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Niet voor ons soort mensen? 
Een panelstudie naar de relatie 
tussen gevoelens van sociale 
demotie en arbeidsmarktstatus bij 
jongvolwassenen in Vlaanderen.

Laurijssen, I. & Spruyt, B. 2011. Niet voor ons soort mensen? Een panelstudie naar 
de relatie tussen gevoelens van sociale demotie en arbeidsmarktstatus bij jongvolwas-
senen in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen.

Achtergrond en 
verwachtingen

In dit onderzoek bestuderen we 
de relatie tussen gevoelens van 
achterstelling (demotie) en de ar-
beidsmarktpositie. Gevoelens van 
demotie worden gemeten met uit-
spraken als “Een mooie carrière 
is niet voor ons soort mensen” of 
“Mijn ouders moeten hard werken 
en worden er niet voor beloond, 
dat zal waarschijnlijk bij mij ook 
wel zo zijn”.2 Ze drukken het ge-
voel uit te behoren tot een groep 
die veroordeeld is tot een ploeter-
bestaan en koppelen in die hoe-
danigheid een negatief toekomst-
beeld aan een vage groepsidenti-
ficatie. Het is die identificatie, via 
de notie ‘mensen zoals wij’, die 
ervoor zorgt dat demotiegevoe-
lens niet alleen iets zeggen over 
de persoon in kwestie maar ook 
over de relatie tussen het individu 
en de maatschappij. Daarbij wordt 
impliciet geappelleerd aan een 

Arbeid voorziet meer dan alleen in levensonderhoud (Jahoda, 
1982). Werk wordt vaak beschouwd als een zingever (Glorieux, 
1995) die niet alleen opvattingen met betrekking tot de private 
sfeer beïnvloedt – zoals een positief zelfbeeld, geluk, zelfvertrou-
wen – maar ook bijdraagt aan het gevoel een zinvolle plaats in 
de samenleving in te nemen (Elchardus et al., 1996). De precieze 
relaties tussen de arbeidsmarktpositie en ‘subjectieve’ opvattin-
gen blijven echter onduidelijk. Theoretisch zijn effecten in beide 
richtingen plausibel en kan verwacht worden dat (1) mensen hun 
opvattingen aanpassen aan hun ingenomen positie en (2) die 
interpretaties op hun beurt het gedrag en keuzes op de arbeids-
markt beïnvloeden. Het tweede mechanisme wijst op een auto-
nome rol voor cultuur en wordt in hedendaags beleidswerk veelal 
genegeerd. Dat is een leemte aangezien het voorkomen van beide 
mechanismen mogelijk een vicieuze cirkel in stand houdt waarbij 
mensen die zwak staan op de arbeidsmarkt, opvattingen ontwik-
kelen die positieverbetering bemoeilijken. De vrees daarvoor werd 
al herhaaldelijk geuit met betrekking tot werkloosheid. Er is dan 
ook nood aan empirisch onderzoek dat de twee causale mecha-
nismen kan ontrafelen. Daarom werd in dit onderzoek de relatie 
tussen de arbeidsmarktpositie en gevoelens van achterstelling 
(demotie) bij jongeren aan het begin van hun arbeidsmarktloop-
baan bestudeerd.1
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morele component; demotie drukt een gevoel van 
onrechtvaardigheid uit. Dat onderscheidt demotie-
gevoelens van vaker bestudeerde opvattingen zoals 
levenstevredenheid, zelfvertrouwen..., dewelke alle 
exclusief op de privésfeer gericht zijn. Dat onder-
scheid is essentieel.

Interesse in de relatie tussen de arbeidsmarktpositie 
en opvattingen, vloeit vooral voort uit de vrees dat 
mensen in een zwakke arbeidsmarktpositie – een 
kwalitatief slechte baan of werkloosheid – in een 
vicieuze cirkel terechtkomen. Een zwakke arbeids-
marktpositie vertaalt zich dan, zo gaat de redene-
ring, naar opvattingen die gradueel evolueren naar 
fatalisme. Het is dat fatalisme waarvan verwacht 
wordt dat het leidt naar een verminderde arbeids-
betrokkenheid. Fatalisme is echter niet hetzelfde 
als een lage levenstevredenheid, een laag zelfver-
trouwen of een negatief toekomstbeeld. Fatalisme 
wordt maar fatalisme van zodra het negatieve per-
spectief op de eigen persoon gekoppeld wordt aan 
het gevoel ‘geen vat te hebben’ op het eigen lot. 
Die koppeling kan op verschillende manieren tot 
stand komen. Eén manier, centraal in demotiege-
voelens, is de oorzaak van de eigen situatie buiten 
het individu te situeren. Die wijze van koppeling 
staat centraal in demotiegevoelens: de eigen situ-
atie wordt voorgesteld als een afgeleide van een 
maatschappelijke toestand waarin sommige groe-
pen voorgetrokken en andere achtergesteld wor-
den.

Er zijn goede redenen waarom een dergelijke op-
tie een aantrekkingskracht uitoefent op kwetsbare 
mensen. Gemeenschappelijk aan alle ervaringen 
van kwetsbaarheid is dat ze verwerkt dienen te 
worden. Kwetsbaarheid moet draaglijk worden ge-
maakt. Vaak neemt die verwerking de vorm aan 
van een verhaal om de eenvoudige reden dat het 
een heel vertrouwde en overtuigende cognitieve 
structuur is. De belangrijkste functie van die ver-
halen is het ‘depersonaliseren’ van ervaringen. Ze 
stellen de eigen kwetsbaarheid op zo’n manier 
voor dat de verantwoordelijkheid buiten het indi-
vidu wordt gelegd. Eén van de meest laagdrempe-
lige manieren om dat te bereiken is het voorstellen 
van de persoonlijke situatie als een deel of zelfs 
een gevolg van een tegenstelling tussen groepen 
waarbij de ene groep de andere benadeelt. Wan-
neer ‘mijn’ problemen ‘onze’ problemen worden, 
vermindert ‘mijn’ persoonlijk aandeel in de ervaren 

kwetsbaarheid automatisch. Het is die eigenschap 
die kwetsbaarheid doet aanzetten tot groepsidenti-
ficatie. Die groep kan, maar hoeft daarbij niet nood-
zakelijk exact gespecificeerd te worden. ‘Mensen 
zoals wij’, bijvoorbeeld, fungeert als een retorisch 
middel om zichzelf onder de veilige paraplu van 
een groep te plaatsen. Zo bekeken zijn gevoelens 
van demotie meer dan het summum van internali-
satie van het eigen falen, zoals ze vaak voorgesteld 
worden, en kunnen ze ten dele gezien worden als 
een poging om het eigen zelfbeeld te vrijwaren.

Eerder onderzoek naar de oorsprong en rol van 
dergelijke gevoelens leert twee zaken. Ten eerste 
weten we dat deze gevoelens reeds bij jongeren 
in het secundair onderwijs aanwezig zijn. Demotie-
gevoelens zijn er ongelijk verdeeld over de onder-
wijsvormen en komen veel vaker voor bij leerlin-
gen uit het beroepsonderwijs (Pelleriaux, 2001). We 
weten, ten tweede, ook dat dergelijke gevoelens 
samengaan met gedragingen, zoals antisociaal ge-
drag (Demanet & Van Houtte, 2011; Van Houtte & 
Stevens, 2008) en een verminderende studiebetrok-
kenheid (Van Houtte & Stevens, 2010), die haaks 
staan op wat binnen scholen verwacht wordt. Dat 
suggereert dat deze opvattingen er inderdaad toe 
neigen zichzelf te realiseren. Een onderzoek bij 
het prille begin van de beroepsloopbaan vormt in 
die context een logisch vervolgonderzoek op het 
bestaande onderzoek. Als demotiegevoelens al in 
het secundair onderwijs verworven worden en daar 
een gunstig verloop van de schoolloopbaan in de 
weg staan, hebben die opvattingen dan ook gevol-
gen bij de intrede op de arbeidsmarkt?

Het voorgaande verduidelijkt (1) het onderscheid 
tussen demotiegevoelens en de couranter bestu-
deerde opvattingen over het private leven en (2) 
waarom we verwachten dat demotiegevoelens een 
invloed kunnen hebben op de arbeidsmarktposi-
tie. Het omgekeerde effect, van arbeidsmarktposi-
tie naar demotiegevoelens, is drukker beschreven 
en dient hier dan ook niet in detail te worden uit-
gelegd. In het algemeen wordt aangenomen dat 
mensen zich bewust of onbewust opvattingen aan-
meten die passen bij hun ervaringen en belangen 
verbonden met hun arbeidsmarktpositie. Toch be-
staat er ook in deze context controverse en klagen 
sommige auteurs over het gemak waarmee die ef-
fecten verondersteld veeleer dan empirisch getoetst 
worden (Houtman, 2003). Het aantal studies dat die 
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effecten effectief toetst, in het bijzonder waarbij ef-
fecten worden gemeten over een langere periode, 
is inderdaad erg schaars.

Data en operationalisatie

De gebruikte data zijn afkomstig uit de SONAR-da-
tabank (Studiegroep van ONderwijs naar ARbeids-
markt) die sinds 1999 drie cohortes jongeren over 
de tijd volgt. Omdat alleen de cohorte geboren in 
1976 driemaal bevraagd werd (op de leeftijd van 
23, 26 en 29 jaar), werd de analyse tot hen beperkt 
(N: 1 657). Verder werd alleen gewerkt met men-
sen die op de drie leeftijden werkten. Dat laatste is 
een gevolg van de discussie over hoe werkloosheid 
vanuit een beroepsstatusperspectief te behandelen. 
Sommige auteurs beschouwen werkloosheid als 
een extreem lage beroepsstatus. Volgens anderen 
vervult arbeiden op zichzelf, ongeacht de aard van 
het werk, zingevende functies voor het individu. 
Auteurs die deze denklijn volgen, beschouwen al 
dan niet werken als een kwalitatief onderscheid. 
Gegeven deze discussies, werd geopteerd om niet-
werkenden in dit onderzoek buiten beschouwing 
te laten.

In de analyse stond de relatie tussen de beroeps-
status en demotie centraal. De beroepsstatus werd 
gemeten aan de hand van de zelfgerapporteerde 
taakbespreking die vervolgens omgezet werd naar 
de Standaard Beroepen Classificatie (SBC) en ge-
hercodeerd werd naar de sociaal-economische sta-
tus van het beroep (ISEI-index) wat een continue 
schaal gaf. Gevoelens van demotie werden gemeten 
met zes uitspraken die respondenten beoordeelden 
op een schaal van een (helemaal niet akkoord) tot 
vier (helemaal akkoord). Om de relatie tussen de-
motie en de beroepspositie nauwkeurig te schatten, 
werden daarnaast controleveranderlijken opgeno-
men zoals onder meer het geslacht, het gevolgde 
onderwijs, kenmerken van de schoolloopbaan en 
de onderwijsachtergrond van de moeder. We be-
spreken hun effecten hier niet.

Resultaten

De analyse bestond uit twee stappen. In een eer-
ste stap maakten we een situatieschets op de leef-
tijd van 23 jaar. Zowel demotie als beroepsstatus 

werden voorspeld op basis van kenmerken die ver-
wijzen naar het afgelegde levenspad zoals het ge-
volgde onderwijs, de onderwijsachtergrond van de 
ouders, enzovoort. Bij het begin van hun loopbaan 
hangen gevoelens van demotie en de beroepssta-
tus duidelijk samen (eta: 0,232). Mensen die een 
hogere beroepsstatus hebben, hebben minder het 
gevoel te behoren tot een groep die achtergesteld 
wordt. Die samenhang is evenwel niet bijzonder 
sterk en komt daarenboven ten dele tot stand via 
andere kenmerken zoals de gevolgde onderwijs-
vorm, de opleiding van de moeder, enzovoort. 
Opvallend is ook dat zelfs op de leeftijd van 23 
jaar er nog een significant effect is van de gevolgde 
onderwijsvorm, zelfs na controle voor de actuele 
beroepsstatus en andere kenmerken van de onder-
wijsloopbaan. Die bevinding sluit aan bij een brede 
stroom onderzoek die toont dat de onderwijsvor-
men in het huidige Vlaams onderwijs veel meer zijn 
dan een administratieve indeling van studierichtin-
gen. Bij een verdiepende analyse blijkt inderdaad 
dat het vooral de onderwijsvormen en niet zozeer 
de studierichtingen zijn die goede voorspellers van 
demotie zijn.

Zoals verwacht beïnvloedt die onderwijsvorm ook, 
en overigens veel sterker dan in het geval van de-
motie, de beroepspositie: mensen die algemeen 
secundair onderwijs volgden, hebben op de leef-
tijd van 23 jaar een veel hogere beroepsstatus dan 
mensen die technisch of beroepssecundair onder-
wijs volgden. In het algemeen zijn gevoelens van 
demotie minder sociaal verankerd dan de beroeps-
status (verklaarde variantie respectievelijk 10,2% 
versus 34,2%).

Eens die situatieschets gemaakt, werd in een twee-
de stap een panelanalyse uitgevoerd. Daarbij wer-
den zowel de beroepsstatus, gevoelens van demo-
tie als de achtergrondkenmerken op drie punten 
gemeten. We zijn daarbij vooral geïnteresseerd in 
de mate waarin de beroepsstatus en demotie op 
een eerder tijdstip een invloed heeft op respectie-
velijk demotie en beroepsstatus op een volgend 
tijdstip (figuur 1).

Het gaat om een strikte toets waarbij de causale 
effecten over de tijd gecontroleerd worden voor 
de wederzijdse relaties tussen de kenmerken op 
eenzelfde moment én voor achtergrondkenmer-
ken. Omdat we over drie meetpunten beschikken, 
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kunnen we twee vergelijkingen maken (23-26 jaar 
en 26-29 jaar). De meest relevante parameters wor-
den in tabel 1 weergegeven.

Globaal genomen vinden we tussen demotie en be-
roepsstatus inderdaad wederzijdse effecten, maar 
deze variëren zowel in sterkte als in timing. Het ef-
fect van demotie op de arbeidsmarktpositie blijkt 

significant maar ook erg zwak (β: -0,033) en al-
leen voelbaar tussen 23 en 26 jaar. Het effect van 
de arbeidsmarktpositie op gevoelens van demotie 
daarentegen is veel sterker maar manifesteert zich 
pas tussen 26 en 29 jaar (β: -0,172). Aan die twee 
vaststellingen dient de bevinding dat bij de contro-
leveranderlijken de onderwijseffecten op demotie te-
gen de leeftijd van 29 grotendeels uitgedoofd zijn te 

Figuur 1.
Conceptueel model relatie demotie en beroepsstatus bij jongvolwassenen in Vlaanderen

Beroepsstatus 29Beroepsstatus 23 Beroepsstatus 26

Demotie 23 Demotie 26 Demotie 29

Legende

Causaal verband tussen demotie en beroepsstatus (of omgekeerd) over de tijd
Stabiliteitseffect (ook een niet getoond effect gespecifieerd tussen 23 en 29 jaar)
Bivariate associatie tussen demotie en beroepsstatus op eenzelfde moment

Tabel 1. 
Effectparameters longitudinale analyse sociale demotie en beroepspositie bij jongvolwassenen in Vlaanderen
(N: 1 068)

Basismodel Met controle voor 
achtergrondkenmerken

Gespecificeerde relaties βa pb β p

Stabiliteitseffect SD 23-36 0,344 *** 0,318 ***

26-29 0,296 *** 0,289 ***

23-29 0,234 *** 0,218 ***

Stabiliteitseffect beroepsstatus (SES) 23-26 0,806 *** 0,719 ***

26-29 0,782 *** 0,772 ***

23-29 0,112 *** 0,097 ***

Relatie SD-SES op 23 -0,204 *** -0,058 *

Relatie SD-SES op 26 -0,067 *** -0,054 **

Relatie SD-SES op 29 -0,027 * -0,023 °

Cross-lagged effecten

SES 23 op SD 26 -0,076 ** 0,013

SES 26 op SD 26 -0,190 *** -0,172 ***

SD 23 op SES 26 -0,051 ** -0,033 °

SD 26 op SES 29 -0,008 0,003

Noten: a Gestandaardiseerde regressiecoëffi ciënt
  b Signifi cantieniveaus: *** p < 0,001; ** p < 0,010; * p < 0,050; ° p < 0,100
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worden toegevoegd. Samengenomen verschijnt op 
basis van deze drie vaststellingen een beeld waarin 
demotiegevoelens die op jonge leeftijd vooral sa-
menvallen met de grenzen zoals getrokken door de 
onderwijsvormen van het secundair onderwijs, ge-
leidelijk aan meer en meer gedetermineerd worden 
door de eigen arbeidsmarktpositie. In die zin ‘ont-
groeien’ ze de onderwijskenmerken. De bevinding 
sluit aan bij auteurs die uitgaan van sterke effecten 
van de arbeidsmarktpositie op de opvattingen van 
mensen. Vanuit maatschappelijke invalshoek is die 
vaststelling echter minder hoopvol dan men op het 
eerste zicht kan vermoeden. In het eerste deel van 
de observatieperiode (leeftijd 23-26 jaar) vinden we 
immers wel degelijk nog effecten van demotie op 
de arbeidsmarktpositie. Jongvolwassenen die sterker 
het gevoel hebben achtergesteld te worden, neigen 
ertoe ook effectief een lagere beroepsstatus te re-
aliseren. Dat effect is weliswaar zwak, maar komt 
bovenop alle andere kenmerken die leiden naar een 
geringe beroepsstatus en is daarom relevant. Bo-
vendien doet het effect zich voor bij het begin van 
de beroepsloopbaan, een punt waarvan onderzoek 
toont dat het zo cruciaal is voor het verdere verloop 
van de arbeidsloopbaan. Een arbeidsloopbaan is op 
dat vlak zoals de baan van een weggetrapte voetbal: 
hoe vroeger de afwijking, des te groter de gevolgen. 
Het is die eigenschap die gevoelens van demotie hun 
belang verlenen en waardoor ze het verdienen beter 
onderzocht te worden dan vandaag het geval is.

Discussie en beleidsaanbevelingen

Een samenleving die haar burgers continu de bood-
schap geeft dat ze langer zullen moeten werken, 
dient bezorgd te zijn over de gevolgen van het uit-
oefenen van een laag statusberoep. Dat geldt in het 
bijzonder omdat we weten dat in een post-Fordis-
tisch arbeidsstelsel de arbeidsmarkt dualiseert met 
zowel een toename van hoge als lage statusberoe-
pen. Koppelt men die tendens aan de in dit onder-
zoek gemaakte vaststelling dat de beroepsstatus al-
thans voor demotiegevoelens zwaarder doorweegt 
naarmate jongvolwassenen ouder worden, dan zijn 
in feite alle ingrediënten aanwezig voor een polari-
sering van de samenleving.

Hoewel in dit onderzoek de wederzijdse relatie tus-
sen demotie en beroepsstatus centraal staat, ging 
de interesse op de eerste plaats naar een mogelijk 

effect van demotie op de beroepsstatus. We bear-
gumenteerden daarbij dat demotie onderscheiden 
dient te worden van de meer strikt op de private 
sfeer betrokken opvattingen en verduidelijkten 
waarom we verwachten dat demotie een effect 
heeft op de beroepsstatus. Dat effect blijkt echter 
slechts bij het prille begin van de arbeidsloopbaan 
zeer zwak merkbaar te zijn. Dat sluit aan bij ander 
onderzoek, vooral op basis van diverse tevreden-
heidsfactoren, dat vond dat het empirisch bewijs 
voor de idee van een vicieuze cirkel als gevolg van 
een geringe beroepsstatus (in het bijzonder van 
werkloosheid) veeleer beperkt is. Dat maakt demo-
tiegevoelens echter niet irrelevant. Waarschijnlijk is 
wel dat hun belangrijkste invloed zich vroeger, tij-
dens de schoolloopbaan, laat gelden. In dat geval 
wordt de hamvraag wat precies de oorzaken voor 
deze gevoelens zijn. Verschillende antwoorden zijn 
mogelijk. Volgens een eerste kan demotie worden 
geïnterpreteerd als een realistische inschatting van 
de eigen competenties dewelke we niet vatten met 
de klassieke kenmerken die in enquêtes bevraagd 
worden. Demotie heeft in dat geval weinig te ma-
ken met een meer culturele verklaring voor het 
handelen. Het succesvol bestrijden van dergelijke 
gevoelens zal in dat geval dan ook vooral verlo-
pen via het verhogen van die competenties. De 
redenering lijkt logisch, maar kan niet verklaren 
waarom demotiegevoelens vooral samenhangen 
met de gevolgde onderwijsvorm veeleer dan met 
de specifieke studierichting. Vooral in het technisch 
secundair onderwijs zijn er richtingen die uitste-
kende arbeidsmarktkansen bieden en hebben stu-
denten relatief weinig objectieve redenen om een 
negatief toekomstbeeld te hebben en zeker niet 
om zich achtergesteld te voelen. Op basis van de 
ingeschatte-competentie-verklaring verwacht men 
variatie binnen onderwijsvormen. Die blijkt ech-
ter zeer gering te zijn. Hierdoor is het waarschijn-
lijk dat nog andere mechanismen werkzaam zijn. 
Demotie kan echter ook een functie zijn van een 
bewust aangevoelde gebrekkige maatschappelijke 
status. De vaststelling dat er op latere leeftijd een 
duidelijk causaal effect is van de beroepsstatus op 
demotie, suggereert dat ook. Status is echter niet 
leeftijdsgebonden. Op jonge leeftijd zal status voor-
al ingegeven worden door het gevolgde onderwijs. 
We weten in die context dat het technisch en voor-
al het beroepsonderwijs in Vlaanderen met een 
imagoprobleem kampt. Die problematiek wordt in 
beleidsteksten doorgaans alleen belicht in termen 
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van (1) de negatieve gevolgen van het watervalsys-
teem – de tendens om vooral algemeen vormende 
studierichtingen te kiezen en bij mislukken te ver-
anderen – of (2) het gebrek aan jongeren die kie-
zen voor een meer technische opleiding. Mogelijk 
reiken de gevolgen echter veel verder, weten leer-
lingen hoe hun studierichting door anderen wordt 
bekeken en dienen demotie en de ermee samen-
hangende opvattingen en gedragingen ten dele te 
worden begrepen als een reactie daarop.

Deze studie trachtte een bijdrage te leveren door 
met de meest geschikte data de wederzijdse cau-
sale relatie tussen demotiegevoelens en beroeps-
status te onderzoeken. Zij roept ook nieuwe vragen 
op en heeft onvermijdelijk haar beperkingen. Een 
cruciale vraag luidt hoe gevoelens van demotie op 
hun beurt samenhangen met opvattingen en ge-
dragingen die directer betrekking hebben op ar-
beid. Ook relevant is de vraag hoe de vertaling van 
de beroepsstatus naar de gevoelens van demotie 
precies geschiedt. Bij jongeren worden in dat ver-
band vaak contexteffecten vastgesteld waarbij het 
percentage leerlingen met een zwakke sociale ach-
tergrond, met schoolachterstand, enzovoort, een 
invloed heeft op de individuele opvattingen van 
leerlingen ongeacht hun eigen kenmerken. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat dergelijke effecten niet zouden 
bestaan op het niveau van ondernemingen. In dat 
geval wordt de vraag niet alleen wat de concentra-
tie van werknemers met bepaalde kenmerken tot 
gevolg heeft voor individuele werknemers, maar 
ook wat de gevolgen zijn voor de output van die 
ondernemingen zelf.

Deze studie beperkt zich tot werkenden. In de toe-
komst onderzoeken we ook de relatie voor het al 
dan niet werken. Sommige auteurs beschouwen 
werkloosheid als een extreme vorm van een laag 
statusberoep. Anderen zien een meer fundamenteel 
onderscheid en stellen dat arbeid een latente func-
tie vervult, dus los van de specificiteit van het be-
roep. De keuze om te focussen op de werkenden 
werd ingegeven door de eerste benadering, maar 
het is nodig de tweede piste te exploreren. Ook 
wenselijk is een meer expliciete focus op specifieke 
kansengroepen, groepen van wie we weten dat ze 
bijzonder kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt zoals 
mensen met een allochtone afkomst.

Ilse Laurijssen
Bram Spruyt
Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep TOR

Noten
1. Het onderzoek met uitgebreide bibliografi e is vrij be-

schikbaar op www.vub.ac.be/TOR (publicatienummer: 
TOR2011/56).

2. De andere items zijn: “Mensen als mijn ouders en ik hoe-
ven geen mooie toekomst te verwachten”, ”Hoe je het ook 
draait of keert, wij zijn het soort mensen dat altijd het 
zware en het vuile werk moeten doen”, ”Wij hebben geen 
lange arm en zullen dus altijd moeten ploeteren”, ”Mijn 
ouders hebben het moeilijk gehad, ik zal het moeilijk heb-
ben en mijn kinderen waarschijnlijk ook”.
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