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het vaak een enorm logistiek gedoe om iets 
leuks voor zichzelf te doen. Ik kan hier alles 
doen wat ik wil, zonder grote compromissen te 
sluiten. En als ik zelf blij ben, kan ik ook vol 
overgave opvoeden.’
Beckers en haar man zijn het schoolvoorbeeld 
van het type ouder dat bewust in de grote stad 
blijft en een lofzang zingt op de grootstedelijke 
opvoeding van hun kinderen. ‘We weten al lan-
ger dat er meer kinderen van hoogopgeleide 
ouders in de stad wonen, nieuw is dat deze 
gezinnen niet van plan zijn te vertrekken,’ zegt 
sociaal geograaf Willem Boterman, die afgelo-
pen juli aan de Universiteit van Amsterdam 
promoveerde op het onderwerp stedelijk 
ouderschap. ‘Ze zeggen ermee: mijn leven 
houdt niet op met het krijgen van kinderen. De 
stad is voor hen meer dan een woonplaats, ze 
ontlenen er voor een niet onbelangrijk deel 
hun identiteit aan. Bovendien is hun drukke 
bestaan vaak alleen mogelijk in de stad, waar 
alle voorzieningen dicht bij elkaar zijn.’

een vriendelijke wereld
Lange tijd was dit het standaardplaatje: een 
stel studeert in de stad, koopt na het krijgen 
van de eerste baan een huis en zodra de eerste 
baby in aantocht is, rijden de verhuiswagens 
voor om het prille gezin richting Haarlem, 

Z
e wonen in Amsterdam en hebben 
zeven kinderen – de oudste is zes-
tien, de jongste is twee. Hij heeft 
een bedrijf in beleggingsproducten 
en werkt vijf dagen per week. Zij 
ook; als orthopedagoog met een 

eigen praktijk en als docent op de Universiteit 
van Amsterdam. Ze gaan minstens één keer 
per week uit eten, bezoeken regelmatig het 
theater of de bioscoop en spreken vaak af met 
vrienden. Ze lopen hard en doen aan Bikram-
yoga. En o ja, af en toe verlenen ze ook nog cri-
sisopvang aan baby’s die uit huis zijn geplaatst 
door Bureau Jeugdzorg
Nee, Mariëlle Beckers (37) en Martijn Roze-
muller (41) ervaren hun gezinsleven niet per se 
als heel hectisch en stressvol. Integendeel, stelt 
Beckers. ‘Door in Amsterdam te blijven, ben ik 
flexibel en heb ik meer vrijheid dan als ik in 
Heemstede of Naarden zou wonen. De bood-
schappen laat ik bezorgen, een oppas is met al 
die studenten hier zo geregeld, we zijn weinig 
tijd kwijt met reizen naar en van werk, de sport-
school en restaurants zijn in de buurt en voor 
de kinderen zijn er op regenachtige dagen tal 
van musea om uit te kiezen.’ Veel van haar 
vriendinnen die de stad wel de rug toekeerden, 
hebben het lastiger zegt Beckers. ‘Voor hen is 

‘ Cafeetje was zijn 
eerste woordje’

De opmars van het stadsgezin

Een kind in de grote stad zielig? Welnee, vindt 
een groeiende groep hoogopgeleide ouders. 
‘Gezinnen koloniseren de populaire wijken.’
door Annemiek Verbeek foto’s Daniel Cohen

Cinemum in bioscoop The 
Movies, Amsterdam: op 

vrijdag- of zaterdagochtend 
met je baby naar de film

Bussum of Voorschoten te vervoeren. Het zit er 
diep in, de veronderstelling dat een kind niet 
in de stad ‘hoort’ op te groeien. Het is de klas-
sieke tegenstelling tussen stad en platteland. 
Rustig, authentiek en gezond tegenover vies, 
verderfelijk en eenzaam. Filosoof Jean-Jacques 
Rousseau noemde steden ‘het afvoerputje van 
de menselijke geest’. In zijn opvoedboek Emile 
groeit de titelpersoon ver weg van al die 
ellende op om in zijn pure goedheid tot was-
dom te komen. 
Nog altijd is het een breed gedeelde opvatting: 
ieder kind verdient een jeugd tot kniehoogte in 
de modder. Een kind in de stad, dat is sneu. Of 
zoals Boer Zoekt Vrouw-presentatrice Yvon 
Jaspers het verwoordde, toen ze eind vorig jaar 
in damesblad Flair haar vertrek uit Amsterdam 
aankondigde: ‘Ik wil Keesje écht kind laten zijn 
en zo lang mogelijk naïef houden. De onver-
schilligheid in de stad, onvriendelijkheid ook. 
Op straat groet je iemand en niemand zegt wat 
terug. Hier groeten de mensen wel terug, het is 
een vriendelijke wereld. Hoe leuk is dat?’
Maar, zo blijkt uit het onderzoek van Willem 
Boterman, steeds meer stadse middenklassen-
gezinnen denken daar heel anders over. Van de 
290 aankomende ouders die de sociaal geo-
graaf in 2008 voor het eerst aan de tand voelde, 
woonde driekwart twee jaar later nog steeds in 
Amsterdam. Van die groep overwoog 21 pro-
cent alsnog te vertrekken, een kwart vond een 
grotere woning in de hoofdstad, en de helft 
woonde nog in hetzelfde huis als twee jaar 
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daarvoor. Uit cijfers van het CBS blijkt dat niet 
alleen in Amsterdam, maar ook in Utrecht, Den 
Haag en – in mindere mate – Rotterdam steeds 
meer autochtone, vaak hoogopgeleide ouders 
met kinderen, in de stad blijven wonen. En voor 
het ravotten in de natuur is de volkstuin of de 
caravan op camping Bakkum.
‘Het is net een dorp,’ zegt jurist Erik Jan Bolsius 
over de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, waar 
hij met zijn vrouw, kleuterzoon en peuter-
dochter woont. ‘We kennen zo’n beetje ieder-
een in een straal van een paar kilometer rond 
de school. Onze kinderen zijn hier snel wereld-
wijs, maar dat vinden wij juist leuk. “Cafeetje” 
was zo’n beetje het eerste woord dat mijn zoon 
Nebio zei. Toen we deze zomer een paar weken 
in een caravan zaten aan de kust, merkte ik 
trouwens wel het verschil met de dorpskindjes 
hoor. Die gaan meer hun eigen gang, ouders 
hoeven ze niet constant in het vizier te hebben. 
Wij hadden alle vier even tijd nodig om die 
knop om te zetten.’

emancipatoir succes
Er zijn een paar momenten, blijkt uit het 
onderzoek van Boterman, waarop bij stedelin-
gen de twijfel over blijven of verhuizen toe-
slaat: vlak voor en net na de geboorte van het 
eerste kind en voordat het oudste kind naar de 
basisschool gaat. Zijn ze dan nog blijven plak-
ken, dan is de kans groot dat ze ook blijven. 
Boterman: ‘Blijven is het resultaat van lang 
wikken en wegen. Ze hebben het gevoel dat ze 
pal voor die keuze moeten staan.’
Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS en 
UvA-hoogleraar, ziet in deze ontwikkeling een 
kentering na de jarenlange leegloop uit de ste-
den van koopkrachtige gezinnen. ‘De jaren 
zeventig kenden een enorme welvaartsgroei 
van soms wel tien procent per jaar. Gezinnen 
kregen meer te besteden, kochten een auto en 
trokken massaal de stad uit.’ Het aantal gezin-
nen in de stad stabiliseerde in de jaren tachtig, 
vooral door gezinshereniging van arbeidsmi-
granten. Pas vanaf de jaren negentig is er een 
lichte groei zichtbaar van het aantal tweever-
dieners dat in de stad blijft wonen. 
‘Pendeltijd tussen werk, school en huis is voor 
deze mensen verloren tijd,’ zegt Boterman. 
‘Wie voor Almere of Hoofddorp kiest, kiest 
meestal ook voor een dagelijkse file. Zeker als 
beide ouders een serieuze carrière hebben, is 
de keuze voor de grote stad een logische.’
Het moderne stadsgezin is eerst en vooral een 
emancipatoir succes, zegt ook Latten. ‘Deze 

vrouwen willen geen huisje-boompje-beestje 
spelen. Hun sociale leven, hun werk en hun 
culturele activiteiten zijn te belangrijk voor ze.’ 
Cijfers uit Botermans onderzoek onderschrij-
ven dit: van de bijna driehonderd gezinnen 
heeft de helft een ‘vier-vier’-verdeling – ieder 
een zorgdag, drie dagen kinderopvang. In de 
rest van Nederland komt dat percentage niet 
boven de vijf procent uit. 

romantisch uitje
‘De openbare ruimte verdraagt geen kinderen,’ 
schreven Lia Karsten en Carolien Bouw in hun 
boek Stadskinderen uit 2004, waarin verschil-

lende generaties aan het woord komen over 
hun ‘dagelijkse strijd om ruimte’. Die realiteit 
kentert, gestaag maar onomkeerbaar. Juist 
doordat er steeds meer gezinnen in de stad blij-
ven, verandert de publieke ruimte langzaam in 
één groot speelparadijs. In de stedelijke luwte 
ontstaan autovrije binnentuinen, voor miljoe-
nen euro’s opgeknapte stadsparken, wilde 
speeltuinen (‘hier kun je vies worden!’) en 
stadsstranden. Rust voor de eigen deur, reu-
ring om de hoek: dat is wat deze ouders willen. 

In hun directe omgeving creëren ze een dorps 
sfeertje door de stoep als verlengstuk van het 
huis te gebruiken. De kleintjes met stoepkrijt 
en driewieler in de weer, vaders en moeders 
met een glas chardonnay in de hand.
Volledig kindvrije zones zijn er steeds minder. 
Speelhoeken bij de Coffee Company, rijen met 
kinderstoelen in restaurants, hordes kinderen 
bij elk willekeurig cultureel evenement: de 
koopkrachtige middenklasse zorgt ervoor dat 
het zowel hun als hun kroost aan niks ont-
breekt. ‘Het versterkt elkaar,’ zegt Boterman. 
‘Deze voorzieningen maken het leven in de stad 
voor deze groep ouders aantrekkelijker én deze 
voorzieningen zijn er omdát deze ouders er 
gebruik van maken. Natuurlijk kun je in Almere 
ook een kop koffie krijgen, maar dat “voelt” 
toch anders dan een latte drinken met uitzicht 
op de historische panden van de binnenstad.’
Tegelijkertijd ontstaat er een nieuw aanbod 
aan diensten voor deze groep ouders, niet zel-
den op initiatief van ouders die zelf ‘iets misten’ 
toen ze kinderen kregen. Neem het bioscoop-
concept cinemum, een idee van filmmaker Ane 
Ose (38). In haar geboorteland Noorwegen is 
het heel normaal dat je met je baby naar de bio-
scoop kunt. Onaangenaam verrast was ze toen 
bleek dat ze in haar nieuwe woonplaats 
Amsterdam nergens terecht kon toen ze vijf 
jaar terug voor het eerst moeder werd. Dus 
regelde ze het zelf. Ze wist The Movies aan de 
Haarlemmerdijk mee te krijgen in haar enthou-
siasme en sinds afgelopen maart zijn ouders 
met hun baby op zowel vrijdag als zaterdagoch-
tend welkom. Baby’s zijn ook welkom in 16cc, 
een kleine bioscoop vlak bij dierentuin Artis, en 
in bioscoop Provadja in Alkmaar. Binnenkort 
volgen ook Pathé-theaters door het hele land. 
Ose kan nu met haar derde dochter Alma op 
schoot een filmpje pakken. ‘Het is fijn om iets 
leuks te kunnen doen voor jezelf, met je baby 
erbij,’ zegt ze voor aanvang van Detachment, een 
allerminst opbeurende film over een docent die 
als invaller op een probleemschool in New York 
terechtkomt. Ose loopt de zaal in, installeert de 

bak van de kinderwagen op de extra stoel die je bij 
elk kaartje krijgt en legt een hongerige Alma aan 
de borst. ‘Ik hou er mijn zaterdagochtend voor 
vrij,’ zegt Ose met gedempte stem. ‘Het is een 
romantisch uitje, een van de weinige momenten 
in de week dat we met z’n tweeën zijn.’ 

Steeds groener
Voor de steden, menen deskundigen, is het 
goed dat steeds meer middenklassengezinnen 
er blijven wonen. Ze dragen bij aan het imago 
en de sfeer en vormen het draagvlak voor veel 
voorzieningen. De dienstensector in de steden 
heeft deze yuppen nodig, veel (internationale) 
bedrijven hebben zich de afgelopen jaren juist 
in een van de metropoolregio’s gevestigd 
omdat daar goed personeel te vinden is. 
Bovendien: de stadsvaste middenklasse pompt 
koopkracht in oude wijken, koopt er huurwo-
ningen op en tilt de algehele kwaliteit van een 
buurt naar een hoger niveau. Exit verpaupe-
ring, welkom verhipping. 
SCP-demograaf Jan Latten verbaast zich er 
soms wel over hoe sommige grote steden zich 
in allerlei bochten wringen om ‘power koppels’ 
(hoogopgeleid, twee banen) in de watten te 
leggen. ‘Dit type gezin koloniseert als het ware 
de populaire wijken van de grote steden,’ zegt 
hij. ‘Ze blijven, maar stellen hoge eisen aan 
hun omgeving.’ Neem Amsterdam. ‘De hele 
IJ-oever is daar opgefleurd om deze groep op de 
wenken te bedienen, met het filmmuseum 
EYE, de nieuwe bibliotheek, het Muziek-
gebouw, Centraal Station en allerlei andere 
voorzieningen, ingeklemd tussen de nieuw-
bouwwijken waar ze wonen.’
De belangrijkste vraag blijft natuurlijk: hoe goed 
is het voor kinderen om in de stad op te groeien? 
Worden zij er uiteindelijk toch niet de dupe van, 
dat hun ouders per se een paar leuke restaurant-
jes binnen handbereik willen hebben?  
Nee. Niet in de laatste plaats omdat het con-
trast tussen stad en platteland lang niet zo 
scherp is als de clichés doen voorkomen. Zoals 
het in verreweg de meeste Haagse, Amster-
damse of Rotterdamse wijken geen trooste-
loos getto (meer) is waar kinderen het met een 
paar rubber tegels als speelruimte moeten 
doen, zo is het in de dorpen ook niet overal een 
vleesgeworden aflevering van de Kameleon, 
waar kinderen de hele dag in de weilanden op 
avontuur gaan. De twee werelden groeien naar 
elkaar toe: de stad wordt steeds groener en 
kneuteriger, het platteland stadser. Voor 
opgroeiende pubers is de stad helemaal zo’n 
gekke plek nog niet. Het platteland telt twee 

keer zoveel zware jeugdige drinkers als de ste-
den (respectievelijk 8,5 procent en 4 procent). 
Ook het gebruik van cocaïne is in veel dorpen 
– vaak uit pure verveling – schrikbarend hoog. 
Volgens recente cijfers van GGD Amsterdam 
wordt in de hoofdstad onder kinderen van der-
tien en veertien jaar aanzienlijk minder 
gerookt, gedronken en geblowd dan onder hun 
leeftijdsgenoten in Noord-Holland. Daar staat 
wel tegenover dat Amsterdamse pubers vaker 
slachtoffer zijn van criminaliteit. 
Maar eigenlijk, stelt de Vlaamse sociologe 
Isabelle Pannecoucke, die onderzoek deed naar 
de beste leefomgeving voor kinderen, doen al 
die verschillen tussen stad en platteland hele-
maal niet ter zake. ‘De plaats waar een kind 
opgroeit heeft helemaal niet zoveel invloed als 
men denkt,’ concludeerde Pannecoucke in 
interview op de Vlaamse radio. ‘Ouders die hun 
kinderen niet kunnen helpen met huiswerk en 
niet de nodige kansen kunnen geven, beïnvloe-
den veel meer de ontwikkeling van hun kind 
dan de buurt waarin ze opgroeien.’

Toleranter worden
De gezinnen uit het onderzoek van Willem 
Boterman zien wel degelijk een pedagogische 
meerwaarde van opgroeien in de stad: hun kin-
deren zouden, door de heterogeniteit van hun 
omgeving, toleranter worden. Maar zo eenvou-
dig ligt dat niet, hebben diverse psychologi-
sche studies aangetoond. Kinderen zijn van 
nature geneigd hun omgeving op te delen in 
op fysieke kenmerken gebaseerde categorieën 
(‘zij’ en ‘wij’).
Klasgenootjes van uiteenlopende culturele en 
etnische pluimage brengen daar niet vanzelf 
verandering in. Tenzij ouders expliciet over 
onderlinge verschillen praten, ontwikkelen 
ook kinderen van bakfietsrijdende, Groen-
Links-stemmende ouders vooroordelen over 
minderheden. Maar goed, een aanleiding voor 
zo’n gesprek is in een grote stad makkelijker te 
vinden dan in een dorp waar blond de domi-
nante haarkleur is.
De zeven kinderen van Mariëlle Beckers gingen 
bewust naar een voorschool waar vooral kin-
deren met een taalachterstand zaten. Beckers: 
‘Kinderen stellen vragen over dingen die ze 
zien en horen. Door serieus in te gaan op vra-
gen als: “Komt iedereen met een donkere huid 
uit Afrika?”, “Wat doet die vieze meneer op dat 
bankje” of “Waarom heeft zij twee mama’s en 
geen papa?”, leren ze spelenderwijs dat ieder-
een anders is. De belangrijkste levensles die de 
stad hun leert, is dat hun bevoorrechte leven-
tje niet vanzelfsprekend is.’ n

Het platteland telt 
twee keer zoveel 

zware jeugdige  
drinkers als de steden

 ‘Het is fijn om iets leuks te kunnen doen voor jezelf, met je baby erbij’


