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Na corona werd alles weer hetzelfde  
(of de wraak van het consumentisme)

Pascal Verhoest

Tijdens de lente van 2020 kiemden talrijke ideeën over de nieuwe economie, het nieu-
we welzijn en het nieuwe milieubewustzijn. We zouden deze ervaringen uit de lock-

down meenemen naar het nieuwe normaal. De wereld zou er, hoe kon het ook anders, na 
corona helemaal anders uitzien. Maar waarom zou dat het geval zijn? 

Deze bijdrage werd geschreven op 2 mei, de dag voor de versoepeling van de lockdown. 
De voorspelling is: het ‘nieuwe normaal’ van na de lockdown zal er toch vooral uitzien 
als het oude normaal. Die stelling kun je zowel psychologisch als sociologisch onder-
bouwen. Als we iets willen veranderen, dan moeten we vooral het oude normaal leren 
begrijpen, er lessen uit trekken en ernaar handelen. De rode draad daarbij door deze 
bijdrage is consumptie.

Het niveau van consumptie was tijdens de coronacrisis voor vele producten lager dan 
normaal het geval is. Daar was weinig heisa over. Het was veeleer het belang van sociaal 
contact, of het gebrek daaraan, dat de aandacht van sociale bewegingen en de media 
kreeg. Corona belichtte op die manier het contrast tussen ‘zachte’ en ‘harde’ waarden. 
Die vaststelling was koren op de molen van de voorstanders van een nieuwe, zachtere 
samenleving. Maar laat het precies consumptie zijn die in belangrijke mate zal bijdragen 
aan het herstel van de oude samenleving. Dat is de centrale stelling van deze bijdrage.

Een kwestie van perceptie

Er zijn mensen die getekend uit crisissen komen, net zoals er zijn die er gesterkt uit 
komen. Elke ervaring laat op een of andere manier mentale sporen na. De vraag is hoe 
diep die sporen zijn: zullen onze ervaringen voldoende bijblijven om betekenisvolle ge-
dragsverandering te bewerkstelligen? Dat is minder waarschijnlijk. 
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Een verklaring daarvoor vinden we in onze eigen psychologie. Mensen beschikken over 
diepgewortelde mentale schema’s die vanaf de geboorte zijn opgebouwd. Hoe ouder 
mensen worden, hoe dieper die ingebakken zitten in hun hersenen en hoe minder mak-
kelijk ze zich laten aanpassen. Mentale schema’s beïnvloeden onze kijk op de wereld. We 
schenken meer aandacht aan dingen die binnen onze schema’s passen, we verwerken 
ze beter en we onthouden ze gemakkelijker. Mensen percipiëren de wereld met andere 
woorden selectief. 

De samenhang tussen realiteit en mentale schema’s werd reeds in 1976 beschreven 
door Ulric Neisser. Deze toonaangevende psycholoog beschrijft onze waarneming van 
de wereld als een ‘perceptiecyclus’ die bestaat uit drie ‘momenten’. Die momenten vol-
gen elkaar in een paar milliseconden op. Eerst neemt een individu een situatie waar. Die 
prikkel activeert vervolgens mentale categorieën en verbanden die al opgeslagen zijn in 
het geheugen. Dat geactualiseerde schema wordt ten slotte geprojecteerd op de realiteit 
en bepaalt de kijk van het individu op de realiteit. 

Het individu creëert als het ware zijn eigen realiteit. Het kan zijn dat het daarbij dingen 
toevoegt aan de realiteit, aspecten ervan filtert, of de ontvangen informatie verbuigt 
zodat die zich makkelijk laat inpassen binnen de bestaande mentale schema’s. Perceptie 
is noch louter observatie van de realiteit, noch een louter mentale constructie. Perceptie 
ontstaat uit de interactie van de realiteit met de mentale schema’s. 

Een voorbeeld uit ons eigen onderzoek naar perceptie van luxekledij illustreert dit. Een 
steekproef van meer dan duizend mensen werd geconfronteerd met foto’s van luxueuze 
modeartikelen. Ze werden gevraagd welke gedachten deze beelden spontaan bij hen op-
riepen. Ieder van de duizend mensen reageerde anders, maar hun antwoorden bevatten 
ook gemeenschappelijke elementen. In die veelheid aan interpretaties ontdekten we met 
behulp van een statistisch programma drie grote groepen. 

Een minderheid van de respondenten stond negatief tegenover de beelden. Ze asso-
cieerden ze met oppervlakkigheid, economische ongelijkheid en verspilling. De grote 
meerderheid daarentegen, stond positief tegenover de beelden. Eén groep associeerde 
ze met waarden als status, succes en geluk. Voor nog een andere kleinere groep, stond 
het plezier van het aankopen en het bezit op zich centraal. De eerste groep kan als an-
ti-consumentisme bestempeld worden. In contrast daarmee vormen de twee andere 
groepen samen het pro-consumentisme. 

Dit experiment demonstreert onder meer hoe de manier waarop mensen naar dingen 
kijken, samenhangt met hun levenshouding. Het is daarom waarschijnlijker dat anti-con-
sumentisten, in vergelijking met pro-consumentisten, lessen trokken uit de corona-
crisis over het nieuwe welzijn (ze zijn tegen oppervlakkigheid), de nieuwe economie (ze 
zijn tegen ongelijkheid) of het nieuwe milieu (ze zijn tegen verspilling). Het is eveneens 
waarschijnlijk dat anti-consumentisten reeds voor de coronacrisis bewust met deze 
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onderwerpen begaan waren. De coronacrisis heeft hen alleen maar in hun bestaande 
overtuigingen gesterkt. Voor deze mensen verandert er weinig. 

Voor de groep van de pro-consumentisten is het waarschijnlijk dat zij, eenmaal de crisis 
voorbij zal zijn, terugvallen op hun oude denkschema’s. In vertrouwde omstandigheden 
grijpen mensen terug naar vertrouwde patronen. Pro-consumentisten zullen zich bijge-
volg, net als voorheen, weinig vragen stellen over hun consumptie. In tegendeel, con-
sumptie wordt opnieuw een van hun drijfveren. Zoals eerder aangekaart, zijn mentale 
schema’s redelijk resistent. Ze passen zich slechts traag en moeizaam aan. 

Perceptie en gedrag hangen bovendien met elkaar samen. Of ik nu zelf luxekleren koop, 
of ik zie iemand ze kopen, het zijn dezelfde neuronen die in mijn hersenen geactiveerd 
worden. We mogen daarom aannemen dat perceptie en gedrag door de band genomen 
met elkaar in overeenstemming zijn. Die psychologische samenhang tussen mentale 
schema’s, perceptie en gedrag vinden we ook terug in het concept ‘habitus’ dat door de 
socioloog Pierre Bourdieu werd uitgewerkt. Hiermee wordt meteen het sociologische 
luik van deze bijdrage ingeleid. 

Actie en structuur

Habitus kan omschreven worden als de gebruikelijke manier van denken en doen van 
mensen. Onderzoek naar habitus tracht een antwoord te vinden op de vraag: hoe per-
cipiëren groepen van mensen de wereld en hoe handelen ze in functie daarvan? Bour-
dieu is daarbij zeer geïnteresseerd in smaak en hoe mensen zich van elkaar proberen te 
onderscheiden. Het onderzoek van daarnet naar de perceptie van mode en luxe levert 
daarbij een geschikte illustratie. Veel mensen associëren luxekledij met status of succes. 
Bij vrouwen, meer dan bij mannen, komt daar het aspect glamour bij. Mensen herkennen 
in merken en stijlen maatschappelijke waarden. Dat betekent meteen ook dat ze in staat 
zijn om deze merken en stijlen te hanteren om zich van anderen te onderscheiden of, 
andersom, om bij de groep te horen. 

Mensen zijn zich niet noodzakelijk bewust van dit onderscheidend of conformerend 
gedrag. Het kenmerk van habitus is dat we de meeste dingen onbewust doen of zon-
der erbij na te denken. Maar het is zeker niet willekeurig. Zo toont Bourdieu aan dat de 
habitus van groepen mensen aanzienlijk kan verschillen volgens hun maatschappelijke 
positie. Bourdieu gebruikt hoofdzakelijk drie categorieën om die maatschappelijke posi-
tie te bepalen: materiële en financiële middelen, kennis en denkbeelden alsook sociale 
netwerken en lidmaatschappen. Hij noemt dit respectievelijk economisch, cultureel en 
sociaal kapitaal. 

Het spanningsveld dat resulteert uit het al dan niet beschikken over deze middelen, be-
paalt in grote mate de maatschappelijke positie van mensen. Het geval van mode en 
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kledij illustreert opnieuw hoe dit werkt. Klassieke merkkledij wordt doorgaans vaker ge-
dragen door mensen met hoog economisch en beperkt cultureel kapitaal. Meer extra-
vagante kledij kun je vooral vinden bij mensen met hoog economisch én hoog cultureel 
kapitaal. Het dragen van sportkledij voor dagelijks gebruik is meer iets voor mensen met 
minder economisch en cultureel kapitaal. Sportschoenen van dure merken daarentegen, 
zijn iets speciaal. Zij zijn, vooral bij jongeren, verworden tot een statussymbool. 

Habitus kan ook het verband leggen tussen individuele gedragingen en denkbeelden 
enerzijds en collectieve gedragingen en denkbeelden anderzijds. Of met andere woor-
den: tussen mentale en sociale structuren. De manier waarop mentale structuren of 
schema’s ons individuele denken en doen beïnvloeden werd hierboven al aangehaald. Op 
maatschappelijk niveau doen sociale structuren dat ook. 

Sociale structuren zijn min of meer stabiele kenmerken van een samenleving. In de so-
ciale wetenschappen ligt de nadruk vooral op die kenmerken van de samenleving die er-
voor zorgen dat mensen al dan niet toegang hebben tot bepaalde middelen (economisch, 
cultureel, sociaal kapitaal). Die middelen vergroten of verkleinen het handelingsvermo-
gen van mensen én geven er richting aan via een ingewikkeld spel van denkbeelden en 
attitudes. 

FIGUUR 1. De maatschappelijke reproductiecyclus.
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Ons handelen weerspiegelt tot op zekere hoogte de sociale structuren. De structuur van 
de samenleving duwt mensen in een sociale positie en die positie beïnvloedt onze ge-
bruikelijke manier van denken en doen. Vervolgens geven die gebruiken richting aan ons 
handelen. Dat mechanisme zorgt ervoor dat mensen doorheen hun dagelijkse hande-
len in grote mate de sociale structuren in stand houden. Mentale en sociale structuren 
geven met andere woorden elkaar vorm. Ze structureren elkaar. 

Dit proces illustreren kan opnieuw aan de hand van kledij en mode. Nemen we als voor-
beeld mensen die heel graag en vaak kleren kopen (mentale structuur). Als die kleren 
ergens in de wereld door onderbetaalde arbeiders in sweatshops geproduceerd worden, 
bestendigt hun koopgedrag (handelen) de economische ongelijkheid tussen het noor-
den en het zuiden (sociale structuur). Door hun koopgedrag dragen deze consumenten 
zodoende onbewust en ongewild bij tot de reproductie van een van de meer negatieve 
structuurkenmerken van de markteconomie. 

Indien deze consumenten bovendien producten kopen met een grote milieubelasting, 
bestendigen ze daarbij ook nog eens de economische mechanismen die zorgen voor eco-
logische verspilling en planetaire opwarming. Bovendien kan de vraag gesteld worden 
of al die consumptie bijdraagt aan het welzijn van deze consumenten. Consumptiedrift 
is vaak een manier om een psychologisch tekort te compenseren, bijvoorbeeld de stress 
die ontstaat door het najagen van een inkomen dat hoog genoeg is om al die dure kleren 
te kunnen kopen … 

Consumentisme, dat wil zeggen de houding waarbij consumptie sterk geassocieerd 
wordt met geluk, is een voornaam kenmerk van de habitus van zeer veel mensen die 
leven in welvarende markteconomieën (in hun huidige vorm). Consumentisme is hier-
door een van de belangrijkste structureringsmechanismen van dit soort economie: de 
markteconomie in haar huidige vorm werkt consumentisme in de hand en consumentis-
me houdt de markteconomie mee in stand. 

De cirkel sluit

Was een van de lessen van de coronacrisis niet dat het, op het vlak van consumptie, 
ook met wat minder kon? Was dat niet precies het startpunt van menig betoog over 
de nieuwe economie, het nieuwe welzijn en het nieuwe milieu? Mentale schema’s zijn 
evenwel hardnekkig. De waarschijnlijkheid dat corona daar een diepgaande invloed op 
heeft gehad, is eerder gering. De lezer kan dit toetsen. Dit stuk werd geschreven op 2 mei 
2020 …

Toch is het wellicht een belangrijke les: het kan ook met wat minder. De rode draad van 
het consumentisme die door deze bijdrage liep is in die zin niet toevallig gekozen. Struc-
turen zijn ongrijpbaar en lijken zich soms aan ons op te dringen, zonder dat we er vat op 
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hebben. Toch zijn structuren niet onveranderlijk. Ze kunnen door willekeurige effecten 
door elkaar geschud worden. We kunnen ons ook bewust worden van hoe structuren 
werken (al blijft dat een filosofisch twistpunt) en ze vervolgens aanvechten, actie onder-
nemen of ons handelen aanpassen Als dat zo is, vormt consumentisme een interessante 
ingang voor maatschappelijke verandering. 

Consumentisme is niet alleen een van de voornaamste structureringsmechanismen van 
de markteconomie in haar huidige vorm. Consumptie is ook iets waar elkeen in het da-
gelijkse leven vat op heeft. Consumptiegedrag is bovendien een krachtig signaal voor 
bedrijven om zich aan te passen. Het aanpakken van consumentisme is overigens niet 
hetzelfde als consumptie verbannen. Het hoeft niet gepaard te gaan met ecologisch fun-
damentalisme, een achterwaartse hang naar geestelijke verheffing of postmodern nihi-
lisme. Gecontroleerde consumptie kan ons wel naar een nieuw evenwicht leiden, en is 
misschien wel het nieuwe modern. 
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