
2072? Verhef de lager opgeleiden!
Een van de meest fascinerende en meest griezelige
eigenschappen yan mensen is d.e neiging om zich de
wereld yoortdurenil anders yoor te stellen dan ze
werkelijk is. De neiging kortom, otn te lwen in ficties.
2017 wds bij uitstek zo' n jaar waarin we welig in
fictirs ti.erden. Een zo'n fictie was ile zogenaamde
economisdte crisis. Ieilereen haíl het eroyer en in vrij-
wel kdere journaaluitzending werd er éën of zelfs
meer dan ëën item aan gewijd. En dus begonnen de
meeste mensen ook in het bestaan ydn een crisis te
geloven.
Maar w&dr wds die crisis d.an? De meeste Nederlan-
dtrs merkten er in ieder geval niets of nauwelijks iets
van in hun portemlnnea Met uitzondering dan yan
een kleine minderheid, zoals ilegenen die hun hypo-
theek niet meer konden opbrengen en hun huis niet
kondenverkopen.Maar daar stond die andere minder-
heid tegenover, van degenen die al rijk wdren, madr in
zon alken nog maa,r rijker werden.
Nee, als er al een crisis was, dan was het geen econo-
mische maar een sociale crisis. Sociaal in de letterlijke
zin yan verbinding, tan samenhang tussen en vooral
van gelijkwaardigheid van mensen. Zo bleek in zon
dat de kloof tussen tussen hoger en lager opgekiden in
de afgelopen zo jaar aanzienlijk groter is gewbrden.
Lager opgeleiden (lo, lbo, mbo) leven zo'n S tlt Z jddr

korter dan hoger opgeleiden (hbo en universiteit) en
het verschil in gezonde levensjaren is inmiddzls opge-
htrten tot zo'n 5 à zo jaar.
Als unhtersitair opgekide zou ik eigenlijk blU moeten
zijn met het perspectief yen myeel o$rq gezonde
kvensjaren. Maar ik ttind het werkrlijk een yerschrik-
kelijke constatering.Waarom zij niet en ik wel? Waar-
&6n ontleen ik, en met mij al die andere hoger opgelei-
den, het recht om langer en gezonder te lerten?
Verschilknde politici, commentatoren en ondeuoekcrs
gingen zelfs mver als te suggereren dat dit tterschil
voor een belangijk deel veroorzaakt wordt door de
lager opgeleiden zelf. Ze roken en drinken meer en eten
ongezonder. Eigen schuld, dikke bult' ilus. Zo'fl yer-
klaringzou op zichzelf al voldoende moeten zijn voor
een crisis, een massale lpstdnd yan de lager opgelei-
den. Want niet alken gaat er de redenering achter
schuil dat lager opgeleiden dam leven, maar daarrnee
olk ddt ze dorn zijn. Vandaar ook die lagere opleiding.
Deze cirkekedenering was de belangijkste fictie van
2ofl. En wel hierom, Lager opgeleid betekent vrijwel
ook altijd minder invloed, minder macht, zowel in
werksituati.es als in dt samenkving als geheel. Uit een
reeks van onderzoeken blijkt nu dat als mensen wei-
nig macht hebben, relatief machteloos zijn, hun den-
ken en daarmee samenhangend hun hersenfuncties,

yeranderen, Ze zien zichzelf eeriler, en terecht, als
instrurnenten in de hanfun yan anileren (golitici,
we(kgeyers, chefs) en hebben d.aardoor meer moeite
met het zelf oppikken yan belangijke informatie,
het onderdrukken of bijstellen van onnutte of zelfs
schadelijke informatic - ze gaan vaker af op dingen
die nict relevant of essenticel zijn - en ze hebben
meer moeite rnet het plannen van (doelgerichte)
ectiviteiten.
Vooral met Langeretermijnplanning. Dat toont
zirh ook in de hersencentra die bii hen meer of
minder.atief zijn. Mddí en dat is hët cruriale
gegelien, ddt dlles tterandert naarmdte ze nTeer
maht of invloed. krijgen. Ddn klmt hun bereid-
heid en yerntogen tlt pldnnen 0p de ldngere ter-
rnijn tot lntwikkeling, gaan ze beter relevante
ttan irrelevante informati.e ond.erscheiden, en gddn
dnelgerichter te wuk.
Kortom, als we in zoa werkelijk een eeflijktr
samenleving willen, dat moet d.it het jaar wordcn
waarin meer lplei.dingniet langer meer matht
betekent, Ldten we, om te beginnen, afspreken dat bij
verkiezingen de stem van de lager opgeleffien, zeg tot
en met mbo. rloort&an dubbel telt, want meer stenx is
meer marht is meer gezonilhei.d is langer leven, Zo
eenvoudigis het,
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