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Het bieden van een verzorgde oude 
dag is geen moderne uitvinding, maar 
gaat ver terug in de tijd. In dit artikel 
wordt de opkomst en ondergang van het 
pensioenplan in natura van de heer van 
Bergen onder de loep genomen. Wanneer 
het pensioen te karig wordt door de 
sterke geldontwaarding in de tweede 
helft van de zestiende eeuw gaat het idee 
van een verzorgde dag voor zijn oud-
werknemers ten onder.

In 1560 ontving Jan IV van Glymes, de trotse markies van Bergen op Zoom, een brief 
waarin zijn oud-werknemers zich beklaagden over hun pensioen. Zij waren voor hun 
jarenlange trouwe dienst wel beloond met een rustige oude dag in een bejaardentehuis 
– het Sint-Janshuis in het stadje Bergen op Zoom – maar de afgelopen jaren was de 
klad in de pensioenuitkeringen gekomen. Die waren deels in natura: rogge afkomstig 
van de boeren in het Markiezaat, behoorde aan de ouderen van dagen geleverd te 
worden, die daar vervolgens brood van konden laten bakken. Maar in 1557 was het 
daarvan niet gekomen: de markies had de rogge laten verkopen en de opbrengst voor 
zichzelf gehouden. Het deel van de uitkeringen dat in harde munt werd voldaan, was 
nooit geïndexeerd sinds het Sint-Janshuis was gesticht, in 1530, door de grootvader 
van de markies, heer Jan III van Bergen. In de daaropvolgende dertig jaar waren de 
prijzen van levensmiddelen gestegen, waardoor het steeds moeilijker werd de eindjes 
aan elkaar te knopen. De strekking van de brief die de oud-werknemers stuurden was 
duidelijk: werd het niet eens tijd om inflatiecorrectie toe te passen?

Oud in de middeleeuwen
Het Sint-Janshuis was bedoeld voor oud-werknemers van de heer van Bergen, die zijn 
personeel dus een oudedagsvoorziening avant la lettre aanbood. Over de ouderdom 
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van degenen die in het bejaardentehuis kwamen 
wonen is weinig bekend: leeftijden werden zelden 
opgetekend in de zestiende eeuw. De financiële 
administratie van het Sint-Janshuis, die ieder jaar 
werd opgemaakt en zicht biedt op het dagelijks 
leven van de bewoners, laat wel zien dat de mees-
ten er niet vreselijk lang verbleven – doorgaans 
hooguit een jaar of tien. De meesten overleden 
na een kort ziekbed, in de ziekenzaal van het 
Sint-Janshuis. Enkele bewoners sukkelden langer 
met hun gezondheid en worden omschreven als 
gebrekkig – doof of kreupel en daardoor hulp-
behoevend – en aan de verzorging van anderen 
werd flink uitgegeven. Ook in de zestiende eeuw 
kwam ouderdom nu eenmaal met gebreken.

Hoewel mensen natuurlijk lang niet de gemiddel-
de leeftijden bereikten als vandaag de dag, was het 
in het verre verleden niet zo uitzonderlijk om oud 
te worden. In laatmiddeleeuwse Italiaanse steden 
was ruim 10 procent van de bevolking 60-plus-
ser en in Amsterdam in de Gouden eeuw was dit 
bijna 9 procent. Wie de zestig bereikte, was echter 
wel fysiek al behoorlijk afgetakeld: in het verleden 

hadden mensen sowieso een zwak gestel, onder 
meer door gebrekkige voeding en blootstelling 
aan ziektes tijdens de eerste levensjaren. Degenen 
die deze hobbels overleefden, konden zich opma-
ken voor een arbeidzaam bestaan vol fysiek zwaar 
werk. Aftakeling lag daarom nadrukkelijk op de 
loer. 

Wie in de zestiende eeuw lang genoeg bleef leven, 
kreeg dus te maken met ouderdomskwaaltjes, 
die het na verloop van tijd onmogelijk maakten 
in het eigen onderhoud te voorzien. Ouderen die 
geen beroep konden doen op een partner of kin-
deren, waren vaak veroordeeld tot de bedelstaf. 
Slechts een enkeling was zo gelukkig in aanmer-
king te komen voor een verblijf in een hofje voor 
ouderen, maar dan moest er wel toevallig een 
plaats openvallen en er was natuurlijk geen en-
kele garantie dat dat zou gebeuren. Daarom was 
het Sint-Janshuis, dat de oud-werknemers van 
het Markiezenhof verzekerde van een verzorgde 
oude dag een tamelijk unieke instelling.

Pensioen in het Sint-Janshuis
Om een onderkomen te bieden aan zijn oud-
werknemers, kocht Jan III allereerst een bestaand 
hofje in Bergen op Zoom, dat hij liet verbouwen. 
Het Sint-Janshuis zou worden bestierd door een 
huismeester en een kapelaan. In een stichtings-
akte liet Jan III vervolgens vastleggen hoe de 
bewoners hun oude dag zouden slijten. Zij ont-
vingen levenslange kost en inwoning: allereerst 
zou de graanmeester – de belastinginner van het 
Markiezaat – ieder kwartaal rogge leveren. Een 
uitkering in natura dus. Dat was helemaal niet 
zo’n gekke gedachte: door rogge van de boeren 
direct naar het bejaardentehuis over te hevelen, 
voorkwam de heer dat tussenhandelaren nog een 
graantje konden meepikken. Bovendien omzeil-
de hij het instabiele monetaire systeem, dat werd 
gekenmerkt door flinke waardeschommelingen. 
Een bejaardentehuis dat afhankelijk was van een 
uitkering in geld, kon daardoor in de problemen 
komen en wellicht speelde dat mee in de beslis-
sing van Jan III om te kiezen voor betalingen in 
natura.

Maar de boeren van het Markiezaat konden het 
Sint-Janshuis natuurlijk niet van alle benodigd-
heden voorzien. Bier, brandstof en kleding dien-
den op de markt gekocht te worden en daarvoor 
had het bejaardentehuis klinkende munt nodig. 
Jan III belegde een deel van zijn vermogen en de 
opbrengst leverde jaarlijks 300 Karolusgulden op 
waarmee het Sint-Janshuis draaiende gehouden 
kon worden. Ook toelagen, zoals een stuk vlees 
en glas wijn tijdens de belangrijkste Christelijke 
feestdagen, en wat zakgeld wanneer de oudjes de 
kermis bezochten, konden hiermee worden be-
taald. 

Daar stond natuurlijk wel wat tegenover: pensi-
onering in het Sint-Janshuis was niet geheel vrij-
blijvend. Zo was er een avondklok (zes uur in de 
winter, acht uur in de zomer) en dienden de be-
woners viermaal per week de mis bij te wonen en 
vijfmaal per dag een pater noster en ave maria te 
bidden ter nagedachtenis aan de stichter Jan III 
en diens nageslacht. Met deze wederdienst zou-
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Het Markiezenhof te Bergen op Zoom Bron: Collectie Museum Het Markiezenhof Bergen op Zoom

Kaart van Bergen op Zoom (Jacob van Deventer, ca. 1545)   Bron: Koninklijke Bibliotheek van België
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den de bejaarden bijdragen aan het zielenheil van 
de heren en vrouwen van Bergen. Dezen hoopten 
dat de gebeden hun verblijf in het vagevuur zou 
verkorten: de periode van loutering die vooraf-
ging aan opname in de hemel. Het bejaardente-
huis had dus een religieuze functie, die ook wordt 
weerspiegeld in Jan III’s besluit dat er dertien be-
woners zouden zijn – een verwijzing naar Chris-
tus en zijn twaalf apostelen. 

Gepensioneerden
De meeste gepensioneerden hadden gediend in 
het Markiezenhof – het kasteel dat Jan III’s vader 
had laten bouwen. Het was de thuisbasis van de 
Glymes – één van de belangrijkste adellijke fa-
milies van de Lage Landen – en zij hadden een 
omvangrijke hofhouding: tientallen mannen en 
vrouwen zorgden voor de Glymes en de hoogge-
plaatste gasten die zij regelmatig ontvingen. Het 
aantal hovelingen is niet bekend. Maar vergelijk-
bare hoven, zoals dat van Willem van Oranje in 
Breda, hadden meer dan honderd personeelsle-
den.

Onder de oud-personeelsleden die met pensioen 
gingen in het Sint-Janshuis treffen we onder meer 
een kamerheer genaamd ‘kreupele Hansje’, die 
tijdens zijn werkzame leven de dochters van mar-
kiezin Jacqueline van Croÿ had gediend. Een an-
der was lakei geweest, weer een ander palfrenier 
– een dienaar te voet die de heer bijstond als die 
te paard ging. Ene Pierre wordt vermeld als klok-
man – verantwoordelijk voor het wekken van de 
hovelingen – Arnold als ‘de oude poortwachter’, 
terwijl Melchior hellebaardier was geweest. Ten-
slotte was het Markiezenhof één van de meest 
prominente Renaissance-paleizen in de Lage 
Landen, waar ook allerlei kunstenaars actief wa-
ren: in het Sint-Janshuis sleten een schilder, een 
goudsmid en een tapijtwever hun oude dag.

Bovendien was het Markiezenhof een kleine 
samenleving op zich, waar ook behoefte was 
aan medische zorg. Onder de gepensioneerden 
in het Sint-Janshuis treffen we een apotheker, 
die in 1560 overleed en wiens inboedel aan het 
Sint-Janshuis toeviel. De verkoop van diens pro-
fessionele inventaris leverde maar liefst 46 Karo-
lusgulden op. Uit een vergelijkbare beroepsgroep 
kwam de voormalige barbier van de heer van 
Bergen. Ook hij was relatief vermogend en deed 
bij het betreden van het bejaardentehuis zelfs een 
schenking, zodat hij als pensionado een dubbel 
rantsoen zou krijgen.

Levensstandaard
Bood het Sint-Janshuis de oud-werknemers van 
het Markiezenhof een aangename oude dag? Van 
één van de gepensioneerden, kreupele Hansje, 
weten we “dat hij niet voor zichzelf kan zorgen 
en op niemand een beroep kan doen en volle-
dig afhankelijk is van zijn sobere rantsoen” in 
het Sint-Janshuis. En inderdaad: wanneer we de 
rantsoenen die de bewoners uitgereikt kregen 
vergelijken met een zogenaamd ‘boodschappen-
mandje’, dat aangeeft wat minimaal nodig was om 
te overleven in die tijd, blijkt dat het leven in Sint-
Janshuis karig was (zie tabel). Met de hoeveelheid 
rogge viel het nog wel mee, die kwam neer op 223 
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Rantsoenen (per jaar) in het Sint-Janshuis in Bergen op Zoom in vergelijking met het minimum  

bestaansniveau, rond 1540

Rogge 223 kg 155 kg

Bonen/erwten [63 kg] 20 kg

Vlees/vis 4.2 kg 3 kg

Boter - 3 kg

Zeep 2,4 liter 1.3 kg

Linnen/katoen 2.4 meter 3 meter

Kaarsen - 1.3 kg

Lampolie - 1.3 liter

Brandstof 4,6 Mbtu 3 Mbtu
 

Noten: de hoeveelheid bonen/erwten zijn berekend op basis van het budget voor potagie. Mbtu is een  Britse energiemaat, Btu = British thermal 

unit en Mbtu is 1000 btu. Een btu is ongeveer 1054-1060 Joules.

Bron: Zuijderduijn (2018).

Inhoud boodschappen-
mandje om minimaal  

te overlevenRantsoenen Sint-Janshuis

kg per persoon per jaar – ruimschoots meer dan 
de hoeveelheid die nodig was om op te overleven. 
Verder was er waarschijnlijk ruim voldoende geld 
voor groenten – in de vorm van de middeleeuwse 
potagie, een soep op basis van groenten en wel-
licht wat goedkoop vlees. Met het budget voor 
potagie kon aan iedere bewoner bijvoorbeeld 63 
kilo erwten per jaar worden verstrekt, wat ruim 
boven de norm van het boodschappenmandje 
ligt en hetzelfde geldt voor de 3,8 kilo vlees die 
kon worden gekocht tijdens Christelijke feestda-
gen. Wat kleding betreft kwamen de bewoners er 
wellicht wat kariger vanaf met 2,4 meter textiel, 
waar het boodschappenmandje uitgaat van 3 me-
ter – al dient daarbij worden aangetekend dat de 
bewoners van Sint-Janshuis wél ieder jaar nieuwe 
schoenen ontvingen. De hoeveelheid zeep, waar-
mee het beddengoed werd gewassen, lijkt ook 
overeen te komen met het minimale dat vereist 
was. Tenslotte was er de brandstof waarmee de 
oudjes hun kamer konden verwarmen: de gele-
verde hoeveelheid turf lijkt voldoende geweest 
te zijn. Voor boter, kaarsen, of lampolie had de 
stichter geen voorzieningen getroffen. 

Portret Jan III van Glymes  (links) en Jan IV van Glymes (rechts).    Bron: Collectie Museum Het Markiezenhof Bergen op Zoom
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Het geheel overziend, boden de rantsoenen iets 
meer dan het absolute minimum, maar kwamen 
ze lang niet in de buurt van wat een lid van de 
middenklasse van Bergen op Zoom zich kon 
veroorloven. Geen wonder dus dat een van de 
gepensioneerden, de voormalige barbier van de 
markies, die kennelijk wat spaargeld had, dit ge-
bruikte om een dubbel rantsoen te kopen, toen 
hij in het Sint-Janshuis ging wonen. Voor de an-
dere bewoners was het echter geen vetpot en het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de oud-werk-
nemers zich in 1560 tot de markies richtten: het 
uitblijven van de afgesproken levering van rogge 
in 1557 was natuurlijk een probleem, maar ook 
de inflatie die vanaf 1545 stevig huishield (zie 
figuur), zal stellig tot onrust hebben geleid. Met 
de 300 Karolusgulden die de stichter in 1530 ter 
beschikking gesteld had, kon in 1560 veel minder 
worden gekocht. Nu had het Sint-Janshuis zich 
wel van extra inkomsten had weten voorzien, in 
de vorm van zes financiële instrumenten die sa-
men jaarlijks bijna 40 Karolusgulden rendement 
opbrachten – het inkomen was daardoor met 13 
procent toegenomen. Maar dat was helaas niet 
genoeg: het prijspeil was tussen 1530 en 1560 na-
melijk met 27 procent gestegen.

Smeekbede
In de brief die de oud-werknemers de markies in 
1560 stuurden, wezen zij op de “dure tijd waar-
door zij nauwelijks van de uitkeringen konden 
leven”. Ook benadrukten zij dat ze vrijwel dage-
lijks de kapel van het Sint-Janshuis bezochten, 
waar zij “altijd baden voor de overledene, heer 
Jan van Bergen op Zoom, en de levenden, de heer 
markies van Bergen op Zoom en zijn vrouw”. De 
bewoners voerden hun taken dus uit; het minste 
wat de markies kon doen, was toch wel de uitke-
ringen aan te passen aan de dure tijd? Wat diens 
reactie was, is niet helemaal duidelijk, maar wan-
neer we afgaan op de rekeningen, veranderde er 
weinig. Het animo om de oude dag te slijten in 
Sint-Janshuis ging er wellicht daarom ook niet op 
vooruit: in 1575 bleken er maar tien bewoners te 
zijn. Onder hen was er nog maar één oud-werk-
nemer, die gezelschap had van de huismeester 

en de kapelaan. Vijf anderen ontvingen wel een 
rantsoen, maar bleken gehuwd en leefden elders 
in het stadje. Nog eens twee anderen waren geen 
oud-werknemers en woonden zelfs helemaal niet 
in Bergen op Zoom, maar ver weg in het mondai-
ne Brussel; waarschijnlijk ontvingen zij daar hun 
uitkering in contant geld. Door de namen van dit 
tweetal werd een streep gezet: de huismeester 
moest maar op zoek naar oud-werknemers die 
in Sint-Janshuis wilden wonen – en bidden na-
tuurlijk, want dat werd met die minimale bezet-
ting nauwelijks meer gedaan. Maar ook al werd 
er wel een enkele gegadigde gevonden, het bleef 
lastig meer bewoners te werven. Uiteindelijk leid-
de dit ertoe dat de markiezin Maria Margaretha 
van Merode maar besloot om een rantsoen toe te 
kennen aan een vrouw: Magdalena ’t hoender-
wijff, die lang dienst had gedaan, aanvankelijk als 
wasvrouw en later blijkbaar als kippenhoedster. 
Zij werd daarmee de eerste vrouwelijke gepen-
sioneerde van het Sint-Janshuis en ontving een 
rantsoen geconsidereert den ouderdom gebrecke-
lijke ende schamelen staet. Zij betrok echter niet 
een van de kamers in het bejaardentehuis, maar 
bleef zelfstandig wonen. Deze constructie werd 
na de Reformatie vaker toegepast, toen het bid-
den voor het zielenheil uit zwang raakte en het 
niet langer nodig was dat de gepensioneerden in 
het Sint-Janshuis verbleven. Met als gevolg dat 
het Sint-Janshuis geleidelijk transformeerde van 
bejaardentehuis naar een stichting die zelfstandig 
wonende ouderen bijstand verleende.

Besluit
Alle goede bedoelingen ten spijt, Jan III’s bejaar-
dentehuis kwam binnen enkele decennia al in de 
problemen toen oplopende inflatie de bodem on-
der de instelling wegsloeg. Markies Jan IV voelde 
zich blijkbaar niet geroepen om zijn grootvaders 
initiatief al te veel te ondersteunen: onder zijn be-
wind werd de oude dag in Sint-Janshuis wel erg 
karig en nam het animo onder de hovelingen rap 
af en kwam het pensioenplan steeds meer onder 
druk te staan. Het bleef wachten op een pensi-
oenvoorziening die de tand des tijds kon door-
staan.

Jaco Zuijderduijn, Lund University,  

e-mail: cornelis_jaco.zuijderduijn@ekh.lu.se

LITERATUUR:

• Zuijderduijn, J. (2018), Retainers and retirement: Pieter 

Bruegel (†1566), pensioner in Sint-Janshuis retirement 

home, Bergen op Zoom. Lund Papers in Economic 

History, No 174, Lund University.

Ontwikkeling van het inkomen van het Sint-Janshuis in Bergen op Zoom en het algemeen prijspeil, 1530-

1582 (geïndexeerd, 1530=100)
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PENSIOENVERMOGENSGROEI IN OESO-LANDEN 

Ondanks de crisis is over de periode 2006-2016 het 

pensioenvermogen als percentage van het natio-

naal inkomen (BBP) in veel OESO-landen toege-

nomen. Uitzonderingen vormen Oost-Europese 

landen als Polen en Hongarije waar pensioenher-

vormingen hebben plaatsgevonden. Denemarken 

en Nederland staan bovenaan omdat zij al een 

hoge uitgangspositie hadden, maar ook een bo-

vengemiddeld reëel rendement (3,8%) behaalden 

in de afgelopen tien jaar.

Bron: OESO, Pension markets in focus 2017.

https://lup.lub.lu.se/search/publication/989f7e8b-da5d-404c-ae12-fcaec7d81141
https://lup.lub.lu.se/search/publication/989f7e8b-da5d-404c-ae12-fcaec7d81141
http://www.oecd.org/finance/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm
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Er wordt vaak gesuggereerd dat de buurt waarin 
kinderen opgroeien een bepalende rol speelt in 
hun ontwikkelingskansen. Een belangrijke aan-
tekening hierbij is wel dat de invloed van de buurt 
sterk bepaald wordt door hoe lang een kind daar 
heeft gewoond – kinderen die maar een korte pe-
riode in een achterstandsbuurt hebben gewoond 
worden minder negatief beïnvloed door die buurt 
dan kinderen die daar gedurende hun hele jeugd 
wonen. Ondanks dit vrij voor de hand liggende 
feit is er maar weinig bekend over hoe de buur-
tomgeving van kinderen eruitziet en verandert. 
Om daar verandering in te brengen is met gege-
vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) de buurtomgeving van kinderen vanaf hun 
geboorte tot en met het vijftiende levensjaar in 
kaart gebracht. Daarbij heb ik specifiek gekeken 
naar verschillen in de ‘buurtgeschiedenissen’ van 
kinderen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, 
Antilliaanse, en Nederlandse komaf.

Typologie van buurtgeschiedenissen
Om verschillen tussen etnische groepen in de 
buurtgeschiedenissen van kinderen goed in beeld 
te kunnen brengen wordt gebruik gemaakt van 
een typologie van de buurt. Zoals gezegd wordt 
ieder kind gevolgd voor een periode van 16 jaar, 
namelijk vanaf de geboorte tot en met het vijf-
tiende levensjaar. Voor ieder jaar van observatie 
(leeftijd) wordt aan de hand van het gemiddelde 
inkomen in de buurt bepaald in wat voor type 
buurt kinderen woonachtig zijn. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt naar drie typen buurten: 
achterstandsbuurten, middenklassenbuurten, en 
welvarende buurten (zie kader).

Met behulp van een zogenaamde sequentie-
analyse zijn kinderen in zes clusters van buurt-
geschiedenissen ingedeeld. Er wordt gebruik 
gemaakt van een dergelijke typologie omdat er 
te veel diversiteit is in individuele buurtgeschie-
denissen om ze allemaal apart te vergelijken. 
Hoewel kinderen in een bepaald cluster dus niet 
allemaal exact dezelfde buurtgeschiedenis heb-
ben, lijken ze onderling sterk op elkaar. In figuur 
1 wordt voor elk cluster de meest karakteristieke 
buurtgeschiedenis getoond. Ieder blokje in het 
figuur stelt een bepaalde leeftijd voor waarbij de 
kleur van het blokje het type buurt aangeeft waar-
in de kinderen woonachtig zijn – rood voor een 
achterstandsbuurt, blauw voor een middenklas-
senbuurt, en groen voor een welvarende buurt. 

Zoals te zien is in figuur 1 wordt Cluster 1 (con-
sistente achterstand) getypeerd door het wonen 
in een achterstandsbuurt gedurende de hele ob-
servatieperiode, d.w.z. vanaf geboorte tot en met 
het vijftiende levensjaar. Dit betekent niet per se 
dat kinderen in dit cluster nooit zijn verhuisd, 
maar wel dat ze in het geval van een verhuizing 
van de ene naar de andere achterstandsbuurt 
zijn verhuisd. Kinderen in Cluster 2 (vroege ach-
terstand) zijn ook geboren in een achterstands-
buurt, maar woonden tijdens de puberteit in een 
middenklassenbuurt. Deze kinderen zijn ofwel 
verhuisd, ofwel de buurt waarin zij woonden is 
veranderd van een achterstandsbuurt naar een 
middenklassenbuurt. De kinderen in Cluster 3 
(late achterstand) volgden precies het tegenover-
gesteld traject: zij werden geboren in een midden-
klassenbuurt, maar leefden tijdens de puberteit in 
een achterstandsbuurt. De overige drie clusters 
typeren een buurtgeschiedenis waarin kinderen 
niet in een achterstandsbuurt woonden. Cluster 
4 (consistente middenklasse) wordt gekenmerkt 
door het wonen in een middenklassenbuurt ge-
durende de hele jeugd. Kinderen in Cluster 5 
(vroege welvaart) woonden vroeg in hun jeugd 
in een welvarende buurt en tijdens de puberteit 
in een middenklassenbuurt. Ten slotte omvat 
Cluster 6 (consistente welvaart) kinderen die ge-

De buurt waarin kinderen opgroeien beïnvloedt voor een belangrijk deel hun leven. Deze omgeving is 
echter niet statisch. Door verhuizingen en veranderingen in de buurt kan de buurt zelf sterk veranderen. 
Hoe ziet de buurtomgeving van kinderen eruit tijdens hun jeugd? Hoe verschillen kinderen met een 
migratieachtergrond en kinderen met een Nederlandse achtergrond hierin? Het blijkt dat kinderen van 
Turkse of Marokkaanse komaf vaak hun hele jeugd in een achterstandsbuurt doorbrengen.

Wie ontsnapt tijdens zijn jeugd aan 
een achterstandsbuurt?

TOM KLEINEPIER

Foto: Michel Coumans/Flickr 
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Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden 
(SSB) die beschikbaar worden gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het SSB 
bestaat uit een groot aantal registers die gekoppeld zijn aan de Basisregistratie Personen 
(BRP, voorheen GBA). Hierdoor bevat het SSB demografische en sociaaleconomische gege-
vens over alle geregistreerde inwoners van Nederland. Omdat de informatie voor meerdere 
jaren aan elkaar gekoppeld is, kunnen personen gevolgd worden in de tijd. Ten tijde van het 
onderzoek waren data beschikbaar voor de periode 1999 – 2014. We selecteerden kinderen 
van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse tweede generatie (d.w.z. in Neder-
land geboren, maar ten minste één van hun ouders is in het buitenland geboren) die gebo-
ren zijn in 1999. Als vergelijkingsgroep selecteerden we ook een 5% aselecte steekproef van 
kinderen die in 1999 in Nederland geboren zijn, waarvan beide ouders in Nederland geboren 
zijn. We volgen deze kinderen op jaarlijkse basis vanaf hun geboorte in 1999 tot en met hun 
vijftiende levensjaar in 2014. Voor ieder jaar wordt bepaald of zij in een achterstandsbuurt, 
middenklassenbuurt, of welvarende buurt woonden. Deze classificatie is gemaakt op basis 
van het gemiddelde jaarlijkse inkomen van de inwoners van de buurt. Buurten in de on-
derste 20 procent van de inkomensverdeling worden geclassificeerd als achterstandsbuurt, 
de bovenste 20 procent als welvarende buurt, en de overige 60% als middenklassenbuurt. 
Buurten werden voor dit onderzoek gedefinieerd als gridcellen van 500x500 meter op basis 
van geografische coördinaten. In tegenstelling tot administratieve definities van buurten 
(bijvoorbeeld postcodegebieden), veranderen gridcellen niet over de tijd. De buurtstatus 
van kinderen kan dus niet veranderen door administratieve wijzigingen.

DATA EN METHODE 

6

durende hun hele jeugd in een welvarende buurt 
woonden. Het is belangrijk om te vermelden dat 
bepaalde patronen niet geïdentificeerd zijn als 
een uniek cluster. Zo is er bijvoorbeeld geen clus-
ter dat kinderen omvat die van een achterstands-
buurt naar een welvarende buurt verhuizen of 
andersom. Dit betekent niet dat geen enkel kind 
dit soort buurtgeschiedenissen ervaarde, maar 
dat er te weinig observaties zijn om een aparte 
groep te vormen. Dergelijke kinderen zijn daar-
om geclassificeerd in de groep die het meest lijkt 
op hun buurtgeschiedenis.

Verschillen tussen etnische groepen
De vervolgvraag is uiteraard of er verschillen 
bestaan tussen etnische groeperingen, in het bij-
zonder hoe vaak ieder type buurtgeschiedenis 
voorkomt naar migratieachtergrond. In figuur 2 
wordt de procentuele verdeling over de zes type 
buurtgeschiedenissen getoond, afzonderlijk voor 
kinderen van Turkse, Marokkaanse, Surinaam-

se, Antilliaanse, en Nederlandse afkomst. Zoals 
te zien is in de figuur wonen kinderen met een 
migratieachtergrond veel vaker hun gehele jeugd 
in een achterstandsbuurt (Cluster 1) dan kinde-
ren van Nederlandse afkomst. Met name kinde-
ren van Turkse en Marokkaanse komaf wonen 
vaak hun hele jeugd in een achterstandsbuurt 
(ruim 40%), in vergelijking met 11 procent van 
de kinderen met een Nederlandse achtergrond. 
We zien het tegenovergestelde patroon voor het 
langdurig wonen in een welvarende buurt (Clus-
ter 6). Van de kinderen met een Turkse en Marok-
kaanse achtergrond woonden respectievelijk 4 en 
5 procent hun complete jeugd in een welvarende 
buurt, in vergelijking met 17 procent van de kin-
deren met een Nederlandse achtergrond. 

Een veel voorkomend patroon onder alle etni-
sche groepen is dat relatief veel kinderen hun 
complete jeugd in een middenklassenbuurt wo-
nen (Cluster 4). Vooral onder kinderen met een 
Nederlandse achtergrond is dit erg gebruikelijk 
– meer dan de helft van hen woonden geduren-
de hun hele jeugd in een middenklassenbuurt. 
Wat betreft de clusters waarin veranderingen in 
buurtstatus optreden zijn de verschillen tussen 
de etnische groepen relatief klein. Kinderen met 
een migratieachtergrond woonden iets vaker 
alleen vroeg (Cluster 2) of alleen laat in de kin-
dertijd (Cluster 3) in een achterstandsbuurt dan 
kinderen met een Nederlandse achtergrond. Het 
type buurtgeschiedenis waarin kinderen van een 
welvarende buurt verhuisden naar een midden-
klassenbuurt (Cluster 5) komt vaker voor onder 
kinderen van Nederlandse afkomst dan onder 
kinderen met een migratieachtergrond, maar 
vooral het verschil tussen kinderen van Suri-
naamse en Nederlandse komaf is hier erg klein. 
Kortom, indien we alle patronen overzien dan 
blijken er vooral grote verschillen te bestaan tus-
sen etnische groepen in langdurige blootstelling 
aan achterstandsbuurten en welvarende buurten 
(Clusters 1 en 6).

Sociaaleconomische status 
Er zijn dus grote verschillen tussen etnische 
groepen wat betreft de buurtgeschiedenissen van 
kinderen. Hoe kunnen we deze verschillen ver-
klaren? In de gebruikte databestanden van het 
CBS is veel informatie te vinden over de sociaal-
economische status en demografische kenmer-
ken van gezinnen, zoals huishoudensinkomen, 
opleidingsniveau van de ouders, gezinsgrootte, 
verhuisgedrag, en burgerlijke staat van de ouders. 
Met behulp van een regressieanalyse (niet ge-
presenteerd) werd gekeken in hoeverre etnische 
verschillen in buurtgeschiedenissen van kinderen 
samenhangen met verschillen op dit soort soci-
aaleconomische en demografische kenmerken 
van de ouders. 

Uit de regressieanalyse kwam naar voren dat 
ongeveer de helft van de etnische verschillen in 
buurtgeschiedenissen van kinderen verklaard 
kon worden aan de hand van sociaaleconomi-
sche en demografische kenmerken van hun ou-
ders. Vooral verschillen in huishoudensinkomen 
speelden hierbij een zeer belangrijke rol. In figuur 
3 tonen we daarom het gemiddelde jaarlijks be-

Figuur 1. Zes type woonbuurtgeschiedenissen van kinderen
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steedbare huishoudensinkomen per etnische 
groep. De figuur laat duidelijk zien dat vooral 
Turkse en Marokkaanse huishoudens een lager 
besteedbaar inkomen hebben dan huishoudens 
met een Nederlandse achtergrond. Met andere 
woorden, kinderen met een migratieachtergrond 
groeien vaker op in een achterstandsbuurt dan 
kinderen met een Nederlandse achtergrond, om-
dat etnische minderheden gemiddeld genomen 
minder geld te besteden hebben. 

Toch kunnen verschillen in huishoudensinkomen 
en andere achtergrondkenmerken maar de helft 
van de verschillen in buurtgeschiedenissen van 
kinderen tussen de etnische groepen verklaren. 
Dit duidt erop dat ook andere factoren een be-
langrijke rol spelen in etnische verschillen in het 
type buurt waarin kinderen opgroeien. 

Discriminatie of eigen keuze?
Er zijn grote verschillen in de buurtomgeving van 
kinderen met een migratieachtergrond en kinde-
ren met een Nederlandse achtergrond. Met name 
veel Turkse en Marokkaanse kinderen worden 
geboren in een achterstandsbuurt en blijven daar 
wonen in ieder geval tot in de puberteit. Uit eer-
der onderzoek weten we dat veel jongeren met 
een Turkse en Marokkaanse achtergrond ook na 
het verlaten van het ouderlijk huis in een ach-
terstandsbuurt terecht komen en daar vaak ook 
langdurig blijven wonen. Dit betekent dat een 
aanzienlijk deel van de mensen met een Turkse 
en Marokkaanse achtergrond decennialang in de 
armste buurten van Nederland woont. Door deze 
langdurige blootstelling aan achterstandsbuurten 
lijken zij dan ook het meest vatbaar voor nega-
tieve gevolgen van hun buurtomgeving. Kinderen 
die langdurig zijn blootgesteld aan achterstands-
buurten hebben bijvoorbeeld een hoger risico op 
voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, en fysie-
ke en emotionele gezondheidsproblemen.

De grote verschillen tussen etnische groepen in 
de buurtomgeving van kinderen komen maar 
gedeeltelijk door verschillen in sociaalecono-
mische status en demografische kenmerken van 
de gezinnen. In de literatuur worden hiervoor 
doorgaans twee verklaringen gegeven. De eerste 
verklaring richt zich op etnische discriminatie. 
Volgens dit perspectief hebben etnische minder-
heden – onafhankelijk van hun sociaalecono-
mische status – minder kansen om in een goede 
buurt te wonen dan autochtonen vanwege dis-
criminatie van woningcorporaties, makelaars, 
hypotheekverstrekkers, enzovoorts. De tweede 
verklaring is gebaseerd op buurtvoorkeuren. 
De gedachte hier is dat etnische minderheden 
graag in de buurt wonen van familie, vrienden, 
en kennissen waarmee zij vaak hun etnische ach-
tergrond delen. Buurten waarin het percentage 
etnische minderheden relatief hoog is hebben 
tegelijkertijd vaak een lager gemiddeld inkomen. 
Helaas is op basis van de databestanden van het 
CBS geen uitsluitsel te geven over welke van deze 
twee verklaringen ‘juist’ is. Vervolgonderzoek is 
nodig om hierover uitsluitsel te geven.

Tom Kleinepier, TU Delft, Faculteit Bouwkunde, 

OTB, e-mail: t.kleinepier@tudelft.nl
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Figuur 2. Procentuele verdeling van kinderen (geboren in 1999) over de zes type woonbuurtgeschiedenis-

sen, uitgesplitst naar etnische achtergrond in de periode 1999-2014

Figuur 3. Gemiddeld jaarlijks besteedbaar huishoudinkomen in duizenden euro's, uitgesplitst naar etni-

sche achtergrond, 1999-2014
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Demografiedag NVD
Op woensdag 28 november 2018 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Demo-
grafie (NVD) voor de elfde keer de Nederlandse Demografiedag. Dit congres vindt 
plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. De voertaal is Engels. Prof. 
Jan Kok verzorgt de keynote-lezing over de levensloop in historisch perspectief. De NVD 
nodigt iedereen die interesse heeft uit om dit congres bij te wonen. Aanmelden kan tot 1 
november 2018. Voor meer informatie: www.nvdemografie.nl.

Bron: SSB, CBS.

Noot: het huishoudinkomen is gecorrigeerd voor inflatie t.o.v. het basisjaar 1999.

Bron: SSB, CBS. 

https://doi.org/10.1016/j.alcr.2018.04.003
http://www.nvdemografie.nl/activiteiten/nederlandse-demografiedag/nederlandse-demografiedag-2018
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De FNV verkeert in zwaar weer: onlangs kon-
digde directeur Geerdink aan dat het einde van 
het vermogen in zicht komt als er niets gebeurt. 
Vermogen dat essentieel is om stakingen van te 
kunnen betalen. Daarom kondigde de bond aan 
dat 250 medewerkers het veld moeten ruimen. 
Het vakbondsbestand is al jaren aan het vergrij-
zen, maar dat doet de bevolking ook. Het grote 
verschil is dat jongere leden (45 jaar en jonger) 
sterk ondervertegenwoordigd zijn en ouderen 
sterk oververtegenwoordigd (zie figuur 1). En 
dat is al jaren zo. Daarnaast meldde de direc-
teur dat de organisatiegraad van het FNV – dus 
hoe representatief is men voor de werkenden 
in de branche – gedaald is tot 10 procent, ter-
wijl dit landelijk in de periode 2012-2016 nog 
19 procent bedroeg. De zorgen zijn duidelijk: 
bonden zijn een slechte afspiegeling van de be-
volkingsstructuur, alleen nu komt het moment 
dat de financiering van het vakbondswerk echt 
onder druk staat. Door de vergrijzing zullen 
de FNV-inkomsten dalen, omdat een gepensi-
oneerde 99 euro per jaar betaalt en een werk-
nemer afhankelijk van zijn inkomen tussen de 
99 en 198 euro per jaar. In dat opzicht is het 
goed te verklaren waarom de FNV in financi-
ele problemen komt: over de laatste jaren is het 
aandeel werkzame oudere leden (45-65 jaar) 
stabiel gebleven terwijl het aandeel werkzame 
leden in de leeftijd 25-45 jaar sterk is afgekalfd 

en de groep gepensioneerden (65 plus) die met 
korting lid zijn sterk is gegroeid (zie figuur 2). 
Dit patroon is ook terug te zien bij andere grote 
vakbonden. Het is in zekere mate de tragiek 
van vakbonden: juist in een arbeidsmarkt die 
zich beweegt in de richting van decentralisatie 
(meer flex-contracten, zzp-ers) zou men ver-
wachten dat het belang van collectieve verte-
genwoordiging groeit. Recente cijfers van TNO 
laten zien dat de meeste werknemers – jong én 
oud – vakbonden belangrijk vinden. Blijkbaar 
is er wel waardering, maar niet sterk genoeg om 
lid te worden van een vakbond. Tegelijkertijd is 
deze decentralisatie van belangen ook een re-
flectie van individualisering in de maatschappij: 
“Ik doe het wel zelf”. Wie voor korte termijn 
en eigen gewin gaat zal weinig zien in lidmaat-
schap van een vereniging die gedomineerd 
wordt door ouderen en bijbehorende thema’s, 
ook al doen de bonden nog zo hun best om hun 
brede palet aan diensten aan te bieden.

Harry van Dalen, NIDI en Tilburg University, 

e-mail: dalen@nidi.nl
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Vergrijzing vakbonden

Het ledenbestand van vakbonden vergrijst al jaren, maar dat doet 
de structuur van de bevolking ook. Waarin verschilt de algemene 
demografische ontwikkeling van die van grote vakbonden zoals de FNV?
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Figuur 1. Leeftijdsstructuur vakbonden versus werk-

zame beroepsbevolking in 2017

Figuur 2. Verloop van de leeftijdsstructuur van het FNV-ledenbestand, 1999-2017

Bron: CBS StatLine; het aandeel in de beroepsbevolking van 65-plussers 

heeft uitsluitend betrekking op de leeftijdsgroep 65-75 jaar. Bron: CBS - EBB en Statline; voor de jaren 2000, 2002 en 2004 zijn geen waarnemingen.
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