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Samenvatting 

De status van soberheid 
Een onderzoek naar status en milieuvriendelijke zelfbeperking 

Dit proefschrift gaat over het mogelijke verband tussen zelf-opgelegde terughoudendheid 
en status. Dit is mede onderzocht in het kader van het nationale onderzoekprogramma 
over mondiale luchtverontreiniging en klimaatverandering (1991-1995). In het algemeen 
gaan hoge sociale status en een hoog consumptiepeil samen, maar er zijn uitzonderingen 
denkbaar. Leden van hogere statusgroepen zijn doorgaans meer bemiddeld en daardoor in 
staat meer te consumeren en het milieu zwaarder te belasten. Zij verkeren echter ook in 
een positie om te kunnen matigen. Mensen kunnen alleen tot matiging overgaan als ze een 
hoog verbruik hebben. Mogelijk zijn bepaalde hogere statusgroepen juist gemotiveerd om 
hun consumptie te beperken. De statuswaarde van veel consumptiegoederen is immers 
afgenomen, doordat veel luxe-goederen toegankelijk zijn geworden voor brede lagen. 
Bovendien zijn er aanwijzingen dat hoger opgeleiden meer stil staan bij milieuproblemen. 
Als zij bijvoorbeeld omwille van het milieu hun consumptie zouden matigen, kan daarvan 
een voorbeeld uitgaan naar lagere statusgroepen. 

Een centraal uitgangspunt is dat mensen zich met behulp van consumptie en 
levensstijlen zowel proberen te onderscheiden als te verbinden. Via hun consump
tiepatroon streven ze naar behoud of verbetering van hun sociale status. Tevens geven ze 
met hun consumptie te kennen bij welke groepen ze wel en niet horen en willen horen. 
Als leden van hogere statusgroepen zich willen onderscheiden met gematigde, 
milieuvriendelijke consumptie kan dit gedrag prestigieus worden. Als anderen ook bij 
deze milieubewuste groep willen horen, kan dit de verspreiding van een terughoudende of 
sobere levensstijl stimuleren. 

Traditionele statussymbolen, zoals grote auto's en juwelen duiden op rijkdom. 
Status weerspiegelt zich vaak in uitgebreide, dure consumptie, maar kan zich ook 
manifesteren in verfijning, matiging en eenvoud. Er zijn voorbeelden van Statusgericht 
gedrag dat zich uit in kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dergelijke consumptie kan 
worden beschouwd als teken van goede smaak, stijl, zelfbeheersing en getuigen van een 
groot vermogen tot vooruitzien. In dit onderzoek ben ik op zoek geweest naar 
voorbeelden van vrijwillige, zelf-opgelegde terughoudendheid in consumptie. Ik ga er 
echter vanuit dat mensen hiertoe niet geheel spontaan overgaan, maar altijd onder een 
zekere sociale druk. 

Deze studie was gericht op het verkennen van bestaande, relatief spontane 
tendensen en sociale mechanismen, zoals het toekennen van prestige aan matiging. Zijn er 
spontane ontwikkelingen die duiden op een tendens in de richting van vrijwillige 
consumptiebeperking? Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op vormen van 
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consumptie die met brandstofverbruik gepaard gaan, zoals autorijden, reizen per vliegtuig 
en het gebruik van elektrische apparaten. Brandstofverbruik en de uitstoot van 
kooldioxyde die daarvan het gevolg is, worden verantwoordelijk gehouden voor een 
mondiaal broeikaseffect dat door menselijk handelen wordt versterkt. Matiging van de 
genoemde vormen van consumptie kan bijdragen aan het verminderen van onder meer dit 
milieuprobleem. Omdat ik op zoek was naar een algemenere geneigdheid en bereidheid 
om terughoudend te consumeren, heb ik me echter niet geheel tot deze onderdelen van 
consumptie beperkt. 

Met uiteenlopend materiaal zijn de volgende, onderling verbonden vragen 
onderzocht. Wat is er bekend over het verband tussen status en zelf-opgelegde 
terughoudendheid in consumptie? Onder welke omstandigheden, en leggen hogere 
statusgroepen zichzelf terughoudendheid op in hun consumptie? In hoeverre is status 
verbonden met vrijwillige consumptiebeperking, vooral op milieurelevant geachte 
consumptieonderdelen? Consumeren hoger opgeleiden gematigder en milieuvriendelijker 
dan minder hoog opgeleiden met vergelijkbare inkomens? En zo ja, voor welke 
consumptiecategorieën gaat dat wel en niet op? Om deze vragen te onderzoeken is 
uiteenlopend materiaal gebruikt, zoals sociologische en antropologische literatuur, 
interviews, een enquête en secundair statistisch materiaal. 

Hoofdstuk één beschrijft de sterke stijging van het consumptiepeil in 
geïndustrialiseerde landen na de Tweede Wereldoorlog. Het dominante verband tussen 
status en welvaartsstijging staat hier centraal. Tegen deze achtergrond moeten eventuele 
tendensen tot matiging worden gezien. De verspreiding van het autobezit, de deelname 
aan (buitenlandse) vakanties en vooral het bezit van elektrische apparaten is onder de loep 
genomen. Zijn goederen vooral van boven naar beneden doorgedrongen tot brede 
bevolkingslagen, of zijn er ook andere diffusiepatronen waarneembaar? In de meeste 
gevallen bleek van het druppeleffect of het trickle-down effect sprake. In navolging van 
Fallers wordt dit patroon toegeschreven aan het streven van mensen om sociaal te stijgen. 
In dit streven nemen mensen consumptiegewoonten over van hoger geplaatsten. Dit geeft 
hen een gevoel van sociale stijging en vooruitgang. De materiële vooruitgang hoeft echter 
geen sociale vooruitgang te betekenen, want de hoger geplaatsten hebben vaak weer een 
voorsprong genomen met nieuw consumptiegedrag of stijging van hun consumptiepeil. De 
term trickle down-effect, of het druppeleffect verwijst evenals de aanduiding van het 
'sinkendes Kulturgut' naar het patroon volgens welke goederen zich over de bevol
kingslagen verspreiden. 

Hoofdstuk twee benadrukt dat sociale wedijver niet noodzakelijk tot 
consumptiestijging onder hogere sociale lagen hoeft te leiden. Historische voorbeelden 
van het tegendeel komen voor in Elias' studie over de ontwikkeling van etiquette en 
omgangsvormen tussen 1500 en 1800. In -Het civilisatieproces' (1939) heeft Elias 
beschreven hoe de Franse aristocratie zich beheerst en terughoudend gedroeg. Zij waren 
wat betreft lichamelijke verrichtingen en uitingen en neigingen wat betreft seksualiteit en 
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geweld beheerster, terughoudender en verfijnder dan de rest van de bevolking. Hun 
verlangen om te onderscheiden van de opkomende burgerij leidde ertoe dat 
gedragstandaarden aan de top steeds beheerster werden. Veel gedragingen werden 
onderworpen aan steeds meer regels of verdwenen zelfs uit het openbare leven. In de loop 
van de tijd vereiste het sociale leven dat mensen meer rekening gingen houden met steeds 
meer anderen en met de gevolgen van hun handelen op langere termijn. De burgerij die 
met de aristocratie om de macht streed nam de meer beheerste en verfijnde manieren van 
de adel over. 

Ook de veel recentere studie van Bourdieu toont dat de drang van de culturele elite 
om zich te onderscheiden en status te verwerven ertoe leidt dat ze goederen en diensten 
gaan gebruiken die verfijning impliceren en dat ze afzien van populaire produkten en 
vormen van vermaak. Zijn studie (1979) beschrijft de smaak van verschillende sociale 
strata in het Frankrijk van de jaren zestig en zeventig. Zijn onderzoek is gebaseerd op 
statistisch materiaal en vragenlijsten over smaakvoorkeuren op het gebied van voedsel, 
muziek, fotografie, sport, kunst etcetera. Net als het werk van Veblen, Elias en Fallers 
toont dat van Bourdieu dat mensen met lagere sociale status hun voorkeuren aan die van 
hogere statusgroepen ontlenen. De laatsten onderscheiden zich van de lagere strata met 
hun goede smaak. Bourdieu onderscheidt twee soorten elites, een culturele en een 
economische. De leden van de economische elite ontlenen hun status vooral aan 
economisch vermogen. De smaak die uit hun consumptiepraktijken naar voren komt en 
waarmee ze zich van lagere straat onderscheiden, toont vooral luxe en rijkdom. Mensen 
van de culturele elite zijn niet alleen bemiddeld, maar hebben ook exclusieve toegang tot 
bronnen van informatie en ontwikkeling. Zij zijn vooral beter opgeleid. Zij kunnen ook 
kennis en culturele vorming smaak inzetten om zich van de economische elite te 
onderscheiden. In alle consumptiedomeinen zijn verschillende hogere smaakvoorkeuren 
verbonden met terughoudendheid. 

In hoofdstuk twee dient daarnaast een case study over rookgedrag als een 
instructief voorbeeld van consumptiebeperking die gedeeltelijk vergelijkbaar is met 
milieurelevante vormen van consumptiebeperking. De centrale vraag over rookgedrag 
correspondeert met de algemene vraagstelling. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van 
sociale stratificatie en status. In Nederland en daarbuiten hebben statusverschillen 
gebaseerd op leeftijd, geslacht, klasse en opleidingsniveau een rol gespeeld in verandering 
van rookgedrag. In de afname van het percentage rokers hebben hogere klassen, hoger 
opgeleiden en mannen voorgelopen op lagere klassen, lager opgeleiden en vrouwen. Toen 
bijna alle mannen rookten waren de leden van hogere klassen en de hoger opgeleiden de 
eersten die in groteren getale stopten. Zij konden zich hiermee aanvankelijk 
onderscheiden, medische kennis legitimeerde hun gedrag. Nu zijn er geen grote 
verschillen meer; roken is in brede kringen teruggedrongen. Deze resultaten onderbouwen 
de hypothese dat status de verspreiding van zelfopgelegde consumptiebeperking kan 
bevorderen. 



In hoofdstuk drie is onderzocht in hoeverre en op welke manier leden van de 
hogere inkomenscategorieën en vooral hoger opgeleiden geneigd zijn zichzelf ook omwille 
van het milieu terughoudendheid op te leggen. Op basis van interviews met 25 
huishoudens, waarvan een deel uitzonderlijk gematigde consumenten, is beschreven welke 
vorm die consumptieve terughoudendheid aanneemt en hoe anderen daar tegenaan kijken. 
De interviews toonden de preoccupatie van een deel van de hoger opgeleide 
geïnterviewden met beheerste en bewuste consumptie. Zij wilden bewust en doordacht 
consumeren en bij hun consumptie ook rekening houden met het milieu. Ondanks hun 
algemeen sterke milieubewustzijn, waren zij veelal niet in de eerste plaats uit 
milieubewustzijn terughoudend in hun consumptie. Zij hadden bijvoorbeeld een matige 
vleesconsumptie, hadden geen auto of waren zeer terughoudend in het gebruik ervan of 
matigden hun aanschaf van goederen zoals meubels, apparaten en kleding. Hun 
terughoudendheid leidde tot aanpassing en beperking van hun consumptie in bepaalde 
opzichten. Dit betekende bijvoorbeeld het eten van onbespoten voedsel en vaak, maar niet 
altijd, terughoudendheid in het bezit en gebruik van elektrische apparaten en het maken 
van verre reizen. Hoezeer en in welke opzichten ze hun consumptie matigden en 
aanpasten varieerde per huishouden en hing mede af van hoe lang ze al gematigd 
consumeerden, maar ook van hun gezinsomstandigheden en levensstijl. En ook bij deze 
groep stond de consumptieve terughoudendheid onder druk. Ze leerden enerzijds steeds 
meer bij over milieuvriendelijke consumptie, maar hun consumptie breidde zich vaak ook 
uit onder invloed van inkomensstijging en welvaartsgroei om hen heen. Wat betreft status 
kwamen enerzijds distinctieve en zelfbewuste opmerkingen naar voren die betrokkenen 
maakten over hun terughoudendheid in consumptie. Anderzijds ervoeren ze een gebrek 
aan respect voor en erkenning van hun milieubewuste consumptiebeperking, al merkten ze 
wel een verbetering hierin. 

In hoofdstuk vier is onderzocht in hoeverre de gevoeligheid voor het milieu en 
matiging een typisch kenmerk is van hogere statusgroepen en vooral van hoger 
opgeleiden. Het hoofdstuk is gebaseerd op de resultaten van een enquête gehouden onder 
een steekproef van 2000 huishoudens uit alle bevolkingslagen. De vragenlijst bevatte 
vragen over verschillende consumptieve gedragingen. Met statistische analyse is bepaald 
of hoger opgeleiden gematigder en milieuvriendelijker zijn dan minder hoog opgeleiden 
met vergelijkbare inkomens. De enquête en aanvullend statistisch materiaal toonden aan 
dat hoger opgeleiden meer milieuvriendelijke alternatieven kopen en vaker dan anderen te 
kennen geven op bepaalde onderdelen hun consumptie te matigen omwille van het milieu. 
Echter de mate waarin zij hun consumptie matigen op milieurelevante onderdelen is niet 
significant. Ze bezitten en rijden niet minder auto's, maar reizen zelfs meer per auto en 
vliegtuig. Noch bezitten ze minder apparaten of zijn ze gematigder in hun verbruik van 
gas en elektriciteit. De mensen uil de hogere inkomenscategorieën die min of meer 
consequent milieuvriendelijk en gematigd consumeren, zoals die uit het voorgaande 
hoofdstuk, vertegenwoordigen slechts een kleine groep. In het algemeen is er bij hoger 
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opgeleiden een grote kloof tussen hun bereidheid om milieuvriendelijk en gematigd te 
consumeren en hun feitelijk gedrag. 

Hoofdstuk vijf vat bovengenoemde resultaten uit de voorgaande hoofdstukken 
samen en probeert te verklaren waarom de hypothese dat hoger opgeleiden zich 
onderscheiden door terughoudend te zijn in hun consumptie van milieubelastende zaken 
niet opgaat. De situatie schept geen gunstig vooruitzicht voor toenemende matiging. 
Bovendien blijken oproepen tot matiging eerder te verstommen dan sterker te worden, en 
worden in plaats hiervan eerder technologische oplossingen die ook economisch gunstig 
zijn bepleit. Uiteengezet wordt hoe belangrijk voortdurende consumptieverandering en -
groei is in onze samenleving. Anderzijds is het milieu relatief onbelangrijk en zijn 
milieuproblemen niet erg lastig en bedreigend voor onze levenswijze. 

De voortdurende verandering en groei van consumptie is een belangrijke kracht in 
de industriële samenleving. De mogelijkheid om te kiezen en kopen is een essentieel en 
steeds belangrijker kenmerk van onze levenswijze. Door de economisering van de 
maatschappij en de hedendaagse commercialisering neemt de dominantie en betekenis van 
de markteconomie alleen maar toe. Niet alleen de economische, maar ook de sociale, 
culturele en psychologische redenen ondersteunen het belang van consumptie. De 
mogelijkheid voor individuen om via consumptie te kiezen en te laten zien wie ze zijn, of 
willen zijn en waarover ze zich zorgen maken op een soevereine, mogelijk tijdelijke basis 
wint terrein. Ook utilitaire, hedonistische waarden van consumptie ondermijnen tendensen 
tot matiging. De populariteit en verspreiding van terughoudendheid wordt verhinderd door 
het lage prestige dat nog verbonden is met bepaalde vormen van terughoudendheid, en 
vooral door de hoge status die wordt verbonden aan allerlei typen uitgebreide consumptie. 
Het distinctief potentieel van matiging wordt overtroffen door dat van uitgebreide 
consumptie en vooral van het vermogen van energiegebonden goederen om mensen te 
helpen bij hun statuscompetitie. Deze goederen stellen ook hoger opgeleiden beter in staat 
om hun cultureel vermogen te tonen. 

In de tweede lijn van het argument benadruk ik dat milieuproblemen niet 
belangrijk en bedreigend genoeg worden gevonden om mensen hun consumptie te doen 
matigen. Verschillende argumenten worden gepresenteerd om uit te leggen waarom, 
ondanks het feit dat milieubesef evenals cultureel vermogen vooral bij hoger opgeleiden 
wordt aangetroffen, het niet hetzelfde werkt. Cultureel vermogen betekent de beschikking 
hebben over diploma's en buiten-schoolse kennis die het verwerven van macht in de 
samenleving vergemakkelijkt. Er is uitgebreide tijdsinvestering en inspanning voor nodig 
om dat te verwerven. Cultureel vermogen is moeilijk te verkrijgen en bijvoorbeeld van de 
ene op de andere generatie over te dragen en kan op verschillende manieren worden 
geïnvesteerd en omgezet in macht. Vergelijking maakt duidelijk waarom milieubesef niet 
als cultureel vermogen werkt, het is te makkelijk toegankelijk of juist te specialistisch en 
geeft consumenten geen toegang tot macht. 

In de epiloog reflecteer ik op het onderzoeksproces. Na de gegevensverzameling 
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zijn enkele jaren verstreken en hebben ook anderen onderzoek uitgevoerd dat gedeeltelijk 
tot soortgelijke conclusies leidde. Daarnaast zijn er studies gepubliceerd over de milieu-
en beleidsproblematiek van wereldwijde klimaatverandering. Dit en het tijdsverloop 
maakten het mogelijk om op een afstandelijkere manier naar het onderzoek te kijken. In 
bepaalde opzichten is het versterkte broeikaseffect een milieuprobleem net als andere: 
complex en gekenmerkt door veel onzekerheden. In de epiloog wordt het onderzoek 
explicieter met de politieke context, met de broeikasproblematiek en het 
onderzoekprogramma daarover verbonden. Ik probeer te bepalen hoe en in hoeverre de 
onderzoeksafbakening en gebruikte definities bepaald zijn door externe factoren. 
Natuurwetenschappelijke en subjectieve definities van bijvoorbeeld begrippen als 
milieuvriendelijk en onvriendelijk zijn vermengd. Zij kunnen niet volledig worden 
gescheiden doordat er een intensieve verspreiding is van natuurwetenschappelijke kennis 
en doordat intuïtie en belangen ook van invloed bij de natuurwetenschappelijke definities 
van milieuproblemen. De vermenging van definities heeft te maken met ongelijkheden en 
de wederzijdse afhankelijkheden van allerlei betrokkenen op het gebied van milieu, van 
natuur- en sociaal-wetenschappers, wetenschappers en beleidmakers, pers en 
milieuorganisaties. Ik relativeer de benadering en definities die ik in mijn onderzoek heb 
gebruikt en ga ook in op mogelijke bijdrage van sociale wetenschappen aan de 
bestudering milieuproblemen. 
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