mensen waarvoor de voorlichting bedoeld is
rngeschakeld om een voorlichtingsprogamma
op te zetten en uit te voeren. Op klerne schaal
in de buurt of wijk worden personen met een
sleutelposrtie in het netwerk ge~dentificeerd
en als vrijwilligers geworven voor medewerking aan de voorlichtrng. Semen met deze
sleutelpersonen wordt vervolgens nagegaan
aan welke informatie de doelgroep behoefte
heeft en op welke wijze deze informatie het
best kan worden verspreid. Bij de verspreiding van de informatie wordt vervolgens gebrurk gemaakt van het sociale netwerkvan de
doelgroep, onder meer via de inschakelrng als
voorlichters van vrijwilligers uit de doelg&ep.
De sociale netwerkbenaderina bliikt een ooed
alternatief voor massamediie ;oorlich'iing:
de benadering blijkt een veel betere methode
om een voorlichtingsboodschap onder de
aandacht te brengen van achterstandsgroepen dan traditionele vormen van voorlichting.
Het rapport "Voorlichting aan achterstandsgroepen. Eindrapport" istelefonisch of schriftelijk te bestellen bij SWOKA, Koningin Emmakade 192-195, 2518 JP Den Haag, tel.
070-3469225, onder vermelding van rapportnummer 83. Betaling geschiedt door middel
van een acceptgirokaart. De kosten bedragen
f 24,50 inclusief portokosten.

Materiele cultuur en levensstijl
A. J. Schuurman, 1990. Materiele cultuur en
levensstijl. Een onderzoek naar de taal
der dingen op het Nederlandse platteland in
de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. Proefschrift, ISBN
90 61 94 477 5, 450 pagina's, prijs f 42.50,
HES Studia Historica deel XVII, HES Uitgevers
B.V., Oude Gracht 206,351 1 NR Utrecht, tel.
030-31 6977.
Het bezit van duurzame consumptiegoederen
geeft niet alleen indicaties voor iemands economische situatie, maar ook voor diens sociale, culturele en religieuze positie. Op basis
van boedelbeschrijvingen geeft Schuurman
niet alleen een genuanceerd beeld van ontwikkelingen in levensstandaard van groepen
19e eeuwse plattelanders, maar ook van hun
sociale refeyenties, denkbeelden, normen en
waarden. In deze studie ligt het accent op de
invloed van de regio en de sociale groep op
verschillen en ontwikkelingen in de materiele
cultuur. Aan de hand van "de taal der dingen"
en de sleutelbegrippen "identiteit" en "verbandenheid" wordt de verbinding gelegd tus(emmaterie en cultuur.
Stad en platrelandcijn in de 1 9e eeuw betrok-

gens burgerlrjke normen) en dediiwussrecala~
de positie van de vrauw, drukt ctde vsrzur.
lrng een duielelijk stempel ep deze ontwikks.
ling.
Schuurman komt tot deconclusie dm het
reotype beeld ven sen achterlijt en star
teland niet klopt: in de 19e eeuw maa
boe~encultuureen eigsn bloeiperide
De achterstand wordt vooral in de eerste
van deze eeuw opgelopen, als het platte
nog grotendeels verstoken bliift van voorzie-'-e
nrrigen als rrolering, gas, waier en elektrici-'-1teit, terwijl in de steden eind vorige eeuw at
een begin is gemaakt met deze infrastructurele voorzlenlngen
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Feminisme en moraal
Ter afsluiting van een serie studiebijeenkomsten over feminisme en moraal organiseerde het SlSWO een conferentie met als
thema: "Goed en kwaad binnen de kinderopvang" op 19 januari jl. Het SlSWO heeft'gekozen voor een "vertikale" aanpak van het
thema. Allereerst komt de moraal aan bod (Ali
de Regt), dan de vrouwenemancipatie (Saskia
Steenwinkel), vervolgens de pedagogie (Margot Meeuwig) en tenslotte de praktijk(Beatrijs
van Eden).
Ali de Regt stelt als hypothese: vrouwen hebben in het verleden de moraal vaak gebruikt
als (het enige) wapen van de zwakken. Kijkend naar de ontwikkelingen binnen de kinderopvang ontwaart zij een wespennest van
moraliserende partijen: de moeders, de kinderopvangorganisaties, de overheid en het
bedrijfsleven. Dat resulteert in uiteenlopende
normen en waarden, welke lijken samen te
hangen met de verschillende belangen van
die partijen. Eigenbelang wordt vaak toegedekt met morele argumenten. Devraag: "voor
wie is het goed en voor wie is het kwaad?" is
echter mogelijk al achterhaald: economische
ontwikkelingen lijken te wijzen in de richting
van "kinderopvang moet".
Ook Saskia Steenwinkel waarschuwt voor
opportunistisch moraliserende partijen, maar
dan op politiek niveau. Nu is het economigche
klimaat gunstig voor inzet van vrouwen op de
arbeidsmarkt, dus mag. kindero~vanazelfs

