
De geschiedenis van 
een Hollandse deugd.





Sparen door de jaren.
De geschiedenis van een Hollandse deugd.

Weet u het nog? Opeens, zo’n 10, 20 jaar geleden was sparen 

ouderwets. Beleggen leverde veel sneller geld op.

Of anders nam je toch ergens een goedkope lening? 

Gelukkig is onze nuchtere volksaard terug van even weggeweest: 

we zijn weer gewoon lekker aan het sparen. 

Voor een auto bijvoorbeeld of een vakantie. Precies zoals

 we het altijd hebben gedaan. 

Dit boek neemt u mee door de geschiedenis van een Hollandse deugd. 

Sparen door de jaren: veel kijk- en leesplezier! 

LeasePlan Bank, December 2015.



 Auto.
Een droom komt 

 dichterbij.



Droom. Vandaag de dag zijn er bijna 7,2 miljoen 

auto’s in Nederland. In 1953 zijn het er nog maar 130.000. 

Gemotoriseerd vervoer is voorbehouden aan ministers, 

notabelen en zakenlieden. De techniek van de automobiel laat

 nog wel eens te wensen over. 

Maar hoeveel van deze duwende jongetjes dromen nu al 

van een eigen auto?  

(foto: Dolf Kruger, Nationaal Fotomuseum) Amsterdam, Kerkstraat, 1953.



Dichtbij. In de jaren 60 komt een eigen auto 

steeds dichterbij. De lonen stijgen, de koopkracht neemt jaar 

na jaar toe. Tussen 1964 en 1968 verdubbelt het aantal 

auto’s tot 2 miljoen. 

En als het bijeen gespaarde object eenmaal voor je deur staat 

is de bewondering groot. Zoals hier bij deze Sunbeam 1300. 

(foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Hille Kleinstra)  Haarlemmermeer, 1968.



Doe maar gewoon. Door de oliecrisis in

1973 worden er voor het eerst minder nieuwe auto’s verkocht, 

namelijk 429.931, een daling van 0.5%. 

De belangstelling voor energieverslindende modellen neemt 

daarna nog verder af, de ‘gewone’ Opel Kadett is en blijf t jarenlang 

het meest verkochte model in Nederland. 

Maar het topmodel met V8 Chevrolet motor moet natuurlijk wel 

van alle kanten worden bekeken. 

(foto: Nationaal Archief) AutoRai 1977.



Rotterdam, 1986. (foto: Peter Martens, Nationaal Archief)

Nieuw. Sparen doen niet alleen Nederlanders.

Ook de nieuwe bevolkingsgroepen doen hun best om geld opzij 

te zetten. Sinds het midden van de jaren 70 is de markt

 voor tweedehands auto’s groter dan die van de nieuwe auto’s, 

dus een prima Opel Rekord is altijd te vinden. 

De jaarlijkse zomerreis naar Marokko of Turkije wordt zo een 

stuk aangenamer. 



Meteen.  Wat is het moment dat we

liever metéén iets willen in plaats van ervoor te sparen? 

De deskundigen constateren aan het eind van de 

jaren 90 een omslag. Eeuwig stijgende aandelenkoersen, 

neo-liberaal optimisme en welwillende 

banken maken luxe op krediet steeds meer bereikbaar. 

Zaken als elektrisch rijden, autodelen 

en zo spaarzaam mogelijk autorijden zijn nog ver weg. 

 (foto: Roel Visser, Hier in Holland)  Zandvoort, 1998.



Vakantie.
Van Katwijk tot 

Kaapverdië.



Zuinig. Vakantiestress, files, vliegangst; 

in de jaren 50 is het allemaal nog ver weg. In 1954 gaat 

41% van de Nederlanders op vakantie, voor het 

overgrote deel in eigen land. Volgepakt, per fiets, bromfiets of

bus gaan we naar een camping in de buurt, je 

moet immers ook weer terug. Daarnaast moeten we zuinig zijn met 

onze verlofdagen: soms duurt de vakantie maar een week. 

En de meesten van ons hebben weliswaar recht 

op 15 vakantiedagen maar tot 1960 is de zaterdag 

nog geen vrije dag. 

((foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Wout van de Hoef) Katwijk, 1954. 



Naar buiten allemaal. Jaren 60: 

de lonen worden hoger en Nederland krijgt steeds iets meer 

vakantiedagen. De zojuist bijeen gespaarde auto 

vergroot de actieradius, maar ons budget is nog beperkt. 

Dus trekken we er op uit in onze Renault 4, Kadett of 

Kever maar blijven we in eigen land. We plaatsen onze tent 

bij voorkeur in de kuststrook of op de Veluwe. 

Ook de Drentse heide, de Limburgse heuvels en de 

Brabantse vennen zijn in trek.

 (foto: Taeke Henstra, Maria Austria Instituut) Recreatieplas, jaren 60.



Amsterdam, 1975. (foto: Nationaal Archief)

Verder en hoger. Het massatoerisme 

komt pas in de zeventiger jaren echt goed op gang. Naast  

ons gespaarde vakantiebudget hebben we nu ook het 

sinds eind jaren 60 ingevoerde vakantiegeld in de zak. 

Nog blijf t 50% in eigen land, maar in onze steeds 

betere auto’s rijden we over steeds betere snelwegen 

naar Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. 

Een nieuw fenomeen komt op: in 1970 boeken 

400.000 Nederlanders een vliegvakantie. Het is het begin 

van een tendens: verder en hoger moet het. 



Crisis of niet. Als we iets bereikt hebben 

geven we het niet graag op. In de economisch magere jaren 80 

laat de Nederlander zich zijn pas verworven 

vakantieplezier niet afpakken. We gaan extra sparen en 

in 1980 overtreft het aantal buitenlandse

vakanties voor het eerst dat van de vakanties in eigen land. 

Die trend zal zich ook in de jaren 90 en de jaren nul

  voortzetten, crisis of niet. 

(foto: Nationaal Archief) Schiphol, 1982.



Scheveningen, 2013.  (foto: Roel Visser)

Weer thuis. Begin 21ste eeuw kom je 

Nederlanders tegen van Kaapverdië tot Cuba. Het aantal 

buitenlandse vliegvakanties stijgt naar 6,8 miljoen 

(bron CBS). Maar… de laatste jaren is er een lichte daling te zien. 

We gaan iets minder vaak en minder ver. Zijn we weer thuis, 

met onze voeten op aarde?  

Afijn, ook als we in eigen land blijven, willen sommigen zichzelf 

nog altijd graag miljonair voelen. 



Keuken.
 Emaille, emancipatie, 

kookeiland.



Eind jaren 50.

Tevreden. Zo ziet de keuken eruit in

de jaren 50 en begin jaren 60. Nog is de huisvrouw 

tevreden met een gasfornuis, bescheiden granito 

aanrecht en uitschuifbare broodplank. De emaille pannen 

staan op een houten rek. Opvallende afwezige is 

de koelkast: in 1960 is 90% van alle huishoudens daarvoor 

nog voor aan het sparen. 

Lang zal dat niet meer duren: de welvarende 

jaren 60 komen eraan. 

(foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Pim Stuifbergen)



Industrie. Als de welvaart stijgt ontstaat 

er een ware keukenindustrie. 1963 is het eerste jaar van de

loonexplosie, waarin de lonen een aantal jaren achtereen 

met zo’n 10 tot 15% stijgen. 

Deze foto dateert van net daarvoor. Maar kijkend naar de 

dubbele spoelbak, het roestvrijstalen aanrecht en de 

dito pannenset zien deze dames een tijd voor zich waarin ze het 

rigoureus anders gaan doen. 

(foto: Bert Sprenkeling, Maria Austria Instituut) Huishoudbeurs, 1962. 



1965. (foto: Arjé Plas, Maria Austria Instituut)

Rolmodel. Ook in de keuken bemoeit 

de Stichting Goed Wonen (zie interieur) zich met inrichting. 

In een ideale wereld is de keuken onderdeel van 

de woonkamer, opdat het gezinsleven zich niet aan de 

huisvrouw onttrekt. Kijken op deze publiciteitsfoto 

de kinderen televisie? Is dat een koelkast op ooghoogte? 

Een ding is zeker: nog is de vrouw het 

vanzelfsprekende rolmodel in de keuken, maar dat zal 

zij niet lang meer over haar kant laten gaan. 



Alles anders.  In de zeventiger jaren  

wordt alles anders in de keuken. Ten eerste is daar: de man. 

De geëmancipeerde vrouw maakt van koken een 

gedeelde taak. En de man? Die houdt van spullen, dus zal 

de staafmixer linksboven weldra plaatsmaken 

voor een futuristische combimachine. Nederland gaat 

ook wat avontuurlijker -macaroni!- koken, getuige de 

kruidenrekjes aan de muur. 

Aan de huisbar, een opening naar de woonkamer, gebruikt 

de hele familie samen de maaltijd. 

(foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad) 1971.



1980. (foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad)

Eiland af. In de jaren 80 verandert de

keuken van geïsoleerd eiland naar design spot. In de strakke 

systeemkeuken is alle apparatuur weggewerkt. 

De doorgebroken muur met huisbar is definitief verdwenen. 

De keuken is de centrale plek in het gezinsleven. 

Hier, in de jaren 80 nog in donkere tinten, een decennium 

later verven we alles wit. 

En waar op deze foto nog de tafel staat, prijkt op het 

spaarverlanglijstje van veel huishoudens nu… het kookeiland. 



Interieur.
Dag klassieke fauteuil, 
hallo consumptiegoed.



Licht, lucht, ruimte. Sparen voor meubels 

deed je vóór je trouwen, daarna ging je bank 30 jaar mee. 

Maar in de jaren 50 dringt de moderne tijd langzaam 

door in onze huizen. We betrekken lichte flats, zoals hier in Rotterdam. 

En binnen is het Tomado rek aan de muur de eerste voorbode van 

een nieuwe tijd. Waarin de zware, klassieke fauteuil 

plaats moet maken voor het credo licht, lucht en ruimte.  

(foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Jan van Eyk) Europoort, 1961.



Lekkerkerk, 1965.

Overstag. Voor de interieurbranche zijn 

de bedompte kamers met oudhollands hout een verschrikking. 

En komt zelfs een Stichting Goed Wonen die zich met

 advertenties wijdt aan ‘smaakopvoeding’. Slanke meubels met 

dunne poten, liefst van metaal zorgen voor veel meer licht 

en ruimte in de woning. Aarzelend gaat Nederland overstag, we 

zijn niet gewend aan grote investeringen in ons interieur. 

Maar nèt als we eind jaren 60 ‘om’ zijn, 

kunnen de spaarrekeningen weer worden aangesproken…  

 (foto: T. de Waard)



Druk, druk, druk. In de jaren 70 gaan 

we het helemaal anders doen. Warm en knus moet het zijn, 

in de natuurlijke kleuren groen, bruin en oranje. 

We beschouwen ons interieur opeens als een vorm van individuele 

ekspressie en gaan steeds meer zélf aan de slag.  

Doe Het Zelf markten openen hun deuren, de woonbladen vertellen 

ons hoe we een huisbar, schrootjesbehang en verlaagd 

plafond timmeren. 

Als de Ariadne een macraméspecial uitbrengt 

hangen twee weken later overal de werkjes voor de ramen. 

We zijn er maar druk mee. 

(foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad) 1972.



(foto: Collectie Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)

Zeg het maar. In de tachtiger jaren 

sparen we niet meer voor meubels, we halen ze meteen op.  

Ikea komt naar Nederland, interieur wordt een consumptiegoed. 

Zegt u het maar: er is wit en chroom voor de yuppen, 

f luorescerende kleuren voor jonge gezinnen. VT wonen introduceert 

‘de wet van 2’: 2 dezelfde lampen boven de eettafel, 2 dezelfde 

planten voor het raam. 

Er ontstaat ook een hang naar nostalgie, bloemdessins en hout 

mogen weer. Zoals hier in de woonkamer van dokter Lydie van der Ploeg 

uit Zeg ‘ns Aaa. 1987. 

Setfoto Zeg ‘ns Aaa, 1987. 



Google. Sinds de jaren 90 is er geen 

‘mode’ meer in interieurland. Woontijdschriften en tv programma’s 

vertellen ons dat alles kan: een HEMA lamp staat prima 

op een oud kastje uit een Franse brocante. De tijden dat iedereen 

min of meer hetzelfde interieur had, liggen ver achter ons. We 

zijn allemaal individuen geworden en Googelen ons interieur bij elkaar. 

Wat gebleven is: de gang naar de meubelboulevards met 

Pasen en met Kerst. 

(foto: ANP) Waalwijk, 2012.



Bromfiets.
Van vervoersmiddel 

van de werkende klasse 
tot jeugdicoon.



Voor dames en heren. Je gaat ermee naar

je werk en in het weekend naar familie; in geen enkel land 

is de bromfiets zo populair als in Nederland.  

Het aantal groeit van een half miljoen in de jaren 50 tot 1,7 miljoen 

in 1967, wat betekent dat 1 op de 3 huishoudens 

een bromfiets heeft. Midden jaren 60 kost een automatische 

‘damesbrommer’ van Mobylette zo rond de 500 gulden. 

Zwaardere modellen met versnelling zijn 300 tot 500 gulden duurder. 

In 1965 bedraagt een modaal inkomen ongeveer 

8.400 gulden (bron: CBS).

(foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Cevirum/G.A. van der Chijs) 1961.



Damrak, 1965.

Brommen of doorsparen. Amstel, Avada,

 Avaros, Batavus, Burgers, Cyrus, Eijsink, Fongers, Germaan,

 Kapitein Mobylette, Locomotief, Magneet, Sparta, 

Typhoon, Union; Nederlandse merken bepalen tot ver in de jaren 60 

een groot deel van de markt. Maar lang zal de hegemonie 

niet meer duren. Steeds meer Nederlanders sparen liever door 

voor een vervoermiddel dat nog comfortabeler is. 

Als in de jaren 70 de auto het definitief wint van 

de bromfiets verdwijnen de Nederlandse merken een voor een 

uit het straatbeeld. 

 (foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP/Ton Schütz) 



Amsterdam, 1965. (foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Louis van Paridon)

Scheiding der geesten. In de zestiger jaren 

 nemen welvaart en de vrije tijd toe. Volwassenen richten zich 

steeds meer op de auto, de bromfiets wordt een stijlicoon 

voor de jeugd. De subcultuur bepaalt werk merk je rijdt. Je bent 

een ‘Kikker’ of een ‘Bul’. Artistieke Kikkers dragen het haar

 lang en rijden op een Puch met hoog stuur. 

Bullen (ook wel Dijkers of Nozems) prefereren een vetkuif 

en de ‘buikschuiver’ van Kreidler of Zündapp.



Krap. In de jaren 80 is het aantal 

brommers terug op het niveau van 30 jaar daarvoor. Nadat 

in 1970 nog een absoluut hoogtepunt werd geteld 

met 1,9 miljoen registraties, hebben helmplicht (’75) en toegenomen 

welvaart het pleit in het voordeel van de auto beslist. 

En zo heeft de brommer een lange weg afgelegd. 

Van hét vervoermiddel van de werkende klasse naar jeugdicoon, 

naar enige betaalbare optie voor degenen 

met een krappe beurs. Of krappe parkeermogelijkheden. 

(foto: Bert Nienhuis) Amsterdam, 1985.  



Amsterdam, 2014. (foto: Fokko Muller)

Tweede leven. Voor jong en oud, 

van sober tot uitbundig voorzien van accessoires; de laatste jaren

 is de bromfiets -in scooter gedaante- terug in het straatbeeld. 

Het aantal ligt nu boven een miljoen, een groot deel hiervan bestaat 

overigens uit snorfietsen die niet harder mogen dan 25 km/u. 

Hoe dan ook is de cirkel rond. Om naar het werk te gaan, 

je vrije tijd te besteden of gewoon om te laten zien wie je bent; 

de bromfiets is aan zijn zoveelste jeugd begonnen.



Boot.
Hoe een elitesport 

een sport van 
ons allemaal wordt.



Rust. Aan het begin van de jaren 50

 telt Nederland ongeveer 20.000 plezierboten. Driekwart 

daarvan is een zeilboot, een houten BM kost 600 gulden. 

Watersport is nog een elitaire bezigheid, op het water is het rustig. 

Maar de rust zal van voorbijgaande aard zijn. 

Uit Amerika komt de fabricage van betaalbare polyester schepen. 

In eigen land stijgt de welvaart 

en ontdekken we een nieuw woord: recreatie. 

(foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Rob Webster) 1956.



Hiswa, 1965. (foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Lou van Kollem)

Democratisering. Nog domineren 

de zeilen, maar de ontwikkelingen die de pleziervaart werkelijk

 zullen democratiseren zijn hier al te zien. Polyester 

motorkruisers zijn eenvoudig in serie te fabriceren en maken 

een eind aan het verplichte schuren en lakken in 

de winter. De buitenboordmotor wordt compacter en goedkoper. 

En wij? Wij worden met z’n allen steeds welvarender. 

De pleziervaart maakt vanaf het begin van de jaren 60

 een explosieve groei door. 



100.000. De teller blijf t stijgen, 

begin jaren 70 varen er zo’n 100.000 plezierboten op de 

Nederlandse wateren. Doordat de mobiliteit

 is toegenomen -in 1970 heeft 60% van de huishoudens een 

auto-  is er ruimte om te sparen voor een boot én: 

hoeft die boot niet meer naast de deur te liggen. Het aantal 

jachthavens groeit in die jaren f link. 

Net als het aantal kinderen dat de zomervakantie viert op 

de Nederlandse binnenwateren. 

(foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Harry Pot) 1971.



Jaren 80.

Iedereen. ‘Iedereen het water op’, 

is de slogan van het Watersportverbond in de jaren 60. 

20 jaar later is die spreuk waarheid. Er zijn meer dan 

200.000 plezierschepen en deze foto uit begin jaren 80 

vertelt het verhaal. Het kleine plezierbootje is ingehaald 

door grotere schepen. De Doerak kruiser in het midden is dan 

al een paar jaar hét verkoopsucces in ons land:

 betaalbaar, plat als een vlet, met de opbouw die aan een 

caravan doet denken. 

En de sloep rechts is een voorbode van de stille revolutie die 

zich een decennium later op de wateren zal voltrekken. 

(foto: Taeke Henstra, Maria Austria Instituut)



Snel. Vanaf midden jaren 90 

vindt de stille revolutie plaats op onze wateren. Er komt een 

ander soort bootbezitters, met een ander budget en: 

een andere smaak. Favorieten onder het nieuwe geld: de sloep 

en het snelle werk. De babyboomers, nog altijd 

de grootste groep onder de watersporters, zien met lede 

ogen aan hoe de vaaretiquette dreigt te verdwijnen 

achter wolken dieselrook. De spectaculaire groei duurt tot 2008. 

Momenteel schat men dat er zo’n 500.000 pleziervaartuigen zijn, 

waarvan er 100.000 als afgeschreven in schuurtjes liggen. 

Of voor de hoogste bieder in de voortuin. 

(foto: Ton Boerkamp) Apeldoorn, 2014.



Colofon

Dit is een uitgave van LeasePlan Bank.
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Wij hebben ons uiterste best gedaan om 
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zijn/haar materiaal zonder voorafgaande 
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