schillen in een
kenmerken, in
en verwachtinen in huishou-

!@$ran van levensonderhoud van diverse tyWn hul~shoudens.
L k inho~uden spzet van het Budgethandboek
wijken niet af van de vorige uitgave, behJw@dan dat die nu verouderd is door de
niww cijfers. Daarnaast is op het punt van
dd wmrbeeldkgrotingen een welkome aanw l l i n g gekomen: naast de voorbeeldbegrotin@env w r minimum~nkomenszijn nu ook voorbrldbegrotingen voor inkemens tot f 5000,opgenemeln. Deze voorbeeldbegrotingen zijn
~uitmrki~ngen
van de methodiek van de modulaire begrotingsopboww, die door het NlBUD
i n de afgelopen jaren is ontwikkeld.
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Redaktie: Kees Schuyt en Romke van der
Yeen, met biidraaen van: Ed van de Beek.
Gedfried ~ngkwrgen, Jan Laurier, fvlarjolein
Mar&, lneke van Vliet en Bert de Vroom.
1k386.282 pag., ing., f 39.50 ISBN 90 207 1486
4, Stenfert ~roese;~eiden.

Maria Grever e.a., 1986. Vrouwendomein,
woongeschiedenis van vrouwen in Nederland.
Tipje van de sluier deel IV, SWA, Amsterdam.
ISBN 90 6222 1416,176 p., prijs f 17,50.

Dit boek wil geen volledige geschiedenis van
het wonen van vrouwen geven, maar via uiteenlopende voorbeelden inzicht verschaffen
In "De verdeelde samenleving" geven de au- in de woon- en leefwijze van vrouwen van verteurs een overzlcht van de ontwikkeling van schillende huize: rijk, arm, zelfstandig, afhande Nederlandse verzorgingsstaat: De aan- kelijk als echtgenote, als vriendin, als huisdacht gaat vooral uit naar het overheidsbele~d vrouw, als meisje voor dag en nacht. Hiertoe
in de naoorlogse perlode. Het boek geeft een zijn bijdragen opgenomen over 0.a. middeluitgebreld overzicht van de belangrijkste fel- eeuwse
vrouwenkloosters,
negentiendeten en ontwikkelingen o p het gebied van de eeuwse prostituees, alleenstaande vrouwen
verdeling van arbeld, inkomen en welzljn.
aan het begin van deze eeuw, meisjes op kostHierbij komt tevens de soclaal-wetenschappescholen, Surinaamse vrouwen in Nederland.
lijke theorievorming aan bod.
De schrijfster Thea Beckmann heeft de teksten
voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.
Voor onderwijsdoeleinden is een katern met
Budgethandboek 1987
vragen en opdrachten bijgevoegd.
Budgethandboek 1987, MIBUD, 234 biz. Uitsluitend te bestellen door overmaking van
f 3450 op giro 368700 t.n.v. NIBUD, Den
Haag, onder vermelding van Budgethandboek
(incl. verzendkosten en het begin 1987 verschijnende supplement).
Het nieuw verschenen Budgethandboek 1987
is een vernieuwde versie van de editie uit
1985. Het is in eerste instantie bestemd voor
functionarissen in de maatschappelijke dienstverlening (sociale diensten, maatschappelijk
werk) of bij financiele instanties (credietverlening, debiteurenbehandeling), die te maken
hebben met de financien van particuliere huishoudens. Daarnaast is het budgethandboek in
de budgetvoorlichting en -0nderwijs (academies voor Toegepaste Huishoudwetenschappen, Lerarenopleiding Huishoudkunde) een
belangrijk naslagwerk o m de studenten wegwijs te maken in de inkomsten, uitaaven en

Sociaal Wetenschappelijke Raad
Ook in 1987 zullen weer premies worden toegekend aan schrijvers van zeer goede overzichtsartikelen (review articles) verschenen in
tijdschriften op het terrein van de gedrags- en
maatschappijwetenschappen. Voor dit doel is
een bedrag van f 15.000,- beschikbaar.
Om voor beoordeling in aanmerking te komen
dienen overzichtsartikelen voor 1 augustus
1987 te worden ingezonden naar de SociaalWetenschappelijke Raad, Herengracht 410,
1017 BX Amsterdam.

Erratum Cosbo

I
In het artikel over de ouderenbonden, Tijdschrift voor Huishoudkunde 7(5) 1986 p. 116Br
is een storende zetfout geslopen.,Het mntal
aanaesloten mensen van boven d a - ~ i i f l i aJs
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