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bij' Yrowenkontekt HNO, Pawatraat 13a, 3512 TG
Uire&t, tel. 03%31809-r.
verscheen de brochure ,Het LHNO tegen de verdrukking un " h e uutgave, verzorgd door
het Vrouwenkontakt Huishoud- en Nijverheidsonderwip, kwam mede tot stand dankzij een subsidie
van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Een achttal vrouwelilke auteurs heeft op een vlotte
en indringende wijze de problemen van het huishoud- en nijverheidsonderwijs beschreven Op de
eerste pagina wordt al meteen een onjuiste konklusis weerlegd ,Het LHNO moet maar verdwijnen,
want het is kwalitatief onvoldoende", luidt die verkeerde redenering De auteurs stellen dat hier voorbij gegaan wordt aan het feit, dat er niet zo zeer sprake is van een scholingsprobleem, maar van een
werkgelegenheidsprobleem; ook wordt de specifieke situatie van vrouwen en meisjes in het officiele
arbeidscirkuit over het hoofd gezien ,,Er zijn nog
steeds grote belemmeringen om als gelijkwaardige
werknemers geaksepteerd te worden, hetgeen door
de ekonomische teruggang alleen versterkt wordt "
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In de hoofdstukken "Vrouwen op de arbeidsmarkt",
,Werk voor alle vrouwen", ,,Bovenbouw LHNO",
,Doorstroming van meisjes uit het LHNO", ,,Vliegen
de docenten eruit", ,Raken de directrices op", ,,Werkeloosheid en dan", worden een groot aantal gegevens en argumenten op een rijtje gezet. Wat opvalt
in de redeneertrant van de schriifsters is. dat de orolemen in hun maatschappelijke kontekit bespriken
rden. Zo wordt bijvoorbeeld de heilsboodschap,
arbeid emancipeert. niet verkondigd. Wel wordt
genuanceerd geschreven over de denkbeelden
n de LHNO-meisjesover beroepsarbeid.
Aanbevelingen, analyses, beschrijvingen en situaties, dilemma's en dergelijke lossen elkaar af; nooit
op een jammertoon, maar duidelijk en zakelijk.
De brochure is niet bedoeld als een aanklacht lijkt
me, maar is het in feite wel. Wat keihard naar voren
komt is, dat de geformuleerde wensen in nota's van
allerlei aard en omvang, ter bevordering van kansen
voor vrouwen, slechts loze kreten blijken te zijn. De
werkeliikheid is duideliiker dan de waan. De kansen
vrouwen om zich te
voor meisjes
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nemen anno 1984 af, zowel op het gebied van scholing, als op het gebied van betaalde a~beid.Wat ook
heel duidelijk wordt is, dat meisjes en vrouwen die
op de een of andere wijze betrokken zijn bij het lager- en middelbaar beroepsonderwijs, steeds meer
terrein moeten prijsgeven. Doorstromingskansen
nemen af, werkgelegenheid neemt af, rechtspositie
verzwakt, enzovoorts. Op bladzijde 42 van de brochure staat het alsvolgt: ..De kansen voor meisjes en
vrouwen nemen af. We kunnen ons niet aan, de indruk onttrekken dat de overheid dit onvoldoende inziet, ja zelfs, dat zij een anti-emancipatorisch beleid
in stand houdt."
Verplichte leesstof voor elke (aankomende) docent(e) huishoudkunde.
Bob van der Velde
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De Consumentengids in de klas
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Een selektie van artikelen uit de Consumentengids
voor de vakken Huishoudkunde en Algemene Technieken
Volgens de Consumentenbond moet de konsument
kritischer worden nauwkeurig onderzoeken of het
gebodene het geld waard is en of de inhoud klopt
met het etiket Laten we op die manier eens naar deze uitgave van de Consumentenbond kijken.
Een selektie van artikelen uit de Consumentengids
De artikelen zijn gegroepeerd rond de onderwerpen:
- i n en om huis- voeding - kledingltextiel - gezondheid - verzekerinaloeld - allerlei. In totaal 27 artikelen. Enkele voorbeelden: ,,Warm water, dure grap
en moeilijke keus"; ,,Veel pils een pot nat"; ,,Textiel;
etikettering"; ,,Welke verzekering hebt u nodig?"".
Alle artikelen zijn ontleend aan jaargang 1983.
Voor de vakken Huishoudkunde en ~lgemen;'
Technieken
Bij veel docenten huishoudkunde komt de:b
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waard. Een set van 5 exemplaren (65p.) plus een
docentenhandleiding hebt u-voor f 15,- .i
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plein 26,25il CV Den Haag, met bijvoe&ng van
een betaalkaart/-cheaue

Nederlandse Woontheorieën
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n de reeks Volkshuisvestina in theorie en rak ti ik is

oek dat sinds 1960 in ~>derl&d is verrichtin-de
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!o werkt DEJONGE
(in 1960 e.v.) een begrippenschena uit, gericht op woonidealen en woonwensen om
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ader ,,wonen een keuzeproces".
n het beknopte overzicht passeren de theoretische
dnktionalisnie van MICHELSON.
het svmbolische in-
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