van de redaktie van het Vakblad
e de redaktie 19 nummers van het
ooral in het begin bleek hoe moe~lijkhet is om de op papier geformuleerde
gspunfen en doelstellingen te vertalen in een uitgebalanceerde redaktieformule,
weer vorm te geven in een op een brede doelgroep afgestemd hu~shoudkundig
itd.
ceds is er naar gestreefd het blad te laten inspelen op dat wat voor de huishoudkunde
huishoudkundi~enaktueel en van belang is. om zo bii te dragen
- aan de ontwikkeline:van het vak. Bovendien werd het mogelijk via het Vakblad voor Huishoudkunde het
rijk geschakeerde vakgebied te presenteren aan een grote publiek.

-

-

Het is aan u, als lezer, om te beoordelen in hoeverre de redaktie daar geheel of gedceltelijk in geslaagd is. Wij beschouweli in iedcr geval het in de loop der jaren gegroeide
aantal lezers die van de inhoud van het blad kennis nemen en gebruik maken als een
gunstig teken. Ook de reakties die we van verschillende kanten hebben ontvangen
ervaren we als zodanig.
In de afgelopen vijfjaar heeft - min of mcer achter de schermen - een kontinue diskussie gewoed over de vraag, of een op een dergelijke leest geschoeid blad uiteindelijk
we1 bestaansrecht heeft. Regelmatig is door de uitgever (de door de Vereniging voor
Huishoudkunde in Nederland (VHN)in 1979 opgerichte Stichting Voorlichting Huishoudwetenschappen) overwogen om het blad in een gewijzigde opzet, of ondergebracht in cen samenwerkingsverband met een ander blad, of uitgebracht als verenigingsblad van de VHN uit te brengen.
De redaktie heeft in deze - op zich belangrijke - diskussie altijd de zelfstandige posit]
van het blad als huishoudkundig medium bepleit. Tot nu toe met sukses.
Sbijtig gcnoeg is na a1 die jaren van diskussie door de uitgever nooit een duidelijk
konklusie getrokken, of definitief voor een bepaald model gekozen. Dat maakt ht
werken aan een blad als dit tot een hachelijke en onbevredigende zaak.
In het licht van bovenstaande heeft de - op de eindredakteur na uit vrijwilligers bc
staande - redaktie van hct Vakblad voor Huishoudkunde besloten, dat het moment
gekomen is om plaats te maken voor een andere redaktie. Op die manier krijgt het
bestuur van dc Stichting Voorlichting Huishoudwetenschappen de kans een redaktie
te formeren die wCI binnen de voor de huidige redaktie onduidelijk geworden kadel
kan funktioneren.
Om diezclfde rcden vertrekt ook eindredakteur Marko Mazeland per 1 februari 1984
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alleen een respektabel aantal bijdragen aan de huishoudkunde gepubliceerd is. Hc
Vakbladvoor Huishoudkunde heeft in dit tijd ook de kansgeboden aan huishoudkund
tnt hr
gen om voor het eigen forum te publiceren. Dat is een b e l a n ~ ~ ' ;ctiml*l-n~Vakblad voor Hurshoudkunde5 ( I ) februari 1984

i
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was om aan

n 10s. Oak de o v d g e info
en. Elmwel er per n u m m r
mn, akties, nieuwe pubhka

Wij hopen, dat het Vakblad voor Nldisho~dJE~nde
oak in de toekernst die rsl k m
vervullen, en wensen de nieuwe sedaktk daarbij \reel wijsheld en sterkte toe,
J o d van den Ber
In dit nummer

(een verplmghuis) uit, hoe met behulp van kwalitatief onderzwk informatie over het
leven in zo'n huishouden vergaard kan worden, en hoe met behulp van die informatie
geprobeerd kan worden de participatie van betrokkenen en de besluitvorming te optimaliseren.
Op twee manieren aandacht voor kinderen: DaniCfEe Afdershoflbeschrijfi de bijdlrage
van twaalf- tot zeventien-jarige jongens en meisjes aan huishoudelijke aktiviteibn.
Ze doet dit aan de hand van tijdbestedingsonderzoek dat in 1980is uitgevoerd.
Hendry Sterenberg en Zna @sselink belichten omgekmrd de extra zorg die een geestelijk gehandikapt kind thuis met zich meebrengt. In het kader van hun studie huishoud-
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Sauter.
Op korte termijn zal door het bestuur van de Stichting Voorlichting Huishoudwetenschappen ook een nieuwe redaktie benoemd worden.
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