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‘Winners’ & ‘Losers’  
Ik zou eens even willen stilstaan bij de jeugd. Niet de jeugd in het algemeen, maar de scholie-
ren. En niet de scholieren in het algemeen, maar de middelbare scholieren. 
Dat is een belangrijke laag in onze bevolking. Zij zijn nog ambitieus. Zij zijn nog doende plannen 
voor de toekomst te ontwerpen. Voor hen geldt voortdurend: later’. Later doe ik dit, later word ik 
dat. Daarbij laten de jongens en meisjes zich inspireren door suksesfïguren, door hun helden 
en idolen. De rauwe werkelijkheid remt die aspiraties daarna wel weer af. Hun uitspraken over 
later’ moeten dan ook sterk gekleurd zijn door een voortdurende konfrontatie van geïnspireer-
de ambities en hun verwachtingen over de rauwe werkelijkheid. En daarbij kunnen best eens 
foute inschattingen gemaakt worden, die tot onterecht optimisme of pessimisme leiden.  

Dit zo zijnde, wat moeten we dan aan met 
de resultaten van het recente onderzoek 
van eko- nomen van de rotterdamse en 
psychologen van de leidse universiteit en 
het NIBUT (Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting)? Scholieren bleken te zijner tijd 
gemiddeld een netto maandsalaris van on-
geveer vierduizend gulden te verwachten. 
Dat was bij het voorgaande NIBUT-
onderzoek nog zeventienhonderd en vijftig 
gulden of daaromtrent. Hun grootste proble-
men bleken (‘uiteraard’, zou je kunnen zeg-
gen) milieu en aids. Zij hadden geen roos-
kleurige kijk op de ekonomiese toekomst, 
maar daarvan zouden anderen de dupe 
worden, niet de ondervraagden zelf. Natuur-
lijk hebben niet alle meisjes en jongens deze 
antwoorden gegeven, maar het waren ge-

middelden die goed zijn voor de krantenkop-
pen of geschikt voor de inleiding van een 
artikel. 
Wat moet je nu met deze antwoorden aan? 
Afdoen met de opmerking: irrationeel, met 
name dat anderen wel de dupe zouden 
worden, maar de ondervraagden niet? Ik 
ben daar niet zo zeker van. 
 
De grote afwenteling 
Het betreft namelijk middelbare scholieren. 
En die zullen zo hun eigen maatschappelijke 
ladder tegenkomen, die van andere makelij 
is dan de ladder van een jeugdig individu uit 
één van de etniese minderheden. Vergeet 
ook niet dat de toekomstige dragers van 
onze kapitalistiese maatschappij - want dat 
worden zij - de afwentelingmogelijkheden, -
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mechanismen en - processen in hun opvoe-
ding al met de paplepel ingegoten krijgen. 
Het resultaat van deze afwenteling is vaak 
een twistpunt in diskussies met oosteurope-
se vrienden. Bedoeld zijn meningsverschillen 
over het armoede-rijkdom probleem in Ne-
derland. Het verschil tussen de gemiddelden 
in hun kontreien en ons land is dan buiten 
kijf. Nadere diskussie levert echter vaak op 
dat hun beeld van de westerse welvaart 
gevormd blijkt te zijn door de welvaart van 
de blanke man tussen de vijfentwintig en 
vijftig jaar. En inderdaad, de verpaupering 
(ook de relatieve verpaupering) van een volk 
zal pas in het laatste stadium zichtbaar wor-
den bij deze laag, zeker als ze goed zijn op-
geleid. De grote afwenteling: van banken op 
bedrijven, bedrijven op konsumenten en 
werknemers, werkers op werklozen, mannen 
op vrouwen, autochtonen op allochtonen, 
volwassenen op kinderen, ‘middelbaren' op 
ouderen, gezonden op zieken is pas in het 
eindresultaat zichtbaar. Daarvóór zitten 
allerlei maskerende veranderingen zoals 
prijs- en premieverhogingen, subsidieverla-
gingen, verslechtering van dienstverlening 
enzovoort. Dus, niet zó irrationeel, dat ant-
woord van de scholieren over het ontsprin-
gen van de dans. 
 
Koffertje naast de kollegebank 
Maar hoe komen ze dan aan die vierduizend 
gulden netto per maand? De suksesfiguren, 
de idolen; wat wetenschappelijker klinkend: 
van hun referentiekader. Velen van hen 
hadden desgevraagd namelijk geantwoord 
dat ze op de universiteit zouden gaan stude-
ren. Van de studenten dus. Eigenlijk logies 
dat zij hun ambities en inspiratie, maar ook 
hun verwachtingen ontlenen aan deze vorige 
generatie scholieren. Dit is alleen niet logies, 
als er sprake is van een soort generatiekloof 
zoals aan het einde van de jaren zestig. 
En wat zien ze tegenwoordig in het universi-
taire referentieveld? Dat het absolute aantal 
studenten stijgt is kennelijk aantrekkelijk. 
Ritzen krijgt er koppijn van. Dat in het skala 
van studiemogelijkheden Bedrijfskunde en 
Ekonomie grote trekkers zijn en dat binnen 
Ekonomie de Sociaal-Ekonomiese studie-
richting is teruggezakt van rond 50 procent 
naar ongeveer 10 procent van het aantal 
studenten ekonomie. Vooral Bedrijfseko-
nomie, maar ook Bestuurlijke Informatiekun-
de is in. Daar zit het verlies van Sociale Eko-
nomie. De aanblik van het universitaire refe-
rentieveld verschilt mijlen met die van vijftien 
jaar geleden. De kollegezalen worden tegen-
woordig bevolkt door keurige mannetjes en 
vrouwtje in merkkleding, het koffertje naast 
de kollegebank, soms via die kleding- en 
attributensymboliek hun suksesfiguur ont-
hullend: de manager. Dat was vroeger wel 
anders met die lange haren, baarden en 
manchester plantsoenarbeidersbroeken; in 
hun outfit tot uitdrukking brengend dat de 
proletariër en/of de latijns-amerikaanse 
revolutionair de heldfiguren waren. Maar 
goed, nu zie je managers in de dop. 
En wat is het brede referentieveld van dit 
onderdeel van ons volk? De ‘yuppen’. De 
dertigers die het gemaakt hebben. Het zijn 
de universitair of anders hooggeschoolden, 
die met engelse funktie-omschrijvingen als 

‘accounting director’ of ‘product designer’ en 
dergelijke door het leven gaan, in een ge-
leasde de Ford-Scorpio rijden en boven een 
ton verdienen. En voor dit deel van ons volk 
houdt het op. Zij hebben geen referentieveld 
meer. 
En veertigers dan? Vormen zij geen referen-
tieveld? Maar daar zit nu juist de breuk. Het 
is de generatie van Boudewijn de Groot, die 
de mijmeringen over de toekomst van zijn 
zoontje, vóór op de fiets, uitzong in een op-
somming van slechte rollen die het ventje in 
de toekomst zou kunnen spelen, met als 
refrein: "Maar dat nog liever dan het bord 
voor de kop van de zakenman, want daar 
wordt-ie alleen maar slechter van". Of woor-
den van gelijke strekking. Voorbij! Achter-
haald, de ideeën en lifestyle van de veerti-
gers. Positief denken is in. De ondernemer is 
de nieuwe suksesfiguur. Hij heeft immers de 
ekonomie weer opgepept. Ziedaar het per-
spektief van onze middelbare scholieren, 
met name die van het VWO. 
 
Overgangsfase 
Echter, zoals gezegd, de rauwe werkelijkheid 
is er ook nog. De yuppen hebben geluk ge-
had. Zij stonden aan het begin van een nieu-
we trend opwaarts, na de krisis van de ze-
ventigerjaren. Maar dat geluk hoeft de vol-
gende generatie niet ten deel te vallen. De 
oude Marx heeft ekonomen vroeger eens 
duidelijk willen maken dat het looninkomen, 
door de bank genomen, de prijs van arbeids-
kracht weerspiegelt. En dat die prijs, gemid-
deld genomen, de instandhoudingskosten 
van die arbeidskracht weerspiegelt. Daarop 
werken dan wel andere krachten, zoals 
vraag en aanbod, in. En bij extreme schaars-
te zelfs zó sterk dat daardoor de invloed van 
de instandhoudingskosten naar achter ge-
drongen wordt. Maar de basis wordt toch 
gevormd door die - zoals dat bij Marx heette 
- ‘reproduktiekosten’ van arbeidskracht. 
Welnu, toen er nog geen sprake was van 
individualisering en de mannelijke kostwin-
ner nog tot de normale verschijnselen be-
hoorde, omvatten die instandhoudingskos-
ten de instandhouding van het werknemers-
gezin. Ekonomen en ondernemers, die de 
boeken van Marx ver weggestopt hebben, 
zijn dit inzicht kwijtgeraakt. Zij hebben ge-
leerd alleen te kijken naar vraag en aanbod, 
de markt dus. En dat is fout. Je moet wel 
kijken naar de markt, maar de onderhuidse 
wetten van het kapitaal houden ook reke-
ning met de instandhoudingskosten. Toen 
de ekonomie na de krisis van de zeventiger-
jaren weer tot leven kwam, mede dankzij de 
automatisering en de transnationalisatie van 
het kapitaal, en dit samenviel met de indivi-
dualisering mede dankzij de vrouwenbewe-
ging, was daardoor enerzijds de vraag naar 
yuppen groot en nam anderzijds het ver-
schijnsel van tweeverdieners toe. De kost-
winner verloor merkbaar terrein. En zo zitten 
we dan nu in een overgangsfase. De hoogte 
van tweeverdienersinkomens weerspiegelt 
nog deels de instandhoudingskosten van 
het gezin, terwijl zij toch niet meer zoals die 
ene kostwinner dat hele gezin voor hun 
rekening hoeven te nemen. De ontdekking 
van deze ruimte door de dragers van de 
kapitalistiese logika, de ondernemers dus, is 

slechts een kwestie van tijd. En als het 
zover is, zal het afgelopen zijn. 
 
Achter deur B 519 
De positie van het bestaande yuppendom 
zal weliswaar niet teruggeschroefd worden 
- zij zullen in het hoogste nivo van overheid 
en bedrijfsleven verdwijnen - maar de yup-
pentijd is voorbij. De huidige yup zal ont-
zien worden, omdat veranderingen als het 
terugschroeven van looninkomens ge-
woonlijk bij nieuwkomers worden inge-
voerd; bij de post-yuppen generaties dus. 
Dat is één rauwe werkelijkheid voor de 
huidige scholierengeneratie. 
En dan de markt nog: vraag en aanbod. 
Vroeger werden konjunktuurgolven in de 
ekonomie wel verklaard aan de hand van 
de zogenaamde ‘varkenscyklus’. Het was 
een aardig verhaaltje, dat luidde: als er een 
tekort is aan varkensvlees, zal de prijs 
stijgen. Dat zal de boeren op grote schaal 
naar de varkensfokkerij lokken. Maar daar-
door maken ze met z’n allen het aanbod te 
hoog (ze verdringen elkaar op de markt), 
waardoor de prijs weer gaat dalen. Dan 
zullen weer veel boeren van de markt ver-
dwijnen, omdat ze in de konkurrentie ten 
onder gaan. Daarom die golven. Welnu, dat 
begrip ‘varkenscyklus’ wordt tegenwoordig 
al heel vaak gebruikt in verband met de 
grote toeloop van studenten naar bepaalde 
studierichtingen zoals Bedrijfskunde, Be-
drijfsekonomie en Informatika. Ze gaan 
elkaar naar verwachting te zijner tijd van de 
markt verdringen. En dit zou dan de rauwe 
werkelijkheid worden, waarvoor vraag en 
aanbod - de markt dus - verantwoordelijk 
zijn. Kortom, het grootste deel van de jon-
gens en meisjes die nu zo uitzien naar de 
grote banen van vierduizend netto en 
meer, zal straks waarschijnlijk als veredeld 
boekhouder of chef met een engelse 
funktie-omschrijving achter deur B 519 
een radertje zitten te zijn in het grote appa-
raat voor een aanmerkelijk lager salaris 
dan de huidige yup. Streven naar de top, 
totdat ze vijfenveertig jaar oud gestressed 
ontdekken dat het kapitalisme geen jeugd-
roman is. Maar goed, er is nog ‘hoop’. Als 
goed opgeleiden kunnen ze altijd nog mee-
doen aan het grote afwentelingsgebeuren, 
ook als het gaat om het innemen van werk-
plekken. Met de maatstaven van het kapi-
talistiese systeem is dat niet alleen moge-
lijk, maar het wordt ook aangemoedigd. 
Tja, en dan de achterblijvers. Het zelfde 
NIBUT- onderzoek meldde dat een kwart 
van de LBO- jeugd (vroeger ambachtschool 
en huishoudschool) en 23 procent van de 
MAVO-leerlingen regelmatig of vaak aan 
levensbeëindiging denkt. 
Zoals gezegd, de blanke, goed opgeleide 
man tussen vijfentwintig en vijftig is het 
laatst aan de beurt. Tussen hem en de 
werkende dochter van een zieke, oudere, 
werkloze allochtoon zit nog heel wat afwen-
telingsruimte. 
 
Wim Boerboom 
(medewerker Katholieke Universiteit Bra-
bant) 
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