
Van Gelderlezing 17 november 2018
Corinne Boter (c.a.boter@uu.nl)



Opzet van de lezing

1. Kasboekje van Nederland

2. Geldgebruik en het mannelijk kostwinnersmodel

3. Geldgebruik van mannen en vrouwen ca. 1950

4. Conclusies en toekomstig onderzoek



Kasboekje van Nederland





Bij mensen op zolder kijken



Hulp van de media



De tv-serie Kasboekje van Nederland



Een groot succes



Zoektocht organisatie 

• Formulieren

• Privacy 

• Archiveren 

• Scannen

• Inventariseren 

• Bellen

• Ontvangen ‘donateurs’ 

• Terugsturen stukken



Beginjaren kasboekjes
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Papieren muntvondsten

• Kasboekjes zijn een waardevolle aanvulling op 
numismatisch bronnenmateriaal

• Ze geven informatie over betalingsgedrag

• Ze laten zien wat er gebeurde binnen het 
huishouden



Enkele kanttekeningen

• Onbegrijpelijke kostenposten

• Wisselgeld?

• Wie deed de uitgave?

• ‘Oral history’ als oplossing



Geldgebruik en het mannelijk 
kostwinnersmodel



Het mannelijk kostwinnersmodel

• Man enige kostwinner, vrouw voltijd huisvrouw

• Uitzondering in de geschiedenis

• Professionalisering van het beroep van huisvrouw



De huishoudschool

Praktijkles op huishoudschool De Hortus, Amsterdam (1953)
Exterieur va de Amsterdamse Huishoudschool met vele leerlingen op 
de balkons. Nederland, 1925.



Gezinsbegrotings Instituut

“Wij [huisvrouwen] staan allen voor de 
opgave met het geld, dat de man verdient, 
uit te komen. […] Dat is onze plicht 
tegenover het gezin. Een plicht, die zeker 
voor velen moeilijk en zwaar is.”

Uit een brochure van het GBI (Het 
huishoudboekje, 1955). 



Hoe helpen de kasboekjes ons verder?

• Huishoudboekjes en kasboekjes

• Mannelijke en vrouwelijke auteurs

• Alle uitgaven van een jaar ca. 1950 overgenomen in een database

• Statistische analyse mogelijk van geldgebruik en bestedingspatronen

• (In de toekomst nog veel meer kasboekjes analyseren)



Geldgebruik van mannen en 
vrouwen ca. 1950



Startinkomen huishoudens
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De auteurs

#120 #183 #333 #469

Sekse auteur Man Vrouw Vrouw Vrouw

Beroep auteur Onbekend Huisvrouw Huisvrouw Huisvrouw

Soorten 
uitgaven

Vaste lasten, 
kleding en 
overig

Divers: zowel 
grote als kleine 
uitgaven

Alleen 
dagelijkse 
uitgaven

Alleen 
dagelijkse 
uitgaven

Aantal kinderen 5 2 1 2

Woonplaats Arnhem Middelburg Onbekend Boxtel



Huishoudgeld

Gemiddelden per maand:

• Salaris: f305,70

• Huishoudgeld: f166,86

• Huishoudgeld/salaris: 
55%



Zakgeld

• 48 x in een jaar 
betaald

• Meestal f6,-

• Op vrijdag of zaterdag 
betaald



Verdeeldoos (‘Brabantia doos’)



Aantal transacties per jaar
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Totale uitgave per jaar
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Contante samenleving

#120 #183 #333 #469

Aantal 
transacties

259 2.004 1.361 1.017

Waarvan = < 
f2.50

23% 74% 76.7% 53%

Waarvan = > f10 35% 4.7% 5.5% 8.5%

Waarvan met 
centen (f0.01)

16% 39% 49% 33%

Munten/muntbiljetten 

Bankbiljetten

Gebruik kleinste munt

MAN HUISVROUWEN



De ideale samenstelling van de portemonnee van kasboekje 
#183

12% 11% 18% 36%

19% 4%



Conclusies

• Vrouwen waren intensiever met 
geld bezig dan mannen

• Mannen gebruikten vooral 
bankbiljetten, vrouwen vooral 
munten/muntbiljetten

• Banken speelden een 
verwaarloosbare rol in de 
dagelijkse huishoudfinanciën

Toekomstig onderzoek

• Meer kasboekjes onderzoeken

• Ook latere jaren van dezelfde 
auteur invoeren

• Wisselgeld meenemen in de 
analyse

• Samenstelling bedragen schatten



Hartelijk dank voor uw aandacht

Corinne Boter (c.a.boter@uu.nl)


