Bij het eerste nummer
De huishoudkunde als vakgebied heeft het in het Nederlandse taalgebied tot nu toe
zonder haar 'eigen' tijdschrift moeten stellen. Het toegepaste karakter van de discipline
heeft dit wellicht in de hand gewerkt. Veel van de gehanteerde methoden en technieken
zijn ontleend aan, of geleend van andere wetenschappen. We noemen hier de ekonomie, de sociologie en de natuurwetenschappen als enkele van de belangrijkste. Het
alledaagse karakter van het studieterrein heeft ook de ontwikkeling van de eigen
identiteit van de huishoudkunde in de weg gestaan.
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Vele huishoudkundigen oefenen op verschillendewijze hun vak uit. In het onderwijs, in
de voorlichting, bij beleidsvoorbereidende en -uitvoerende instanties, in het onderzoek. In die praktijk doen zij ervaringen op, die voor de ontwikkeling van het vak van
belang zijn. Ervaringen, die anderen vaak niet bereiken.
Omgekeerd zal een vakgebied, dat niet in staat is zbh aan de hand van ervaringen
verder te ontwikkelen, zich niet kunnen aanpassen aan de vraag die de maatschappij
stelt. Met de toepassing van huishoudkundige kennis in de praktijk, en d'e toetsing van
ervaringen uit de praktijk, zal de afbakening van het terrein, het begrippenapparaat en
de theorie ontwikkeld moeten worden.
Een vakgebied dat zich onderscheidt van andere door een eigen objekt - de,verzorging van de mens in zijn dagelijks leefverband - heeft recht op een eigen vakblad. Een
kader, waarbinnen niet alleen huishoudkundigen, maar ook ge'interesseerde en te
interesseren beoefenaren van andere disciplines bereikt kunnen worden.
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Het Vakblad voor Huishoudkunde staat indit streven niet alleen. In 1977 werd door de
Vereniging voor Huishoudwetenschappen (V.H.W.) het initiatief genomen om een
blad met een dergelilk breed karakter op te zetten. Ult dit initiatief is de Stichting
Voorlichting Huishoudwetenschappen (S.V.H.) voort gekomen. De Stichting stelt zich
ten doel, de huishoudwetenschappen te bevorderen en te verbreiden door het geven van
voorlichting op het gebied van de huishoudwetenschappen. Het Vakblad is te beschouwen
als een eerste stap in deze richting.
Veel onderwerpen zullen de aandacht krijgen. Voor de eerste n u w e % , z u l i $ ~ d f ~ ~ ? @ $
naast de nu geplaatste bijdragen over budgetvoorlichting, groothuishouden en kyt+'
probleem-oplossend karakter van de huishoudkunde -de volgende terreinen zijn: kt&
sumptie- en konsumentenbeleid, huishoudkunde-onderwijs, huishoudel-ijkearbei%ge+l;+i'
bruikvan grondstoffen en energie, de technologic van de dagelijkse v ~ r a o r g i p g , , ~ r $ 1:' :
~
kend warenonderzoek, huishcoudelijkevoorlichting, woonbehoeften en qro0,5$$&.
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