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Huis, Cultuur en Ontwikkelingis een boek waarin het huis in sociaal-cultureelperspectief centraal staat. Het boek is een bundeling van tien bijdragen die voor een
deel zijn voorgedragen door de auteurs op een studiedag van de Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging.
Het is op zichzelf geen mooi boek met die grijze foto's en kinderlijke tekeningen,
maar het is een boeiende inleiding tot een cross-culturele en gekitegreerde socidwetenschappelijke benadering van het verschijnsel huis.
De inleiding is een uniek heldere uiteenzetting van het begrip 'woonstijl', uiteengelegd
naar drie aspecten: symboliek van het huis, waarden en normen die mensen toekennen aan een stijl en de sociale organisatie met betrekking tot de woning. Voor het
heel duieerst wordt vanuit het antropologische/sociologischeèn het a~chitectuufveld
delijk het concept 'huis' geproblematiseerd en van een dynamisch karakter-voorzien.
Het lijkt er op dat niet iedereen van te voren op de hoogte was van de algemene
noemer voor de dag en de bundel, zodat er ongelijksoortigelange en korte verhalen
zijn afgestoken: Deben met zijn beschrijvende Amsterdamscentrische sj.uk~iover
'Huisregels en woonbeschaving' is rijk aan details maar arm aan*(theoretisch)concepten in tegenstelling tot Prins' stuk over 'Huisvestingssysternen in Delhi; Cultuur
of Compromis? dat juist arm is aan details en Tijk aanhypothetisexqdeabstracties.
Voor huishoudkundigen is de bijdrage van Wuertz., 'Van Geranium-tobGqf6t&Ren
visuele antropologievan het wonen' een koekje van eigen.deeg. Zij g a a t h o p ~ d t
netjes en fatsoenlijk is. Schoo~linaken,afbakenen, modemiseren, beveiligen en Wreren zijn uiteenlopende manieren om een demarcatielp:tnssen heb:privé,émhet
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openbare domein te trekken.
Ik vind het een gemiste kans dat het boek wordt afgeslotenmet ?n opsommiad
artikel van sociaal-wetenschappelijkonckmek naar Bouwén en Wonenaon&&ñ
uitgebreide geannoteerde bibliograile. Dat is janyner*omdatliet de b ~ d etot.
l een
onmisbaar naslagwerk hd~gemaakt.Nu blijft het bij een kteressant'boek waarin
vertegenwoordigersvan een paar disciplines hun lichtlaten,schjjnenoyer bet huis.
Historici, die zich zeer uitvoerig met Bouwen eeWonen~bep&~uden:knjgeegeen
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