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“Alle mooie verhaaltjes ten spijt, komen de waarheid en motivatie van iemands handel en wandel  boven 

water als je hem confronteert met zijn uitgaven”, heb ik jarenlang beweerd vanaf september 1971.  Toen 

bezocht ik voor het eerst Bob Turnier, mijn Haïtiaanse Lover. Hij woonde in New York en als homoseksuele 

immigrant-kleurling-student bleek hij uitstekend op de hoogte van alle  ins & outs van het echec van 

President Johnson’s poging een GREAT SOCIETY te bouwen met gigantische sommen geld en anti-

discriminatiewetgeving. In Johnson’s prachtige maatschappij zonder discriminatie en armoede zou iedereen 

-- ongeacht zijn ras of wat dan ook -- over gelijke rechten en kansen beschikken. Maar Johnson kende zijn 

witte ambtelijke pappenheimers en hun boekhoudtrucs. Dus gaf hij experts de unieke evaluatie-opdracht 

elke overheidsdollar letterlijk te volgen vanaf het moment dat deze de staatsportemonnee verliet: <Follow 

the Dime!> En toen bleek, helaas, dat alle moeite tevergeefs was geweest. De  fraaie rapporten konden niet 

verhelen dat het sociale stelsel er niet was gekomen. En van elke overheidsdollar kwam er uiteindelijk 

slechts tien cent - een dime/dubbeltje - terecht bij de achtergestelde doelgroepen…. 

  

  

Er was echter een onvoorzien, totaal nieuw maatschappelijk winstpunt van Johnson’s evaluatie-exercitie: 

Vanaf dat moment weet de gewone man dat cijfers zich kunnen laten lezen als een verslag van de 

werkelijke gang van zaken. Tenminste als je letterlijk in kaart brengt waar de centen rollen en waar ze 

uiteindelijk terecht komen! En ik begreep meteen: dat kan óók op huishoudniveau! Vandaar dat ik mijn 

eigen, uit 1967 stammende, huishoud-kasboekje1 aanpaste aan dat nieuwe inzicht. In de Bijlage 

                                                           
1 ONS HUISHOUD-KASBOEKJE WEERSPIEGELT ONZE LEEFSTIJL: VAN 1967 - HEDEN  
De Bijlage licht o.m. toe hoe ik er toe kwam om ons uitgavenpatroon een gedetailleerd (tabellarisch) huishoudboekje 
bij te houden -- bijna tien jaar voordat dit soort zaken in Nederland gespreksstof werd in 1979. In dat jaar werd het 
NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) opgericht om de alsmaar groter wordende schuldenproblematiek 
aan te pakken. Het door Bob en mij in 1971 ontworpen simpele systeem met 10 kostensoorten bleek tijdbestendig: 
Ook mijn huidige partner Yves en ik gebruiken het al 25 jaar - tot op de dag van vandaag!     
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licht ik toe hoe ons huishoudkasboekje van levensreddend belang werd in ons bestaan. Verder 

merk ik op dat het systematisch bijhouden van onze huishoudelijke uitgaven een uitstekende 

leerschool was voor veel van mijn professionele bemoeienissen met geldzaken.       

 

Voor de meeste openlijk homoseksuele mensen van mijn generatie gold op financieel gebied tot 1994 de 

teneur van het spreekwoord <Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje>. Onze carrières 

verliepen moeizamer. De Belastingdienst negeerde samenwoon-situaties en gunde ons dus minder aftrek-

posten. We konden als gay stel geen gebruik maken van huur- en andere gezinstoeslagen omdat onze relatie 

niet werd erkend. We vielen buiten de nabestaanden-pensioenboot, enzovoort, enzovoort.  

 
Blij na mijn herstel van Natrium deficiëntie - Mijn man en ik in het park van ons wooncomplex Gouden Leeuw - augustus 2017 

Vanaf midden 1980 zijn de wettelijk verordonneerde discriminaties geleidelijk verdwenen. Behalve 

dan op het gebied van het nabestaandenpensioen. Pas in 1994 ging het ABP als laatste pensioen-

fonds  gedwongen2 door de knieën. Nu krijgen gay nabestaanden ook het pensioen waarvoor hun 

dierbare overledene betaald heeft. Maar ikzelf heb daar niets aan. De nieuwe rechtvaardigheid 

gold niet met terugwerkende kracht. Mijn eerste echtgenoot Bob Turnier overleed namelijk te 

vroeg: in 1992. De nabestaanden-pensioenpremies die hij als leraar 21 jaar lang verplicht had 

afgedragen leveren me niets op. Feitelijk is er dus sprake van een gelegaliseerde c.q. getolereerde 

diefstal door het o-zo-burgerlijke ABP….  

                                                           
2 AFGEDWONGEN GELIJKE BEHANDELING  
Met een flinke stok achter de deur dwong de toenmalige lesbische PVDA-Minister van Binnenlandse Zaken het 
aartsconservatieve ABP om een Partnerpensioen-regeling in te voeren, zodat eenieder gelijk behandeld werd, 
ongeacht zijn geaardheid. Een enorme verbetering voor 10% van onze bevolking! 
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Zoals gezegd: tegenwoordig is wettelijke gelijkberechtiging ook op gays van toepassing. Mijn 

partner Yves en ik voeren daardoor een gemeenschappelijke financiële huishouding zoals elk 

ander stel dat in gemeenschap van goederen is gehuwd. Dat die gelijkwaardigheid in de praktijk 

van het dagelijks bestaan nog lang niet op alle levensterreinen doordrong, gaf ook onze lesbische 

vicepremier Jonkvrouw Ollongren kort geleden toe3: Het hele dagelijkse leven van homo’s wordt 

door hen ánders gekleurd, ingevuld en beleefd omdat buitenstaanders hen argwanend bezien 

ten gevolge van het feit dat ze tot een seksuele minderheid behoren. Er zijn essentiële verschillen 

op levensgebieden als bijvoorbeeld beroep, veiligheid, de hunkering óók te worden gehoord, en 

acceptatie door de omgeving. Impliciet en expliciet verwacht het grote publiek van homo’s dat we 

ons rechtvaardigen van onze eigen leefwijze en gevoelens c.q. ándere geaardheid. Dat maakt ons 

kwetsbaar, en reduceert onze bewegings- en keuzevrijheid. Immers, we kunnen in het openbaar 

uitsluitend onszelf zijn als we constant rekening houden met de gevolgen ervan of met de 

kleingeestige gevoelens van grote delen van de niet altijd zo tolerante buitenwacht…   

 

   

Dat ieders leefstijl voor een belangrijk deel vorm 

krijgt met het geld dat men uitgeeft, is wijd en zijd 

bekend. De hele marketing en erbij behorende 

reclame-industrie draait op dit inzicht en het credo 

dat ‘Money makes the world go ‘round’4. De markt  

dringt het kooplustige publiek allerlei producten en 

diensten op onder het voorwendsel dat je er een 

bepaalde identiteit mee verwerft en uitstraalt.  

 

Hoe iemands homoseksuele geaardheid dat uitgavenpatroon beïnvloedt, is nooit afdoende  

onderzocht. Dat is merkwaardig. Immers, seksuele geaardheid is een heel belangrijke component 

van het westers identiteitsbesef! Wel is bekend dat westerse gays erg reislustig zijn, meer 

modebewust zijn dan Jan Doorsnee, en dat ze als producent en consument opvallend vaak te 

vinden zijn in reis-,  uitgaans- , cultuur- en kunstcircuits. Desalniettemin wordt bijna alles aan de 

man en vrouw gebracht met heteroseksuele prikkels waartegen veel vrouwen zich tegenwoordig 

terecht verzetten omdat ze naar hun gevoel gereduceerd worden tot lustobject. In hoeverre de 

                                                           
3 VICEPREMIER OLLONGREN OVER <HOW TO BE GAY> 
In de PAUW TV-talkshow van 22 november gaf de vicepremier enkele persoonlijke voorbeelden van het <andere 
leven> van gays in haar gesprek met programmamaker Margriet van der Linden die in haar nieuwe zesdelige serie 
HOW TO BE GAY onderzoekt hoe het overal in de wereld is om gay te zijn.  
 
4 MONEY MAKES THE WORLD GO ‘ROUND 
Beluister en bezie de gelijknamige, ironische song van Liza Minell nog eens….en je hebt een beter idee van de zin en 
onzin van die slogan. Hier is het adres: https://www.youtube.com/watch?v=PIAXG_QcQNU  

Money makes the world go ‘round 

https://www.youtube.com/watch?v=PIAXG_QcQNU
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huishoudelijke bestedingen van mijn partner en mezelf  typerend zijn voor gays, komt in deze serie 

zo nu en dan zijdelings ter sprake.  

 

 

Nog nooit tevoren konden zulke grote aantallen mensen oud worden zonder financiële zorgen als 

tegenwoordig. In de meeste geïndustrialiseerde West-Europese landen is de droom van een 

zorgeloze oude dag werkelijkheid geworden. Dat geldt in eigen land in optima forma; vooral door 

toedoen van onze eigen generatie Babyboomers5. Bovendien hebben binnen onze leeftijdsgroep 

ambtenaren en onderwijsmensen heel in het bijzonder goed voor zichzelf gezorgd!  In het 

algemeen gesteld kunnen we constateren dat vrijwel alle 70-plussers die een hogere opleiding 

hebben genoten op riant pensioen-pluche zitten, temeer als beide echtelieden in hun 

arbeidsverleden pensioenrechten hebben opgebouwd. En dat is bij voormalige Ludgerianen heel 

vaak het geval. Nederlandse ouderen zijn stinkend rijk! Veel rijker dan leeftijdgenoten elders! 

 

 

Het besteedbaar gezinsinkomen in Nederland is een groot taboe. Daarover praten we niet. Onze 

uitgaven zijn héél privé!! Daarover laten we niets los tegen buitenstaanders! Echter, met heel 

                                                           
5 EGOISTISCHE BABYBOOMERS… 
Met de term Babyboomers duiden we op mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1955. Zij waren de aanjagers en 
scheppers van de naoorlogse welvaart en de sociaal-culturele revoluties van de periode 1965-1975. Veel 
generatiegenoten zijn het inmiddels eens met het verwijt van wijlen Pim Fortuyn, namelijk dat onze generatie 
bijzonder onverantwoord en egoïstisch is omgegaan met alle nieuwe systemen, instituties en technologie waarover 
we gingen beschikken. En daarmee hangt weer samen dat we nu zelf in de maag zitten met een Falende Overheid.   



5 
 

weinig moeite is van iedere voormalige loonslaaf te achterhalen hoeveel geld het desbetreffende 

Pensioenfonds elke maand uitkeert bovenop het AOW-sommetje dat Vadertje Staat op ieders 

bankrekening stort. Zeker als het voormalige onderwijsmensen zijn die dus hun pensioen van het 

ABP ontvangen. Ik doe dus  niet onnodig geheimzinnig en leg onze financiële  huishoudfeiten open 

en bloot op tafel. En op voorhand zeg ik  

dat ik het gevoel heb op rozen te zitten! 

Mijn eigen besteedbaar gezinsinkomen is 

zo’n  4.500 per maand. Dat bedrag  wordt 

toegelicht in de Bijlage. En dat is ook 

minstens het geval met de meeste twee-

persoons-huishoudens van mijn eigen  

Ludgerjaargang 1962-1967.6  

 

  

Mijn man Yves en ik hebben op financieel 

gebied niets te klagen, vinden we zelf. 

Voor ons dagelijks leventje gaven we 

gedurende mijn afgelopen vijf pensionado 

jaren gemiddeld € 47.000 per jaar uit. 

Ook besteedden we met het oog op mijn 

actuele en verwachte ouderdomskwalen  

nog eens in 2014 en 2017 ruim € 31.000 

voor verbeteringen en aanpassingen van 

ons hypotheekvrije appartement. In de 

Bijlage vind je de exacte bedragen in 

paragraaf 3. 

 

Als we onze bestedingen vergelijken met die van het <gemiddelde twee-persoonshuishouden>7 

(afgekort: G2PH) in ons land, dan valt vooral het volgende op:   

Yves en ik besteden per jaar 

A. totaal ruim € 10.000 (=27%) meer dan een Gemiddeld 2-Persoons-Huishouden (=G2PH) 

                                                           
6 BESTEEDBAAR MAANDINKOMEN VAN GEPENSIONEERDE LUDGERIANEN 
In eindnoot VII van de Bijlage wordt toegelicht hoe geconcludeerd kan worden dat het besteedbaar maandinkomen 
van de meeste Ludgeriaanse Babyboomers E 4.500 of meer bedraagt.   
 
7 UITGAVENPATROON VAN EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS IN NEDERLAND ANNO 2018 
Op grond van CBS- en SCPB-studies presenteerde DE TELEGRAAF op 24 november j.l. (blz DFT 44-45) onthullende cijfers 
en concludeerde dat alleenstaanden relatief veel geld moeten betalen voor dezelfde zaken als 
tweepersoonshuishoudens. Echter, beide categorieën besteden voor de basislevensbehoeften de helft van hun 
uitgaven. Dus voor wonen, onderwijs/vorming, gezondheid, eten en kleden.  
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B. de helft minder aan luxe goederen: Bij een G2PH is dat € 3.300; bij ons € 1.417 

C. bijna 3 keer meer aan Goede Doelen&Diversen dan een G2PH. Bij ons is dat  € 9.281 en bij 

een G2PH is dat € 3.600. In percentages van de eigen uitgaven: 19,5% bij ons en 9,7% bij 

een G2PH 

Yves en ik hebben niets te klagen, vinden we zelf. Integendeel! Ook klagen we niet echt als we in 

aanmerking nemen dat mijn ABP-pensioen al meer dan 10 jaar niet is geïndexeerd en er volgens 

een recente aankondiging van dat Fonds volgend jaar ook geen verhoging in zit! We weten alle 

twee drommelse goed dat het overgrote deel van Nederland en de mensheid met veel en veel 

minder moet rond komen.  

 

 

Hoe ikzelf bezuinig…is een lachertje. Maar ik kan het niet laten: Elke tube tandpasta knijp ik uit en 

knip ik zelfs open om toch vooral geen restje tandpasta weg te gooien! Het zal wel een uitvloeisel 

zijn van mijn straatarme jeugd…  

Maar Yves - die 23 jaar jonger is -- doet aan dit soort <ouwe-lullen-besparingen> beslist niet mee 

en hij herinnert me er gelukkig regelmatig aan dat we <maar één keer leven>. Hij slaat daarmee de 

spijker op zijn kop. We leven er dan ook goed van en laten relatief veel anderen daarvan 

meeprofiteren. In de Bijlage is dat  gedetailleerd te zien aan onze uitgaven van de laatste vijf jaar. 
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Een paar voorbeelden: voor <RECREATIE & CULTUUR> besteedden we op jaarbasis € 9.150 en voor   

<GOEDE DOELEN & EEN BEETJE REPRESENTATIE>: € 6.557. Ook genoten wij tweeën volop van onze 

multi-culti-maaltijden, ondanks het feit deze moeten voldoen aan de strenge eisen van Yves’ 

dieetvoorschriften met het oog op zijn nierproblemen. Aan onze smulpartijen besteedden we 

namelijk gemiddeld € 7.202 per jaar. Meer over deze en andere bestedingen vind je in de Bijlage. 

 

Met deze waarheid als een koe sluit ik het tekstgedeelte af van deze 2e Bijdrage in de nieuwe 

Postvakh3-serie over het dagelijks leven van 70-plussers.  Rest me op te merken dat ook in de nog 

volgende delen regelmatig teruggegrepen zal worden op de gegevens  in de Bijlage.  

 

OVER DE KWALITEIT VAN MIJN LEVEN ALS 70-PLUSSER vertel ik het een en ander in die volgende 

delen. Ook laat ik daar wat oude vrienden aan het woord. Je ziet er een paar op onderstaande foto. 

Van links naar rechts - Zittend: gepensioneerd Maxis-manager Geert (88 jr) - bon vivant dichter Albert (39) . 

Van links naar rechts - Staand: mijn man Yves (49), fotograaf Jurgen (54), schrijver Lutz (63), en ikzelf (73) 

A’dam, 26-11-2018 

 GBK 
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BIJLAGE 

 

1. UIT BITTERE NOODZAAK GEBOREN…  
1.1 GEEN CENT TE MAKKEN:  toen ik de deur van het Internaat van 

onze Ludger Pedagogische Academie begin oktober 1967 achter me 

dicht trok, moest ik mezelf alleen zien te redden zonder een cent op 

zak. Op zich geen probleem. Immers, daar was ik al vanaf mijn lagere 

school aan gewendi. Ik zocht en vond meteen een bijbaantje toen ik 

me als student had ingeschreven aan de Universiteit van Amsterdam. 

En ik hield meteen een kasboekje bij van mijn uitgaven.   

 

1.2 STUIVERTJE WISSELEN BIJ AANVANG VAN MIJN UNIVERSITAIRE STUDIE: In afwachting van de eerste 

uitbetaling van mijn te laat aangevraagde Studiebeurs, had ik in oktober 1967 de mazzel en de wat 

overmoedige lef om de boekhouding voor een paar winkels te gaan doen op part-time basisii. De eigenaar 

en ik wisselden elkaar af bij die klus. In dat bijbaantje leerde ik van hem al snel goochelen met cijfers. Dat 

kon en kan nog steeds als je uitsluitend onderscheid maakt tussen kostensoorten en kostenplaatsen. Ik  

leerde toen vooral dat met enig heen en weer schuiven van betaalde bedragen <een andere indruk> tot 

stand gebracht kon worden.  Zo wilde mijn baas dat de kostensoorten <getankte benzine> en <auto-

onderhoud> voor de helft werden geboekt ten laste van de kostenplaats <personeelskosten> en voor de 

andere helft bij <bedrijfsvervoer>. Als lastige belastingambtenaren daar moeilijk over zouden doen, dan 

moest die methode verdedigd worden met het (verzonnen) argument dat de werknemers vaak per auto 

van huis werden opgehaald en teruggebracht, en ook nog eens vaak werden vervoerd tussen de diverse 

winkelvestigingen. Door die ‘creatieve’ boekhoudmethode werd bijna al het privévervoer van mijn baas, 

zijn gezin en enkele goede vrienden door andere belastingbetalers betaald. Immers, slechts 40% van de al 

gehalveerde kostenplaats <vervoer> werd als belastbaar privé-inkomen aangemerkt….Bovendien werd er 

zo  <zwart geld> gegenereerd omdat veel benzinebonnetjes en garagefacturen niet meer voorstelden dan 

wat ze waren: stukjes-papier-met-genoteerde-bedragen erop, verkregen van vrienden en andere relaties…  

 

1.3 HOE EEN DUBBELTJE ROLLEN KAN:  Alhoewel het ‘boerenbedrog’ van de boekhouderij me in 1967 tegen 

mijn brave borst stootte, nam ik me meteen voor om mijn eigen uitgaven ook altijd nauwkeurig en 

inzichtelijk te noteren. En dat deed ik gelukkig ook. Dat bleek onverwachts mijn levensredding. Immers, 

vanaf het moment dat mijn Haïtiaanse  partner Bob Turnier en ik in 1972 in Amsterdam gingen samenwonen 

moesten wij ons verdedigen tegen het getreiter en de aantijgingen van een ambtenaar van de 

Vreemdelingendienst die openlijk zei dat hij “een hekel aan nikkers en flikkers” had en ‘beloofde’ dat hij 

ons het leven zo zuur mogelijk zou maken en Bob het land zou uitkrijgen. Maar dat lukte hem niet. 

Gewapend met ons simpele huishoud-kasboekje en de erbij horende betaalbewijzen en andere documen-

tatie konden we bewijzen ‘Wat We met Wie Wanneer en Waar gedaan hadden’…. en dat we dus nooit de 

maximaal toegestane verblijfsduur van Bobs visum  hadden overschreden. Zo werd de basis gelegd van het 

simpele tabellarische huishoudboekje dat ik en mijn huidige man Yves er tot op de dag van vandaag op na 

houden. Ook bleek onze huishoudboekhouding een uitstekende, micro-economische scholing ten dienste 

van mijn toekomstige advieswerkzaamheden als Consultant in Afrika’s Minst Ontwikkelde Landen. En 

hetzelfde geldt voor mijn Vrijwilligerswerk: jonge gezinnen helpen om uit hun uitzichtloze schulden te 

komen en te blijven…met aangepaste versies van ons eigen huishoudkasboek-systeempje! 
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 2. ONS HUISHOUD-BUDGETBEHEER AVANT LA LETTRE -- MEER DAN <NIBUD> 
2.1 OP JE CENTEN PASSEN: In ons land werd pas in 

1979 het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 

(NIBUD)iii opgericht met het doel de alsmaar 

toenemende geldproblemen van onze Hollandse 

huishoudens te voorkomen en te helpen oplossen. En 

dat werd hoog tijd! Momenteel kan zelfs 45 procent 

van onze huishoudens nauwelijks rond komen en zucht 20% onder een zware schuldenlastiv. Maar er is 

ook goed nieuws: Senioren zijn veel minder vaak arm dan anderen. Van de 70-plussers zitten er maar 4% in 

de schuldproblemen.  Op internet vind je tegenwoordig allerlei handige Nibud-hulpmiddelen om je uitgaven 

te plannen en te beheren. Ons eigen systeempje lijkt er sterk op, maar heeft een groot extra voordeel:  

Ons systeempje is meer en explicieter dan de NIBUD-aanpak afgestemd op het idee van bevrediging van 

alle ‘universele’v behoeften.  Deze  behoeften werden al in 1943 door Maslov onderkend en beschreven in 

zijn Universele Basic Needs motivatie-theorievi en in een piramide gevisualiseerd zoals hierboven.  

  

2.2 MÉÉR DAN GELD ALLEEN: Ons simpele kasboeksysteempje is een betere afstemming op het leven zoals 

mensen dat ervaren/beleven. De NIBUD-systemen bemoeien zich vooral met  de twee onderste behoeften-

lagen van de mens. Ons eigen huishoudboekje onderscheidt óók kostensoorten die specifiek te maken 

hebben met de ‘hogere’ behoeftenlagen.  

Twee Voorbeelden: In Tabel 2 op de volgende pagina is te zien welke kostensoorten we onderscheiden. Zo 

reflecteren de cijfers in Kolom 7 (Goede Doelen&Representatie) en Kolom 10 (Uiterlijke verzorging) de 

kosten die gemaakt werden bij het tegemoet komen aan behoeftenlagen 3 en 4. Dus aan onze behoefte 

aan sociaal contact (met het erbij horende altruïsme), erkenning en waardering. Onze Kolom 2 (recreatie 

en cultuur) en Kolom  9 (studie/vorming) dekken vooral de uitgaven die zelfrealisatie beogen. 

 

3. HOE ONS GELD ROLT:  ONZE UITGAVEN <VOOR EN NA MIJN MIJLPAAL 70>  
Ons besteedbaar maandelijks gezinsinkomen is ongeveer E 4.500. Dat is gelijk aan of iets lager dan dat van 

de meeste gepensioneerde Klasgenoten van de Ludgerjaargang 1962-1967vii.  In september 2015 werd ik 70 

jaar en ik ontvang vanaf september 2010, bij het bereiken van mijn 65e jaar, een onvolledig ABP-pensioen 

en een gekorte AOW-uitkering. Mijn man werd 42 jaar in datzelfde jaar. Hij werkt ook nu nog (parttime) in 

de Psychogeriatrische Zorg en ontvangt een salaris conform de salarisschalen van niveau 3 in zijn Sector.     

 

Voorafgaand aan mijn 70-jarige Mijlpaal in 2015 hebben mijn partner Yves en ik -- met het oog op mijn 

afnemende vitaliteit c.q. gezondheid bijna al ons spaargeld besteed aan verbeteringen van ons huis. In 2017 

deden we dat nogmaals. Tabel 1 verstrekt de totalen van onze uitgaven gedurende de laatste 5 jaar. Tabel 

2 doet dat per kostensoort. En Tabel 3 doet hetzelfde; maar dan uitgedrukt in percentages.  
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TABEL 1 

ONZE GEZINSUITGAVEN VOOR EN NA MIJN 70E VERJAARDAG - PERIODE 2013 - 2017 -- IN EURO’S 

TOELICHTING  KALENDERJAAR 

omschrijving / bestedingsniveau 2013 2014 2015 2016 2017 
EENMALIGE GROTE UITGAVEN: Met het oog op de 
landelijke politiek inzake de ouderzorg gaan we ervan uit 
dat we zelfstandig zullen blijven (moeten) wonen. Dus 
werden al vast aanpassingen/verbeteringen van ons 
appartement gerealiseerd in 2014 (>13 mille) en in mijn 
ziektejaar 2017 (>18 mille)  

 
 

46.258 

 
 

73.231 

 
 

44.312 

 
 

47.675 

 
 

61.237 

CONCLUSIE WELVAARTSNIVEAU: 
Qua hoogte bleven de normale=reguliere huishoudelijke bestedingen schommelen tussen de 43 en  47 mille per 
jaar. Dus zonder de eenmalige grote uitgaven mee te rekenen. Gemiddeld is  dat bijna 4 mille per maand voor ons 
tweepersoonshuishouden. 

TABEL 2 

ONZE TOTALE GEZINSUITGAVEN PER KOSTENSOORT: DEZELFDE PERIODE 2013 - 2017 -- IN EUROS 

KOSTENSOORT KALENDERJAAR 
kasboek-
kolom  

omschrijving  / voornaamste details 2013 2014 2015 2016 2017 

1 WAARDEVOLLE/DUURZAME AANKOPEN 
meubels, kunst, apparatuur, huisverbeteringen  

1.675 22.570 2.562 1.846 20.569 

2 RECREATIE EN CULTUURBEOEFENING 
vakanties, uitjes, musea, toneel, concert, film,  
Yves’ zakgeld voor allerlei kleine genoegens, 
aftershaves en andere lekkere geurtjes 

 
9.693 

 
9.877 

 
8.648 

 
9.726 

 
7.809 

3 ETEN EN DRINKEN 
Voeding thuis en in restaurants, incl dieet. 
Gemiddeld 2x per week één of meer mee-eters 

 
7.676 

 
7.029 

 
7.318 

 
7.002 

 
6.992 

4 VERVOER & TELECOM 
Abonnementen OV, kosten oude auto, TV, 
Internet, telefoon (huislijn en 2 mobieltjes) 

 
5.534 

 
5.293 

 
5.241 

 
4.479 

 
4.970 

5 WOONKOSTEN (hypotheekvrij appartement) 
Servicekosten, erfpacht (na belastingvoordeel),  
electra, verwarming, water, lokale woon-
gerelateerde belastingen/heffingen 

 
6.755 

 
8.946 

 
6.846 

 
6.710 

 
6.481 

6 GEZONDHEID 
Zorgpremies, eigen bijdrage, huisapotheek, 
sport/fysio, seks, voedingssupplementen  

 
4.713 

 
5.647 

 
4.422 

 
4.833 

 
5.259 

7 GIFTEN GOEDE DOELEN & REPRESENTATIE 
(Afnemende)ondersteuning  pleegzoon Ben in 
Togo, ontwikkelingsprojecten, deelname 
vrijwilligerswerk, 4 parties thuis/jr, cadeautjes  

 
7.616 

 

 
10.210 

 
3.988 

 
6.074 

 
4.901 

8 ZEKERHEID / ALGEMENE VERZEKERINGEN 
WA-, Inboedel- en Reisverzekeringspremies 

1.596 1.355 1.605 1.944 1.286 

9 STUDIE / VORMING 
Boeken, bibliotheek, abonnementen, admini-
stratief materiaal (papier, printcartridges) 

 
981 

 
1.206 

 

 
2.513 

 
2.793 

 
1.536 

10 UITERLIJKE VERZORGING 
Kleding, schoeisel, kapper, bodylotion, wasserij  

648 1.073 1.124 1.235 1.434 

 DIVERSEN - late terugboekingen, afrondingen 
en uitgaven die niet onder te brengen waren in 
het systeem  

-629 -25 -45 1.033* 0 

 TOTALE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 46.258 73.231 44.312 47.675 61.237 

Reguliere Huishoudelijke Uitgaven  na aftrek van de 
Eenmalige, Duurzame aankopen in 2014 en 2017   

     

46.258 53.235 44.312 47.675 43.237 

*Een pakket spullen voor een Vrouwenproject in Togo t.w.v. E 1000 kwam nooit aan. Dus nogmaals verzenden.   
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TABEL 3 

ONZE REGULIERE GEZINSUITGAVEN PER KOSTENSOORT:  PERIODE 2013 - 2017 -- IN PERCENTAGES 
De eenmalige, grote uitgaven/ voor duurzame verbeteringen aan ons appartement in 2014 en 2017 worden in deze 

Tabel dus buiten beschouwing gelaten. Ze worden wel gerecapituleerd. 

Totalen wijken soms iets af door afronding in de percentages. 

KOSTENSOORT KALENDERJAAR 
kasboek-
kolom  

omschrijving  / voornaamste details 2013 2014 2015 2016 2017 

1 WAARDEVOLLE/DUURZAME AANKOPEN 
meubels, kunst, apparatuur, huisverbeteringen  

4 5 6 4 6 

2 RECREATIE EN CULTUURBEOEFENING 
vakanties, uitjes, musea, toneel, concert, film,  
Yves’ zakgeld voor allerlei kleine genoegens, 
aftershaves en andere lekkere geurtjes 

 
21 

 
19 

 
20 

 
20 

 
16 

3 ETEN EN DRINKEN 
Voeding thuis en in restaurants, incl dieet. 
Gemiddeld 2x per week één of meer mee-eters 

 
17 

 
12 

 
17 

 
15 

 
16 

4 VERVOER & TELECOM 
Abonnementen OV, kosten oude auto, TV, 
Internet, telefoon (huislijn en 2 mobieltjes) 

 
12 

 
10  

 
12 

 
9 

 
11 

5 WOONKOSTEN (hypotheekvrij appartement) 
Servicekosten, erfpacht (na belastingvoordeel),  
electra, verwarming, water, lokale woon-
gerelateerde belastingen/heffingen 

 
15 

 
17 

 
15  

 
14 

 
15 

6 GEZONDHEID 
Zorgpremies, eigen bijdrage, huisapotheek, 
sport/fysio, seks, voedingssupplementen  

 
10 

 
11 

 
10 

 
10 

 
12 

7 GIFTEN GOEDE DOELEN & REPRESENTATIE 
(Afnemende)ondersteuning  pleegzoon Ben in 
Togo, ontwikkelingsprojecten, deelname 
vrijwilligerswerk, 4 parties thuis/jr, cadeautjes  

 
16 

 
19 

 
9 

 
13 

 
11 

8 ZEKERHEID / ALGEMENE VERZEKERINGEN 
WA-, Inboedel- en Reisverzekeringspremies 

3 3 4 4 3 

9 STUDIE / VORMING 
Boeken, bibliotheek, abonnementen, admini-
stratief materiaal (papier, printcartridges) 

2 2 6 6 4 

10 UITERLIJKE VERZORGING 
Kleding, schoeisel, kapper, bodylotion, wasserij  

1 2 3 3 3 

 DIVERSEN - late terugboekingen, afrondingen 
en uitgaven die niet onder te brengen waren in 
het systeem  

 
1 

 
0 

 
0 

 
2* 

 
0 

TOTALE REGULIERE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN -- % 100 100 100 100 100 

      

Recapitulatie:  Reguliere Huishoudelijke Uitgaven  na 
aftrek van de Eenmalige, Duurzame aankopen in 2014 en 
2017  -- in euro’s 

 
46.258 

 
53.235 

 
44.312 

 
47.675 

 
43.237 

Recapitulatie: Totale Huishoudelijke Uitgaven - in euro’s  46.258 73.271 44.312 47.675 61.237 

* Een pakket spullen voor een Vrouwenproject in Togo t.w.v. E 1000 kwam nooit aan. Dus nogmaals verzenden.   
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4. HOE PASSEN WE OP ONZE CENTEN: WERKWIJZE  
 

4.1 WIJD VERSPREID: Ons eigen huishoudelijke kasbeheer-systeempje wordt in honderden situaties en 

economische settingen gebruikt. Talloze gezinnen, bedrijfjes en organisaties in Afrika, Haiti, en in 

Nederland kunnen er goed mee uit de voeten nadat het werd aangepast aan hun leefsituatie. Dat is het 

gevolg van mijn werkzaamheden als consultant in de Derde Wereld en mijn Vrijwilligerswerk t.d.v. 

Nederlandse jonge gezinnen die aan hun  complexe schuldenproblematiek ten gronde dreigen te gaan.  

 

4.2 WERKWIJZE: Uit ervaring weet ook ik dat <gewoontevorming, discipline, eenvoud en transparantie> 

van doorslaggevend belang zijn bij het runnen van elke onderneming -- in elke cultuur. Het doet er daarbij 

niet toe of er grote of zeer geringe  sommen geld in om gaan. Ook leerde ik dat fysiek omgaan met 

geldkwesties meer zoden aan de dijk zet dan fraaie computersystemen. Het is er hier de plaats niet voor 

om dit verder uit te werken. Daarom noem ik alleen in grote lijnen de volgende aspecten van de 

gehanteerde werkwijze: 

 

4.3 EIGENHANDIG EEN KASBOEKJE MAKEN 

A). Maak op het eind van elk jaar eigenhandigviii je eigen TABELLARISCH KASBOEK voor het volgende jaar. 

Dat kost maximaal 2 uur per jaar nadat je het eenmaal hebt gedaan.   

Meestal volstaat het om 1 of 2 liggende A4-sheets gelinieerd papier per maand te gebruiken. 

In ons EIGEN GEVAL gebruiken we de 10 kostensoorten die in Tabel 2 en 3 hierboven worden genoemd. Er 

zijn dus 10 kostenkolommen + een omschrijvingskolom en een kolom voor datumnotering. 

B). Maak onderscheid tussen (genummerde!) Vaste Kosten en de Variabele kosten 

Geef de periodiciteit van vaste kosten aan: maandelijks, per kwartaal, per jaar e.d.  

Om vast te stellen hoeveel geld je hebt voor de Variabele Kosten/Uitgaven, moet je eerst beslissen hoeveel 

geld je elke maand (Automatisch!) wilt en kunt sparen voor vervangingen en onvoorzienbare problemen.  

C). Noteer al vast op elke maand-sheet welke vaste kosten er gemaakt zullen worden: in de ervoor 

bestemde kolommen. Laat deze vaste kosten zoveel mogelijk automatisch afschrijven van je bankrekening. 

 

4.4 EIGENHANDIG EEN BIJBEHOREND ARCHIEFJE MAKEN 

De vormgeving doet er niet toe. De een gebruikt ordners, de ander 

een schoenendoos. En wijzelf een hangmappenlade zoals hiernaast 

afgebeeld. 

 

Belangrijk is: 

A). Maak secties: De genummerde indeling van de Vaste Kosten 

moet aangehouden worden. 

B). Contracten, Polissen, Leverings- en andere overeenkomsten en 

belangrijke correspondentie worden opgeborgen in de Sectie van 

desbetreffende Genummerde (Vaste) Kostensoort. Denk bijvoor-

beeld aan Huur, Energie, Telecom, Verzekering, Transport, 

Scholing-kids, Belangrijke aankopen en hun Garantiebewijzen. 

C). Bewaar de afgesloten kasboeken van voorgaande jaren, 

inclusief  de  erbij horende  Voornemens & Aanpassingen voor het volgende jaar. 
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4.5 TIJDSINVESTERING 

Er is heel weinig tijd gemoeid met het gebruik van het hierboven aangeduide systeempje: 

 Fysieke Aanmaak nieuw kasboek: 1 x per jaar -- ongeveer twee uur per jaar  

 Noteren van de te maken vaste kosten in het nieuwe kasboek: op elke maandsheet: 1 uur/jaar  

 Dagelijks invullen van de verrichte betalingen per kas, pinpas en banktransfer: 1 à 3 minuten/dag 

 Sluit elke maandstaat af na de laatste dag: verifieer de automatische afschrijvingen van de Vaste 

Kosten, totaliseer de uitgaven (per kolom en alles tezamen): max 2 uur per maand 

 Analyse en bijstellen van de gang van zaken van de afgesloten maand: liefst samen met partner: 15 

minuten per maand. 

 

5. BELANGRIJKSTE FUNCTIES/DOELEN 
Een bezoekje aan de website van de uitstekend werk verrichtende NIBUD legt het alleemaal duidelijk uit. Je 

consumentrechten komen daar ook goed uit de verf.  

<Voorzien, Plannen, Registreren, Beheren en Beheersen van je uitgaven> zijn natuurlijk  de belangrijkste 

doelen (en functies) van elk huishoudelijk financieel systeem. Ook van het hier besproken huishoudelijke 

systeempje dat al vorm kreeg in 1971. 

NOTEN 

 
 
i EEN WAT BIZARRE ZELFSTANDIGHEID EN ZELFREDZAAMHEID IN MIJN JEUGD 
Je leest er meer over in biografische verhaaltjes op onze alumniwebsite vindt. Bijvoorbeeld in <DIE EENZAME LUDGER-
KERST VAN 1965>: https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf  & <ZIJN JEUGD EN JONGE JAREN -- 1945-1967>: 
https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf   
  
ii BIJAANTJES TIJDENS MIJN STUDIETIJD AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
In de aanloop naar de Kweekschool had ik -- zoals de meeste MULO-leerlingen in die tijd -- ook een 
Middenstandsdiploma behaald. In die kleinschalige jaren ‘garandeerde’ zo’n diploma dat je beschikte  over voldoende 
boekhoudkundige bekwaamheid om je eigen of andermans bedrijfje financieel te runnen.  
Zie met name  de biografische diepte-interviews die voormalig Ludger-klasgenoot Frits Le Roux me in september 2016 
afnam. In dit geval Deel 2:  https://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf  
 
iii NIBUD 
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is inmiddels uitgegroeid tot een laagdrempelige organisatie 
die uitstekend werk verricht voor de Nederlandstalige consument -- mits deze minimaal beschikt over een VMBO-
denkniveau.  Het toenemend aantal laaggeletterde mensen in ons land valt echter buiten hun hulpvaardige boot. Ook 
is er een prima sectie voor <beroepsmatig> geïnteresseerden! 
Bezoek dus: https://www.nibud.nl/?gclid=EAIaIQobChMIkL38hefs3gIV2ed3Ch27zA9mEAAYASAAEgLupvD_BwE  

                                                           

https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf
https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf
https://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf
https://www.nibud.nl/?gclid=EAIaIQobChMIkL38hefs3gIV2ed3Ch27zA9mEAAYASAAEgLupvD_BwE
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iv NEDERLAND - SCHULDENLAND 
De helft van alle Nederlandse huishoudens kan nauwelijks rond komen en 20% zucht onder hun schuldenlast! 
Details van deze NIBUD-constatering zijn te vinden in: 
 https://www.consumentenadviesnederland.nl/45-procent-huishoudens-moeite-met-rondkomen/ .  
Een wat dieper begrip van de toegedekte armoede vindt je met behulp van deze publicatie: 
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/financiele_problemen/  
  
v BESTAAN <UNIVERSELE> BEHOEFTEN? 
Maslovs hiërarchie in zijn onderscheiding en rangschikking van behoeften (van basaal-fysiek naar van hoger-geestelijk), 
zijn wellicht alleen van toepassing op de blanke, westerse middenklasse. Iedereen die nadere kennis  heeft van 
bijvoorbeeld zwart-Afrikaanse culturen weet dat Maslovs idee daar niet zomaar geldig is. En als je zijn behoeftenmodel 
ook in Afrika wilt hanteren, dan zullen op zijn minst de behoeften-lagen/soorten 2 en 4 van plaats moeten wisselen. 
Immers, de behoefte aan <2: veiligheid en zekerheid> is voor een Zwarte Afrikaan veel en veel minder levensbepalend 
dan de behoefte aan <4: erkenning en waardering> door zijn Familie, Clan en Stam/Volk. De doorvoelde wetenschap 
te behoren tot een groter (familie)geheel is voor zwarte Afrikanen letterlijk van levensbelang en daarmee 
samenhangend van enorme invloed op zijn identiteitsgevoel, zelfperceptie, geldbesteding en werkzaamheid.  
Natuurlijk spreek ik hier in algemene zin en wijs ik er bovendien op dat ook in Afrika waarden, normen en mensbeelden 
enorm uiteenlopen  en continu aan wijziging onderhevig zijn. 
      
vi MOTIVATIE & BEVREDIGING VAN MENSELIJKE BASISBEHOEFTEN A LA MASLOW   
Meer over deze interessante visie op de motieven van ons gedrag vind je in tal van publicaties op internet. Zie 
bijvoorbeeld: https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow  
 
vii BESTEEDBAAR GEZINSINKOMEN VAN DE VOORMALIGE LUDGERIANEN VAN MIJN JAARGANG 1962-1967 
Binnen de Ludgerjaargang 1962-1967 blijkt uit de zelfbeschrijvingen 2009 en diverse ingezonden bijdragen voor ons 
alumniblad HILVERSUM3,  dat er vroeger hoofdzakelijk sprake was van tweeverdieners. Die genieten nu ook van twee 
pensioenuitkeringen! Ook bleek dat het overgrote deel van die Ludgerianen in het onderwijs tot aan hun 
(pre)pensioenleeftijd werkzaam bleef en daar een zeer goed c.q. hoogbetaalde onderwijsbaan had. Zie: 
https://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf   
De hoogtes van de ABP-pensioenen zijn uit de officiële staten te achterhalen. Dat geldt ook voor de uitkeringen van 
de andere pensioenfondsen en de AOW uitkeringen die men geniet. Vandaar dat ik in gunstige zin kan concluderen 
over de hoogte van het actuele gezinsinkomen van de huidige Babyboom-Ludgerianen.  
In mijn geval is de pensioensituatie minder gunstig. Ik heb slechts 14 jaar als <loonslaaf in de onderwijsresearch> 
pensioenpremie afgedragen aan het ABP . Bovendien wordt mijn AOW gekort vanwege het grote leeftijdsverschil 
tussen mij en mijn partner Yves. Hij is momenteel 49 jaar en werkt (parttime) in de zorg. 
 
viii NIBUD-KASBOEKEN KUNNEN PRIMA HELPEN BIJ DE VORMGEVING VAN JE EIGEN KASBOEK 
Leeftijd, beroep, samenleefvorm, en leefstijl bepalen tezamen het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de soorten 
kosten/uitgaven die onderscheiden worden in een kasboek. Het NIBUD heeft er ook een serie KANT-EN-KLAAR. Vaak 
zijn die prima en effectief te gebruiken. Desnoods alleen als vormgevings-voorbeeld. Maar ze reflecteren minder je 
manier van behoeften-bevrediging zoals aangegeven in paragraaf 2.2 van deze Bijlage.  
Hier vind je NIBUD-materiaal: https://winkel.nibud.nl/consumenten/kasboek  

https://www.consumentenadviesnederland.nl/45-procent-huishoudens-moeite-met-rondkomen/
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/financiele_problemen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow
https://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf
https://winkel.nibud.nl/consumenten/kasboek

