TRADITIONALITEIT VANECHTPAREN ENGEZINNEN ALSEEN
VORM VANEEN DUURZAME LEVENSSTIJL?
C. de Hoog
J.A.C, vanOphem
Inleiding
Indeliteratuur overmilieu enduurzaamheid isderolvandeconsument
binnendehuishoudelijke contextlangetijd verwaarloosd. Indejarenzeventigwerdvooral aandachtgeschonkenaandeuitputting vanniet-vernieuwbare grondstoffen (Meadows, 1972). Hueting (1974) vestigt vanuit een
economische optiek de aandacht op de ongeprijsde schaarste en Krabbe
(1974)gaat in op het spanningsveld tussen individueel encollectief nut op
het gebied van de milieuproblematiek. Ook richt in diejaren de aandacht
van beleid en onderzoek in Nederland zich vooral op de producent en in
veel mindere mate opde consument. Hierbij vervullen vooral deeconomische wetenschappen een voortrekkersrol. Sinds het einde van de jaren
zeventigontstaanmulti-eninterdisciplinairebeleids-enonderzoeksgroepen
die het milieu als object hebben. Ook verschijnen er publikaties over het
thema consument enmilieu (Ester, 1979;Ester &Leeuw, 1981;Van Raaij
& Pieters, 1987).
Eenbelangrijke stimulans voordeverdereontwikkeling vandezeonderzoeksgroepen is toe te schrijven aan de wereldmilieuconferentie in Riode
Janeiro van 1992 en de aandacht die daar wordt geschonken aan de
noodzaak om consumptiepatronen te veranderen. In Nederland heeft deze
aandacht op internationaal gebied tot gevolg dat in het Tweede Nationale
Milieubeleidsplan(NMP-2,1993),debeïnvloedingvandeconsumentbinnen
de context van zijn huishouden een belangrijke plaats krijgt toegewezen.
Wel dient de kanttekening te worden gemaakt dat ook in het tweede
beleidsplan geen duidelijkheid wordt gegeven hoe gedragspatronen zijn te
veranderen of hoe gedragspatronen zich kunnen wijzigen (Spaargaren,
1994). In het NMP-2 wordt -waarschijnlijk juist daarom- een actieve
bijdrage gevraagd van de sociale wetenschappen.
Huizing (1992) geeft aan dat een huishoudkundige benadering voor de
bestuderingvanhetconsumentengedrag vruchtbaarkanzijn. Zijconcludeert
optheoretischegrondendatontwikkelingenmetbetrekkingtotduurzaamheid
en milieubelasting, neveneffecten kunnen zijn van huishoudelijk handelen.
Dehuishoudens nemenjuist tenaanzienvaneenaantalgebieden(mobiliteit,
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wassen, voeding, kleding) een centraleplaats inbij de milieuproblematiek.
Van Diepen enVan Ginneken (1994)analyseren, mede opbasis vanhet
theoretische model van Huizing, empirische data over huishoudens,
demografische ontwikkelingen,consumptiepatronen enmilieubelasting.Een
van hun belangrijkste bevindingen isdat dedemografische structuur, zoals
ontgroening, vergrijzing envooral huishoudensverdunning, endedaarmee
samenhangende consumptiepatronen louter en alleen via de samenstelling
vanhethuishouden-detoenamevankleinerehuishoudens-eengroteinvloed
hebben op de milieubelasting. Zo blijkt bijvoorbeeld dat: "Het totale
elektriciteitsverbruik in2010aanzienlijk hogerzaluitkomen in vergelijking
met 1992indien rekeningwordtgehoudenmetde huishoudensontwikkeling
enmet eenvoortzetting vandetrend inhethuishoudensspecifieke elektriciteitsverbruik" (op.cit.: 97).Ooktenaanzienvanhetwatergebruiktredener
aanzienlijke stijgingen op, die vooral verbonden zijn aan de huishoudensverdunning. Deze min of meer autonome, demografische effecten hebben
eenaanzienlijke invloed ophetmilieu. Desondanksheeft hethuishoudenen
het huishoudelijk handelen nog geen centrale plaats verworven binnen het
milieubeleid. "Men krijgt niet de indruk dat in het milieubeleid een vorm
vankosten-batenanalyse wordttoegepast waarindehuishoudelijke sector is
opgenomen. Als eenhuishouden of consument meer milieuvriendelijk gaat
handelen dan kan dat in termen van geld en tijd erg duur zijn, terwijl aan
de andere kant de baten niet direct zichtbaar zijn, althans niet op korte
termijn. Deeigen bijdrage ismarginaal. Dit impliceert dat voor de meeste
consumenten de baten niet direct zichtbaar zijn en de kosten de baten
overtreffen." (van Ophem, 1993pp. 108-109).
Integenstelling totdebeperkteaandachtvoordebetekenisvandemografischeontwikkelingen en van consumptiepatronen van huishoudens voor
duurzaamheid enmilieu, zienwewelreeds indejaren zestigbelangstelling
bij onderzoekers en beleidsvoerders ontstaan voor het concept levensstijl
(Hogervorst etal., 1979).Debelangstelling voordelevensstijl wordt indie
periode echter niet of nauwelijks in verband gebracht met duurzaamheid.
Aarts (1995) wijst bijvoorbeeld op een sociologisch onderzoek van
Durlacher (1965), waarin wordt gewezen op de relatief hoge consumptie
van duurzame consumptiegoederen onder laagstbetaalden, maar niet opde
consequenties hiervan voor het milieu. Ook kan Munters (1977a; 1977b)
wordengenoemd, dieonderanderewijst opderelatietussenhetconsumen-
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tengedragendesocialestratificatie. Ineenrapport vandeWetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid worden de biodynamici als levensstijlgroep genoemd (Hogervorst et al., 1979). Hetessentiële vandezegroep is
hunafwijzing vandeconsumptiemaatschappij. Debegrippen duurzaamheid
en milieu worden in dit rapport nog niet gehanteerd, maar de auteurs
leverenweldevolgendeomschrijving vandelevensstijl vandebiodynamici:
"Erwordt inprincipegeleefd vanwatdegrondenhetveeophetbedoeninkje opbrengen. Ookdemens vormt indezekringloop eenschakel, mits hij
zich aan allerlei beperkende regels houdt om het evenwicht niet te verstoren" (op.cit.: 85). Begin jaren negentig gaan onderzoekers een verband
leggen tussen levensstijl, consumptiepatronen en duurzaamheid (Aarts,
1993). Spaargaren(1994)legteentheoretischverbandaantussenduurzame
leefstijlen enduurzame consumptiestijlen. Hij wijst hierbij ookexplicietop
de betekenis van huishoudens. Aarts (1995) wijst ook op de centrale
betekenis van levensstijlen en huishoudens. Zij stelt dat het onderzoek
aanvankelijk sterk economisch gericht is.Indejaren negentig signaleert zij
een kentering. De overheid krijgt een steeds grotere belangstelling voor
energiebesparing. Aan de burger wordt voorgehouden dat zuinigheid een
deugd is. Deze belangstelling voor de rol van huishoudens komt ook tot
uiting in onderzoeken die door de overheid en de nutsbedrijven worden
geëntameerd. Eenvoorbeeld hiervan ishetbasisonderzoek elektriciteitsverbruik kleinverbruikers (BEK) dat sinds 1986 jaarlijks in opdracht van
EnergieNed wordt uitgevoerd (Aarts, 1995). In deze onderzoeken wordt
aandacht besteed aan de invloed van statuskenmerken van personen en
huishoudens op het energieverbruik.
Tabel 1:Deontwikkeling vandesamenstelling vanhuishoudens indeperiode 1960-1994inprocenten

1960

1971

1981

1989

1994

Alleenstaanden
Echtparen
Gezinnen
Eenoudergezinnen
Niet-gezinshuishoudens

12
23
56
6
3

17
23
52
5
3

22
23
43
6
6

29
22
35
7
7

31
23
32
7
7

Totaal absoluut (miljoenen)

3.2

4.1

5.2

6,0

6,5

Bronnen: Ploegmakers&Van Leeuwen, 1994;Statistisch Jaarboek 1995
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Het belang van huishoudens, inhet bijzonder dat vangezinnen enechtparen, kan ook kwantitatief worden onderbouwd. Van de ruim vijftien
miljoen inwoners van Nederland leven er ongeveer elf miljoen in de
huishoudens van gezinnen of echtparen. Bijna acht miljoen personen leven
ingezinsverband(gehuwdenensamenwonendenmetkinderen),driemiljoen
personen vormen als echtparen een huishouden (eveneens gehuwd of
samenwonend,maarzonderkinderen)(DeHoog, 1995).Omgekeerdworden
vandezesenhalfmiljoenhuishoudens(inclusiefalleenstaanden)inNederland
erbijnavier miljoen gevormd doorechtparenengezinnen(CBS, 1995).De
ontwikkelingenvanaantalensamenstelling vandehuishoudenszijninTabel
1 weergegeven voor de periode 1960-1994. De huishoudensverdunning is
indezetabel duidelijk zichtbaar.
Inhet onderzoek dat wehier presenteren staantweevragen centraal.De
eerste vraag luidt: in hoeverre zijn er verschillen binnen de populatie van
echtparen engezinnen inhouding en gedragjegens het milieu? Detweede
vraag luidt: in hoeverre is het mogelijk om binnen de (sub)populatie
levensstijlen te onderscheiden die aldanniet gunstig voor het milieu zijn?
Levensstijl wordt hierbij omschreven als: "Uiterlijk waarneembare, expressievegedragskeuzen, diebehorentotdediscretionaire handelingsruimte
endiedesocialegroepwaartoemenbehoort ofwilbehoren symboliseren"
(Ganzeboom, 1988,p. 34).
In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op de de
onderzoekspopulatie en het onderzoeksontwerp, algemene onderzoeksresultaten (frequentietellingen), een nadere analyse met behulp van indices
enmultipele regressie. Meteenparagraaf conclusiesendiscussiesluitenwe
deze bijdrage af.
De onderzoekspopulatie en het onderzoeksontwerp
Inmaart 1995zijn door studenten vandevakgroepHuishoudstudies van
de Landbouwuniversiteit 79 vrouwen uit huishoudens mondeling geïnterviewd over hun eetgewoonten. Deze onderzoekspopulatie bestaat uit twee
subpopulaties: echtparen met thuiswonende kinderen (n=55), door ons
gezinnen genoemd, en echtparen zonder thuiswonende kinderen (n=24),
door ons echtparen genoemd. Deprocentuele verdeling van deze huishoudens (70-30) komt niet geheel overeen met de verdeling in het universum
(echtparen met of zonder thuiswonende kinderen) (60procent gezinnen en
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40 procent echtparen).
Centraal stondendevrageninhoeverredezehuishoudenseen preferentie
hadden voor 'buitenlandse' voeding en hoe deze voorkeur verklaard kon
worden. Daarnaast zijn 20 vragen opgenomen over houding engedrag ten
aanzienvanduurzaamheid enhetmilieu. Ofschoon wetemakenhebbenmet
een kleine onderzoekspopulatie is gebleken dat de variabelen leeftijd en
netto-huishoudinkomen geen significante afwijkingen vertonen met de
kenmerken vandetotalepopulatie echtparen engezinnen inNederland. Dit
is wel het geval bij de variabele onderwijsniveau, zoals blijkt uit Tabel 2.
Hierbij moet echter worden opgemerkt dat devergelijking tussen desteekproef en de Nederlandse populatie niet in alle gevallen op dezelfde basis
berust. De vergelijking tussen de steekproef en CBS-gegevens is voor
leeftijd nog goed mogelijk. Het inkomen is althans bij benadering te
vergelijken. Bijhetonderwijsniveau ishetonderwijsniveau vandegehuwde
ensamenwonende vrouwelijke respondentenvergelekenmethet onderwijsniveauvanallevrouwenvan 15-64jaar in 1992.Uitdevergelijkingen blijkt
dat de vrouwen met een hoger onderwijsniveau in de onderzoekspopulatie
oververtegenwoordigdzijnterwijlhetmiddenniveau ondervertegenwoordigd
is.
Tabel 2: Enkele gegevens vandeonderzoekspopulatie vergeleken metde Nederlandse populatie

Leeftijd'1

Ond

NL

Inkomen11'

Ond

NL

Onderwijs'1

Ond

NL

25-34
35^4
45-64

26
25
49

26
31
43

Laag
M.Laag
M.Hoog
Hoog

7
18
37
38

9
25
32
34

Laag
Midden
Hoog

47
22
32

49
36
15

x2

1.58 (n .s.)

a)onderzoek (Ond)en
Nederland (NL):gehuwde
vrouwen 25-64

2.88 (n.s.)

19.58(p < .01)

b) Ond: nettogezinsinkomen
c)Ond:gehuwde vrouwen
NL:besteedbaar gezinsinkomen NL: allevrouwen

Bron: NL= CBS,Statistisch Jaarboek 1994

Met betrekking tot betaalde arbeid zijn er bij de gehuwde vrouwen ook
enigeafwijkingen tussendeonderzoekspopulatieenhetuniversumaanwezig.
InNederlandverricht48procentvandegehuwdevrouwenmetkinderenen
43 procent van de gehuwde vrouwen zonder kinderen in de leeftijdsklasse
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15-64 jaar geen betaalde arbeid. In de onderzoekspopulatie zijn de
corresponderendepercentages35respectievelijk 44procent(x2 = 2,1; n.s.).
Vandemannenuitdeonderzoekspopulatieheeft 87procentbetaaldwerk,
93 procent voor mannen met kinderen en 80procent voor mannen zonder
kinderen. In Nederland heeft 84 procent van de gehuwde mannen met
kindereneenbâanen65procentvandegehuwdemannen zonder kinderen.
(x2 = 3,98;p < .05).Meer mannenuit deonderzoekspopulatie verrichten
dusbetaaldearbeid danhetgemiddelde vandetotaleNederlandsepopulatie
mannen.
Enkele algemene onderzoeksresultaten
In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de houding van de
respondententegenoverhetmilieuendeduurzaamheid. Bijderespondenten
is er een algemene bezorgdheid over het milieu aanwezig. Het is echter
opvallend dat deze bezorgdheid lang niet in alle gevallen tot uitdrukking
komt in de houding. Het scheiden van huisvuil scoort hoog. Ook een
aanzienlijke prijsverhoging, vijftig cent per ons, van rundvlees lijkt voor
deze populatie aanvaardbaar. Hierbij maken we ten aanzien van vleesprijs
wel de kanttekening dat de vraagstelling wellicht te suggestief is geweest,
het zou waarschijnlijk beter zijn geweest om te vragen naar de prijs per
kilo. Eengroteprijsverhoging voor autobrandstof envooral een verhoging
vandevliegreizennaarvakantiebestemmingen wordtevenweldooreengrote
meerderheid niet aanvaardbaar geacht. De mobiliteit (auto, vliegvakantie)
lijkt bijdeonderzoekspopulatie devoorkeurtegenietenbovenbescherming
van het milieu.
Tabel 3:Dehouding vande respondentes tenaanzien vanmilieu enduurzaamheid

Item
Gescheiden huisvuil ophalenis goed voor hetmilieu'
Bezorgd over hetmilieu zijn'
Rundvleesvoor milieu50cent peronsduurdermaken'
Autobrandstof voor milieu fl,- per literduurder maken
Huishoudelijk afval per kgbetalen'
Vliegvakantie duurder maken

Jain %
98
84
82
41
37
29

i) itemopgenomen in milieuvriendelijke houdingsindex (zietekst)

In Tabel 4 ishet gedrag vanderespondenten bezienten aanzienvanhet
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milieu en de duurzaamheid. Ook hier treden aanzienlijke verschillen op
tussendeitems. Meerdan90procent vanderespondenten zegtzichopeen
milieuvriendelijke wijze te ontdoen vanglas, batterijen, chemisch afval en
oud papier. Menprobeert zuinig met gasenelektriciteit tezijn, wasmiddelen worden innavulverpakking gekocht. Ookuit degedragsitems blijkt dat
men weinig of geen wijzigingen wenst bij het gebruik van de auto. Met
betrekking totvoeding zienwedat hier lagescores aanwezig zijn. Heteten
van onbespoten fruit en het kopen van eko-aardappelen komt bij deze
populatie weinig voor. Ongeveer eenkwart vanondervraagde vrouwen let
bij een aankoop opde aanwezigheid van een eventueel milieukenmerk.
Tabel 4: Hetgedrag van derespondentestenaanzien van duurzaamheid

Item

Ja in %

Deponeert glas inglasbak
Biedt chemischafval apart aan'
Levert lege batterijen apart in'
Zamelt oude krantenapart in1
Iszuinig metgas/elektriciteit
Koopt wasmiddeleninnavulpak'
Heeft spaardouche
Gebruikt geen bleekwater
Gebruikt minder vaak de auto
Letopeen milieukeurmerk
Eetonbespoten groentenen fruit'
Koopteko-aardappelen

96
95
94
90
86
86
44
38
24
23
13
13

i)Item opgenomen in mileuvriendelijk gedragsindex (zietekst)

Uit de tabel blijkt ook dat het gebruik van de spaardouche en het niet
(meer) gebruiken van bleekwater eenmiddenpositie innemen.
Eennadere analyse
De vragen naar houding en gedrag zijn gerangschikt naar twee indices:
demilieuvriendelijke houdingsindexendemilieuvriendelijke gedragsindex.
De opgenomen items voor beide indices staan vetgedrukt in Tabel 3 en
Tabel 4. Per index is gepoogd een zo groot mogelijke betrouwbaarheid te
krijgen door het elimineren van sommige variabelen.
Viervragenzijngebruiktvoordesamenstellingvandemilieuvriendelijke
houdingsindex (zieTabel 3). Dezeindexheeft eenbetrekkelijk lageinterne
betrouwbaarheid (Cronbach's a = 0,49; \i = 3,0; a = 0,8). Voor de
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samenstellingvandemilieuvriendelijke gedragsindexisgebruikgemaaktvan
vijf vragen (zie Tabel 4). De betrouwbaarheid vandeze index is eveneens
tamelijk laag (Cronbach's a = 0,55; /i = 3,6; a = 0,7).
Naast deze indices, die als afhankelijke variabelen beschouwd kunnen
worden, zijn twee andere indices ontwikkeld die samen met andere
variabelen alsonafhankelijke variabelen wordenbeschouwd. Deze indices
zijn: de traditionaliteitsindex en de index van het consumptief bewustzijn.
Detraditionaliteitsindexberustopnegenitems:'overhetalgemeenbepaal
ik wat we eten'; 'de tafel hoort bij het avondeten gedekt te zijn'; 'het
avondeten hoort gezamenlijk aan tafel te worden genuttigd'; 'eten voor de
tv, metje bord op schoot, is ongezellig'; 'tijdens de vakantie beslissen de
kinderen meeoveruitstapjes diegemaakt worden'; 'kinderenmoeten altijd
hun bord leeg eten, ook als zij het niet lekker vinden'; 'oudere kinderen
mogen zelf weten wat ze eten voor het ontbijt'; 'ouders beslissen over de
vakantiebestemming, kinderen hebben hier geen invloed op'; 'kinderen
moeten eten wat de pot schaft'. Debetrouwbaarheid van deze traditionaliteitsindex is eveneens matig (Cronbach's a = 0,55; n = 4,8; a = 1,6).
Deindex vanhet consumptief bewustzijn issamengesteld uitvier items.
Dezezijn: 'het isleukomtewinkelen'; 'ik koopminstensvijf keerperjaar
nieuwe schoenen'; 'het lijkt me wel wat om een culinair weekend in
Antwerpen door te brengen'; 'als ik de gelegenheid kreeg zou ik een
tweedaags verblijf in 'beauty farm' niet afslaan'. Ookdeze index heeft een
lagebetrouwbaarheid (Cronbach's a = 0,45;/x= 2,8; a = 1,2). Geletop
hetsecundaire karaktervandegegevensanalysemenenwe,ondanksdelage
a's, te mogen concluderen dat er een bepaalde mate van homogeniteit
aanwezig is.
Bij de analyse zijn, naast de traditionaliteitsindex en de index van het
consumptief bewustzijn, alsonafhankelijke variabelenopgenomen devariabelen: aanwezigheid van kinderen binnen het huishouden; het nettohuishoudinkomen; het onderwijsniveau van de respondent; de leeftijd van
de respondent; deduur vanhetbetaald werkvanderespondent; demening
van de respondent dat ze voldoende tijd heeft voor de huishouding. De
opname vandeze variabelen wordt verantwoord ineerdere publikaties (De
Hoog & Van Ophem, 1994; Van Ophem & De Hoog, 1994; Van Ophem
& De Hoog, 1995).
Uit Tabel 5 blijkt dat de milieuvriendelijke houdingsindex door slechts
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éénvariabelewordtbeïnvloed:hetonderwijsniveau vanderespondente.Hoe
hoger het onderwijsniveau vande respondente is, deste vriendelijker haar
houding jegens milieu en duurzaamheid. De verklaarde variantie van de
regressievergelijking isechterbijzonder laag.Ditzouerevenwelopkunnen
duidendat onder deNederlandse bevolking eenmilieuvriendelijke houding
stilaan gemeen goed is geworden.
Tabel 5: Regressie-analyse van milieuvriendelijke houdingsindex (forward procedure)

variabele

Bea (p-waarde)

onderwijsniveau respondent

0.27 (p < .05)

2

0.07
4.68
0.02

R
F
P(F)

Bijregressie-analysevandemilieuvriendelijk gedragsindexblijktdattwee
onafhankelijke variabelen hierop eeninvloed hebben: de traditionaliteitsindex -gemeten via items over eetgewoonten en gedrag ten aanzien van
vakantie- en de aanwezigheid van kinderen in het huishouden (Tabel 6).
Zoweldeaanwezigheidvankinderenindehuishoudensalseengroteremate
vantradionaliteit leidt tot meer milieuvriendelijk gedrag.
Tabel 6: Regressie-analyse van de milieuvriendelijk gedragsindex I (Forward procedure).

variabelen

Beta (p-waarde

traditionaliteit
aanwezigheid van kinderen

0,28 (p < .05)
0,32 (p < .01)

R2
F
P(F)

0,17
7,45
0,00

Milieuvoorlichting en milieu-educatie hebben een belangrijke plaats
gekregen in het basisonderwijs. Het is mogelijk dat hierdoor 'oudere'
kinderen hun ouders in hun gedragingen kunnen beïnvloeden. Om dit te
bezien hebben we twee groeperingen onderscheiden: enerzijds echtparen
zonderkinderen enoudersmet 'jongere' kinderen(< 8),anderzijds ouders
met kinderen van acht jaar of ouder. Uit de vergelijking van deze beide
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groeperingen blijkt het gedrag van de gezinnen waar het oudste kind acht
jaar ofouder ismeer milieuvriendelijk tezijn (Tabel 7).Ookhiergeldtdat
hoehoger descore opdetraditionaliteitsindex isdeste milieuvriendelijker
het gedrag is.
Tabel 7: Regressie-analyse van milieuvriendelijk gedragsindex II (Forward procedure).*

Variabele

Beta (p-waarde)

traditionaliteit
oudste kind 8jaar of ouder

0,32 (p < .01)
0,27 (p < .05)

R2
F
P(F)

0.18
6.72
0.00

Tenslotte zij vermeld dat de milieuvriendelijke houdingsindex niet
gecorreleerd is met de milieuvriendelijke gedragsindex. Dit betekent dat
kennis over milieu en duurzaamheid niet automatisch tot gedragsveranderingen leidt. De uitkomsten van de regressie-analyse op milieuvriendelijk gedrag laten echter zien dat er wel enig verband aanwezig is
tussenenerzijds bepaaldetraditionele opvattingen (traditionaliteitsindex) en
gezinssamenstelling (kinderen) enanderzijds milieuvriendelijk gedrag.
Conclusie en discussie
We hebben in ons onderzoek de vraag gesteld of er verschillen bestaan
in houding, gedrag en levensstijlen van echtparen en gezinnen, die
consequentieshebbenophetmilieubesef enhetmilieugedrag. Opgrondvan
deanalysemenenwedezevraagmetdenodigevoorzichtigheid bevestigend
te kunnen beantwoorden.
Hierbij makenweechterdekanttekeningdathetbegriplevensstijl bijons
een algemene invulling heeft gekregen. Deze algemeenheid is een gevolg
van(1)debeperkteomvangvandesteekproef, (2)delagebetrouwbaarheid
van de geconstrueerde indices, en (3) de lage verklarende waarde van de
geschatte vergelijkingen.
Voor vrijwel allehuishoudens geldt dat milieuvriendelijk gedrag vooral
bestaat uit het scheiden van allerlei soorten huishoudelijk afval. Deze
huishoudens makengebruikvandienstenenvoorzieningen ophetmilieuge-
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bied. Ook proberen bijna alle huishoudens zuiniger te zijn met gas en
elektriciteit. Veelminder komt demilieuvriendelijkheid totuitingbij hetal
dan niet gebruiken van de auto. Het minst komt milieuvriendelijk gedrag
voorbijdeaanschafenhetgebruikvanduurzaamgeproduceerdvoedsel(het
eten van onbespoten fruit engroente, het kopen vaneko-aardappelen).
Het lijkt aannemelijk dat, naast de aanwezigheid van diensten en
voorzieningen in de wijk voor afvalscheiding (oude kranten ophalen,
glasbak, textielbak, chemisch afval), vooral de aanwezigheid van kinderen
een disciplinerende invloed heeft op het gedrag van de ouders. Op
hedendaagse scholen wordt milieuvriendelijkheid benadrukt. We zien dan
ook dat echtparen waarvan het oudste kind acht jaar of ouder is het
milieuvriendelijkst zijn. Dit zou er dan op kunnen duiden dat ten aanzien
van het milieu er sprake is van een socialisatieproces waarbij de kinderen
deoudersbeïnvloedenennietomgekeerd. Maarwellicht kanhetgedragvan
deze gezinnen ten aanzien van milieu ook verklaard worden vanuit een
traditionele (burgerlijke) levensstijl. Het zou zo kunnen zijn dat juist d'j
ledenvandezehuishoudens eerdergeneigd zijndewenkenen voorschriften
van de overheid op het milieugebied (glasbak, chemokar, oud papiîr,
batterijen) te volgen dan leden van andere huishoudensconfïguraties. Deze
hypothese verdient nader onderzoek.
Uiteraard zijn ermeercomplexentenoemendievaninvloed kunnen zijn
op het gedrag van gezinnen, zoals de invloed van voorlichting via massamedia en sociale controle. Deze fenomenen kunnen overigens ook als
uitingen van een traditionele levensstijl worden beschouwd. Dat de
gezinnen, maar ook de andere huishoudens, gericht zijn op financiële
voordeelenzuinigheidbijnutsvoorzieningen,behoeft geenverwonderingte
wekken gelet op de reële inkomensontwikkelingen in Nederland in de
afgelopen tien jaar en op de hoogte van de energieprijzen voor kleinverbruikers.
Hetgeringegebruikvanduurzaamgeproduceerdvoedselkanwaarschijnlijk aan een viertal factoren worden toegeschreven. Allereerst kan dit te
maken hebben met de verkrijgbaarheid. Ofschoon de penetratie van
duurzaamgeproduceerd voedselbinnendewinkelbedrijven toeneemt, ishet
toch inveelgevallenomslachtig omdergelijk voedseltekopen.Tentweede
is het onderscheid inde winkel tussen duurzaam geproduceerd voedsel en
ander voedsel voor de consument niet gemakkelijk te bepalen. Ten derde
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heeft de winkelprijs van duurzaam geproduceerd voedsel uiteraard ook
invloed op de aanschaf van deze produkten. Als vierde factor noemen we
hier datbij velenhet inkopenvanduurzaam geproduceerd voedsel nogniet
behoort tot een gewoonte of tot een element van een levensstijl, zoals
kennelijk wel het geval isbij het scheiden van afval.
Met betrekking tot de prijs kan de schijnbare voorkeur van de onderzoekspopulatievooreenhogererundvleesprijs omhetmilieutesparen,deels
wordenverklaard vanuit eensuggestieve vraagstelling (deprijs per ons)en
waarschijnlijk ook uit sociale wenselijkheid. Tussen zeggen en doen kan,
juistopditfinanciële gebied,eenkloofaanwezigzijn. Daarbij komtnogdat
voedsel onder de lopende uitgaven valt, zodat bij inkomensschaarste
bezuinigd wordt opde prijs.
Met betrekking tot hetbegrip levensstijl kanwordengezegd dat nochin
dit onderzoek noch in ander onderzoek dat wij hebben verricht (De Hoog
& Van Ophem, 1994; Van Ophem & De Hoog, 1994; Van Ophem &De
Hoog, 1995) een naadloze aansluiting met de benaderingswijze van
Bourdieu, namelijk eenconvergentievaneconomische, socialeenculturele
variabelen(Bourdieu, 1984),voorkomt. Wellicht iserwelvanconvergentie
sprake bij specifieke groepen, zoals biodynamici, bevindelijke christenen,
yuppen, vegetariërs of grachtengordelbewoners.
Steeds weer blijkt echter uit ons onderzoek dat gezinnen (echtparenmet
kinderen) binnen verschillende domeinen (vakantie, monetarisering,
gemaksvoeding)zichonderscheidenvananderehuishoudensconfiguraties en
wel zodanig dat er sprake is van een levensstijl, die we als traditioneel of
burgerlijk kunnen kenmerken. Gezinnen zorgen derhalve zelf voor een
globaal onderscheid, ook ophet terrein vanvoeding en duurzaamheid.
Zorgwekkend isdat beleidsmakers zoweinig aandacht schenkenaanhet
verschijnsel huishoudensverdunning. De demografische structuur van
huishoudens is in dit verband van belang (van Diepen & van Ginneken
(1994). Velema (1995) wijst er zelfs opdat destaat, naast enigebevoordeling van gezinnen (de alleenverdiende kostwinner), indirect de opsplitsing
vangezinnen enhet alleenwonen subsidieert. Het lijkt er opdatoverheidsregelingeneenkatalyserendewerkinghebbenopdehuishoudensverdunning.
Belangrijk achten we ook dat de respondenten grosso modo in houding
engedragmilieuvriendelijk pogentezijn. Hierbijmoetechterwordenopgemerkt dat deuitkomsten vanderegressie-analyse vande milieuvriendelijke
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houdingsindex envandemilieuvriendelijke gedragsindexeenlageverklaardevariantie te zien geven.
De milieuvriendelijkheid in houding en gedrag ten aanzien van een
betrekkelijk simpelprobleemalsdebehandelingvanhethuishoudelijk afval
lijktinNederlandvooralsnoggeslaagdtezijn.Veelproblematischerlijkthet
omhetconsumptievegedragverdertebeïnvloeden.Vanuiteeneconomische
invalshoek pogenbeleidsmakers viamilieuheffingen eengewenst gedrag te
bewerkstelligen. Wellicht geven deze heffingen op individueel niveau enig
soelaas, maar het reguleren en het controleren van meer dan 15 miljoen
consumenten in zesenhalf miljoen huishoudens lijkt een niet erg zinvolle
bezigheid (Van Ophem, 1993). Indien heffingen te hoog worden, zullen
sommige huishoudens deze ontwijken, bijvoorbeeld door afval elders te
deponeren of via administratieve handelingen het ledental van het huishouden te verminderen. Daarbij speelt ook een rechtvaardigheidsprobleem,
omdatmilieuheffingen zwaarderdrukkenoplagereinkomensdanophogere
inkomens.
Daarnaastdoetzichnogeenanderstructureel probleemvoor. Binnenhet
markteconomisch bestelbestaanasymmetrische machtsverhoudingen tussen
producenten en consumenten in de zin dat deproducent meer macht heeft
dandeconsument. Ditvertaalt zichdirect naar deuitkomsten vanpolitieke
besluitvorming. De besluitvorming over de ekotax is daar een sprekend
voorbeeld van: consumenten betalen veel, producenten vrijwel niets.
Het lijkt dat de overheid meent dat de (milieubewuste) consument in
vrijheid gestuurd door milieuheffingen zijn milieuvriendelijke keuze dient
temaken. Ditisechtergebaseerdoponjuisteveronderstellingen. Devrijheid
vande consument isbeperkt, enveel huishoudens kunnen hun gedrag niet
of slechts zeer moeizaam veranderen. Voor deze huishoudens geldt dat de
eigen kosten prevaleren boven de milieukosten.
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