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Epiloog. Reflecties op het onderzoek 

1 Aanleiding tot een terugblik 

Mijn onderzoek is in 1991 gestart. Nu de laatste punt wordt gezet is het acht jaar later. 
Ondertussen zijn allerlei omstandigheden gewijzigd. Dat stelt me in de gelegenheid om 
stil te staan bij de omstandigheden waaronder het onderzoek achtereenvolgens is 
geformuleerd, vormgegeven, uitgevoerd en verslagen. Door de maatschappelijke en 
wetenschappelijke ontwikkelingen kan ik de omstandigheden onderscheiden waaronder het 
onderzoek vorm kreeg, omstandigheden die ik voorheen als vanzelfsprekend beschouwde. 

Het voorstel 'Voorwaarden voor een moraal van versobering' (Schmidt 1990) voor 
onder meer het hier gerapporteerde onderzoek, is geformuleerd op een tijdstip dat het 
milieubewustzijn onder de bevolking en bij de overheid heel sterk was en toenam; er 
heerste een milieubewust optimisme. Van de omstandigheden word ik me bewust, omdat 
het milieubewustzijn nu minder is geworden en minder prioriteit heeft gekregen bij de 
bevolking en de regering. De explosieve groei van natuur- en milieu-organisaties eind 
jaren tachtig beginjaren negentig is tot staan gekomen. Het onderzoeksvoorstel werd 
geschreven in de periode nadat vijf Nederlandse ministeries het eerste Nationaal 
Milieubeleidsplan hadden opgesteld en aangenomen en als uitvloeisel hiervan het 
Nationaal Onderzoekprogramma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering in 
het leven was geroepen. 

Door de veranderingen die sindsdien zijn opgetreden ontstaat nu de gelegenheid 
om achteraf en dus in zekere mate van buitenaf op die omstandigheden terug te kijken en 
na te gaan in hoeverre deze bepalend zijn geweest voor de vraagstelling, hypothesen en 
daarmee de bevindingen van mijn onderzoek. Naast fluctuaties in het milieubesef in de 
samenleving en binnen de overheid, zijn er belangrijke ontwikkelingen op kennisgebied. 
Internationaal en in Nederland is meer inzicht ontstaan in de stand van kennis over het 
wereldwijde klimaatprobleem, de onzekerheden waarmee liet omgeven is en de mogelijke 
maatregelen die ertegen kunnen worden getroffen. Zo is er in een Nederlands 
Kameronderzoek in 1996 tevens discussie gevoerd over de verhouding tussen wetenschap 
en beleid op het gebied van klimaatverandering. Hierdoor kan ik de eventuele 
betrekkelijkheid en tijdgebondendheid van de vraagstelling, de aanpak of de bevindingen 
beter beschouwen. Ik kan nu bekijken in hoeverre de vraagstelling en hypothesen 
Produkten zijn van hun tijd. 

Mijn onderzoek is, zoals in deze epiloog wordt betoogd in verschillende opzichten 
beperkt en tijdgebonden. Het is een voortbrengsel van een maatschappelijke situatie en 
stand van kennis en komt voort uit de sociale wetenschappen en weer een stroming 
daarbinnen. Het onderzoek heeft echter ook een dubbele doelstelling. Het onderzoek had 
tot doel kennis te vergaren die niet alleen zou bijdragen aan de sociale wetenschap, maar 
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ook aan de oplossing van milieuproblemen. Bij dat onderscheid tussen die twee 
doelstellingen, wetenschappelijk en maatschappelijk, heb ik in het proefschrift niet 
stilgestaan. In dit nawoord probeer ik die beide doelstellingen van mijn onderzoek en de 
invloed die het heeft gehad op het onderzoek uit elkaar te halen. Ik kijk in hoeverre de 
beide perspectieven bepalend zijn geweest voor onder meer de vraagstelling, de 
afbakening ervan en de aanpak. In de volgende paragraaf schets ik de achtergronden van 
de klimaatproblematiek als onderzoeks- en beleidsprobleem en in de paragraaf erna de 
wijze waarop het onderzoekprogramma van invloed is geweest op de afbakening. 

2 Achtergronden van de klimaatproblematiek in Nederland 

Het centrale onderwerp van het onderzoekprogramma dat dit onderzoek mede-financierde 
en mede de afbakening van mijn onderzoek bepaalde is de wereldwijde 
klimaatverandering. De laatste jaren (tijdens en na de uitvoering van mijn onderzoek) is 
meer en meer duidelijk en openbaar geworden hoe het klimaatprobleem op de agenda is 
gekomen binnen het Nederlands onderzoek en beleid. Wereldwijd en binnen Nederland is 
het al of niet bestaan van het versterkte broeikas-effect onderwerp van voortdurend debat. 
De onzekerheden worden steeds openlijker onderkend. De vraag wat de betekenis is van 
de onzekerheden en wat de verhouding is tussen wetenschap en politiek kwamen onder 
meer in een kameronderzoek in 1996 aan de orde. Er zijn ook onderzoeken gedaan naar 
de beleidsprocessen (zie voor een overzicht Jäger 1996). Deze nieuwe kennissituatie 
maakt het mogelijk gedistantieerder en met meer overzicht op mijn onderzoek terug te 
blikken. 

De geschiedenis van klimaatonderzoek en -beleid toont een voorgeschiedenis vanaf 
eindjaren vijftig. Vanaf het internationale geo-fysische jaar 1957-1958 startte 
interdisciplinaire, internationale samenwerking en peer review op het gebied van 
onderzoek over atmosferische kooldioxyde-concentraties. Hierdoor waren midden jaren 
zeventig al data-reeksen over een periode van twintig jaar beschikbaar die een stijging van 
het kooldioxyde-gehalte toonden. De VN conferentie over de menselijke omgeving in 
1972 naar aanleiding van het Rapport aan de Club van Rome had de aandacht gevraagd 
voor wereldwijde milieuproblemen. Sinds 1972 was daardoor het gevoel van nationale 
verantwoordelijkheid voor het milieu gegroeid. In 1979 waarschuwde de National 
Academy of Sciences voor het eerst in het internationaal georiënteerde 
natuurwetenschappelijk onderzoek voor mondiale temperatuurstijging. De Wereld 
Meteorologische Organisatie vond de aanwijzingen over stijgende kooldioxyde-
concentraties en klimaatverandering voldoende om dat jaar een Wereld Klimaat 
Conferentie te organiseren. Hier waren vooral wetenschappers aanwezig; de conferentie 
trok niet veel politieke aandacht (Jäger & O'Riordan 1996:12-14). 

Vervolgens bepaalde internationale beleidsvorming sterk de probleemstelling en het 
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vervolgtraject van onderzoek naar klimaatverandering. In 1979 startten drie organisaties 
van de Verenigde Naties het World Climate Programme, een natuurwetenschappelijk 
onderzoekprogramma. In 1980, 1983 en 1985 hielden zij in het Oostenrijkse Villach 
conferenties. Bij de derde conferentie werd antropogene klimaatverandering op de 
politieke agenda geschoven (ibid). In 1986 werd ook van wetenschappelijk zijde, door de 
International Council of Scientific Unions, een International Geosphere-biosphere 
Programme opgericht. Zowel het Wereldklimaatprogramma als het Internationaal 
geosfeer-biosfeerprogramma zijn programma-organisaties die adviseren over prioritering 
van onderzoek, maar zelf niet financieren (Schneider 1994). In 1987 verscheen het 
Brundlandt-rapport dat met het begrip 'duurzame ontwikkeling' het mondiale karakter van 
afhankelijkheden en milieuproblemen benadrukte. Tijdens een hearing van de Brundlandt-
commissie bood Canada aan in 1988 een conferentie te organiseren en te sponsoren over 
de veranderende atmosfeer. De Canadese overheid wilde hiermee een brug slaan tussen 
wetenschap en beleid. Deze conferentie, waar deelnemers op persoonlijke titel en niet als 
afgevaardigde waren, heeft een grote rol gespeeld in het bevorderen van de internationale 
bewustwording. Er waren wereldwijde aanbevelingen gedaan (Jäger & O'Riordan 
1996:18). 

De brug tussen wetenschap en beleid kwam daadwerkelijk tot stand in het 
Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)1 dat de Verenigde Naties in 1988, 
enkele maanden na Toronto oprichtte. Dit panel met in totaal 2000 vertegenwoordigers uit 
96 landen heeft een werkgroep die natuurwetenschappelijk bewijs over klimaatverandering 
beoordeelt, een tweede die effecten van klimaatverandering beoordeelt en een derde die 
oplossingsstrategieën ter bestrijding van klimaatverandering formuleert. Enerzijds stelt 
men binnen het panel wetenschappelijk vast of een versterkt broeikas-effect 
klimaatverandering veroorzaakt en wat de effecten van klimaatverandering zijn, anderzijds 
wordt uit voorzorg wetenschappelijk en politiek bedongen welke maatregelen kunnen 
worden genomen. Het IPCC heeft een monopoliepositie als adviserend lichaam op het 
gebied van klimaatonderzoek. In het tweede jaar na de oprichting in 1990 bracht het 
IPCC aan de VN een eerste rapport uit, waarin met tamelijk grote zekerheid het door 
mensen versterkte broeikaseffect naar voren werd geschoven (Jäger 1996:15). In het 
Nederlands Kameronderzoek is later, in 1996, verwondering uitgesproken over het tempo 
waarin het IPCC al in 1990 zijn eerste rapportage had uitgebracht. Dit was voor de 
kamercommissieleden aanleiding om te twijfelen aan de wetenschappelijk 
onafhankelijkheid en integriteit van het IPCC.2 De grote zekerheid waarmee de eerste 
werkgroep van het IPCC melding had gedaan van klimaatverandering gaf het broeikas
effect nog meer voorrang op de politieke agenda, reeds voor de onderhandeling voor het 

' Het IPCC is een samengaan van het milieuprogramma van de VN en van de Wereld Meteorologische 
Organisatie. 

2 Kameronderzoek Klimaatverandering. Gesprekken. Den Haag, Sdu Uitgevers 24 695, nr.4: p.259. 
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Klimaatverdrag begonnen (Jäger 1996:15).3 In 1990 werd ook een internationale 
onderzoekstructuur op het gebied van klimaatproblematiek opgericht voor de sociale 
wetenschappen. Dit Human Dimensions of Global Environmental Change Programme had 
een gelijksoortige opzet als het reeds bestaande natuurwetenschappelijke programma 
(Schneider 1994:5). 

In 1990 startte ook Nederland een eigen onderzoekprogramma naar mondiale 
klimaatverandering en luchtverontreiniging. De Nederlandse overheid had in het Nationale 
Milieubeleidsplan van 1989 klimaatverandering genoemd als eerste thema dat ze met 
milieubeleid zou proberen te bestrijden.4 De Nederlandse regering streefde ernaar tot de 
voorvechters van het milieu en het klimaat te behoren in de internationale politiek en 
wetenschap. De overheid zette in op het milieuprobleem van het versterkte broeikaseffect 
en riep daaromheen een wetenschaps- en beleidsproject in het leven. Het enorme 
Nederlandse Nationale Onderzoek Programma over Mondiale Klimaatverandering en 
Luchtverontreiniging (I en II) en het NMP en zijn opvolgers zijn hiervan de 
voortbrengselen. Met een eerste fase van dit Nederlandse programma voor 68 miljoen 
gulden en een tweede fase voor 45 miljoen gulden, nam ons land volop deel aan het 
mondiaal onderzoekprogramma (Schneider 1994). Niet alleen Nederland heeft zich een 
tijd als voortrekker gezien in het klimaatbeleid, ook Duitsland, Groot-Brittannië, 
Noorwegen en Denemarken hebben gedacht een vooraanstaande rol te spelen. Deze 
claims geven de internationale concurrentie weer die wordt ervaren op het gebied van 
klimaatbeleid en -onderzoek. Die competitie bevordert en vergroot de activiteit op 
klimaatgebied in de verschillende landen.5 

3 Werkgroep 1 zou meer aanzien en succes hebben dan de andere werkgroepen, onder meer omdat deze 
werkgroep natuurwetenschappelijk is en er binnen de natuurwetenschappen meer discipline en een sterker 
streven naar consensus heerst dan binnen de sociale wetenschappen (Jäger 1996:16). 

4 Andere thema's waren; verzuring, eutrofiëring, diffusie van giftige stoffen, afvalverwijdering, geluids-
en stankoverlast, verdroging, verspilling van grondstoffen (VROM 1989:23-27). 

5 In het rapport Programma in hoofdlijnen tweede fase 1995-2000 schetsen de coördinatoren van het 
NOP dat de Nederlandse overheid, na erkenning van het milieuprobleem in diverse internationale kaders, 
besloot (zie NMP) om met een Nederlands onderzoekprogramma een bijdrage te leveren aan het internatio
nale klimaatonderzoek (Schneider 1994:iii). Een nationaal onderzoekprogramma zou onder meer onontbeer
lijk zijn ter ondersteuning van de Nederlandse voortrekkersrol in het internationale klimaatoverleg (ibid:iv). 
Dat de initiators uit zijn op erkenning blijkt uit de trotse vermelding dat het Nederlandse programma in een 
gehoor van het Amerikaanse congres als goed voorbeeld werd genoemd (ibid: 1). Nederland is niet het enige 
land dat meent in een bepaald opzicht voorop te lopen wat betreft klinmaatbeleid of -onderzoek. Zo 
beschouwt Groot-Brittannië, voorzitter van de eerste werkgroep van het IPCC, zich als vooraanstaand op het 
gebied van natuurwetenschappelijk klimaatonderzoek; het land geeft het meest uit aan onderzoek naar 
mondiale klimaatverandering (Climate Change. The UK Programme 1994:63).(United Kingdom's Report 
under the Framework Convention on Climate Change, London HMSO.) Duitsland beschouwt zich ook een 
internationale leider en voorloper op het gebied van klimaatbeleid; het land had al in 1987 een gemengde 
wetenschappelijke-politieke enquêtecommissie over de aardatmosfeer en legde zeer snel vergaande 
reductiedoelstellingen wat betreft broeikasgassen voor 2005 vast. Ook heeft Duitsland zich na 1992 bemoeid 
met het vervolgproces op Rio en organiseerde Duitsland in Berlijn in 1995 de partijenconferentie waarop 
afspraken uit Rio werden uitgewerkt en bekrachtigd (Breuermann & Jäger 1996). Noorwegen heeft eveneens 
het idee een voortrekker te zijn op het gebied van klimaatbeleid. De Noorse regering zou op een enigszins 
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In 1990 ging de politiek ook wereldwijd verder met de klimaatproblematiek. Kort 
na de tweede klimaatconferentie in 1990 begon het Algemene Assemblee van de 
Verenigde Naties met de voorbereiding van het, in Rio te ondertekenen, klimaatverdrag. 
In 1992 werd op deze wereldconferentie over de Human Environment van de Verenigde 
Naties een klimaatverdrag gesloten. Besloten werd het voorzorgbeginsel (the 
precautionary principle) als uitgangspunt te nemen en de uitstoot van broeikasgassen in 
2000 te stabiliseren op het niveau van 1990. Als uitvloeisel van de wereldconferentie in 
1992 verscheen in 1995 de voorlopige versie van het tweede integrale rapport van het 
IPCC. Dit rapport was een ondersteuning van de onderhandelingen op de 
partijenconferentie in Berlijn in 1995. 

Rondom het tweede IPCC-rapport is veel discussie geweest, in Nederland en 
wereldwijd in tijdschriften en dagbladen. Er ontstond onder meer veel discussie tussen 
klimaatonderzoekers en geologen. In de Verenigde Staten en ook in Nederland stonden 
kritische wetenschappers op die het bestaan van het broeikaseffect aanvechten. 
Deelnemers aan onderzoek dat in het kader van de klimaatproblematiek wordt 
gefinancierd zouden de risico's van klimaatverandering benadrukken. Onderzoekers 
daarbuiten zouden de onzekerheid van het bestaan van het broeikaseffect beklemtonen en 
de aanname van het broeikaseffect afdoen als een geloof of ideologie. Er klonken geluiden 
als zouden wetenschappers te veel kritiekloos uitvoeren wat politici hen opdroegen 
(Biesboer 1996). 

In het Nederlandse kameronderzoek in 1996 kwamen de procedures van het IPCC 
uitvoerig aan de orde. Enerzijds werd geconstateerd dat bijna alle informatie over de 
klimaatproblematiek afkomstig was van het IPCC en anderzijds dat er zoveel commotie 
was over de werkwijze. Dat vormde aanleiding om aandacht te besteden aan de 
ontstaansgeschiedenis van de rapporten van het IPCC. Ook voor de achtergrond van mijn 
onderzoek is de procedure van belang. De procedure van de wetenschappelijke 
beoordeling is dat elk hoofdstuk dat wordt geschreven door een team vakspecialisten aan 
een team van een ander hoofdstuk wordt voorgelegd. In een tweede wetenschappelijke 
beoordelingsronde stellen deskundigen uit iedere lidstaat van de Verenigde Naties een 
nationaal gecoördineerd beoordelingsrapport op van de wetenschappelijke inhoud. Uit 
Nederland hebben 40 wetenschappers het voorlopige rapport beoordeeld. Van het in 1996 
verschenen rapport was in 1995 een tweede, voorlopige rapport voorgelegd aan de 

activistische manier pogen invloed uit te oefenen op de klimaatonderhandelingen en -voorbereidingen en 
daarbij wellicht de Noorse invloed overschatten (Sydnes 1996). Op het gebied van klimaatbeleid ervaren 
regeringen internationale competitie waarbij er verschillende inschattingen zijn van posities. Het lijkt erop 
dat kleine landen vanwege hun verregaande ideeën op bepaalde terreinen vaker denken een voorhoederol te 
vervullen en daarbij hun internationale invloed overschatten. Volgens de Nederlandse geleerde Böttcher 
heeft Nederland onterecht het idee dat het voorop loopt (Kamercommissie 1996 gesprekken: 235). 
Nederland zou samen met Duitsland en Denemarken gidsland willen zijn. Volgens hem loopt Duitsland wel 
voorop. Nederland wil vooral voorop lopen wat betreft te nemen maatregelen. Enkele jaren geleden maakte 
de regering bekend dat Nederland niet langer 'gidsland' wilde zijn wat betreft klimaatbeleid. 
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wetenschappelijke commissie van de IPCC. De wetenschappelijke teams schrijven ook een 
voorlopige samenvatting van het rapport voor beleidmakers (Kameronderzoek 1995a:78). 

Na de wetenschappelijke beoordeling volgt de vaststelling van de definitieve 
samenvatting voor beleidmakers. Deze vaststelling gebeurt via consensusvorming. De 
samenvatting wordt regel voor regel voorgelegd aan een algemene vergadering van 
nationale afgevaardigden met onderzoekers. Terwijl de onderzoekers vooral staan op 
wetenschappelijke nauwkeurigheid en juistheid, weegt voor de politici de toon zeer zwaar. 
Bij deze gedetailleerde bespreking wordt ter plekke of in de wandelgangen invloed 
uitgeoefend door bijvoorbeeld milieuorganisaties en lobby-groepen uit de energie-wereld 
(cf. Arts 1998). De bevindingen veranderen hierdoor niet, maar de toon waarop 
conclusies worden verwoord kan wel milder worden onder invloed van belanghebbenden 
uit de energie-wereld. Er treedt een zekere filtering of selectiviteit op in de conclusies 
(ibid: 79). Vertegenwoordigers van olieproducerende en -exporterende landen zouden 
bovendien druk uitgeoefend hebben om de onzekerheid over het versterkte broeikas-effect 
in de formulering te benadrukken. Door deze inspraakprocedure, waarbij beleidmakers 
worden betrokken, bestaat er brede ondersteuning voor de conclusies en die is van belang 
met het oog op beleid. 

De klimaatproblematiek is in enkele opzichten een uitzonderlijk beleids- en 
onderzoeksprobleem (cf. Jäger & O'Riordan 1996:6). Bijzonder aan de 
klimaatproblematiek is de grote complexiteit en onzekerheid. Deskundigen van allerlei 
disciplines zijn bij de bestudering van klimaatverandering betrokken. Door de 
complexiteit heeft niemand deskundigheid over het geheel en niemand het overzicht. De 
onzekerheid wordt erkend en is niet op korte termijn weg te nemen. De 
klimaatproblematiek kan niet los worden gezien van andere beleidskwesties. Niet alleen 
rondom de klimaatproblematiek vindt veel politieke en wetenschappelijke bundeling van 
krachten plaats, ook over de ozonproblematiek bestaat een onderzoekprogramma. Er 
waren al vaker grote gebundelde beleids- en onderzoeksinspanningen, zoals die gericht op 
de uitputting van grondstoffen, op kernenergie en op verzuring. Bij onderzoek naar de 
ozonproblematiek vindt, anders dan bij klimaatonderzoek, de samenvatting van de 
rapporten door de onderzoekers zelf plaats en niet door nationale afgevaardigden. Ook 
vertonen de wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen rondom het 
milieuprobleem van de wereldwijde klimaatverandering en dat van 'zure regen' veel 
overeenkomsten. Op het gebied van verzuring heeft Nederland ook een grote 
eensgezindheid aan de dag gelegd. Onderzoekers van 30 Nederlandse onderzoeksinstituten 
hebben samengewerkt in een groot interdisciplinair verband. Bij de financiering van het 
onderzoek naar verzuring is niet zozeer voorrang gegeven aan de beste onderzoekers, 
maar aan de onderzoekers die tot samenwerking bereid waren en van een 
gemeenschappelijke probleemdefinitie uit wilden gaan (Hajer 1995:214-234). 

Over de verhouding en taakverdeling tussen de politiek en wetenschap boog zich in 
1996 ook de tijdelijke kamercommissie. Wetenschappers gaven aan kamerleden hun visie 
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op de grenzen van het wetenschappelijke en politieke domein. Door verschillende soorten 
wetenschappers te horen konden de politici zich een 'eigen' mening vormen. Zoals ook de 
socioloog Beek uitvoerig heeft betoogd wordt de rol van de wetenschap bij de bepaling 
van milieuproblemen steeds groter (Beek 1986). Wetenschappers en politici weten daar 
niet altijd goed raad mee. In het Nederlandse kameronderzoek lieten de politici door 
deskundigen de complexe kennis ontsluiten. De politici werden voorgelicht over de 
onzekerheden rondom de klimaatproblematiek. Ze lieten zich, ironisch genoeg, door 
wetenschappers adviseren over de wijze waarop de politiek zou kunnen handelen bij 
natuurwetenschappelijke onzekerheid.6 Door vragen te stellen aan wetenschappers en met 
hen van gedachten te wisselen probeerden de politici zich een visie te vormen over de 
taakverdeling tussen politiek en wetenschap bij de klimaatproblematiek. 

Uit deze schets v/ordt duidelijk dat de klimaatproblematiek niet door een acute 
fysieke bedreiging een belangrijk onderzoeks- en beleidsonderwerp is geworden. Het zijn 
eerder fysieke risico's of bedreigingen op langere termijn en internationale concurrentie 
op beleids- en onderzoeksgebied die hieraan hebben bijgedragen. Alle milieuproblemen 
kennen een wetenschappelijke component, daarin is de klimaatproblematiek niet uniek, 
maar doordat de problematiek uitgesproken complex en onzeker is wordt de rol van 
wetenschappers erg groot. De keuze hoeveel en welke actie wordt ondernomen op basis 
van die natuurwetenschappelijke onzekerheid, ligt bij de politiek. Op de conferentie van 
de Verenigde Naties in Rio in 1992 is gekozen voor het voorzorgsprincipe. Dit dringt 
langzaam in het beleid van alle VN-lidstaten door. Uit voorzorg, om mogelijk 
onomkeerbare, nadelige gevolgen te voorkomen, worden nu maatregelen genomen. 
Hierbij worden vooral maatregelen getroffen die ook anderszins gunstig geacht worden. 
Natuurwetenschappelijk gezien is de klimaatproblematiek onzeker, en die onzekerheid 
wordt door de politiek ook in Nederland steeds meer onderkend. Het klimaatprobleem is 
daarmee de laatste jaren veranderd van een verondersteld probleem naar een mogelijk 
probleem. De strijd om erkenning van de problematiek en onderzoeksgelden duurt voort. 

3 Sociale achtergronden van de vraagstelling, hypothesen en definities 

Het Nederlandse klimaatprogramma is één van de factoren die de keuze en afbakening 
van de vraagstelling en aanpak hebben bepaald. In deze paragraaf doorloop ik 

6 Deze paradox wordt ook geconstateerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) die milieuproblemen ziet als risico's die onzeker zijn en die gestoeld zijn op normatieve keuzen over 
te behouden ecologische en economische waarden. 'Het vergaren van wetenschappelijke kennis vormt de 
basis voor de identificatie van milieuproblemen. De voortschrijdende kennis op het gebied van ecologie 
heeft de mensheid attent gemaakt op voorheen onbekende en onvermoede problemen. Tegelijkertijd is het 
ook de wetenschap die haar eigen produkten relativeert. Immers, ook de onzekerheid over de relatie tussen 
milieu en economie wordt gevoed door de wetenschap' (WRR 1994:7). 
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chronologisch het onderzoeksproces en wijs naast de invloed van het klimaatprogramma, 
de invloed op mijn onderzoek aan van onder meer sociaal-wetenschappelijke theorieën en 
heersende ideeën over ongewenste en gewenste maatschappelijke omstandigheden. In 
verband met de verkennende aard van het onderzoek is de vraagstelling in de loop van het 
onderzoek uitgewerkt. Zo heb ik niet vooraf vastgelegd op welke gebieden ik 
terughoudendheid verwachtte. Ik wil de problemen die ik heb gehad met de afbakening 
ook hier behandelen. Zonder dat ik me daarvan ten volle bewust was is de vraagstelling 
enigszins verschoven. Ik ga na onder invloed van welke factoren dat is gebeurd. Ik had 
evenmin vooraf bepaald welke definitie van matiging of terughoudendheid ten behoeve 
van het milieu ik zou volgen, bijvoorbeeld die van de onderzochten of van 
natuurwetenschappers. Van de verschillende naast elkaar gebruikte definities en 
classificaties ga ik de achtergrond en herkomst na. De verschuiving van de vraagstelling 
en het gebruik van verschillende definities en classificaties hebben niet alleen te maken 
met het verkennende karakter van het onderzoek, maar ook met de dubbele, namelijk 
wetenschappelijke en maatschappelijke doelstelling van het onderzoek. 

De algemene vraag over matiging ofwel vrijwillige terughoudendheid in 
consumptie kwam aanvankelijk vooral voort uit een sociologische gedachtengang. Uit 
sociaal-wetenschappelijke theorieën en bevindingen was de veronderstelling afgeleid dat 
terughoudendheid een kenmerk was van een bepaald fragment van de hogere klassen: 
vooral de hoger opgeleiden. Het uitgangspunt was dat zij meer dan anderen en in 
toenemende mate geneigd zouden zijn om bij hun handelen, onder meer op het gebied van 
consumptie, na te denken en rekening te houden met gevolgen op langere termijn. De 
vraagstelling en de hypothesen waren vooral sociologisch bepaald. Sociologen maken zelf 
deel uit van de cultureel gerichte hoger opgeleiden op wie de veronderstelling van 
toepassing is. De hypothese weerspiegelt behalve een sociologische gedachte ook het 
maatschappijbeeld en zelfbeeld van deze cultureel georiënteerde vooraanstaande groep. 
Volgens hun zelfbeeld behoren ze tot een milieubewuste, enigszins sober levende groep 
voor wie materialisme minder belangrijk is en die een enigszins kritische houding hebben 
tegen overconsumptie. 

In een eerste fase van het onderzoek bestudeerde ik de sociologische vraag aan de 
hand van de neergang van het roken in Nederland gedurende de laatste decennia. 
Rookgedrag is als casus gekozen vanwege het vermoeden dat de hypothese hierbij zou 
opgaan dat de hogere strata zich meer dan anderen terughoudendheid oplegden in hun 
consumptie. Verondersteld werd verder dat die zelfbeperking zich van hoog naar laag 
over de maatschappij verspreid had en distinctie hierbij latent een rol had gespeeld. 
Daarnaast was voor rookgedrag gekozen vanwege de beschikbaarheid van longitudinale 
gegevens. Ik onderzocht navolging van de terughoudendheid in verband met status en 
gebruikte daarbij de beschikbare sociologische (demografische) categorieën (inkomen en 
opleiding). 

Vervolgens onderzocht ik of de bij het roken aangetroffen terughoudendheid ook 

220 



optrad bij andere consumptie. Eerst ben ik in statistisch materiaal van het CBS over 
consumptiepatronen op zoek gegaan naar terughoudendheid door hoger opgeleiden. De 
CBS-gegevens gaven een overzicht van bestedingen aan verschillende consumptie
onderdelen. Gezocht werd naar terreinen waarop hoger opgeleiden matiger consumeerden 
dan anderen met het zelfde inkomensniveau. De CBS-gegevens bevatten wel informatie 
over geld dat huishoudens besteedden aan verschillende consumptieonderdelen, maar niet 
over hoeveelheden. Het bleek op grond van deze gegevens niet mogelijk terreinen te 
bepalen waarop hoger opgeleiden terughoudender consumeerden dan lager opgeleiden. 
Omdat deze onmogelijkheid mede toe te schrijven was aan de kenmerken van de 
beschikbare gegevens, werd besloten van verdere analyse van deze gegevens af te zien. Ik 
zou op kleinschaligere manier (via interviews) gaan onderzoeken op welke terreinen hoger 
opgeleiden terughoudend consumeren. 

In de interviews met consumenten uit de hogere statusgroepen richtte ik me in de 
eerste plaats op sociologische vragen en veronderstellingen. Ik onderzocht op welke 
manier matiging voor de ondervraagden verband hield met status. Op open wijze 
verkende ik of, hoe en op welke terreinen de ondervraagden hun consumptie matigden. Ik 
hield mijn ogen open voor beperking van het consumptie-volume, vooral van consumptie 
die op langere termijn nadelige gevolgen vooral het milieu zou hebben. Ook luisterde ik 
of ondervraagden een voorkeur hadden voor weinig consumptie van goede kwaliteit in 
plaats van veel. Deze gerichtheid was vooral op sociologische veronderstellingen 
gebaseerd (Schmidt 1990). Ik ging ook na in hoeverre er in het consumptiegedrag 
kenmerken van een beschavingsproces te herkennen waren. De veelal hoger opgeleide 
ondervraagden bleken in bepaalde opzichten terughoudend te consumeren door controle 
uit te oefenen over hun consumptie en rekening te houden met de gevolgen op langere 
termijn. De interviews gaven eerder de indruk van een door matiging en zelf-opgelegde 
terughoudendheid gekenmerkte houding tegenover consumptie, dan een duidelijk beeld 
van daadwerkelijke grote consumptiebeperking onder hoger opgeleiden. Verder verkende 
ik welke distinctiestrijd er zich rondom matiging en milieubewustzijn afspeelde en met 
welke middelen die distinctiestrijd geleverd werd. Ik probeerde na te gaan volgens welk 
patroon (milieubewuste) matiging werd nagevolgd. Waren geïnterviewden terughoudend 
in hun consumptie in navolging van anderen uit de hogere statusgroepen of van andere 
pioniers? Ik maakte gebruik van sociologische classificaties door huishoudens uit de 
hogere inkomensgroepen, veelal hoger opgeleide mensen te interviewen en hun sociale 
achtergronden in de analyse te betrekken. 

Bij de afbakening en uitwerking van de sociologische vraag liet ik me beïnvloeden 
door het beleidskader waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt: het onderzoekprogramma 
over mondiale klimaatverandering. De bedoeling was immers met de sociologische vraag 
tevens een mogelijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem te 
onderzoeken. Het ging hierbij om een met veel onzekerheden omgeven probleem van (een 
deel van de) natuurwetenschappers dat was over- of aangenomen door politici en 
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beleidmakers. Ik gebruikte daarbij classificaties afkomstig van natuurwetenschappers. 
Aangezien natuurwetenschappers de uitstoot van kooldioxyde aanmerken als belangrijkste 
oorzaak van de klimaatproblematiek en milieuproblemen, besloot ik in de interviews - en 
later in de enquête- in ieder geval de matiging van die consumptie te onderzoeken 
waarvan (natuurwetenschappelijk) bekend is dat deze met kooldioxyde-uitstoot gepaard 
gaat. Het gaat om consumptie-onderdelen die te maken hadden met het gebruik van 
fossiele brandstoffen7: autorijden, vliegreizen maken, het gebruik van elektrische 
apparaten, huisverwarming. Van liet beleidsprobleem en de natuurwetenschappelijke 
classificaties ging ik dus uit door bovengenoemde kooldioxyde-intensieve 
consumptieonderdelen op onnadrukkelijke wijze in de interviews op te nemen. 

Behalve van sociologische en natuurwetenschappelijke definities en indelingen ging 
ik uit van de definities van de ondervraagden. Op een open, verkennende wijze 
onderzocht ik in hoeverre, op welke terreinen en op welke manier zij terughoudendheid 
aan de dag legden in hun consumptie. Ook ging ik na welke invloed uitging van 
overwegingen over het milieu en de milieuproblematiek op hun consumptie-beslissingen. 
Matiging al dan niet om het milieu, bleek voor de geïnterviewden wel een thema, maar 
daarnaast bleek het ten behoeve van het milieu meer te gaan om aanpassing van gedrag en 
substitutie van aankopen dan terughoudendheid. Er was dus een verschil tussen de 
vraagstelling en de bevindingen. 

Via de enquête en overig statistisch materiaal heb ik de sociologische vraag over 
vrijwillige matiging op kwantitatieve wijze onderzocht met een operationalisatie die 
beïnvloed was door zowel sociologische als natuurwetenschappelijke categorieën. De 
indeling naar opleiding en inkomensklasse is een sociologische classificatie. Naast het 
effect van inkomen bepaalde ik het effect van opleiding. Door te controleren voor het 
effect van inkomen, kon ik zien of het opleidingsniveau effect had op de geneigdheid tot 
matiging op kooldioxyde-intensieve onderdelen, ofwel of mensen sterker matigen 
naarmate ze hoger zijn opgeleid. Door me te richtten op kooldioxyde-intensieve 
consumptie-onderdelen volgde ik de beleidsdefinitie van milieuproblemen of 
milieuonvriendelijk gedrag. 

Naast de (objectieve) sociologische operationalisatie en beleidsdefinitie of 
natuurwetenschappelijke classificatie volgde ik de een subjectieve (emic) definitie van 
'matiging' en van 'matiging vanwege het milieu'. Immers, als hoger opgeleiden meer 

7 Tegelijkertijd liep ook een onderzoek waarin van allerlei consumptie niet alleen het directe 
brandstofverbruik werd berekend, maar het brandstofverbruik dat in de gehele levensloop van een produkt 
vanaf grondstofwinning, produktie, transport, distributie tot en met afdanking en vernietiging wordt 
verbruikt. Het gaat hier over het onderzoek naar directe en indirecte energie-intensiteit van consumptie 
uiteevoerd door het centrum voor energie en milieu van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vakgroep 
Natuurwetenschap en Samenleving van de Universiteit Utrecht (cf. Vringer & Blok 1995). Deze gegevens 
waren niet geschikt om te gebruiken, doordat het onderzoek tegelijk werd uitgevoerd en het ingewikkeld 
was om hiervan direct gebruik te maken. Ook vanwege mogelijke aanvechtbaarheid van de bevindingen en 
het feit dat de bevindingen niet aansluiten bij noties van consumenten maakte de gegevens niet bruikbaar. 
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consumeren op kooldioxyde-intensieve onderdelen, hoeft dat niet te betekenen dat zij 
volgens hun eigen definitie minder zouden matigen ten behoeve van het milieu. Mogelijk 
matigen ze op andere onderdelen vanwege het milieu. Eén enquêtevraag luidde of mensen 
iets niet of minder consumeerden vanwege het milieu. Zoals verwacht bleken hoger 
opgeleiden hierop meer bevestigend te antwoorden. De verschillen in antwoorden (meer 
bevestigende antwoorden bij hoger opgeleiden) verwezen meer naar verschillen in 
percepties en opvattingen dan gedragingen. 

Mede onder invloed van de bevindingen uit de verkennende interviews die 
bestonden uit open vragen, is de onderzoeksvraag uitgebreid. Ik beperkte me dus niet 
meer tot de oorspronkelijke onderzoeksvraag naar matiging, maar breidde de vraag uit en 
onderzocht tevens of respondenten hun consumptie aanpassen door milieuvriendelijk 
geheten alternatieven te kopen. Ik stelde enquêtevragen over de aankoop van artikelen die 
bekend staan als milieuvriendelijke alternatieven of substituten. De antwoorden 
analyseerde ik naar inkomens en opleidingsniveau. Deze uitbreiding van mijn 
vraagstelling is te begrijpen tegen de achtergrond van de bevindingen. In de praktijk 
blijken mensen immers eerder bezig met milieuvriendelijke aankopen dan met 
demonstratief milieubewust matigen. Als consumenten milieuvriendelijke produkten kopen 
die duurder zijn, houden zij hierdoor in principe minder geld over om andere produkten 
te kopen. Deze duurdere milieuvriendelijkheid zou dus leiden tot matiging. Er zijn hierbij 
echter allerlei kanttekeningen te maken.8 

Het voorgaande laat zien dat ik in verschillende onderdelen van mijn onderzoek 
diverse, verwante vraagstellingen heb gehanteerd. Ik heb de sociologisch geïnspireerde 
vraagstelling over distinctieve, toonaangevende zelf-opgelegde terughoudendheid bij de 
consumptie in het algemeen en bij roken in het bijzonder onderzocht. Vervolgens heb ik 
milieurelevante zelf opgelegde terughoudendheid onderzocht, waarbij ik me soms 
gehouden heb aan de definitie volgens NOP over C02-intensieve consumptie en soms de 
definitie van betrokkenen zelf. Behalve afgebakend, of in ieder geval geconcentreerd 
onder invloed van de NOP-definitie van C02-relevante consumptie, is de vraagstelling of 
het object van onderzoek uitgebreid of verschoven; ik heb niet alleen matiging omwille 
van het milieu onderzocht maar ook gezocht naar aanpassing van consumptie omwille van 
het milieu. De vraagstelling is verschoven onder invloed van een verschil tussen de 
hypothese en de tussentijdse bevindingen. De vraagstelling is opgerekt om de hypothese, 
het sociologische vermoeden dat hoger opgeleiden milieubewuster denken en doen, een 
maximale kans te geven. 

Wat ik heb onderzocht was vooral het probleem in de ogen van beleidmakers, 

s Als mensen altijd hun hele inkomen zouden opmaken zou het kopen van duurdere, milieuvriendelijke 
produkten tot matiging leiden. In werkelijkheid zijn er mensen die al hun geld opmaken en anderen die geld 
overhouden en sparen. Duurdere milieuvriendelijke consumptie hoeft dus niet tot minder consumptie te 
leiden. 
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maar hier en daar ook het probleem in de ogen van betrokkenen. Alles bij elkaar was 
sprake van een hybride aanpak met een nadruk op kooldioxyde-uitstoot dus 
energieverbruik. Vooral in de interviews ging het ook om het probleem, ofwel de 
ongewenste situatie in de ogen van de ondervraagden. Ik ben daarbij dus ook uitgegaan 
van milieudefinities van de onderzochten zelf. Dat mijn onderzoeksonderwerp mede 
bepaald is door de definitie van de betrokkenen zelf, is een vertrouwd uitgangspunt 
binnen de sociale wetenschappen en vooral antropologie. Zo heb ik in de interviews 
gevraagd op welke terreinen ondervraagden rekening hielden met het milieu en op welke 
manieren, en in de enquête of respondenten iets niet of minder gebruikten omwille van 
het milieu. 

Ik heb verschillende definities of classificaties gebruikt van vrijwillige of zelf 
opgelegde matiging ten behoeve van het milieu. Ik heb matiging objectief onderzocht door 
te kijken of mensen minder dan voorheen of minder dan anderen consumeren op bepaalde 
gebieden. Dit geldt voor de gevalstudie over roken voor de enquête. Ik heb subjectieve 
matiging onderzocht, in de interviews en ook in de enquête. Wat betreft matiging ten 
behoeve van het milieu, zijn verschillende definiëringen gevolgd. Er is zowel gekeken 
naar matiging die gunstig geacht wordt voor het milieu, als die een aanwijzing is voor 
milieubewustzijn. Het gaat om de definities van het NOP, om de individuele, subjectieve 
definities van de ondervraagden en om publieke milieudefinities. 

Mijn afbakening is ook bepaald door openbare probleemdefinities. Milieukundig 
ongeïnformeerde naïviteit heeft mede de consumptievormen bepaald die ik op matiging en 
milieuvriendelijkheid heb onderzocht. Ik ben daarbij uitgegaan van wat in openbare 
milieudefinities geldt als milieuprobleem en milieubelastende consumptie. Op die 
openbare definities die ongemerkt een rol hebben gespeeld in mijn onderzoek wil ik eerst 
nader ingaan, voordat ik uitspraken doe over de geldigheid van mijn bevindingen. De 
totstandkoming van publieke milieudefinities maakt begrijpelijk waarom er ook in mijn 
onderzoek een vermenging van categorieën kon optreden. Daarnaast heeft het ook 
gevolgen voor de geldigheid van mijn bevindingen. In de volgende paragraaf laat ik aan 
de hand van enkele voorbeelden zien dat die verschillende probleemdefinities dichter bij 
elkaar liggen dan gedacht. 

4 De openbare vaststelling van milieuproblemen 

Bij de terugblik op mijn onderzoek viel de uitgebreide samenwerking en verwevenheid bij 
de signalering, beoordeling en definiëring van milieuproblemen op. In het algemeen valt 
op dat de beoordeling van milieuproblemen door verschillende partijen verandert en steeds 
meer op elkaar gaat lijken. De adviezen en berichtgeving in kranten, tijdschriften en 
bladen van uiteenlopende milieuorganisaties en instanties over milieuproblemen en 
milieuvriendelijk consumentengedrag wordt steeds technischer en gelijkluidender. Ook 
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Afbeelding 1 Een schets van het milieuveld 

enkele coïncidenties rondom de klimaatproblematiek en andere milieuproblemen vormen 
voor mij de aanleiding om de onderlinge samenwerking en beïnvloeding door 
verschillende betrokkenen kort te beschouwen. Aan de hand van enkele voorbeelden laat 
ik zien hoe milieuproblemen worden vastgesteld en welke partijen daarbij betrokken zijn. 

Wat op een bepaald moment bijvoorbeeld onder milieuproblemen en 
milieu(on)vriendelijk handelen wordt verstaan, wordt door verschillende groepen mensen, 
organisaties en instanties beïnvloed. Alle betrokkenen bij het aanwijzen, benoemen en 
vaststellen van belangrijke milieuproblemen en het verspreiden van kennis en ideeën 
erover kunnen samen worden gezien als een netwerk van onderling afhankelijke personen, 
organisaties en instellingen die in een veranderende krachtsverhouding tot elkaar staan. 
Op het milieu'veld', waarvan we in dit geval met een verwijzing naar een centraal begrip 
van Bourdieu kunnen spreken, gaat het om degenen die deelhebben aan de berichtgeving, 
meningsvorming en voorlichting over milieuproblemen en milieu(on)vriendelijk handelen 
en degenen op wie die voorlichting gericht is. Dat veld is in de loop van de jaren 
uitgedijd. In figuur 1 onderscheid ik belangrijke partijen die naar mijn idee van invloed 
zijn op de beeldvorming over milieuproblemen en milieuonvriendelijke consumptie. 
Zonder dit echt te onderzoeken heb ik me afgevraagd wie op dit veld dominant is, over 
welk 'vermogen' de verschillende deelnemers beschikken en waarin ze dat willen 
omzetten. Op het milieuveld staan specifieke belangen op het spel. Welke 
milieuproblemen belangrijk worden geacht heeft onder meer gevolgen voor de vraag wie 
schuldig is aan de problemen en verantwoordelijk voor de oplossing ervan, voor 
toewijzing van onderzoeksgeld en voor de taken, de invloed en het prestige van specifieke 
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organisaties en instanties. Door de overheid, milieuorganisaties, consumentenorganisaties, 
journalisten en wetenschappers en gewone burgers te zien als onderling afhankelijke 
partijen met ieder hun eigen visie en invloed op de beoordeling van milieuproblemen, 
kreeg ik meer zicht op de onderlinge beïnvloeding. 

Twee berichten in de Volkskrant van december 1994 over wetenschappelijk 
gefundeerde milieutips voor het kerstdiner illustreren de verwevenheid en wederzijds 
beïnvloeding. Het advies waarover de krant berichtte luidde wilde haas te kiezen voor 
kerst en deze op een laag vuurtje te bereiden. De 'produktie' en het vervoer van haas 
evenals de geadviseerde bereidingswijze zouden relatief weinig brandstof vergen. Het 
bericht verwees naar onderzoekingen van collega's van het Nationale Onderzoek 
Programma.9 Enig speurwerk onthulde dat werknemers van de energiebedrijven de 
universiteit hadden benaderd om informatie te krijgen over hun onderzoek. Verslaggevers 
in dienst van de gassector hadden een verteerbare uitwerking en vertaling van de 
onderzoeksgegevens gemaakt in de vorm van kookadvies en recepten in het vakblad van 
de gassector. Twee dagbladjournalisten meenden daarop dat het vakbladartikel begrijpelijk 
en vermakelijk genoeg was om het onder de aandacht van een breder publiek te brengen. 
De berichten verschenen in kranterubrieken die regelmatig lichtvoetig en ironisch nieuws 
brengen. 

De energiebedrijven, die nu de taak hebben om consumenten te instrueren, 
bereiden zich blijkbaar voor op vergaande milieuvoorlichting. De overheid heeft aan 
publieke organisaties opgedragen om milieucampagnes uit te voeren. Nutsbedrijven die 
gas, elektriciteit en water distribueren propageren bij hun afnemers matiging en vooral 
efficiënt gebruik met het oog op het milieu. De overheid heeft energiebedrijven 
opgedragen een milieuactieplan (MAP) uit te voeren, waarbij ze een energie-heffing aan 
afnemers opleggen. De opbrengsten daarvan moeten ze aan besparingscampagnes en -
maatregelen besteden. Ook gemeenten en vuilnisophaalbedrijven moeten programma's 
uitvoeren om burgers te leren afval te scheiden (cf. Teilegen et al. 1996). 

Ook de massamedia zijn in het veld van milieu-berichtgeving een belangrijke, niet 
te onderschatten partij. Journalisten proberen hun lezers te boeien en informeren door 
informatie te ontsluiten en op kritische wijze te presenteren. Een deel van de rol van 
journalisten is om technische of wetenschappelijke kennis die fundamenteel of 
beleidsgericht is, toegankelijk te maken voor een breder publiek en daar kanttekeningen 
bij te plaatsen. Deze berichten verschijnen in de krant om tegemoet te komen aan het be
staande milieubewustzijn van de lezers. Deze berichtgeving duidt ook op de angst voor 
overdrijving van milieuregels. De pers heeft de taak om lezers kritisch te informeren. 
Tevens zet de pers de toon van milieuberichtgeving en versterkt het wetenschappelijke 

Het gaat hier over het onderzoek naar directe en indirecte energie-intensiteit van consumptie, 
uitgevoerd door het centrum voor energie en milieu van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vakgroep 
Natuurwetenschap en Samenleving van de Universiteit Utrecht (cf. Vringer & Blok 1995). 
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gehalte ervan. 
Niet in de laatste plaats is de wetenschap een relevante partij in het genoemde 

voorbeeld; de wetenschap is de bron van de gegevens. Wetenschappers leveren gegevens 
over milieukundige beoordelingen aan de pers als ze daarover worden benaderd. Ze zien 
dat ook als hun taak, mede omdat hun werk uit publieke middelen gefinancierd wordt. 
Herkenbaar toepassingsgericht onderzoek komt daarbij gemakkelijker in het nieuws. 
Onderzoek met een beleidscomponent heeft meer politieke, maatschappelijke invloed; er 
gaat iets mee gebeuren. De wetenschappers worden via financiering door de overheid 
zoals bij het klimaatprogramma in bepaalde richtingen gestuurd. De overheid speelt 
hierbij dus ook een rol. 

Het voorbeeld van het menu-advies geeft aan hoe wetenschappelijke onderzoek 
over de klimaatproblematiek via de pers bij het publiek terecht kan komen. Uit deze casus 
komen vier belangrijke partijen naar voren, de energiebedrijven, de pers, de wetenschap 
en op de achtergrond de overheid die het NOP op poten heeft gezet als ondersteuning 
voor beleid waarmee Nederland internationaal hoge ogen wilde gooien. Er is een zekere 
gelijkgerichtheid van wetenschap, overheid de nutsbedrijven, alleen de pers speelt een 
enigszins dissidente rol. 

Uit het volgende voorbeeld blijkt, naast de invloed van de overheid en wetenschap, 
de inbreng van consumenten en consumentenorganisaties. In 1994 publiceerde de 
Consumentenbond voor de tweede maal in een paar jaar de persoonlijke milieutest in het 
maandblad. De tweejaarlijkse ledenraadpleging had jaren daarvoor uitgewezen dat de 
leden van de Consumentenbond prijs stelden op informatie over de milieu-eigenschappen 
van produkten. Eind jaren tachtig nam de consumentenbond daarom mensen in dienst die 
zich met de milieu-aspecten van produkten gingen bezighouden. De bond, die voorheen 
alleen consumentenrechten en -belangen verdedigde en leden bijstond bij het maken van 
rationele keuzen wat betreft prijs en kwaliteit, breidde dus zijn taken uit. De bond richtte 
zich recent met een confronterende milieutest tot de leden. Leden kunnen zelf uitmaken of 
ze zware vervuilers zijn of niet door vragen te beantwoorden over de eigen 
consumptiegewoonten op het gebied van voedsel, meubilair, autorijden etcetera. Aan de 
antwoorden over consumptiegewoonten zijn scores toegekend die corresponderen met de 
mate van milieubelasting. 'Vervuilende' gedragingen leveren een soort strafpunten op. 
Naarmate lezers minder vlees eten en langer met hun meubilair doen is hun 
'milieuvervuilings-score' minder hoog. Respondenten die langer dan tien jaar met hun 
meubilair doen gaan vrijuit, zij krijgen geen müieuvervuilingspunten. 

De consumentenbond heeft dus een plaats ingenomen binnen milieuvoorlichting. 
De vergelijking van de tweede milieutest met de eerste toont bovendien, dat 
ontwikkelingen binnen het denken over milieuproblemen en milieu(on)vriendelijk gedrag 
binnen de overheid en wetenschap hun weerslag hebben in de milieutest. De vragen en 
scores van de eerste milieutest twee jaar eerder weerspiegelden de stand van 1992. Toen 
werd vleesconsumptie strenger veroordeeld en werd de volledige milieubelasting voor de 
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veehouderij toegeschreven aan vleeseters. Veel milieubewuste mensen, vooral de 
voorlopers, waren vegetariërs. Bij de tweede test zijn de scores herzien en wordt de 
milieubelasting van de veehouderij ook toegerekend aan zuivelgebruikers. Echter, de 
kopers van biologische zuivelprodukten worden nog steeds van deze symbolische 
terechtwijzing uitgesloten; zij krijgen geen strafpunten. 

Enerzijds gaat dus in toenemende mate technische en wetenschappelijke kennis 
deel uitmaken van voorschriften over milieuvriendelijk handelen. Anderzijds is duidelijk 
dat consumptiegewoonten van bepaalde milieubewuste consumenten doorklinken in de 
voorschriften. Frappant is dat de stereotiepe consumptiegewoonten van milieubewuste 
pioniers, zoals vegetarisch en 'biologisch' eten zich in de vragen en scores weerspiegelen. 
Vooral de consumptiegewoonten en voorkeuren van personen op strategische posities, bij 
de overheid en elders, lijken invloed te hebben op normen over milieuvriendelijk gedrag. 
Daarnaast geven de in de test opgenomen elementen en scores de stand weer van kennis 
en overtuigingen over milieuvriendelijk gedrag van het moment, zoals blijkt uit de zware 
veroordeling van vliegreizen in de tweede test. 

De test illustreert de samenwerking tussen wetenschappers en beleidmakers en de 
daaruit volgende overeenstemming over wat wel en niet milieuvriendelijk is. De overheid 
beïnvloedt een organisatie als de consumentenbond (alhoewel 90% onafhankelijk) sterk. 
De test is samengesteld in samenwerking met het ministerie van VROM. Via een 
consumentenbelangenorganisatie worden dus boodschappen van wetenschappers en 
beleidmakers overgebracht. De milieu-medewerkers van de consumentenbond willen 
wellicht vanuit persoonlijke milieubewustzijn niet alleen de leden informeren, maar ook 
de consumptiegewoonten hervormen. De consumentenorganisatie vaardigt dezelfde 
richtlijnen uit als de regering. Vertegenwoordigers van beide nemen vaak aan dezelfde 
discussiebijeenkomsten deel. De bond heeft geen geld voor eigen onderzoek en vertrouwt 
op wetenschappelijke informatiebronnen van de overheid. 

De overheid beïnvloedt het publieke beeld van milieuproblemen en 
milieu(on)vriendelijk gedrag, behalve via onderzoeksfinanciering, samenwerking met 
andere organisaties en instanties en gegevensuitwisseling, ook via campagnes en 
voorzieningen. Via de massamedia informeert het ministerie van VROM de bevolking 
over milieubeleid en poogt zij burgers betrokken te houden en tot gedragsverandering te 
bewegen. Met campagnes over zuinig gebruik van water, gas, elektriciteit en de auto en 
over afval scheiden beïnvloedt de overheid welke milieuproblemen dringend worden 
gevonden en wat als oorzaken en oplossingen hiervoor wordt gezien. Ook via 
voorzieningen en maatregelen oefent de overheid invloed hierop uit. Via voorzieningen en 
maatregelen op het gebied van chemisch en ander huishoudelijk afval, die ingrijpen in het 
dagelijks leven, is bij de bevolking het idee versterkt dat afval een belangrijk 
milieuprobleem vormt. Het belang dat de Nederlandse overheid hecht aan de 
klimaatproblematiek bleek tot voor kort vooral uit de financiering van onderzoek. In 
campagnes werd meer naar eindige energiebronnen en fileproblemen verwezen dan naar 
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de klimaatproblematiek. Sinds kort wordt in voorlichting vertelt wat de bijdrage van 
consumptie is aan klimaatverandering. Deze kennis dringt nu dus ook door in campagnes 
gericht op het publiek. Behalve door beschikbare kennis wordt de inhoud van campagnes 
bepaald door inschattingen van haalbare gedragsverandering. 

De overheid is vooral sinds de jaren tachtig, negentig overgegaan tot voorlichting 
over milieuvriendelijk gedrag; milieu-organisaties zijn hier al sinds de jaren zeventig mee 
bezig. Via acties, campagnes, hun bladen en consumentenhandleidingen lichten milieu- en 
natuurorganisaties hun milieubewuste achterban in. Twintig jaar geleden was meer dan nu 
sprake van uitwisseling van denkbeelden en nieuws met politiek gelijkgezinden. De ideeën 
en informatie was, zoals Cramer in haar studie beschreef, grotendeels afkomstig uit het 
buitenland. De boodschap was meer gericht op ideologische stellingname en protestacties 
tegen bepaalde bedrijven, tegen het kapitalistisch systeem of tegen ingewikkelde 
technologie. Met de groei en professionalisering van milieuorganisaties heeft de 
boodschap die ze verkondigen meer het karakter gekregen van op onderzoek en technische 
informatie gebaseerde voorlichting (cf. Cramer 1989). De milieuorganisaties baseren zich 
steeds meer op wetenschappelijke en technische gegevens en laten zelf ook soms 
onderzoek uitvoeren. Er ontstaat dus een overlap tussen de aanpak in de krant en die door 
de consumentenbond en overheid. Ze leunen allemaal sterk op wetenschappelijk 
onderzoek. Evenals bij de andere partijen speelt bij de boodschap van milieuorganisaties 
mee of adviezen wel aanvaardbaar zullen zijn voor de leden en of ze zullen worden 
opgevolgd. Oproepen om minder te douchen stonden nog wel in een groene 
consumentenhandleiding van 1983 (Brunt 1983), maar zijn in de nieuwere uitgaven 
verdwenen. Adviezen om niet het vliegtuig te nemen, worden van de kant van de 
milieubeweging evenmin weinig vernomen. 

Uit kranteberichten, een milieutest van de consumentenbond en milieucampagnes 
komt de uitgebreide samenwerking en uitwisseling naar voren die bestaat bij het 
vaststellen van milieuproblemen. Er is een intensieve uitwisseling van ideeën mede door 
inmenging van pers, waardoor alle vernieuwingen snel rondzingen. Aan de snelle 
verspreiding van ideeën draagt ook het in opdracht uitgevoerde onderzoek bij. De 
resultaten ervan worden in beleid en campagnes gebruikt. Die intensieve uitwisseling en 
verandering leidt weinig tot rust en reflectie. Er is weinig distantie en gelegenheid voor 
beschouwing, omdat ambtenaren, milieuorganisaties en politici meteen met 
onderzoeksresultaten aan de slag willen. 

In de vorige paragraaf werd duidelijk dat ik in mijn onderzoek verschillende 
afbakeningen en definities heb gebruikt. In deze paragraaf blijkt hoezeer ook buiten mijn 
onderzoek verschillende definities van milieu verweven en moeilijk te onderscheiden zijn. 
Dit is toe te schrijven aan samenwerking en aan ontwikkelingen die op verschillende 
partijen van invloed zijn, zoals verzakelijking, het minder belangrijk worden van 
ideologieën en belangrijker worden van techniek en wetenschap. De vermenging van 
definities in mijn onderzoek wordt daardoor begrijpelijker. Als onderzoekers moet ik 
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daarbij stil staan. Het niet (kunnen) onderkennen van de herkomst van definities is een 
mogelijk probleem bij dergelijk, op de snel veranderende actualiteit gericht, onderzoek. 
Voor de geldigheid van mijn bevindingen heeft de vermenging van definities echter niet 
veel consequenties. Of ik nu de definitie van het NOP ofwel de natuurwetenschappers 
neem, of die van betrokkenen of de publieke definitie, het beeld blijft dat mensen en in 
het bijzonder hoger opgeleiden hun consumptie nauwelijks matigen ten behoeve van het 
milieu. Er is weinig matiging te constateren op C02-intensieve onderdelen, ofwel wat 
betreft consumptie die volgens natuurwetenschappelijke normen milieubelastend wordt 
geacht. Veel van deze consumptie wordt ook door burgers en volgens publieke definities 
milieuonvriendelijk geacht. Omdat het antwoord niet verandert bij het verschuiven en 
oprekken van de definitie kan ik zeggen dat de conclusies robuust zijn. Van matiging is 
alleen meer sprake, als respondenten via een open algemene vraag wordt gevraagd of ze 
hun consumptie matigen omwille van het milieu. Dan gaan mensen uit van hun zelfbeeld 
en van een subjectieve, algemene notie van matiging om het milieu. Dan vinden vooral 
hoger opgeleiden wel dat zij matigen. 

5 relativisme en substantivisme binnen sociaal-wetenschappelijk milieukundig 
onderzoek 

Mijn onderzoek heeft een sociaal-wetenschappelijke en de beleidsgerichte component. Hoe 
deze twee componenten zich tot elkaar verhouden wordt duidelijk tegen de achtergrond 
van de geschiedenis van milieuonderzoek in Nederland en van verschillende stromingen 
binnen het internationale milieuonderzoek. Ik introduceer nu dit nieuwe terrein met de 
bedoeling mijn onderzoek in een breder perspectief en ander daglicht te plaatsen. Eerst 
wordt het milieuonderzoek in Nederland gekarakteriseerd en de sociaal-wetenschappelijke 
en beleidsgerichte stromingen hierbinnen beschreven. Ik probeer temidden hiervan de 
sociaal-wetenschappelijke en milieukundige waarde en reikwijdte van mijn onderzoek 
beter te bepalen en te benoemen. 

De geschiedenis van het milieuonderzoek in Nederland laat zien dat het 
academische onderzoek steeds sterk in wisselwerking staat met de maatschappelijke 
context. Milieuonderzoek is vanaf de jaren zeventig opgekomen onder druk van grote 
maatschappelijke betrokkenheid van studenten. In die tijd werden interfacultaire 
vakgroepen milieukunde opgericht. De daar bedreven milieukunde was sterk geëngageerd 
en maatschappijkritisch. Naast en na het engagement van studenten stimuleerde 
opdrachtonderzoek vooral het milieuonderzoek. Als uitvloeisel van het opkomende 
milieubeleid kwamen er onderzoeksopdrachten los. Nog steeds komen opdrachten voor 
milieuonderzoek grotendeels voort uit overheidsbeleid (Leroy 1995). 

Ontwikkelingen binnen de milieukunde zijn steeds verbonden met maatschappelijke 
veranderingen. De milieubeweging is gegroeid en heeft zich geprofessionaliseerd. 
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Engagement en maatschappijkritiek hebben plaats gemaakt voor een meer pragmatische 
houding. Het milieubeleid is verder ontwikkeld en geïnstitutionaliseerd. Deze 
ontwikkelingen in de milieubeweging en het milieubeleid hebben hun weerslag gehad op 
de academische milieukunde, die, in de woorden van de socioloog Leroy, is veranderd 
van probleembetrokken naar oplossingsgericht. De milieubeweging, het milieubeleid en de 
milieukunde hebben vele personele, inhoudelijke en functionele banden. Zo zijn er 
onderzoekers actief in de milieubeweging, en voeren zij onderzoek uit voor de 
milieubeweging en de overheid. Ook fungeert de milieubeweging als voortrekker voor de 
overheid en zijn actieve leden uit de milieubeweging vaak later bij de overheid gaan 
werken. Door die banden is die onderlinge beïnvloeding tussen de milieubeweging, het 
milieubeleid en de milieukunde erg sterk. 

Het meeste milieu-onderzoek is opdrachtonderzoek en wordt verricht vanuit 
interdisciplinaire milieukunde-instituten. Het gaat daarbij om korter durend onderzoek dat 
gericht is op de oplossing van een politiek probleem. Daar staat het oplossen van 
problemen meer op de voorgrond dan wetenschappelijke vooruitgang. Door de grote 
hoeveelheid korter durend opdrachtonderzoek is er in Nederlands milieu-onderzoek weinig 
distantie ten opzichte van het milieubeleid. De financiering en de doelstelling en dus het 
bestaansrecht van het onderzoek hangt immers duidelijk samen met het oplossen van 
problemen. Nederlandse milieukundige onderzoekers voelen zich doorgaans sterk 
betrokken bij milieuproblemen en werken oplossingsgericht. 

Oplossingsgericht onderzoek en sociaal-wetenschappelijk, analytisch onderzoek 
wordt door de Amerikaanse sociologen Dunlap en Catton (1994) onderscheiden als 
constructivistisch en substantivistisch onderzoek. Binnen het constructivisme worden 
milieuproblemen vooral gezien als sociale constructies en wordt de definiëring en 
agendering van milieuproblemen blootgelegd, zoals ik eerder in deze epiloog heb gedaan. 
Binnen het substantivisme wordt de fysieke schade of dreiging van milieuproblemen voor 
waar aangenomen en wijden onderzoekers zich aan de oplossing. Het natrekken van de 
totstandkoming van klimaatonderzoek en agendering van het klimaatprobleem is daarnaast 
een voorbeeld van een constructivistische benadering. Dunlap en Catton pleiten in hun 
artikel Struggling With Human Exeinptionalism: Tlie Rise, Decline and Revitalization of 
Environmental Sociology tegen een te grote aandacht voor constructivisme. Volgens hen 
beperken zich in de Verenigde Staten in verhouding te veel sociaal-wetenschappers tot het 
onderzoeken van de manier waarop milieuproblemen worden geformuleerd en 
gepresenteerd. Aan de bestudering van de oorzaken van de mogelijke milieuproblemen en 
de oplossingen ervoor komen zij hierdoor niet toe. Hierdoor dreigt het gevaar dat sociale 
wetenschappers zich geheel terugtrekken van het onderzoek naar de maatschappelijke 
oorzaken en de oplossingen van milieuproblemen. Het zoeken naar oplossingen komt dan 
alleen in handen te liggen van natuurwetenschappers. Dan worden alleen 
natuurwetenschappelijke en technische oorzaken en oplossingen bestudeerd, terwijl de 
mogelijkheden tot sociale verandering buiten beschouwing blijven. 
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In Nederland lijkt de waarschuwing voor te veel aandacht voor constructivisme 
onnodig. Het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar de constructie en agendering van 
milieuproblemen is in Nederland niet prominent.10 In ons land ligt binnen sociaal- en 
gedragswetenschappelijk onderzoek naar milieuproblemen eerder veel nadruk op 
substantivisme. Dit hangt samen met de specifieke organisatie van milieuonderzoek in 
Nederland. Het financiële bestaan van interfacultaire milieu-vakgroepen is in grote mate 
afhankelijk van opdrachtonderzoek. In Nederland vindt veel onderzoek op het gebied van 
het milieu plaats in het kader van het Nederlands Onderzoek Programma over Mondiale 
Klimaatverandering en Luchtverontreiniging. Door dit programma en de deelname van de 
Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hieraan, wordt er een 
groter deel van onderzoeksbudgetten aan milieuonderzoek besteed en is er binnen het 
milieuonderzoek een concentratie op de klimaatproblematiek. Immers 'zoals beoogd heeft 
het programma katalyserend en richtinggevend gewerkt en een verschuiving van 
onderzoekscapaciteit naar de mondiale problematiek tot stand gebracht (Schneider 
1994:2). Vooral sinds 1990 NWO ook hieraan deelneemt (ibid:9). Binnen en buiten 
universiteiten wordt zoals de vele inventarisaties laten zien veel sociaal- en gedragswete
nschappelijk onderzoek op het gebied van milieu verricht. In het buitenland, waar sociaal
wetenschappelijk onderzoek op milieugebied meer plaatsvindt buiten interfacultaire 
instituten, staat de oplossing van problemen minder en het leveren van een specifieke 
disciplinaire, wetenschappelijke bijdrage meer op de voorgrond. Sociaal-wetenschappers 
zijn dan geneigd zich meer te richten op de constructie van milieuproblemen tegen de 
achtergronden van maatschappelijke belangen." 

Het NOP is opgezet om in Nederland ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling 
en uitvoering van een nationaal klimaatbeleid. In dat kader medegefinancierd onderzoek 
dient de klimaatproblematiek te betreffen en is veelal oplossingsgericht. In paragraaf twee 
kwam naar voren dat Nederland zich vooral wil profileren wat betreft maatregelen ter 
reductie van broeikasgassen. De oplossingsgerichtheid van onderzoek wordt versterkt door 
concurrentie tussen onderzoeksgroepen om onderzoek in het kader van de 
klimaatproblematiek gefinancierd te krijgen. Ook door hun engagement hebben 
onderzoekers de neiging praktische, technische onderzoeken te formuleren die zo snel of 
direct mogelijk uitzicht bieden op oplossingen voor milieuproblemen. Te financieren 
onderzoek wordt geselecteerd op de bijdrage aan de oplossing van de klimaatproblematiek 
en niet op wetenschappelijke vooruitgang. Hierdoor zijn onderzoekers meer bezig 
tegemoet te komen aan vraag en eisen van een programma dan dat ze voorrang geven aan 
maatstaven van de wetenschap. Overheersend is een beperkte, weinig gedistantieerde blik 

'" In een Nederlandse sociologische inleiding over milieu is de constructivistische benadering zelfs niet 
vermeld (Tellegen en Wolsink 1992). 

" Zie voor verwijzingen naar dit soort onderzoek in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland 
onder meer O'Riordan & Jäger 1996. 
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met niet veel aandacht voor de randvoorwaarden waaronder het onderzoek plaatsvindt. 
Het is de vraag of dit onderzoek wetenschappelijk relevant genoeg is en bijdraagt aan 
theorievorming. Dat is vooral belangrijk als het door onderzoekers vermoede en door de 
overheid overgenomen versterkte broeikas-effect niet blijkt op te treden. De vrijheid die 
in de eerste fase van het NOP gold voor de sociale onderzoeken is in de loop van de 
eerste fase en bij de planning van de tweede fase van het programma ingeperkt door een 
strengere selectie met het oog op beleidsrelevantie en toespitsing van het onderzoek op 
fossiele brandstoffen en C02. 

Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd kan concluderend, substantivistisch worden 
genoemd. Ik heb aangenomen dat het klimaatprobleem optreedt en heb toen sociaal
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om maatschappelijke mechanismen en 
ontwikkelingen bloot te leggen waarop kan worden aangesloten voor de oplossing van het 
klimaatprobleem. In de epiloog heb het constructivistisch perspectief gehanteerd door de 
vaststelling en agendering van het klimaatprobleem te reconstrueren. Een onderzoeker met 
sociaal-wetenschappelijke pretenties kan daar mijns inziens niet omheen. Het de
construeren is een methode om afstand te nemen en met meer afstandelijkheid terug te 
blikken op het onderzoek. Het stelt de onderzoeker in staat beter de sociaal
wetenschappelijke component en de beleidsgerichte component te onderscheiden. 

Milieu-onderzoek dat, zoals het mijne, buiten interfacultaire milieu-instituten 
plaatsvindt is eerder uitzondering dan regel in Nederland. Bij dit soort onderzoek is een 
sterkere disciplinaire inbedding en distantie ten opzichte van beleid te verwachten. Toch 
heeft onbewust verwevenheid met beleid en het milieu-onderzoekprogramma ook een rol 
gespeeld in mijn onderzoek. Enerzijds kan het verband tussen zelf-opgelegde 
terughoudendheid en status worden gezien als een puur sociologische kwestie die in het 
kader van de milieu-problematiek onderzocht en medegefinancierd werd. Anderzijds had 
ik door een gebrek aan kritische afstand te weinig overzicht over de invloed van het 
NOP, het onderscheid tussen wetenschap en beleid en de verwevenheid van gangbare 
milieudefinities. Hierdoor, en door de wens om bij te dragen aan de oplossing van 
milieuproblemen, en vasthoudendheid aan de sociologische hypothese, is de vraagstelling 
enigszins verschoven en opgerekt. 

6 Aanbevelingen voor onderzoek, beleid en gedrag 

Nu de doelstellingen en perspectieven in mijn onderzoek beter zijn onderscheiden, doe ik 
uitgaande van de verschillende doelstellingen aanbevelingen gericht op onderzoek, beleid 
en gedrag. Ten eerste kunnen vanuit het perspectief van de sociaal-wetenschapper, met 
het oog op het wetenschappelijk belang aanbevelingen worden gedaan voor onderzoek dat 
bijdraagt aan theorievorming of dat gericht is op onontgonnen terrein binnen de sociale 
wetenschappen. In die lijn bepleitte ik in hoofdstuk vijf een voortzetting en, onder meer 
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historische, uitbreiding van dit onderzoek. Door verschijnselen in historisch perspectief te 
zien, is het gemakkelijker een zekere afstandelijkheid te bewaren tegenover, en een 
scherpere blik te hebben op actuele veranderingen in gedrag, milieubeleid en vermeende 
oplossingen. 

Ten tweede kan sociaal-wetenschappelijk onderzoek worden aanbevolen dat gericht 
is op de oplossing van milieuproblemen en de vergroting van de maatschappelijke 
relevantie van de sociale wetenschappen. Hiertoe behoort ook onderzoek naar de 
vaststelling en erkenning van milieuproblemen. Sociaal-wetenschappers kunnen 
onderzoeken op welke manier wereldwijde klimaatverandering, maatschappelijk gezien, 
een probleem is, door wie het zo gezien wordt en voor wie het een probleem zou 
betekenen. Het constructivistisch perspectief biedt een bijdrage aan de sociaal
wetenschappelijke analyse van de maatschappelijke omgang met milieuproblemen. Inzicht 
in de vraag welke groepen een kwestie wel en niet als probleem beschouwen, kan een 
sleutel zijn tot de oplossing. Bij de klimaatproblematiek zijn zoals paragraaf twee toonde 
belangen in het spel, maar is handelen vanuit het voorzorgbeginsel verdedigbaar. Het is 
mogelijk om met kennis van de onzekerheden en oog voor de belangen van onderzoekers, 
beleidmakers en activisten bij de erkenning van een bepaald probleem zoals de 
klimaatproblematiek, vanuit het voorzorgbeginsel aan mogelijke oplossingen te werken. 

Sociaal wetenschappers hoeven zich echter niet tot een constructivistische analyse 
van milieuproblemen te beperken. Als bijdrage aan de oplossing van vermoede 
milieuproblemen kunnen zij daarnaast ook zogenoemd substantivistisch onderzoek 
uitvoeren, naar de oorzaken, gevolgen en oplossingen van milieuproblemen. Ik geef 
enkele ideeën, waarvan enkele erg algemeen zijn en de aannames van mijn eigen 
onderzoek ter discussie stellen en andere meer gedetailleerd zijn en op mijn onderzoek 
voortbouwen. Zo is naar mijn idee nader onderzoek gewenst naar zowel de economische 
als ecologische gevolgen van consumptiebeperking.12 Dit onderzoek zou niet alleen 
kunnen plaatsvinden uit voorzorg ter bestrijding van mogelijke klimaatverandering, maar 
ook (ter oplossing) van minder onzekere en algemener erkende milieuproblemen zoals de 
uitputting van grondstoffen en ruimtegebrek. Leidt consumptiebeperking tot minder 
economische groei en verschuivingen in produktie? Kan consumptiebeperking wel 
bijdragen tot een oplossing van milieuproblemen en welke bijdrage zou deze dan leveren? 
De volumegroei van consumptie, in ieder geval in geïndustrialiseerde landen, is tot nu toe-
een onlosmakelijk element in de stijging van welvaart en milieubelasting per persoon. In 
het verlengde van het voorgaande is onderzoek gewenst naar alternatieven voor 
economische groei. Welk model van economische ontwikkeling is mogelijk dat niet 
uitgaat van expansie en onder welke voorwaarden zou dat mogelijk zijn? Economische 
groei is het gedeeltelijk onbedoelde effect van de sociale dwang die producenten op elkaar 

1 Dit onderzoek is relevant als consumptiebeperking als oplossing van milieuproblemen wordt gezien en 
gepropageerd. 
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en op consumenten uitoefenen. En ook de sociale druk die consumenten op elkaar 
uitoefenen is hierbij van belang. Kunnen producenten zonder economische groei of met 
minimale groei voldoende winst en omzet blijven behalen om hun marktaandeel te 
behouden en blijven voortbestaan? Is onder die omstandigheden behoud van 
werkgelegenheid mogelijk? 

Ondanks de in de vorige alinea gemaakte kanttekeningen pleit ik ook voor verder 
onderzoek naar de voorwaarden waaronder mensen zichzelf consumptiebeperking 
opleggen.13 Het is niet denkbeeldig dat matiging als oplossing urgenter wordt in de 
toekomst als alle technische mogelijkheden zijn uitgebuit om produktie en consumptie 
minder milieubelastend te maken. Op grond van mijn onderzoeksbevinding dat mensen 
slechts op kleine schaal en op bepaalde terreinen hun consumptie beperken, pleit ik voor 
onderzoek naar kleine experimenten en initiatieven van matiging, zoals carpoolen, 
autodelen en energie besparen. Het doel zou zijn aanvullend positieve voorwaarden te 
identificeren waaronder mensen hun consumptie matigen. In dit onderzoek ben ik vooral 
bezig geweest om vast te stellen of hoger opgeleid zijn en een groot milieubewustzijn 
voldoende voorwaarde vormen voor vrijwillige matiging. De mogelijkheid om naar 
verdere voorwaarden voor zelf-opgelegde terughoudendheid te zoeken staat nog open. 
Omdat er nauwelijks regelmatigheden in de mogelijkheden van terughoudendheid voor 
alle consumptie, of alle energie-intensieve consumptie zijn te ontdekken dient dit 
onderzoek te worden uitgevoerd op verschillende deelterreinen, zoals vervoer, of zelfs en 
eventueel weer onderverdelingen daarbinnen als woonwerkverkeer, etcetera. Dergelijk 
onderzoek, gericht op het bepalen van de omstandigheden waaronder consumenten 
vrijwillig hun consumptie beheersen, is ook sociaal-wetenschappelijk interessant onder 
meer in het kader van de civilisatietheorie en van consumptiestudies. 

Ten derde kunnen op grond van mijn bevindingen, naast wetenschappelijke en 
beleidsgerichte (constructivistische en substantivistische) onderzoeksaanbevelingen, 
adviezen worden gegeven voor ingrepen door de overheid en gedragsverandering bij 
andere maatschappelijke partijen. Deze adviezen zijn gericht aan verschillende partijen in 
Nederland die willen helpen om milieuproblemen op te lossen door de bevordering van 
gematigde en / of milieuvriendelijke consumptie. Ik ga hierbij niet uit van een 
relativistisch standpunt. Ik ga er van uit dat de klimaatproblematiek of soortgelijke 
problemen ook fysieke problemen of bedreigingen zijn, of door mensen om andere 
redenen als op te lossen problemen worden ervaren. Nieuwe consumptiegewoonten 
verspreiden zich nog vaak van boven naar beneden via een druppel-effect of watertoren-

Alhoewel niet duidelijk is of en hoe matiging milieuproblemen kan helpen oplossen, doe ik toch 
aanbevelingen om matiging te bevorderen. 
De inspanning van technologie en beleid om milieubeslag te reduceren moet immers erg groot zijn om het 
milieubeslag veroorzaakt door voortdurende consumptiegroei te compenseren. Hierbij geldt, net als de 
klimaatproblematiek in het algemeen, dat het niet noodzakelijk en wenselijk is om te wachten met het 
onderzoeken van oplossingen en de voorwaarden daarvoor, voordat alle onzekerheden erover zijn opgelost. 
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effect. Daarom is het aan te bevelen milieuvriendelijke en gematigde consumptie vooral 
bij hogere statusgroepen aan te moedigen. Met het oog op de voorbeeldwerking moet 
vooral die onmatige en milieubelastende consumptie worden ontmoedigd, die bij uitstek 
bij hogere statusgroepen wordt aangetroffen, zoals de tweede auto, de verre vakanties, het 
grote of tweede huis. 

De overheid kan gematigd gedrag bevorderen door milieubelastend gedrag 
onaantrekkelijk te maken met heffingen, zodat het 'rationeel' wordt om te matigen. 
Milieuvriendelijk gedrag kan met fiscale maatregelen aantrekkelijk worden gemaakt. Als 
de overheid de inkomsten uit heffingen aanwendt ter bestrijding van de milieuschade die 
dezelfde consumptie aanricht, wordt voorkomen dat de overheid afhankelijk wordt van 
milieubelastende consumptie vanwege de belasting erop, zoals bij de accijns op tabak. 
Aanvullend kan de overheid proberen consumptiebeperking aantrekkelijk te maken, door 
in campagnes te tonen dat gematigde en milieuvriendelijke consumptie, zoals fietsen in 
plaats van autorijden, niet alleen goed is voor het milieu, maar ook gezond is en vrijheid 
verschaft. Deze aanpak wordt al in praktijk gebracht door de voorlichters van het 
ministerie van VROM. Verder is het aan te bevelen dat de overheid en ambtenaren zelf 
het goede voorbeeld geven. Als een hoge vertegenwoordiger, zoals een minister of 
staatssecretaris zonder eigen auto door het leven gaat, is dat een vorm van conspicuous 
restraint' en als deze juist in zijn eentje in de auto een carpoolstrook misbruikt of vraagt 
om een grotere dienstauto, zijn dat vormen van of conspicuous consumption and waste. 
Daarvan gaat een stimulerende werking uit in matigende of ontmatigende richting. Ook in 
de overheidsbestedingen, kantoormateriaal, overheidsgebouwen etcetera kan de overheid 
een goed voorbeeld geven. In de lijn van dit onderzoek dient matiging en een 
milieubewust voorbeeld vooral te worden getoond op de plekken die het meest aanzien 
hebben, en dat is waarschijnlijk eerder bij het Ministerie van Economische Zaken dan van 
VROM. Als de overheid zelf milieuvriendelijk gedrag vertoont en gematigd 'consumeert', 
verleent dat aan dit soort gedrag erkenning en hoge status en vergroot dat de 
geloofwaardigheid van het milieubeleid van de overheid. 

Milieuorganisaties spelen sinds de opkomst van milieubewustzijn, vijfentwintig, 
dertig jaar geleden een belangrijke rol in het propageren van en inspireren tot matiging en 
milieuvriendelijke consumptie. De laatste jaren is matiging steeds minder onder de 
aandacht en wordt er meer belang gehecht aan wetenschap en technische oplossingen die 
voor milieuvriendelijke produkten zorgen. Milieuorganisaties stellen zich op dit moment 
heel technisch en zakelijk op, maar zij zouden milieuvriendelijkheid en vooruitgang 
behalve met technologie ook met kleinschaligheid, matiging en idealisme kunnen 
verbinden. Dan blijft ook matiging als mogelijke weg naar vermindering van milieuschade 
onder de aandacht. Milieuorganisaties worden, vanwege hun gegroeide ledentallen en 
samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven, in toenemende mate gewaardeerd en 
gerespecteerd. Als zij nu voor matiging pleiten, is daarvoor meer algemene aandacht en 
waardering dan dertig jaar geleden. Ze zouden kunnen proberen milieuvriendelijkheid met 
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status en vooruitgang te verbinden. Daarnaast is een aanbeveling om de leden, 
milieubewuste, veelal hoger opgeleide mensen, aan te spreken op hun voortrekkersrol. 
Milieuorganisaties zouden hun leden meer kunnen benaderen als een milieubewuste avant-
garde en ze kunnen complimenteren met hun grotere verantwoordelijkheidsgevoel. 
Daarnaast moeten milieuorganisaties de overlast en risico's (voor gezondheid en geluk) 
zichtbaar blijven maken van milieuproblemen waaraan ook leden bijdragen, zoals die 
veroorzaakt door auto- en vliegverkeer. Immers als mensen overlast en dreiging ervaren 
en zij effectieve gedragsalternatieven hebben, vergroot dat de kans dat ze hun gedrag 
veranderen. 

Producenten kunnen op allerlei manieren eraan bijdragen dat consumptie minder 
milieubelastend wordt. Zij kunnen vanwege schaalvoordeel individueel in principe 
grotere, meer effectieve verandering teweegbrengen dan consumenten. De adviezen voor 
producenten die willen bijdragen aan de oplossing van milieuproblemen sluiten bij de 
adviezen aan consumenten. Producenten moeten bij voorkeur produkten leveren waarvoor 
weinig materiaal en energie nodig is. Ze kunnen immateriële statussymbolen ontwerpen 
en produceren, ze kunnen (materiaal-)kringlopen sluiten, zorgen dat produkten 
hergebruikt, opgewaardeerd, aangepast en vernieuwd kunnen worden. Ook kunnen zij in 
plaats van produkten diensten leveren. Het verhuren van spullen kan ook een vorm van 
dienstverlening zijn. Belangrijk is dat consumenten deze nieuwe vorm van dienstbetoon 
ervaren als comfortabel en als een vooruitgang. Producenten zullen niet snel 
consumptiebeperking bevorderen, maar kunnen er wel aan bijdragen dat via hun 
produkten het milieu onder de aandacht blijft. Ze moeten dan wel de milieuvriendelijkheid 
van de produkten blijven vermelden. Verder is te adviseren om milieuvriendelijke 
produkten op een prestigieuze manier aan te prijzen. De maatschappelijke waardering 
door mede-consumenten en handelaren is belangrijk om te bevorderen dat consumenten 
milieuvriendelijke goederen kopen als uiting van identiteit en betrokkenheid. 

Verder presenteer ik, afwijkend van de gewone praktijk, ook aanbevelingen aan 
milieubewuste consumenten die willen dat hun gedrag effectief is. Ik doel dan vooral op 
het effect dat uitgaat van hun gedrag door de uitstraling en voorbeeldfunctie die het heeft 
voor anderen. Deze aanbevelingen zijn vooral gericht op mensen met hoge status of 
uitstraling en veel aanzien op grond van roem, rijkdom of anderszins. Als deze mensen 
'het goede voorbeeld geven', kan dit 'vertoon' bijdragen tot een hoger prestige van 
matiging en overig milieuvriendelijk gedrag. Als zij, die kennelijk weten hoe het hoort en 
hoe het aangenaam leven is, openlijk en met trots hun consumptie matigen, door 
bijvoorbeeld bij belangrijke gelegenheden te voet of op de fiets verschijnen en daarmee 
laten zien dat ze zonder (grote) auto kunnen, verbetert dat het imago van een gematigde 
levensstijl. Zij kunnen laten zien dat het mogelijk is op een vrijwillige, aangename wijze 
sober te leven. Ook is het gunstig als mensen uit andere bevolkingslagen (doorgaan met) 
vrijwillige matiging en zowel milieubewustzijn als bijkomende voordelen uitdragen. Dit 
soort pioniers kunnen een inspirerend voorbeeld vormen voor rijkere mensen door te 
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tonen hoe aangenaam het is om zich te bevrijden van consumptiedwang en te genieten van 
grotere vrijheid, minder werken en meer vrije tijd. Zij kunnen laten zien welke voordelen 
het heeft om de tijd voor dingen te nemen, dat ze bijvoorbeeld door langzaam te reizen 
ervaringen intensiever beleven en meer zien. Verder kunnen zij winkeliers en producenten 
onder druk zetten om oude artikelen terug te nemen bij aankoop van nieuwe spullen, om 
diensten te leveren in plaats van goederen, om spullen te verhuren etcetera. Pioniers 
kunnen ook een voorbeeld vormen door minder te gaan werken of hun werkgevers onder 
druk zetten om dat mogelijk te maken. 
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