Enkmnensstrategie voor de laatste fase van
qederiandse ouderen beschikken in toenemende mate over een gevaieml inkamstenpakket; de uitkering in het kader van de Algemene
Ouderdomswet (AOW), aanvullende pensioenvoorzieningen, &erine in het kader van lijfrentepoligsen en/of levensverzekeringen, individuele huursubsidie, tegemoetkomingen in het kader van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (ATVJU), etc. Toch is een dergelijXe mix
van collectief en particulier gerealiseerde voorzieningen voor de laatste
levensfase geen nieuw verschijnsel. Ook voordat de naoorlogse vemrgingsshat ontstond, combineerden ouderen inkomeh uit verschillende
bronnen. In dit artikel d e n de belanfijkste bronnen van inkomen tijdens de oudedag in de periode 1880-1940 op nationaal niveau en aan de
hand van een cape-study worden geïnventariseerd en in het theoreîìsche
.
kader van strategisch handelen worden besproken.
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Strategieën
Het begrip strategie is vaag en de integratie van dit concept in het begippenappa?
raat van de economische en sociale geschiedenis
is alles behalve onom~treden.~
Definitie van het concept biedt slechts gedeeltelijk uitkomst. Wanneer onder een
strategie wordt verstaan: bewust handelen gericht op het bereiken van een doel op
langere termijn, dan rijst namelijk onmiddellijk de vraag in hoeverre hier inl~Xv&
leden sprake van kan zijn geweest gegeven alle sociaal-economische &Iemm**
en conventies. Toch lijkt gebruik van het begrip strategiebinnen een historiwhe wig
text gerechtvaardigd, wanneer hiermee het handelen gericht op het overlev& inde
vorm van het verwerven van afdoende middelen voor het eigen onderhoudedat
van de naasten wordt bedoeld.2
Een inkomensstrategiedient in het verlengde hiervan gezien te worden als.een over16
vingsstrakgiein een monetair ingestelde samenleving. Maairwie bepaalt.nu& &d
en de richting van een dergelijke strategie? Is er sprake van een ~huidrolidsfmt6gie;'
of is het belang van &n persoon doorslaggevend bij de implementatie van,een
inkomensstiategie? Dit laatste zou nameiijk betekenen;. dat een a1estrategie
dusdanig gestuurd zou kunnen worden dat zijuiteindeJijk het blang~vande oude?
,
re dient, gegeven een situatiewaarin de stem van deze oudere doorslaggevendf&@& 1- ;
nen het besluitvormingsprocesvan de huishouding. Opdeze bijze geïnterpreteerd,
:,
ajn inkomensstrategiekn voor de oudedag algem& van op@, ma& s&ek
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heerst het beEd van de arma, afhankelijke bejaarde overgeleverd aan de goedertierenheid van de kinken. Niets is echter minder waar. Alhoewel hier later dieper op
van de case-study in Winterswijk duidelijk aantoonden, dat tot op zeer hoge
tijd de meerderheid der oudere mannen de voornaamste kostwinner binnen de
houding was. Onder andere op grond hiervan kan dus gesteld worden dat OU
mannen tot op hoge leeftijd in staat waren de aard van de door de huishou "
waarin zij leefden gevolgde inkomensstrategiete bepalen.

Ouderen en ouder worden in Nederland rond de eeuwwisseiiing
Hoe oud werd men in het verleden, oftewel hoe groot was de kans dat men de 60jarige leeftijd bereikte? De ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting bij
de geboorte en op het moment dat mannen en vrouwen respectievelijk de 20- en de
60-jarige leeftijd bereikten is voor de periode 1850-1960in tabel 1 weergegeven.
Tabel l Levensverwachting bij de geboorte, op 20-jarige en op 60-jarige leeftijd voor
mannen en vrouwen in Nederland, 1850-1960

Periode

Bij de geboorte

Op 20-jarige leeftijd

Op 60-jarige leeftijd*

Bronnen: Levensverwachting bij de geboorte en op 20 jarige leeftijd: Flora (1983). levensverwachting
op.6Ojarige legtijd: CBS (1989) en Coale and Dmeny (1983).
*~vensvèrwachting
op 60-jarige leeftijd in de jaren 1850/59 and ,l880/89 werdgeschat onder gebruikmaking van het 'Mbdel Wesi' in Coale en Dmeny (1983). Dete waarden werden Op een rkrsdrmige
nimuer bepaaId;dat de bgbehormde waarden voor de levensverwachting op 20jarige leeftijd zo dicht
mÒgel@ bijadebe@& waaraén op deze leeftijd lagen. De gebruikte niveaus zifi weergegeven &sen
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mFPi d e k ~ e g e v m sbïijM dat in een periode van honderd .jaar de gemiddelde
levensverwachting bij de geboorte aanzienlijk isrgestegën; v& 36 tot 71 jaren voor
mannen en van38 tot bijha175jarenwor %iouwwen:Wa.s men de risico's van de kindertijd ontgroeid, danbestondj roxidqhebmiddenván de vorige eeuw, reeds een goed e k d e 60jaertehalen'. T~lalatterfnogendegeringever~chillen
tussen de gemiddelde levensverwachtingop 60-jarigeleeftijd aan het begin en het einde van de obser-
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ouwen van een inkomengenererend potentieel binnen de ei

3) Income packaging strategy, oftewel het opbouwen en onderhoudenvan een breed
scala van (ootentiële) bronnen van inkomen @nbehoeve van het behoud van inkomen tijdens periode ban relatieve schaarste z&ls bijvoorbeeld de oudedag?

Sparen
Ook in het verleden werd gespaard. Sieraden, kleding en meubelstukken werden te
gelde gemaakt bij de bank van lening, waar ze over het algemeen na verloop van
tijd weer werden opgehaald tegen betaling van de geschatte waarde. Daarnaast had
deelneming in een begrafenisfonds(meestal een dekking van de kosten van de begrafenis en een additionele uitkering van f 100,- voor de achterblijvende partner) algemeen ingang gevonden en werd, sinds de jaren twintig van deze eeuw, door middel
van een eigen en een werkgevers bijdrage gespaard voor een uitkering in geval invaliditeit, overlijden of het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Ook werd gespaard bij
de banken en tenslotte werd door een enkeling eigen vermogen opgebouwd door
middel van een eigen huis. Desalniettemin waren het merendeel van de reserves die
werden opgebouwd mager en konden alleen aangevuld met andere bronnen van
inkomsten uitkomst bieden in geval van langdurige financiële malaise.

Het kostcontract
E%n spedeke vorm van sparen wierp met name in agrarische gemeenschappenwel
vruchten af voor wat betreft het realiseren van een verzorgde oudedag en dat was
het kostcontract.1° In deze contracten, soms als bijlage bij een testament gevoegd,
werden zeer nauwkeurige afspraken gemaakt tussen de erflater, diens partner en de
erfgenaam, in veel gevallen de oudste won. Ieder onderdeel van de erfenis verwisselde van eigenaar in d voor een vast omschreven dienst of de levering van een
van tevoren bepaald pakket goederen; het halve varken in de herfst, een ton vers
gekamde boter, het gebruikersrechtvan een lapje grond, de verzorging van de langstlevende ouder en uiteindelijke de begrafenis. Mes werd vastgelegd onder vermelding van de voorwaarde dat bij het in gebreke blijven van de erfgenaam, de erfenis
aan éen van de andere kinderen zou vervallen.
Gefortuneerde ouderen trokken zich temg in een eigen woning in het nabij gelegen
dorp of in de onmiddellijkeomgeving van de boerderij. Minder gefortuneerde oude
ren zagen zich echter vaak genoodzaakt, samen met de erfgenaam en diens gezin,
in de oorspronkelijke woning te biijven wonen. Op deze wijze werden eigenlijk een
tweetal vormen van de inkomensstrategiegecombineerd. Het zelf opgebouwde kapit@ (l),aangevula met de inkomensbronnen van de familie (2) werd door middel
van hetkostcontraot primair ten behoeve van de oudere generatie aangewend. Dat
dezemjiverhouding echter @t feodale verhoudingen,aanleiding kon geven, moge
kbjkjken uithet volgende citaat ontleend aan de studie van Kooy naar meer-generatipbuishoudingenin de Gelderse Achterhoek in de jaren vijftig van deze eeuw.
d.fie en~consumptie;de oudrte gene-
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Hoewel zij.vaak andere kinderen
de erfenis, viel hen toch het gehe
ituatie waarin kinderen enkel en
de kosten van levensonderhoud
van i%
of mecrdere ondm te dragen. Zoals al is opgemerkt, was dit vrijwel onmo@jk voor gehuwdo kinderen met een eigen gezin. Slechts ongehuwde kinderen konI Irden in principe geld vrijmaken om hun ouders te ondersteunen.
Hoewel in Nederland sprake was van een onderhoudsplicht, zijn ei. geen b r q m
kIcend waaruit blijkt dat deze verplichting ook feitelijk werd nageleefd. V. het
tegendeel zijn echter wel voldoende registraties bewaard gebleven.iR&'litzaken die '
werden aangespannen om het onderhoud af te dwingen, lijsten waarop de bronnen
van inkomsten van ouderen stonden vermeld. zonder dat hierin een t"Í9an &X&
nis voor kinderen of andere familieleden was wedelegd. ;Daarnaastzijri Gr wfd@ke aanwijzingen dat ouders hun kinderen direct of indiiect ondersté&den.;bij%%
1:
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opzetten van hun eigen huishouding.
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1) hef verschil tude arbeid$_ "- _ikinatie van oudere mannen en vrouwen
is significant,
2) zowel voor mannen ais voor wauwza ex
van de arbeidsmarktparticipatiena het bereiken van á ?O-ja@ bftijd, en tenslotte
3) in de periode 1899-3930is met name de arwiasmarktparticiptatievan m
m ea
vrouwen van 70 jaar en ouder
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Taóel2 Arbeidrmarktprtlc~ptte
periode 1899-1930
Jaar

1899
1909
1920
1930

in de leeftijdscategorie

Percentage werkende mannen

Percentage werkende vrouwen
in de leeftijdscategorie

50-60

60-70

-0

50-60

60-70

-0

91,5
91,4
93,7
91,8

80,7
76,8
77,8
70,4

50,5
44,2
37,O
30,l

16,6
18,6
16,7
15,9

16,O
16,9
15,6
11,9

10,3
10,O
7,5
5,9

Bron: Beroepsteüingen van 1899,1909.1920 en 1930.

HeLlijkt aannemelijk dat Nederlandse vrouwen de volgende cyclus betreffende
betaalde arbeid volgden. Op het moment dat de kinderen oud genoeg waren om een
zelfstandige bijdrage aan het gezinsinkomen te leveren, verdween de gehuwde vrouw
van,de.arbeidsmarkt.Enkel en alleen om terug te keren op het moment dat dit onvermijdelijk was, bijvoorbeeld na het overlijden van de partner of wanneer het inkomen benedeahei minimum daalde doordat hef inkomen van de kinderen wegviel.
Op deze momentenbleek de herintreding in het arbeidsproces echter moeizaam te
verlopen. Uiteindelijk vonden zij vaak enkel in de marges van de arbeidsmarkt werk,
bijvoo~beeldals wasvrouw, naaister ofseizoenarbeidsterin de landbouw.
,Het-zalcduidelijkzijn dat onder deze omstandigheden de financieel-economische
positie~v'aa,v~uwen
zichìdrastisch wijzigde bij het overlijden van de partner tevens
pPBmairék i > s t h e r . In deiregisters van de diaconie'duiken alleenwonende weduhv a a k 7 0 p ' w ~ zij
r op grond van hun voorbeeldige leven als echtgenote en
'hoeder a& een betrekking worden geholpen bij één van de meer welgestelde leden
van de geloofs&eenschap; als kostadres of als vaste bedeelde..~soÚweiidie in een
-&igenkr&i~hu$hy>udiri~leefden. zullen naar alle waars~hijnlijkheid:geprobeerd
&%-t.bii&h&
irainc&economi6vm de huishouding te leveren. Op indirecte
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n het huishouden konden leveren bestond uit
k6'1. bronnen van inkomen. Een klein pensioentje, b
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De spaar-strategie
- lijkt
. in de periode onder studie slechts voor.een beperkte gro
van belang geweest te Pin. Het operationaliseren van bronnen opgebouw
leden van het gezin. de hkhoudi& enlof de familie in ruimere zin zal relati
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