Ir. Hedwig Schlatjes is recent afgewudeerd aan de ople~dmgVoeding van d@ Wens. Momenteel 1s aj werkzaam aan het

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. NIZW, Cathanjntsingel40, po4tbus 19152,3501 DD Utrecht, tel: 03
306684, fax: 030-319641.
Ir. Nienke M. Brouwer is unlversnair docent aan de bndbouwunive
32a, 6703 AZ Wageningen, tel. 08370-82573, fax 08370-82593.
Noten

1 BI] da onderzoek a gepoogd om het wetenschappelqk onderzoek waarop Kampelmacher zqn rangarde baseerde boven

water te knjgen Dn a helm met gelukt Zowel de heer Kampelmacher, als z~]noude werkgever, konden ons met aan
hat betreffende onderzoek helpen Een vergelgk~ngtussen bade onderzoeken IS h~erdoornlet m o g l ~ j kgeweest

Boekbespreking
Levensmiddelenhyghe
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(geschatte) aantal gevallen van voedselinfectie en -vergifeiging in Nederwe1 dat de levensmiddelenhygihe continu de aandacht blijft opeisen. Dit
geldt zekervoor *ensen die bil de produktie, bereiding en conservering van levens-
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De Regt begint d ~boek
t
met te stellen dat er In de naoorlogse (gezms)soc~olog~e
weinlg aandacht geweest is voor het felt dat gezlnnen economlsche eenheden ztjn
Als gevolg van de sterke emot~onal~sermg
van de verhoudmgen tussen venvanten
bleven hun financlde betrekkmgen bulten beeld De Regt bestudeert de veranderingen die er m deze eeuw zijn opgetreden m de mater~elebindingen tussen verwanten
en de gevolgen daarvan voor de emot~onelerelaties tegen de achtergrond van de z ~ c h
ontwikkelende verzorglngsstaat Haar onderzoek IS grotendeels gebaseerd op een
breed scala van h~stor~sche
bronnen Het eerste thema dat de auteur aansngdl zijn de
verandermgen m de financlele relatles tussen volwassen kmderen f n hun hejaarde
ouders De Regt beschrijft in hoofds~uktwee hoe de onderhoudsplicht tot een steeds
kleinere groep venvanten werd beperkt. Hoofdstuk drie bestudeert hoe de coenemende economische zelfstandigheid van kinderen tot uiting kwam in de verschuiving van hun bijdrage aan het gezinsinkomen: van het afgeven van het hele loon, via
het betalen van kostgeld naar de huidige situatie waarin bijverdienende scholieren
een groot deel van hun inkomsten voor eigen gebmik kunnen aanwenden. In de
hoofdstukken vier en vijf wordt besproken hoe studerende jongeren er in de naoorl o g e jaren weliswaar in zijn geslaagd hun recht op economische zelfstandigheid
erkend te krijgen. Als gevolg echter van het systeem van studiefinanciering werden
ze slechts ten dele onafhankelijk van hun ouders. In hoofdstuk zes constateert De
Regt een versteviging van de erfrechtelijke betrekkingen van de huwelijkspartners,
ten koste van de positie van de kinderen. Hoofdstuk zeven handelt over het beheer,
de verdeling en de betekenis van geld in paarrelaties. Dit laatste hoofdstuk, gebaseerd op een klein survey is het zwakste hoofdstuk uit dit boek. Jammergenoeg
levert het niet veel meer op dan de constatering dat er op dit terrein nog veel onderzoek te doen valt. Voor het overige wordt dit boek gekenmerkt door een aangenaam
evenwicht tussen beschrijvend historisch detail en zorgvuldige analyse die karakteristiek is voor de Amsterdamse sociologiebeoefening. Wie dacht dat geld typisch een
ondenverp is voor economen, wordt door Ali de Regt op overtuigende wijze uit de
droom geholpen. Zowel voor sociologen als voor economen vormt dit boek een rijke
inspiratiebron voor onderzoek naar het thema geld en gevoel.
Saskia Zwart.*

* Dr. ir. S.I. Zwart rnaakt deel uit van de Vakgroep Huishoudstudies, Landbouwuniversiteit Wageningen,
postbus 8060,6700 DA Wageningen.

