met de uitbreiding van het autobezit. Tussen 1960 en 
1970 raakten bijna alle huishoudens geautomobiliseerd. De mogelijkheid om afstand te 
nemen van anderen gold alleen voor degenen met een snellere auto. De mogelijkheid tot 
snelle verplaatsing over groter afstand leidde niet alleen tot nieuwe mogelijkheden, maar 
ook tot nieuwe verwachtingen en verplichtingen. Sinds de verbreiding van het autobezit 
worden mensen vaker op ver familiebezoek verwacht. De opkomst van de auto heeft aan 
veel ruimtelijke en culturele veranderingen bijgedragen. Zo droeg de vestiging van allerlei 
voorzieningen buiten de bebouwde kom bij tot de verplaatsingsdwang. Ook heeft de auto 
bijgedragen aan de individualisering. Automobilisten kunnen tamelijk onafhankelijk van 
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anderen gaan en staan waar ze willen. 
Autobezit is minder exclusief geworden, maar komt nog wel aan andere wensen 

tegemoet. Automobilisten ervaren in een wagen een zelfbestuurde kracht die hun eigen 
fysieke kracht te boven gaat. De auto prikkelt door zijn snelheid de zintuigen. Door deze 
fysieke eigenschappen symboliseert de auto snelheid en vooruitgang. De auto geeft een 
gevoel van autonomie en privacy dat de trein niet kan geven. Naast de vervuiler van vele 
praktische functies en mogelijkheden is de auto een dankbaar object waarop mensen veel 
droombeelden projecteren. Auto's komen tegemoet aan verlangens naar vrijheid, 
distinctie, distantie, autonomie, macht en prestige. Het ideaal van vrijheid dat veel 
mensen aan de auto koppelen is in gebieden met files en parkeerproblemen weliswaar 
steeds meer een illusie, maar vormt nog steeds een belangrijke motivatie voor aanschaf 
(Sachs 1984). 

Met een auto kunnen mensen verder komen en meer doen dan zonder. De auto 
maakt het mogelijk afstanden te overbruggen en daardoor afstand te nemen. Een 
belangrijk kenmerk van de auto is dat deze de actieradius en het potentieel van mensen 
vergroot. Een auto is multifunctioneel. De auto is een intermediair bij de vervulling van 
uiteenlopende behoeften. Deze multifunctionaliteit of flexibiliteit van personenauto's 
maakt uiteenlopende activiteiten mogelijk: een bezoek aan familie, de supermarkt, theater 
of de bossen. Het is duidelijk dat deze activiteiten bijdragen aan de vervulling van diverse 
waarden. Hoger opgeleiden bezoeken vaker dan anderen het theater, wandelen meer in 
het bos en nemen meer deel aan cursussen. Voor deze activiteiten wordt vaak de auto 
gebruikt. Ook wonen hoger opgeleiden vaker ver van hun werk, dat meer gespecialiseerd 
is en hebben zij vaker een partner met een baan op een andere plek. Hoger opgeleiden 
verhuizen in hun leven gemiddeld meer, onder andere vanwege studie. Om vrienden te 
bezoeken en andere contacten met gelijk geïnteresseerden te onderhouden moeten zij vaak 
langere afstanden afleggen. Hun smaak is meer ontwikkeld, daarom zullen ze eerder een 
bijzondere tentoonstelling, voorstelling of uitvoering bezoeken in Brussel of Amsterdam, 
dan in de buurt in de provincie. De auto geeft bovendien de mogelijkheid veel van dit 
soort activiteiten naast elkaar te ondernemen. Het is gerespecteerd om veelzijdig 
ontwikkeldte zijn, met een breed repertoire aan interesses en activiteiten. Het is kortom 
duidelijk dat, mede afhankelijk van de plaats waar men woont, de auto een belangrijk 
middel kan zijn om aan een prestigestrijd, zoals Bourdieu die heeft geschetst, deel te 
nemen. Het lijkt erop dat hoger opgeleiden, meer dan anderen, de auto vooral zien als 
middel en ook eerder voor autotypes kiezen waarbij de gebruikswaarde voorop lijkt te 
staan. Minder hoog opgeleiden lijken eerder autotypes te kopen die luxe of snelheid 
uitstralen. De auto-keuze heeft veel met het zelfbeeld van mensen te maken. Ook voor 
hoger opgeleiden is het autotype een belangrijke drager van hun identiteit. Ondertussen 
kopen zij geen kleinere auto noch rijden ze minder. 
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het reizen per vliegtuig 

Ook reizen per vliegtuig is een middel bij de vervulling van uiteenlopende behoeften. Het 
gebruik van dit vervoermiddel is multifunctioneel, en flexibel. Met het vliegtuig worden 
afstanden afgelegd voor zakelijke, sociale en toeristische doeleinden. Met geen ander 
vervoermiddel kunnen zulke lange afstanden in korte tijd worden overbrugd. De 
toenemende vraag naar vliegreizen past in een wereld waarin verschillen steeds kleiner 
worden. Door verschillende al eerder behandelde economische en politieke 
ontwikkelingen worden verschillen binnen Europa en op wereldschaal kleiner. Met 
communicatiemiddelen zoals telefoon, fax en computers kunnen mensen in verschillende 
delen van de wereld gemakkelijker met elkaar in contact treden. Dit maakt de behoefte 
om elkaar in levende lijve te ontmoeten eerder groter dan kleiner. Het vliegverkeer draagt 
bij aan het kleiner worden van de wereld. Andersom doen schaalvergroting en 
globalisering de vraag naar vliegreizen toenemen. Het vliegen zelf wordt in tegenstelling 
tot autorijden minder als plezierig ervaren. Reizen per vliegtuig geeft minder comfort, 
privacy en vrijheid; het is een vorm van Openbaar Vervoer reizigers hebben niet zelf het 
stuur in handen. 

Aantrekkelijk is daarentegen de mogelijkheid van het vliegtuig om tijdsprongen te 
maken naar andere culturen en landschappen. Dit prikkelt de fantasie en bezorgt de 
voorpret bij een geboekte reis. Voor mensen die 'alles al gezien' hebben werkt die prikkel 
niet meer, bij hen treedt verzadiging op. Omdat het vliegen zelf niet zo plezierig is, wordt 
vliegen meer gezien als middel tot iets anders. Het vliegtuig geeft de groeiende groep die 
het geld ervoor heeft toegang tot de hele wereld; dat geeft een gevoel van macht. Vooral 
als de groep die in staat is zich toegang tot alle werelddelen te verschaffen beperkt is, is 
het daaraan te ontlenen machtsgevoel sterk. Financieel gezien is hiertoe een groeiende 
groep in staat, doordat inkomens stijgen en de prijzen van vliegtickets zakken. Daarnaast 
zijn er nog duidelijkere verschillen in het gemak waarmee mensen zich in verschillende 
culturen en op verschillende plekken begeven, deze wereld wijsheid die meer bij hoger 
opgeleiden wordt aangetroffen geeft aanzien. Ook het hebben van verre vrienden, 
intercontinentale zakelijke, wetenschappelijke of vriendschappelijke contacten is een 
statussymbool. Men kan zich voorstellen dat bij een verdere verbreiding van het vliegen 
het prestige van verre reizen zou kunnen zakken. Echter, als de verre reizen een duidelijk 
teken zijn van cultureel of sociaal kapitaal, blijft het prestige ervan hoog. Hooguit daalt 
het prestige, en daarmee voor een bepaalde groep ook de aantrekkingskracht, om snelle 
exotische reisjes te ondernemen, zoals twee weken Mexico, een week Gambia of 
Venezuela. Volgens de milieu-socioloog Teilegen is het voorstelbaar dat het enigszins 
ordinair zal worden gevonden om snel te reizen, zoals ook geldt voor snel eten, snelle 
seks bedrijven en zappen voor de televisie. Deze beeldvorming zou de aantrekkingskracht 
van het vliegtuig verkleinen ten gunste van langzame, aandachtsvolle reismogelijkheden 
als de boot en de trein. 
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het gebruiken van elektrische apparaten 

Waarom mensen steeds meer elektrische apparaten willen hebben en hoger opgeleiden 
daarop geen uitzondering vormen, wordt duidelijk door te kijken naar de functies die 
apparaten vervullen en de waarden waarin ze tegemoet komen. Omdat ik hier niet de 
specifieke functies van alle elektrische apparaten voor consumenten kan behandelen, noem 
ik enkele algemene kenmerken en voorbeelden. Mensen gebruiken elektrische apparaten 
vooral voor huishoudelijk werk en daarnaast voor vermaak, lichamelijke verzorging en 
communicatie. Met een huishoudelijk elektrisch apparaat wordt meestal een specifieke 
werkzaamheid verricht die eerder zonder apparaat of met een mechanisch apparaat werd 
gedaan (Baudet 1986). Mensen kunnen die werkzaamheid met (nieuwe versies van) 
apparaten veelal met bijkomende voordelen, netter, sneller, met minder inspanning, 
uitvoeren. Apparaten helpen om ongemak en vuil te bestrijden en verhogen dus het 
comfort. Met een wasmachine wordt de was schoner, met een afwasmachine hoeven 
mensen minder tijd aan de vaat te besteden. In sommige gevallen is er werkelijk 
tijdbesparing, in andere gevallen verschaffen de apparaten vooral vrijheid over het tijdstip 
waarop men bepaalde werkzaamheden uitvoert, of kan men makkelijker iets doen 
onafhankelijk van anderen. Zo hoeft men met een wasdroger niet op mooi weer te 
wachten. De vaatwasmachine en magnetron maken het mogelijk los van anderen een deel 
van de afwas aan kant te maken of een warme maaltijd te eten. Met huishoudelijke 
apparaten kunnen mensen er een ordelijk eenpersoonshuishouden op na houden, zonder 
persoonlijk van iemand afhankelijk te zijn. 

Apparaten zoals videorecorders en diepvriezers passen in de tendens tot 
individualisering en bestendigen en versterken deze. De individuele vrijheid breidt zich uit 
en persoonlijke afhankelijkheden verminderen. Mensen wennen aan de aanwezigheid van 
allerlei apparaten die weer de basis vormen voor verdere maatschappelijke ontwikkeling. 
Apparaten zoals videorecorders, magnetron, wasdrogers vergroten de mogelijkheid om 
een bepaalde activiteit op elk gekozen moment uit te voeren. Zij verschaffen een 
materiële basis voor verdere individualisering en flexibilisering. De aanschaf en het 
gebruik van veel apparaten passen binnen het streven naar comfort. Computers en geluid
en beeldapparatuur zorgen daarnaast voor prikkels en vermaak. Aangezien bijna elk 
apparaat aan verschillende wensen en waarden tegemoet kan komen, blijft het bezit 
toenemen binnen alle bevolkingscategorieën en ook onder hoger opgeleiden. Hun 
motieven zijn mogelijk ten dele wel anders dan van minder hoog opgeleiden. Bij de 
aanschaf van een vaatwasmachine is bijvoorbeeld voorstelbaar dat comfort en een 
opgeruimd aanrecht relatief voor hen minder belangrijk zijn en tijdbesparing, vrijheid en 
de mogelijkheid om dingen tegelijk te doen belangrijkere motieven vormen. 

De verschillende consumptie-onderdelen die brandstofverbruik met zich 
meebrengen hebben gemeenschappelijke kenmerken wat betreft de mogelijkheden die ze 
mensen verschaffen. Vooruitgang en snelheid zijn belangrijke waarden die met 
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vervoermiddelen en apparaten worden gerealiseerd. Snelheid heeft mensen altijd een 
voorsprong gegeven op anderen. In de moderne tijd zijn snelheid en vooruitgang nog 
belangrijker geworden. Consumptiegoederen die energieverbruik met zich meebrengen 
werken veelal als een soort multiplier: ze maken het mensen mogelijk om activiteiten 
sneller uit te voeren en daarmee meer te doen in een beperkte tijd. Mensen kunnen 
bijvoorbeeld internationale contacten onderhouden en dat werkt statusverhogend. 
Communicatie- en vervoermiddelen maken meer persoonlijke ontmoetingen mogelijk en 
verschaffen dus de mogelijkheid om er een groter, waardevoller netwerk op na te houden. 
Met de auto, het vliegtuig en allerlei apparaten zijn mensen in staat op allerlei vlakken, 
ook in hun vrije tijd, meer te presteren en dat geeft status. Door welvaartsstijging kunnen 
mensen geld besteden aan allerlei goederen en diensten waarmee ze tijd kunnen besparen, 
waardoor ze minder keuzes hoeven te maken. Ze kunnen zowel in werk als vrije tijd veel 
presteren. Hierdoor gaat de prestigestrijd tussen mensen zich op een steeds hoger niveau 
en breder terrein afspelen. 

In deze paragraaf ging ik in op allerlei achtergronden van consumptiegroei. Het 
consumptiepeil blijft stijgen, omdat de samenleving gebaseerd is op economische groei. 
Consumptie blijft veranderen en toenemen, omdat mensen van afwisseling houden en hun 
behoeften steeds meer met behulp van goederen vervullen. Consumptiegoederen zijn 
tevens een belichaming geworden van centrale culturele waarden, zoals persoonlijke 
onafhankelijkheid, vrijheid, snelheid, vooruitgang en comfort. Om deze kenmerken 
worden goederen ontworpen en gekocht. Consumptie vervult en bestendigt deze sociaal 
hoog gewaardeerde culturele waarden. Mensen blijven hun stijgende inkomen aan nieuwe 
goederen en diensten besteden, mede omdat het hen dient in hun onderlinge prestigestrijd. 
Het uitgangspunt van deze studie vormde de sociale betekenis van consumptie. De 
veronderstelling luidde, dat met ons hoog welvaartsniveau hoger opgeleiden niet zozeer 
status zouden verwerven door steeds meer te consumeren. Veel vormen van consumptie 
die met energieverbruik gepaard gaan, verschaffen hen echter wel de mogelijkheid hun 
aanzien te verbeteren. Veel van dergelijke consumptie vormt een middel om er een 
uitgebreider consumptiepatroon en meeromvattende levensstijl op na te houden. Die 
levensstijlen of consumptiepatronen kunnen zowel duiden op economisch als cultureel 
vermogen van de consumenten. Niet de consumptie op zich maar de macht en de 
ontplooiingsmogelijkheden die consumptie verschaft, verlenen status. 

Spiegelbeeldig aan de groei van consumptie en de invloed die ervan uitgaat, kan 
de impopulariteit van vrijwillige matiging worden verklaard. Zo is consumptiebeperking 
strijdig met economische belangen en gaan producenten met reclame matiging tegen. 
Daarnaast is voor consumenten om verschillende redenen matiging niet erg aantrekkelijk; 
het is een stapje terug naar meer ongemak en minder comfort. Dat oncomfortabele kan 
wel prikkelend zijn, maar spreekt weinig tot de verbeelding. Het geeft weinig stof tot 
fantaseren en is strijdig met het vooruitgangsstreven. Ook om mogelijke andere redenen is 
matiging niet wijd verbreid; het is lastig voor consumenten om zich met matiging in 
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positieve zin te onderscheiden. Bij roken en vet eten zijn er wel aantrekkelijke gronden 
voor matiging; consumptiebeperking draagt bij aan een langer, gezonder leven of een 
uiterlijk dat aantrekkelijker gevonden wordt. Verder is duidelijk voor de sociale omgeving 
dat mensen -weliswaar onder een zekere sociale druk- maar toch (financieel) vrijwillig 
matigen. Bij milieuvriendelijke matiging daarentegen is het vermeende eigenbelang 
afwezig, te gering of wordt overstemd. Het is moeilijk voor milieubewuste mensen die 
zich milieubelastende goederen en vakanties wél kunnen veroorloven om overtuigend te 
laten zien dat zij zich vrijwillig hiervan onthouden en dat zij niet tot matiging gedwongen 
zijn en deze met morele argumenten en verwijzingen naar het milieu rechtvaardigen. 

6 Waarom milieuvriendelijke matiging niet aanslaat 

Het geringe succes van matiging omwille van het milieu is niet alleen toe te schrijven aan 
de belangen en centrale betekenissen die mensen verbinden met consumptie en 
consumptiegroei, maar ook aan het geringe belang dat ze toekennen aan het milieu en aan 
milieuproblemen. Ze vinden niet alleen consumeren te aangenaam en matiging te 
onaantrekkelijk, maar ze vinden ook het milieu en de milieuproblemen niet belangrijk 
genoeg om hun gedrag te veranderen. De slechte staat van het milieu, de milieuproblemen 
en de schaarste en achteruitgang van de natuur vormen onvoldoende aanleiding om de 
consumptie te matigen. Het milieubewustzijn is wel toegenomen, maar als naar het 
alledaagse leven wordt gekeken en mensen in hun dagelijks doen en laten naar motieven 
wordt gevraagd blijkt het milieu een niet erg centrale rol te spelen. Dit wordt 
bijvoorbeeld duidelijk uit de antwoorden op mijn enquêtevragen waarbij het verband met 
milieuproblemen wel of niet voor de hand ligt. Als ondervraagden niet op het verband 
met milieuproblemen worden geattendeerd, brengen ze geen overwegingen naar voren die 
naar het milieu verwijzen. Als een verband met milieuproblemen wel voor de hand ligt, 
geven ze eerder sociaal-wenselijke antwoorden. 

Het is ook de bevinding van psychologisch onderzoek dat het streven naar 
milieuvriendelijkheid ondergeschikt is aan andere doelen die mensen in hun (alledaagse) 
leven nastreven. In een onderzoek werd met open vragen over het waarom van 
gedragingen achterhaald welke uiteindelijke waarden en motivaties mensen met de 
gedragskeuzen en aankopen nastreven. Het uitgangspunt hierbij is dat consumenten 
bepaalde gedragingen uitvoeren om voor hen belangrijke instrumentele waarden en 
eindwaarden te verwezenlijken (Breemhaar e.a. 1995:XV). Hun consumptieve 
gedragingen vormen een middel om achterliggende waarden te realiseren. Geïnterviewden 
werd gevraagd waarom zij de auto namen of de fiets, waarom ze een bepaald produkt 
kochten of apparaat gebruikten etcetera. In diepte-interviews werden middel-doelketens 
achterhaald en werd de betekenisstructuur van de consument in verschillende 
gedragsdomeinen blootgelegd. Achter aan de oppervlakte liggende waarden die mensen 
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met bepaalde consumptie willen vervullen, schuilen algemenere eindwaarden. De eerste 
waarden zijn instrumenteel voor het bereiken van de waarden hoger in de ordening 
(ibid:32). Zo zou met de auto naar het werk gaan respectievelijk staan voor 
representativiteit, overkomen als iemand met grote verantwoordelijkheid en erkenning 
krijgen op het werk (ibid:34). Milieu bleek zelden de (eind)waarde te zijn die ten 
grondslag lag aan de gedragskeuzen. Overwegingen betreffende milieubescherming en 
energiebesparing bleken geen zwaarwegende factor te vormen waardoor mensen zich laten 
leiden bij gedragsmatige beslissingen over consumptie die met energieverbruik gepaard 
gaat (ibid:XIX). 

Verbetering van het milieu is mede geen belangrijke eindwaarde, omdat mensen 
tegenwoordig zelf nauwelijks acute milieuproblemen ervaren. Ze worden in plaats ervan 
door anderen, vooral door deskundigen, van de dreigende milieuproblematiek op de 
hoogte gesteld. De huidige milieuproblemen zijn geen kwesties van stank of acute gevaren 
voor de volksgezondheid, maar hooguit van geluidsoverlast en ruimtegebrek. Daarnaast 
zijn de milieuproblemen die de overheid en wetenschap naar voren schuiven, zoals 
verzuring en de dreiging van wereldwijde klimaatverandering, erg grootschalig, abstract 
en onzeker. Het zijn vooral problemen voor de toekomst. De ongrijpbaarheid van milieu
effecten maakt het begrijpelijk waarom de meeste mensen milieuproblemen niet zo 
belangrijk vinden. Vooral de wetenschap erkent de dreiging van milieuproblemen en 
maakt steeds meer risico's bekend. Het milieubewustzijn is hierdoor, zoals de socioloog 
Beek uitvoerig uiteengezet heeft, steeds minder gebaseerd op eigen ervaring en 
waarneming, en steeds afhankelijker van vreemde kennis. Volgens de socioloog Beek 
worden degenen die getroffen of bedreigd zijn door milieuproblemen steeds minder 
bevoegd om over hun eigen getroffenheid te oordelen (Beek 1986: 70). We zijn namelijk 
op weg naar een risikomaatschappij, een samenleving die steeds meer georganiseerd is 
rondom onwaarneembare zaken, rondom wetenschappelijk vastgestelde en met veel 
onzekerheden omgeven risico's. 

Doordat risico's alleen in het weten bestaan, zijn ze onderworpen aan sociale 
definiëringsprocessen (ibid:30). Op het moment dat milieuproblemen worden ontdekt en 
naar de oorzaak wordt gezocht, weerlegt de beoordeelde veroorzaker zijn schuld zo snel 
mogelijk met geïnstitutionaliseerde wetenschappelijke tegenargumenten. Hierdoor komen 
verschillende, soms tegenstrijdige definities tot stand. De veelheid van erkende risico's en 
afwijkende visies kunnen verlammend werken. Lijdzaamheid ontstaat ook doordat mensen 
steeds vaker zowel slachtoffer als veroorzaker of medeplichtige zijn aan de dreigende 
milieuproblemen. Doordat milieurisico's bestaan bij de gratie van wetenschappelijke 
erkenning zijn vooral de 'wetenden' slachtoffer van de bedreiging. Dit zijn vooral de 
beter opgeleide, de beter geïnformeerde groepen (ibid:69). Hiermee geeft Beek aan 
waarom het bewustzijn van milieuproblemen en daarmee de verantwoordelijkheid voor de 
oplossing een zaak zijn van beter geïnformeerde en dus beter opgeleide mensen. Voor 
veel anderen geldt: wat niet weet, wat niet deert. 
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Niet alleen de ongrijpbaarheid en onzekerheid van milieuproblemen verklaren 
waarom mensen hun consumptie niet beperken vanwege het milieu, ook weerstand tegen 
de oplossing en onzekerheid over de effecten ervan vormen een deel van de verklaring. 
Immers tastbare milieuproblemen leiden evenmin tot gedragsverandering. Autoverkeer 
bijvoorbeeld leidt tot zichtbare problemen zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast, files en 
de onveilige omgeving voor kinderen, die ook op kleine schaal waarneembaar zijn. Deze 
situatie leidt er echter niet toe dat automobilisten het autogebruik matigen. Wellicht zijn 
de problemen toch niet nijpend genoeg en vinden burgers het offer van 
gedragsverandering te groot. Tevens voelen automobilisten zich niet verantwoordelijk 
voor de oplossing, mede omdat ze zich niet in staat voelen effectief bij te dragen aan de 
oplossing. Ze menen dat individuele consumptiebeperking slechts een geringe bijdrage 
levert aan de oplossing van milieuproblemen. We komen hier weer aan bij het eerder 
besproken en, in verband met milieuproblematiek vaak genoemde, sociale dilemma. 

Status was de, in deze studie onderzochte, mogelijke uitweg uit de 'sociale 
impasse'. Indien mensen zich in positieve zin zouden kunnen onderscheiden door hun 
consumptie te matigen, zou er geen sprake zijn van een sociaal dilemma. Matiging zou 
dan èn een kleine bijdrage leveren aan de oplossing van (de collectieve) milieuproblemen 
en zou individueel gunstig zijn voor het prestige van de betrokkene. Matiging wegens het 
milieu blijkt echter nauwelijks in positieve zin distinctief te werken. Hierna zal ik, mede 
door de huidige kenmerken en werking van milieubesef te vergelijken met de werking van 
cultureel vermogen in Frankrijk in de jaren zestig, zeventig, proberen te verklaren 
waarom milieubewustzijn nauwelijks distinctief werkt. 

Verondersteld werd dat milieubewustzijn net als culturele gevoeligheid onderdeel 
zou uitmaken van cultureel vermogen en distinctief zou werken. Om te begrijpen waarom 
het nauwelijks zo werkt vergelijk ik stelselmatig milieubewustzijn met cultureel 
vermogen. Milieubewustzijn is net als cultureel vermogen in verschillende gedaanten te 
onderscheiden. Belichaamde vormen, stil staan bij milieuproblemen, een houding die 
mensen zich hebben eigen gemaakt en kennis over natuur en milieu worden gezien als 
kenmerken van weldenkende, verantwoordelijke moderne mensen die maatschappelijk 
worden erkend. Kennis en bewondering van de natuur voegen bovendien, net als 
waardering voor kunst, iets toe aan het leven en veraangenamen het. Voor de 
geïnstitutionaliseerde vorm, het lidmaatschap van natuur- of milieu-organisaties 
bijvoorbeeld, is de erkenning vooral de laatste tien jaar sterk gegroeid met de populaire 
en pragmatische, coöperatieve koers die natuur- en milieuorganisaties zijn gaan volgen. 
De geobjectiveerde vorm, ten slotte (variërend van milieuvriendelijke produkten zoals de 
auto met katalysator, zonnecellen, onbespoten groente tot autoloosheid) wordt slechts 
gerespecteerd zolang deze gedoseerd wordt toegepast en getoond. Eigenschappen en 
verworvenheden worden alleen tot vermogen gerekend als mensen er macht en aanzien 
aan kunnen ontlenen. Dit geldt niet voor milieubewustzijn dat mensen sterk op de 
voorgrond plaatsen. Vooral als mensen over weinig economisch en cultureel vermogen 
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beschikken worden zij met hun nadrukkelijk gepresenteerd milieubewustzijn eerder als 
kortzichtig, wereldvreemd en machteloos gezien en niet zozeer als ruimdenkend en 
verantwoordelijk.15 

Het geringe statuspotentieel van milieubewustzijn heeft mede te maken met de 
toegankelijkheid ervan. Aan cultuureel vermogen, waarvan kennis over schilderijen, 
literatuur en klassieke muziek deel uitmaakt -die bij uitstek tot het domein van de hogere 
klassen behoort- wordt mede hoge status toegekend vanwege de exclusiviteit. De culturele 
elite neutraliseert de door onderwijs, cursussen en tijdschriften toenemende 
toegankelijkheid van deze cultuurvormen door steeds een voorsprong te nemen via nieuwe 
ontwikkelingen in kunst en cultuur. Culturele kennis en voorkeuren zijn beperkt 
toegankelijk doordat het verwerven ervan langdurige ontwikkeling vereist, vaak van 
jongsafaan, waardoor ze vooral van de ene op de andere generatie worden overgedragen. 
De exclusiviteit is verbonden met de historisch gegroeide besloten toegang van de 
bourgeoisie tot het gebied van literatuur, muziek, theater, kunst. 

Milieubewustzijn wordt weliswaar bevorderd door een zeker opleidings- en 
ontwikkelingsniveau, maar veronderstelt daarentegen nauwelijks overgeërfde culturele 
bagage. Milieubewustzijn en waardering voor de natuur zijn relatief nieuwe verschijnselen 
die niet door een oudere gevestigde macht (klasse) worden gemonopoliseerd en tamelijk 
toegankelijk zijn. Tot enkele decennia geleden was natuurbescherming nog elitair en was 
milieubewustzijn aan een vooral intellectuele groep voorbehouden, en nog steeds zijn 
hoger opgeleiden oververtegenwoordigd onder de achterban van natuur- en 
milieuorganisaties, maar de aandacht voor milieu en natuur is ondertussen onder brede 
bevolkingslagen verspreid. Organisaties en overheid hebben via de massamedia 
doelbewust het milieubesef bevorderd, en natuur- en milieuorganisaties hebben met 
campagnes veel leden weten te werven van wie zij voor hun activiteiten sterk financieel 
afhankelijk zijn. Bovendien moesten natuur- en milieubeschermers om hun doelen te 
bereiken eerst bredere erkenning bewerkstelligen. Lidmaatschappen van natuur- en 
milieuorganisaties zijn, in tegenstelling tot geïnstitutionaliseerde vormen van cultureel 
vermogen, makkelijk te verwerven, niet sterk persoonsgebonden en gemakkelijk 
overdraagbaar en dus weinig exclusief. Ook milieuvriendelijke produkten zijn ten dele 
zeer toegankelijk en onder brede lagen van de bevolking verspreid. Het andere deel van 
milieuvriendelijk producten dat minder toegankelijk is doordat het alleen in speciale 
winkels verkrijgbaar en duurder is, is veelal niet exclusief. Niet-kopers voelen zich niet 
onvrijwillig buitengesloten. 

De milieu- en natuurbewuste voorhoede heeft milieubewustzijn mede niet exclusief 

en 
Als mensen die blijk geven van milieubewustzijn niet laten zien dat ze ook over cultureel 

economische kapitaal beschikken, zullen anderen snel van hen denken dat ze uit nood of naïviteit 
milieubewust zijn. Bij milieubewustzijn geldt nog sterker dan bij andere vormen van cultureel vermogen, dat 
de distinctieve waarde afhankelijk is van de samenstelling van iemands totale vermogen. Milieubewustzijn 
werkt niet zelfstandig, los van andere vormen van cultureel vermogen als cultureel kapitaal. 
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toegeëigend en voor zichzelf behouden omdat zij er weinig macht aan kon ontlenen. De 
weinig gevestigde positie van milieuzorg en natuurbescherming zorgde ervoor dat aan 
milieubewustzijn weinig macht kan worden ontleend, en milieubewustzijn nauwelijks kon 
worden omgezet in andere soorten vermogen. De positie van natuurbescherming was niet 
zozeer laag, maar wel marginaal. De sector die zich bezighoudt met natuurbescherming 
en landschapsbeheer is minder omvangrijk en machtig dan de culturele sector. Het 
milieubewustzijn uit de jaren zestig, zeventig vertegenwoordigde vooral een 
maatschappijkritische, tegen de economische orde indruisende tegencultuur (cf.Tasman 
1996) waaraan de milieubewuste voorhoede behalve hindermacht weinig invloed kon 
ontlenen. Het huidige milieubewustzijn is relatief jong is en ontdoet zich nog enigszins 
van zijn 'naïeve' maatschappijkritische verleden. Milieuzorg is weliswaar sterker 
verweven met veel facetten van het maatschappelijk functioneren, maar vraagt dat mensen 
iets inleveren, in plaats van, zoals zorg cultuur en natuur iets extra's te bieden. Met de 
toenemende aandacht voor de milieu-effecten van leef-, productie- en consumptiewijzen 
en de recente groei van milieubeleid, milieuorganisaties, milieuonderzoek en 
milieuvriendelijke produktie is het aantal mensen dat beroepshalve belangen heeft in het 
milieu en de natuur gegroeid. Milieubewustzijn kan steeds meer worden omgezet in 
andere vormen van vermogen zoals een baan of aanzien. In vergelijking met (andere) 
vormen van cultureel vermogen, is milieubewustzijn echter nog veel minder 
geïnstitutionaliseerd. Zo hebben cultuurprijzen een hoger prestige dan milieuprijzen. 

Milieuzorg en -kennis werken wel bij producenten steeds meer als vorm van 
kapitaal, vooral economisch kapitaal. Milieuvriendelijkheid voor producenten kan 
produktiekosten besparen, het imago verbeteren en de afzet verhogen. Producenten 
kunnen er een voorsprong mee innemen op hun concurrenten en ze kunnen ermee 
vooruitlopen op milieuwetgeving. Binnen de chemische industrie is milieukennis een 
belangrijk concurrentiemiddel gebleken tussen bedrijven en heeft als kapitaal gefungeerd 
voor brancheorganisaties. Bedrijfstakorganisaties hebben hun posities ermee weten te 
versterken ten opzichte van hun leden (bedrijven) (Mol 1995). Binnen het bedrijfsleven 
wordt milieubewustzijn omgezet in economisch vermogen, enerzijds als een 
kostenbeparende vorm van technische kennis en anderzijds op moeizamere, minder 
technische wijze gebruikt in marketing. 

Bij consumenten werkt milieubewustzijn veel minder als economisch of cultureel 
vermogen. Voor consumenten zijn de te behalen economische voordelen te klein en 
bovendien van ondergeschikt belang. Aan het belangrijkere nastreven van een aangenaam 
leven en sociale erkenning draagt milieubewustzijn nauwelijks bij. Weliswaar is een 
zekere zorg om natuur en milieu respectabel en politiek correct, en wordt het 
verwerpelijk geacht om onverschilligheid over natuur en milieu aan de dag leggen, maar 
het is geen schande om te bekennen dat men weinig kennis heeft over de natuur of dat 
men niet weet welk produkt het meest vervuilend of juist milieuvriendelijk is. 

Behalve eerder genoemde redenen is er ook een inhoudelijke, sociaal verankerde 
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grond waardoor milieubewustzijn niet op eenzelfde manier als cultureel vermogen kan 
worden gebruikt als distinctiemiddel in prestigestrijd. Gedegen kennis over het milieu is 
moeilijker te verwerven, maar wordt in het sociale verkeer niet relevant geacht. Deze 
kennis is eerder nuttige informatie voor technici binnen de produktiesfeer. Op 
cultuurgebied positioneren zowel cultuurproducenten als -consumenten zich ten opzichte 
van elkaar door zich te onderscheiden, omdat daar niet een objectieve maat geldt. Op 
milieugebied is echter weinig ruimte voor distinctie en prestigestrijd. Door de dominante 
rol van wetenschap en techniek wordt milieuzorg steeds gereduceerd tot de objectieve 
maat van de exacte wetenschap en techniek.16 Door de technologisering is er weinig 
gelegenheid tot verhulling van milieubewustzijn en dat is belangrijk om werkzaam te 
kunnen zijn als symbolisch kapitaal. Cultureel gerichte mensen, die zich bij uitstek via 
hun cultureel vermogen onderscheiden, kunnen enigszins milieubewust zijn en verder 
alleen de richtlijnen volgen van een kleine groep technici. De arena waar debatten zich 
afspelen is zwak verbonden met culturele elites. Terwijl in de jaren zestig, zeventig 
milieubewustzijn gekoppeld was aan maatschappijkritiek en cultuuridealen van een 
culturele elite en het cultureel en politiek verankerd was, wordt met de technologisering 
milieubewustzijn en milieuzorg steeds meer het terrein van technici, die door Bourdieu 
eerder tot de mensen met economisch vermogen worden gerekend. Milieubewustzijn 
wordt steeds meer een vorm van economisch vermogen, maar wordt tevens beperkt 
toegankelijk. Voor zover milieukennis door het technisch en wetenschappelijk gehalte niet 
erg toegankelijk is, is het te technisch om als vermogen te dienen voor een relevante 
klasse. Dit veld leent zich daardoor minder voor prestigestrijd. 

7 Grenzen aan de toepasbaarheid en geldigheid van de gebruikte theorieën 

In tegenstelling tot wat werd verwacht, kan geen directe parallel worden getrokken tussen 
terughoudendheid omwille van het milieu en cultureel kapitaal. Zorg om natuur en milieu 
kan niet eenvoudigweg worden opgevat als equivalent of onderdeel van cultureel 
vermogen. De aandacht voor status heeft vooral duidelijk gemaakt waarom 
terughoudendheid zich zo moeilijk verspreidt. Het zoeken naar parallellen tussen 
processen van beschaving en distinctie en milieugedrag legt bloot dat de inschattingen die 
zijn gemaakt over het verband tussen milieubesef en status en' over het statuspotentieel 
van terughoudendheid' niet gelden. Uitbreiding van consumptie blijkt een groter 
statuspotentieel te hebben dan matiging. De beschrijvingen en theorie van Bourdieu in La 
distinction hebben de aandacht gevestigd op de sociale strijd over status en 

" Bourdieu heeft benadrukt dat mensen zich met cultureel vermogen hiërarchisch van elkaar 
onderscheiden. Echter mensen plaatsen zich niet alleen boven, maar ook naast elkaar (horizontale 
onderscheiding) en ontplooien zich via cultureel vermogen. 
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waardetoekenning die ook bij milieubewustzijn een rol speelt. De vergelijking tussen 
milieubewustzijn en cultureel vermogen fungeerde als zoekmodel. Hierdoor zijn de 
verschilpunten duidelijk geworden en daarmee ook de gunstige of zelfs noodzakelijke 
voorwaarden waaraan milieubewustzijn moet voldoen om als distinctiemiddel te kunnen 
werken. Een groter milieubewustzijn onder hoger opgeleiden maakt milieubewustzijn nog 
niet meteen tot een geschikt distinctiemiddel. De vergelijking met cultureel vermogen 
vestigt de aandacht op een historisch gegroeide exclusiviteit. Beperkte toegang tot 
milieubewustzijn is echter alleen gunstig als milieubesef wordt erkend en nagestreefd en 
als milieubewustzijn om te zetten is in andere machtsbronnen. 

In hoeverre is de studie van Bourdieu naar distinctie met behulp van cultureel 
vermogen in Frankrijk bruikbaar voor onderzoek naar hedendaagse matiging en 
milieubewustzijn in Nederland? Het theoretische principe uit de kapitaal- en veldtheorie 
dat mensen zich onderscheiden op een manier die past bij de samenstelling van hun 
vermogen en bij hun relatieve machtspositie heeft een ruime geldigheid. De 
beschrijvingen in het boek die het resultaat zijn van empirisch onderzoek dat betrekking 
heeft op Frankrijk in de jaren zestig, zeventig zijn echter niet zonder meer als model te 
gebruiken. De bruikbaarheid van La distinction voor de bestudering van milieubewustzijn 
en matiging in consumptie is beperkt, omdat Bourdieu zich alleen concentreerde op de 
kenmerken waarmee sociale groepen zich onderscheiden. Hij schrijft niet over terreinen 
waarop sociale groepen zich niet onderscheiden: hij richt zich op de terreinen waar het 
onderscheid wel geldt: smaak en cultuur. Onderzoek naar matiging en milieubewustzijn 
richt zich in principe op het hele consumptiepatroon. Het consumptiepatroon van mensen 
is op een aantal punten wel verschillend, maar kent ook veel overeenkomsten. Met de 
stijging van de welvaart zijn auto's en veel apparaten tot het standaardpakket van de 
meeste huishoudens gaan behoren. Naar aanleiding van het grotere milieubewustzijn onder 
hoger opgeleiden werd verwacht onderscheiden aan te treffen verwant aan die door 
Bourdieu zijn beschreven, maar dan in de vorm van meer milieuvriendelijke consumptie 
en consumptiematiging. Terwijl Bourdieu met een grootschalig, veelomvattend onderzoek 
heeft gespeurd naar de kenmerken waarop mensen zich onderscheiden, zocht ik gericht 
naar significante onderscheiden op een beperkter terrein en volgens een beperktere 
dimensie. Bovendien is geprobeerd in het consumptiegedrag onderscheiden kwantitatief 
aan te tonen. Het bleek een probleem om de in het Franse onderzoek gevonden 
verschillen terug te vinden in een beperkter onderzoek op een ander deelterrein dat 
bovendien in Nederland twintig jaar later plaatsvond. Dit onderzoeksprobleem is tevens 
een bevinding en een begin van een verklaring. De milieu-dimensie is minder belangrijk 
dan de culturele dimensie in de maatschappelijke ordening en prestigestrijd. 

Van belang is verder dat Frankrijk in de jaren zestig zeventig niet zonder meer in 
alle opzichten te vergelijken is met Nederland nu. Zo heeft stijging van het welvaartspeil 
en opleidingsniveau distinctie minder doorzichtig gemaakt. In Frankrijk in de jaren zestig 
en zeventig onderscheidde Bourdieu de economische en culturele dimensie als de 
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belangrijkste waarop mensen zich van elkaar onderscheiden, maar dit onderscheid lijkt 
minder belangrijk te zijn geworden. De belangrijkste distincties en barrières die Bourdieu 
beschreef waren cultureel. Het cultureel kapitaal was vooral in handen van de hoger 
opgeleiden die in de culturele sector, overheidsector en het onderwijs werkten. Dit 
culturele kapitaal is door een stijging van het opleidingsniveau, en door allerlei vormen 
van cultuurspreiding in handen gekomen van steeds meer mensen. Hiermee is inflatie 
opgetreden. Nu een hoge opleiding minder exclusief is geworden, is de waarde en de 
exclusieve macht die mensen eraan kunnen ontlenen verminderd. Het streven om 'het 
hoogst mogelijke opleidingsniveau' te behalen is versterkt. Een goede opleiding is steeds 
meer noodzakelijk geworden voor respect en kansen op een goede baan. Tegelijk is een 
hoog opleidingsniveau (G. De Vries 1993) steeds minder toereikend, het biedt slechts 
kansen op een goede baan, maar geen garantie. Géén opleiding betekent uitsluiting van 
maatschappelijke kansen (Beek 1986). 

Het onderscheid cultureel-economisch correspondeerde sterk met het onderscheid 
tussen de overheidssector en het bedrijfsleven. Bourdieus typeringen van mensen 
werkzaam in de commerciële sector en overheidssector zijn in de huidige Nederlandse 
situatie steeds minder te herkennen. De scheiding en het onderscheid tussen het 
bedrijfsleven en de publieke sector worden steeds minder groot. De grenzen tussen beide 
sectoren zijn makkelijker te overschrijden. Door flexibilisering van de arbeid en tijdelijke 
arbeidscontracten wisselen mensen vaker dan voorheen van baan, ook tussen de 
overheidssector en het bedrijfsleven. Dit houdt onder meer verband met privatisering van 
en afslanking overheidsdiensten en uitbesteding aan bedrijven. Hierdoor gaat de cultuur 
binnen die bedrijven meer op die van de overheid lijken. Om zich ten opzichte van 
concurrenten te profileren, leggen bedrijven zich steeds meer ethische codes en 
kwaliteitsnormen op. Bedrijven laten vervolgens door buitenstaanders controleren of zij 
voldoen aan zelf geformuleerde nonnen. Dit brengt een voor het bedrijfsleven ongekende 
bureaucratisering teweeg. Anderzijds is binnen de overheid ook een verzakelijking 
gaande, waarbij overheidsafdelingen opgedragen wordt steeds meer klant- en 
produktgericht te gaan werken.'7 

Behalve het onderscheid tussen cultureel en economisch vermogen lijkt 
hiërarchische distinctie of prestigestrijd in het algemeen minder belangrijk te zijn 
geworden. Voortgaande commercialisering verandert zoals ik in de vorige paragraaf 
schetste de bepalende krachten bij culturele ontwikkelingen. Koopkrachtige 
bevolkingscategorieën hebben een grote macht om hun stempel te drukken op culturele 
ontwikkelingen. De groepen met de koopkracht zijn niet noodzakelijk dezelfde als de 
gevestigde culturele voortrekkers. Jongeren, ouderen of culturele randgroepen kunnen 

17 Het gaal bij de verzakelijking van voorheen publieke domeinen om een internationale ontwikkeling. 
Zie hierover bijvoorbeeld de verschillende bijdragen over Groot-Brittannië in de bundel van Rüssel Keat e.a. 
(1994). 
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bepalend zijn als consumentenmacht indien zij een koopkrachtige vraag 
vertegenwoordigen, hetgeen afhankelijk is van hun aantal en individuele koopkracht. 
Bourdieu heeft, in tegenstelling tot Elias (1939) die op de langere termijn een 
nivelleringstendens constateerde, geen aandacht besteed aan eventuele vermindering van 
hiërarchische distinctie. Vooral voor Nederland lijkt afnemende distinctie van belang. 
Internationaal vergeleken kent ons land gematigde inkomensverschillen (Wilterdink 
1993:7; SCP 1988:106).'8 En niet alleen financieel treedt er in Nederland nivellering op, 
maar ook op het gebied van cultuurdeelname en overige vrijetijdsbesteding. Steeds bestaat 
de tegenstelling tussen tamelijk smalle bevolkingslagen die wel museum, natuurgebied, en 
theater bezoeken en de bredere lagen van de bevolking die er nooit komen. Steeds meer 
mensen doen af en toe aan cultuur en natuur (zie Knuist 1990).'9 

Uit het voorgaande komt naar voren dat het zoeken naar parallellen tussen de 
beschrijvingen uit La distinction en de huidige Nederlandse situatie moeilijker wordt, 
maar wel inzichten oplevert. Hiernaast zijn de hypothesen van dit onderzoek geïnspireerd 
op de civilisatietheorie. Deze theorie is gebaseerd op processen die worden waargenomen 
op de lange termijn. Kenmerkend aan het civilisatieproces bij de maatschappelijke 
bovenlagen was volgens Elias dat de sociale dwang tot zelfbeheersing meeromvattend en 
gelijkmatiger is geworden. Op de lange termijn verliep de verspreiding van deze 
gedragsregulering vooral neerwaarts. Daarnaast constateerde hij ook wel opwaartse 
diffusie, nivellering en rationalisering van gedragsstandaarden. Alhoewel mijn 
onderzoekshypothesen zijn verworpen, zijn niet alle bevindingen in tegenspraak met de 
theorie. Hierna wordt bekeken in hoeverre de theorie voldoet. Kunnen op grond van mijn 
bevindingen en de verwerping van de hypothesen conclusies worden getrokken over de 
bruikbaarheid of geldigheid van de theorieën? 

Het is duidelijk dat ook de civilisatietheorie niet ontworpen en bedoeld is om er 
milieubewustzijn mee te bestuderen en analyseren. Elias besteedde in zijn studie helemaal 
geen aandacht aan de omgang met en de afhankelijkheid van de natuur. Met name 

18 Vanaf eind jaren 1980 tot halverwege de jaren 1990 kenden veel industriële landen een tendens tot 
denivellering. In Nederland startte de denivelleringstendens relatief laat en was gematigd (Wilterdink 1993; 
SCP 1998: 106 e.V.). 

Het onderzoek was vooral gericht op de vraag of consumptiebeperking distinctief werkte en dat bleek 
niet zo. Daarmee is niet veel duidelijk geworden over hedendaags distinctief gedrag op het gebied van 
consumptie. Bourdieu toonde aan dat in Frankrijk van de jaren zestig, zeventig een economische en 
culturele hiërarchie van belang was voor smaakverschillen van hoog tot laag in de samenleving. Die 
ordening in een culturele en economische dimensie moet worden gezien tegen de achtergrond van de 
specifieke situatie in Frankrijk. De achtergrond in Nederland is anders. Bovendien verandert, internationaal, 
onder invloed van de val van het communisme, verder gaande economisering en commercialisering en 
ontideologisering, algemene spreiding en stijging van het opleidingsniveau de maatschappelijke rangorde 
sterk. Hierdoor wordt de ordening in een culturele en economische dimensie veel minder overzichtelijk. Het 
groeiende milieubewustzijn onder ondernemers lijkt dit te bevestigen. Onderzoek naar de onderliggende 
structuren van distinctie is daarom welkom. Omdat distinctie richting geeft aan nieuwe ontwikkelingen op 
consumptiegebied is dit een interessant terrein dat uitzicht werpt op de toekomst. 
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Goudsblom heeft in zijn lange termijnstudie over vuur en beschaving (Goudsblom 1992) 
laten zien dat ecologische regimes opgenomen kunnen worden in de civilisatietheorie. Het 
gebruik van de op de langere termijn gerichte civilisatietheorie kan wel een probleem 
zijn, omdat veel milieuonderzoek betrekking heeft op een korte periode. Vanwege 
fluctuaties laten ontwikkelingen alleen op de langere termijn een duidelijke tendens zien in 
de richting van toe- of afnemende zelfbeheersing. Om een mogelijk proces van 
toenemende terughoudendheid onder consumenten te kunnen constateren zijn gegevens 
over een langere periode nodig. Collega-onderzoeker Schmidt (1995, 1996) heeft over de 
afgelopen eeuwen processen van economisering en ecologisering als civilisatieprocessen 
geanalyseerd. Hij heeft zich hierbij niet geconcentreerd op consumenten. Volgens hem 
kan het proces van 'ecologisering' dat zich de laatste eeuw voltrekt, worden gezien als 
een beschavingsproces dat wordt gekenmerkt door steeds meeromvattende zelfbeheersing. 
Het bewustzijn van de milieuproblematiek, en zeker van milieuproblemen als het 
versterkte broeikaseffect en wereldwijde klimaatverandering, kan tevens worden gezien 
als een weerslag van het bewustzijn van langer wordende ketens van onderlinge 
afhankelijkheid. Ook met een begrip als duurzame ontwikkeling dat steeds meer opgang 
doet worden mensen zich meer bewust van wereldwijde en generatie-overstijgende 
afhankelijkheid. Het besef verspreidt zich dat mensen die aan de andere kant van de 
wereld wonen of die over enkele generaties leven van onze huidige levenswijze 
afhankelijk zijn. Het bewustzijn van toenemende interdependentie, tussen mensen maar 
ook tussen mensen en hun natuurlijke omgeving, betekent een uitbreiding van het 
vooruitdenken en ook een verruiming van de ruimtelijke horizon. Vooral overheid en 
producenten gaan rekening houden met meer schakels van oorzaak en gevolg. 

Me beperkend tot consumptie en milieu, zie ik zowel ontwikkelingen die 
aansluiten bij door Elias geconstateerde tendensen als die ermee in tegenspraak zijn. Een 
toename van het denken aan de voorafgaande ketens van oorzaken en de toekomstige 
ketens van gevolgen (Elias 1982 11:246), is bijvoorbeeld waarneembaar in 
consumentengedrag op het gebied van afval. Mensen zijn zich vooral de laatste tien jaar 
steeds meer bewust geworden dat afval ergens moet blijven en moet worden verwerkt 
nadat zij het hebben weggegooid. Ook zijn zij zich bewust geworden van de herkomst van 
materialen en de eindigheid ervan. Deze verschuiving van hun horizon is niet spontaan 
opgetreden, maar onder sociale druk van regelgeving en voorzieningen. Verandering van 
gedrag, die gedeeltelijk onder sociale druk heeft plaatsgevonden, heeft geleid tot 
verandering van inzichten. Tegenover deze verruiming van de tijdshorizon staat ook een 
tegengestelde tendens. Onder invloed van snel veranderende en uitdijende consumptie is 
het consumptiegedrag in allerlei opzichten impulsiever en individueler geworden. 
Hedendaagse consumptie wordt gekenmerkt door snelle uitbreiding en vervanging. Door 
de snelle opvolging van technieken, zoals op dit moment op het gebied van 
geluidsapparatuur, computers, communicatiemiddelen, hebben consumenten een sterk 
gevoel van tijdgebondenheid en actualiteit. Zij zijn er zich van bewust dat het huidige 
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goederenaanbod en de nieuwste stand van de techniek tijdelijk zijn. Ze staan erbij stil dat 
ze niet ver vooruit kunnen denken en de gevolgen van allerlei vernieuwingen niet kunnen 
overzien. Bij de aankoop van veel goederen of het bepalen van een vakantiebestemming is 
de tijdsoriëntatie juist korter geworden. Mede door de welvaart maken mensen 
vrijblijvender keuzes. Immers, ze kunnen veel keuzes maken en zullen nog veel keuzes 
moeten maken. De inkrimping van de mentale horizon van consumenten en de 
tegengestelde tendens van blikverruiming onder invloed van het milieubewustzijn bestaan 
naast elkaar in deze fase van het civilisatieproces. 

De schakels van oorzaak en gevolg waarmee consumenten rekening houden en de 
terughoudendheid die ze zichzelf opleggen nemen dus zowel toe als af. De 
civilisatietheorie verklaart dit niet direct, maar de bevindingen zijn wel begrijpelijk tegen 
de achtergrond van het civilisatieproces. Mede door het langer worden van de 
interdependentieketens gaan mensen meer en verder vliegen en autorijden. Dat er 
wereldwijde economische en wetenschappelijke samenwerking en culturele uitwisseling 
plaatsvindt en dat vrienden- en werkkringen meer mensen omvatten en 
interdependentieketens een grotere geografische ruimte beslaan, is een voortzetting van 
het civilisatieproces. 

De zelfbeheersing en terughoudendheid die Elias in het civilisatieproces beschreef 
was gunstig voor betrokkenen. (Zij matigden zich ook niet in alle opzichten.) De 
toenemende terughoudendheid in het toepassen van geweld en het rekening houden met 
anderen leverde voordeel op in de samenwerking en concurrentie met anderen. 
Hedendaagse zelfbeheersing in de vorm van consumptiebeperking omwille van het milieu 
levert in de samenwerking en concurrentie met anderen nauwelijks praktisch voordeel of 
statusvoordeel op. Dat terughoudendheid onder consumenten nauwelijks toeneemt is 
daarom vanuit de civilisatietheorie begrijpelijk. 

Ook op een andere manier kan het ontbreken van zelf-opgelegde terughoudendheid 
in consumptie tegen de achtergrond van de civilisatietheorie worden begrepen. Zo wordt 
de laatste jaren milieubewustzijn gekenmerkt door een afnemende hartstocht en een 
toenemende pragmatische, zakelijkheid. Mensen zijn minder geneigd hun consumptie te 
matigen om uiting te geven aan hun betrokkenheid bij de milieuproblematiek; zij kijken 
meer naar de effecten van dat gedrag. Dit kan ook juist begrepen worden als een teken 
van civilisering. Ze houden steeds meer rekening met ketens van oorzaak en gevolg. Het 
is mogelijk om hierbij een parallel te zien tussen de gedragsverandering van 
Middeleeuwse ridders en hedendaagse milieubewuste mensen. In de vroege 
middeleeuwen, onder feodale omstandigheden vochten ridders, zoals Elias beschreef, 
hartstochtelijk zonder eerst de verdere consequenties van hun vechten te overdenken. Ze 
vochten ook uit trouw aan hun heer, of om hun eigen eer. Met de door monopolisering 
van de geweldsmiddelen afnemende functionaliteit van geweld, werd hun gedrag meer 
berekenend en minder gewelddadig. Ook vormen van hevige gevoelsbeleving zoals ascese 
en zelfkastijding pasten binnen de wisselende gevoelshuishouding in de Middeleeuwen, 
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maar verdwijnen erna. Dit ziet Elias ook als een teken van civilisatie (Elias 1982 11:289-
292, 250). Het minder gepassioneerd, en meer op effectiviteit gericht worden van gedrag 
is ook op veel kortere termijn waarneembaar op het gebied van matiging en milieubewust 
gedrag. De behoefte om met matiging een gevoel te beleven en te belijden neemt af. 
Mensen matigen meer met mate en doordachten Mensen gaan wellicht beseffen dat 
matiging in deze tijd niet tot de oplossingen van milieuproblemen leidt, maar dat daarvoor 
andere activiteiten effectiever zijn.20 Nieuwe tijden en sociale omstandigheden vragen 
om aangepast gedrag. Terwijl decennia geleden soberheid een manier was om 
milieubewustzijn te beleven en milieuproblemen aan de kaak te stellen, is dat gedrag 
minder effectief nu milieubewustzijn in breder lagen en kringen is doorgedrongen. 

suggesties voor onderzoek 

Mijn onderzoek concentreerde zich op vrijwillige consumptiebeperking ten behoeve van 
het milieu, en vooral op een recente momentopname daarvan. De bevindingen dat slechts 
een beperkte categorie consumenten zichzelf terughoudendheid oplegt en een grotere 
categorie slechts in bescheiden mate de consumptie voor het milieu aanpast, geven 
aanleiding om in toekomstig onderzoek naar zelf-opgelegde terughoudendheid, consumptie 
en belasting van het milieu het accent te verleggen. Milieubewustzijn speelt geen centrale 
rol in het gedrag van consumenten. In hun persoonlijke, dagelijkse leven nemen mensen 
momenteel niet het voortouw bij de vergroting van de zorg om het milieu en het streven 
naar beperking van milieuschade die door consumptie wordt veroorzaakt. Het ziet ernaar 
uit dat milieuorganisaties, de overheid en het bedrijfsleven hierin een actievere rol spelen. 

Toekomstig onderzoek zou zich daarom niet moeten beperken tot de rol van 
consumenten, maar zich moeten richten op veranderingsprocessen binnen de wijdere 
samenleving. Voortgebouwd zou kunnen worden op onderzoek en theorieën die een 
centrale rol toekennen aan het milieu(bewustzijn) in hedendaagse maatschappelijke 
veranderingsprocessen (Huber 1985; Cramer 1989; Beck 1986, Mol 1995; Schmidt 1995, 
1996, Spaargaren 1997). Ecologiseringstendensen worden dan bij voorkeur beschouwd in 
verhouding tot tendensen van economisering en economische groei. Het onderzoek kan 
zich richten op de vraag binnen welke kringen, lagen of sectoren (of in Elias' termen: in 
welke figuraties) ecologisering de laatste dertig jaar een belangrijke ontwikkeling is 
geweest en of hierin verschuivingen zijn opgetreden. Is het zwaartepunt van 
milieubewustzijn van burgers en milieuorganisaties overgenomen door overheid en 

:0 De volgende aan Elias ontleende formuleringen lijken van toepassing op het eerdere milieubewustzijn 
'Heer ik wil aan uw voeten sterven' en 'het gevaar door de gloed van de hartstocht proberen te bedwingen.' 
en de volgende op het huidige milieubewustzijn 'de omvang van het gevaar kennen en met uiterste 
beheersing en overleg te werk gaan' en 'terughouding betrachten om de ander onmerkbaar maar duurzaam 
met .. gevoelens te 'doordringen' (Elias 1982 II: 289-291). 
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bedrijfsleven? Als geconstateerd wordt dat de vermindering van milieubelasting meer 
plaats vindt door het bedrijfsleven en de overheid dan door consumenten kan in het 
bijzonder worden bestudeerd bij welke segmenten van het bedrijfsleven en van de 
overheid milieubewustzijn een grote rol speelt. Zijn de leveranciers van produkten aan 
consumenten actiever dan producenten van halffabrikaten? Zo ja, is dat vanwege een 
directe druk die uitgaat van kopers of eerder vanwege de druk die uitgaat van 
consumentenorganisaties en winkeliers? Met welke afhankelijkheden heeft dat te maken? 
Zijn bij het reduceren van milieubelasting door producenten vooral kostenoverwegingen 
en de regelgeving door de overheid bepalend? Hoe belangrijk is de rol van concurrentie? 
Wie hebben daarin een hoofdrol? Ook binnen de overheid is er meer aandacht voor milieu 
dan onder consumenten. Het zou de moeite waard zijn dit te onderzoeken en te kijken met 
welke machtsverhoudingen dat te maken heeft. Dergelijk onderzoek zou zicht geven op de 
voortgang van het proces waarbij in de samenleving toenemend belang wordt gehecht aan 
het milieu. 

In Nederland wordt er vanuit de algemene sociologie weinig onderzoek uitgevoerd 
naar milieuproblemen en milieurelevant gedrag. Onderzoek naar de fysieke 
omstandigheden en de menselijke perceptie ervan kan verder worden ontwikkeld binnen 
de algemene sociologie en ook binnen de civilisatiesociologie.21 Door het nastreven van 
een grotere historische diepte kan dat onderzoek zich onderscheiden van veel 
milieuonderzoek en zijn beperkingen. Met de geschiedenis en voortgang van de aandacht 
voor het milieu en van het milieuonderzoek wordt het steeds beter mogelijk recht te doen 
aan de historische dimensie. 

Ook in de toekomst blijft de vraag welke bijdrage consumenten leveren aan de 
zorg om het milieu aandacht verdienen. Over enkele decennia beschouwd is er, ondanks 
fluctuaties, een stijgende lijn te zien in het milieubewustzijn onder de bevolking. De 
terreinen waarop en de opzichten waarin consumenten rekening zijn gaan houden met het 
milieu zijn in aantal toegenomen. Ze letten bij de aanschaf van apparaten meer op het 
elektriciteitsverbruik en houden ook bij het kopen van enkele andere produkten meer 
rekening met het milieu dan ze tien jaar geleden deden. In verhouding, afgezet tegen hun 
gehele consumptiepakket, zijn ze (gemiddeld) vaker rekening gaan houden met het milieu. 
En ook het aantal consumenten dat op een of andere manier rekening houdt met het 
milieu is gegroeid. Dat neemt niet weg dat de milieu-onvriendelijke consumptie, zoals 
autorijden en het maken van vliegreizen, waarbij ze geen rekening houden met het milieu 
ook toeneemt. Interessant is de vraag welke veranderende bijdrage consumenten hebben 
geleverd en nu leveren aan de waardering van de zorg om het milieu en de natuur? 
Onderzocht kan worden welke terreinen en in welke opzichten terughoudendheid onder 
consumenten toe- en in welke opzichten juist afneemt. Het onderzoek zou zich niet alleen 
moeten richten op matiging, maar ook op aanpassing van consumptie als manier om te 

Voortbouwend op werk van Goudsblom 1992, 1997, Schmidt 1996, Spier 1996, Swabe 1999. 
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streven naar de vermindering van milieubelasting. 
Aandacht is ook welkom voor de opleving van aan milieubewustzijn verwante, 

nieuwe gevoeligheden. Het toenemende milieubewustzijn wordt ook wel gezien als een 
nieuwe gevoeligheid (cf. Blomert 1991), zoals die er ook is tegenover de aantasting van 
dierenwelzijn. Deze gevoeligheid uit zich in de weerstand tegen de jacht en bio-industrie 
en in het toenemend vegetarisme (cf De Roo 1992, Swabe 1997). Interessant zou zijn de 
veranderingen te onderzoeken in de waarden, gevoelens die het milieubewustzijn van 
mensen voeden. Minder gaat het wellicht om anti-technologische of maatschappijkritische 
gevoelens (cf. Cramer 1989) en meer om andere gevoelens van onbehagen of onveiligheid 
en het streven naar gezondheid of naar maatschappelijke idealen. Op verschillende 
manieren is naar voren gekomen dat er onder consumenten een gevoeligheid is voor 
milieuproblemen. Een beperkte categorie probeert 'bewust te consumeren' en rekening te 
houden met het milieu. Een aanzienlijke categorie vindt matiging vanwege het milieu in 
zijn algemeenheid een nastrevenswaardig ideaal. Weliswaar neemt het milieubewustzijn 
zoals dat in opiniepeilingen wordt gemeten momenteel enigszins af, maar op de langere 
termijn van dertig jaar of een eeuw is het toegenomen en zelfs zijn nu meer mensen 
milieubewust dan tien jaar geleden. Deze nieuwe gevoeligheid kan een voorbode zijn voor 
gedragsverandering, zoals dat bij roken in enkele decennia ook is opgetreden. Mogelijk is 
er een ontwikkeling gaande van wat we milieubeschaving zouden kunnen noemen, die 
zich nu vooral onder producenten voltrekt en getrokken wordt door milieuorganisaties en 
overheid, en breekt de fase waarin consumenten hun consumptie aanpassen en matigen 
pas op de langere termijn aan, als de andere partijen hun bijdrage hebben geleverd en de 
noodzaak van matiging algemener wordt erkend. 
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