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G. W. LOCHER

HUIS, MACHT EN STAAT

1. Voor "de cultuurwetenschap is huis een begrip van centrale betekenis
maar het is nog weinig systematisch bestudeerd. Men kan spreken van
een 'fait social total' om de term van Marcel Mauss te gebruiken.
Daarmede bedoelde hij een cultuurverschijnsel, waarmee alle cultuur-
aspecten verbonden zijn. Huis behoort niet alleen tot de materiele
cultuur. Het kent of kende technische, sociale, economische, religieuze,
juridische, politieke en militaire aspecten. Het is een onderwerp uit de
psychologie, filosofie en literatuurwetenschap (Hist. Wb. Philos. 3,
1974; Bachelard 1967) en een bijzonder belangrijk thema voor de
wetenschap van de kunst. Afgezien van de architectuurkunst is er het
feit, dat een zeer groot deel van de beeldende kunst voor het huis werd
gemaakt; in het bijzonder voor de gemeenschapshuizen, van welke aard
die ook waren en zijn.

De betekenis van het huis en de daarmee verbonden of ervan afge-
leide begrippen is in de loop der tijden een wisselende geweest. In onze
moderne cultuur van de laatste eeuwen zien we in verschillende opzich-
ten een sterk teruglopen in waardering en gebruik van dit begrippen-
complex. De geschiedenis wordt steeds minder beschreven van het
gezichtspunt der machtige huizen uit. In brede kring denkt men heel
anders over huis, huisgezin en huwelijk dan vroeger het geval was.
Onder het woord huis staat in de grote algemene encyclopedieen nau-
welijks iets vermeld wat zou kunnen wijzen op een centraal historisch
begrip. Ze geven een korte omschrijving van huis als woning, enige
informatie soms over diverse typen van woning, en verwijzen meestal
naar begrippen als familie en geslacht of naar onderwerpen als dynastie
en Huis van afgevaardigden. Over de centrale betekenis van het huis
vindt men nog het meest in een werk als het uitgebreide Historisches
Worterbuch der Philosophic.

In de algemene sociologie neemt het begrip huis zeker geen belang-
rijke plaats in. Men behoeft daarvoor slechts een aantal sociologische
handboeken in te kijken. Opmerkelijke perspectieven voor cultuurso-
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ciologie en cultuurgeschiedenis biedt een studie van Elias, Die hofische
Gesellschaft, waarvan vooral het hoofdstuk 'Wohnstrukturen als An-
zeiger gesellschaftlicher Strukturen' stimulerend is voor verder onder-
zoek ten aanzien van de betekenis van het huis (Elias 1969). De be-
schouwingen van Max Weber over onderwerpen als 'Hausgemein-
schaft', 'Oikos', en 'Patrimonialstaat' blijven nog steeds belangrijk maar
zijn voor een deel duidelijk gedateerd (Weber 1922). Er bestaan thans
andere inzichten over verwantschapssystemen en samenleving dan in
zijn tijd het geval was. In de laatste jaren is ook een grote vooruitgang tot
stand gebracht in de bestudering van wat thans de vroege staat wordt
genoemd. In het bijzonder noem ik in dit verband de publicaties, die
verschenen van de hand van Claessen of onder zijn redactie. Daarin is
weinig vermeld over het begrip huis maar wel veel over macht en staat.
Met een aantal gezichtspunten en concliisies van die studies laat zich
mijn betoog over huis, macht en staat zeer wel combineren.

In de antropologie is er verspreid in publicaties tegenwoordig heel wat
te vinden over het huis maar systematisch zal men er in de gewone
handboeken en inleidingen weinig over aantreffen, in scherpe tegenstel-
ling tot onderwerpen als verwantschap en huwelijk. Vermoedelijk zal
hierin wel verandering komen nu een invloedrijk antropoloog als Levi-
Strauss sinds de laatste jaren zich met dit onderwerp intensief is gaan
bezig houden, vooral in wat hij 'societes a maisons' noemt (Levi-Strauss
1979, 1983, 1984). In de lezing over 'Histoire et ethnologie', die hij in
1983 aan de Sorbonne hield en daarna in het historisch tijdschrift
Annales publiceerde, begeeft hij zich ook op het traditionele terrein
van de historici. Daarbij voorspelt hij, dat een centraal thema van de
vroegere geschiedschrijving - het optreden en de functie der machtige
huizen - overgenomen zal worden door de antropologen nu de historici
tegenwoordig steeds meer van een andere vraagstelling en benaderings-
wijze uitgaan bij de behandeling van hun historische materie.

In de laatste jaren is er in Frankrijk en vele andere landen ook een
stijgende belangstelling bij antropologen voor de symbolische aspecten
van het huis, in het bijzonder voor de relatie van het huis met religieus
cosmologische voorstellingen. Dit alles hier te behandelen zou veel te
ver voeren. Ik zal enkele facetten belichten om het grote belang van het
onderwerp aan te tonen en doe dit in hoofdzaak van uit de relatie huis,
macht en staat. Daarbij stel ik met nadruk voorop, dat overeenkomsten
tussen culturen ten aanzien van het huis en zijn functie geenszins bete-
kenen, dat we ook overigens met overeenkomst in cultuur te maken
hebben.

2. Over de woningen in heel oude tijden van het menselijk bestaan is
uiteraard weinig bekend. Leroi-Gourhan schreef in zijn boek Milieu et
Techniques nog over die woningen: "Sur ces habitations, on ne sait rien;
il faut arriver jusqu'au neolithique pour trouver des traces de huttes dans
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le sol" (Leroi-Gourhan 1945: 255). Hij heeft het dan over verblijven in
de open lucht, niet over grotten. Sindsdien is, mede door Leroi-Gour-
han, onze kennis van de prehistoric zeer vooruit gegaan. Belangrijk is in
het Zuiden van Frankrijk, ter hoogte van Nice, de vondst geweest door
Henri de Lumley van sporen betreffende een tijdelijk kampement uit
een periode van enige honderdduizenden jaren geleden. Op de plaats
bevonden zich niet alleen stenen werktuigen maar ook aanwijzingen
omtrent woningen met haardvuren, waarbij de bewoners waarschijnlijk
sliepen. In zijn boek The Making of Mankind geeft Leakey in afbeelding
weer hoe zo'n woning er vermoedelijk heeft uitgezien: een simpele, met
stenen aan de basis versterkte, constructie van stokken, takken en
bladeren; in ieder geval meer een woning dan de windschermen, die ons
uit Centraal Australie - naast andere woningtypen - nog uit recente tijd
bekend zijn (Leakey 1981:124-5; Rapoport 1975:39).

Deze vondst in het Zuiden van Frankrijk brengt twee aspecten van de
woning naar voren. Ten eerste de afscherming en beschutting ten be-
hoeve van het slapen van de mens, de functie van legerstede; ten tweede
de onderbrenging en bescherming van het door de mensen gemaakte
vuur, de functie van haardstede. In de functie van legerstede kan men de
voortzetting van de natuur zien, in de functie van haardstede komt de
cultuur tot uitdrukking.

Dat de mens een afzonderlijke plaats onder de levende wezens in-
neemt, is een gedachte die bij vele volken wordt aangetroffen. Uit hun
tradities blijkt een besef van transformatie ten aanzien van het hebben
van werktuigen, het spreken van een taal, en het maken en gebruiken
van vuur. Vooral dit laatste heeft een diepe indruk op de mens gemaakt
en vele verhalen bestaan er over de wijze waarop de mensen aan het vuur
zijn gekomen. Meermalen gaat het dan over een mythische figuur, die de
trekken heeft van zowel een weldoener als een bedrieger; zoals we die
ook kennen in de Griekse traditie over Prometheus, die tegen de wil der
goden het vuur aan de mensen bezorgde. Herinneringen aan het haard-
vuur in de oude Romeinse rondhut leven waarschijnlijk nog voort in de
cultus rondom de gpdin Vesta, die in,het latere Rome een belangrijke
plaats heeft ingenomen in het staatsritueel.

Het zijn niet alleen de aspecten van verwarming, verlichting en be-
scherming door het vuur, die in de traditie op de voorgrond treden. De
omzetting door het vuur van het rauwe uit de natuur verkregen voedsel
heeft niet minder de aandacht getrokken. Dit aspect is vooral geac-
centueerd in het eerste deel van het grote werk Mythologiques van
Levi-Strauss, dat de titeldraagt van: Le cm et le cuit (1964).

Die vindplaats in het Zuiden van Frankrijk betrof een tijdelijke ver-
blijfplaats, waar men overigens regelmatig naar terugkeerde (zie ook
Phillips 1981:43). In de loop der geschiedenis droeg een zeer groot deel
van de woningen het karakter van een tijdelijke woning, hoezeer ze ook
verder uiteenliepen in materiaal, constructie, en vorm. Dit tijdelijk

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:32PM
via free access



Huis, Machten Staat 89

karakter hing samen met de voedselvoorziening. Gedurende het groot-
ste deel van de mensheidsgeschiedenis vond deze plaats door voedsel-
verzamelen, jacht en visserij. Slechts waar de natuur voorzag in een
constante aanwezigheid of toevoer van voedsel, kon men overgaan tot
nederzettingen van een meer permanent karakter. Dit was het geval bij
sommige Indianengroepen die vooral van de visvangst leefden aan de
Noordwestkust van Amerika. Ze hadden overigens behalve de vaste
woningen ook tijdelijke kampementen.

In het algemeen kan men wel zeggen, dat zowel in heel oude perioden
als in recente tijd bij samenlevingen van geringe omvang en zonder
kennis van landbouw en veeteelt de woningen klein waren en meestal
slechts uit een ruimte bestonden. De mogelijkheid voor het ontstaan van
omvangrijker samenlevingen en van permanente grotere woningen
werd teweeggebracht door de transformatie van de voedselvoorziening
in voedselproductie, de overgang naar landbouw en veeteelt. Die gro-
tere woningen konden bestemd zijn voor de collectiviteit - gemeen-
schapshuizen - maar ook een bezit worden van de leden van de boeren-
samenleving. Op zulk een meer permanente woning wordt veelal de
term huis toegepast.

Deze ingrijpende transformatie van het leven van de mens is het
gevolg van wat niet toevallig de domesticatie van dier en plant wordt
genoemd. Ze heeft een diepe invloed uitgeoefend op de traditie van vele
volken. Vooral blijkt dit uit de riten en cultus, die met deze traditie
samenhangen en het leven en doen van landbouwer en herder bege-
leiden. Opvallend is, dat de traditie van het oude Israel in het boek
Genesis deze transformatie zo essentieel beschouwt, dat ze de geschie-
denis van de mens op aarde laat beginnen met een herder en een
landbouwer die offers brengen.

3. De bijzondere betekenis, die men aan het huis hecht, komt in de
symboliek tot uitdrukking. We kennen uit de grote beschavingsgebieden
de heiligdommen, waarin de cosmos wordt uitgebeeld. Koepels die het
hemelgewelf of, zoals in India, de cosmische wereldberg weergeven;
torens die de verbinding tussen aarde en hemel uitdrukken; de ac-
centuering van de windstreken en vele andere elementen waardoor het
grote bouwwerk fungeert als een microcosmos, die de cosmos tegen-
woordig maakt. Verwaarlozing van het heiligdom en de cultus, die het
krachtcentrum ervan is, kan tot rampen leiden. In het oude Egypte
heerste deze voorstelling (de Buck 1950:96). Vandaar ook de centrale
rol, die de koning in de cultus vervulde. In de oude Chinese wereld-
beschouwing en religie treedt eveneens de koning op de voorgrond in
het ritueel, dat de wereldorde in stand moet houden. Daarom, zo schreef
Duyvendak, was het leven van de koning aan tal van taboebepalingen
onderworpen. Er zijn aanwijzingen, zo gaat hij verder, dat in voor-
historische tijden de koning afgezonderd woonde buiten de hoofdstad,

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:32PM
via free access



90 G.W.Locher

in een met stro gedekte groep gebouwen, naar de vorm der aarde
gebouwd in een vierkant, dat was gegroepeerd om een vertrek, waarin
de voorouder der dynastie werd vereerd. Zijn bestaan was het gehele
jaar door tot in bijzonderheden geregeld: de kamer waarin hij woonde,
de kleren die hij droeg, het voedsel dat hij at, wisselden naar gelang van
de seizoenen, die in een stelsel van correspondenties geacht werden
samen te hangen met de windstreken, de 'elementen', de kleuren, de
smaken . . In historische tijd woonde de koning weliswaar midden in de
hoofdstad, maar dit oude met stro gedekte paleis bleef toch de plaats
waar de koninklijke macht ten voile kon worden uitgeoefend. In deze
Heilige Hal werden nieuwe wetten afgekondigd en offers gebracht om
de juiste gang der wereld in orde te houden (Duyvendak 1950:424).

Uit deze passage is niet duidelijk of de oude primitievere woning in
het algemeen beschouwd zou kunnen zijn als een microcosmos en dit
dan later bij uitstek het geval zou zijn geweest met het huis van de vorst.
In ieder geval hebben antropologische onderzoekingen uit de laatste
decennia aangetoond, dat bij verschillende volken van kleinere omvang
wat woonplaatsen betreft niet alleen de gemeenschapshuizen maar ook
afzonderlijke woonhuizen in hun bouw, indeling en inrichting sterk
beinvloed zijn door een cosmologisch classificatiesysteem, dat aan het
denken en handelen van die volken ten grondslag ligt.

Zeer de aandacht heeft hierbij getrokken de omvangrijke studie van
Lebeuf - L'habitation des Fall, montagnards du Cameroun septentrio-
nal—over de, in gehuchten bij elkaar staande, woningen van een gierst
verbouwende bevolking, waarin geen centraal politiek gezag bestond
noch een scherp rivaliserend onderscheid in rangen en standen. Uit-
voerig toont hij aan hoezeer huis en huisraad als microcosmos corres-
ponderen met de mythe, het universum en categorieen als de 'mens'.
Treffend is vooral de symbolische vereniging van mannelijk en vrouwe-
Hjk door het huis als geheel en in zijn onderdelen. Het is duidelijk een
twee-eenheid waarvan het hoofd het huis kan vertegenwoordigen als
maatschappelijk lichaam, om een term uit onze eigen cultuur te ge-
bruiken. Intelligente studies over het woonhuis bij de Atoni, een boe-
renbevolking in het binnenland van West Timor, toonden aan dat ook
hier het huis als een microcosmos beschouwd wordt en onderdelen ervan
met delen van het menselijk lichaam corresponderen (Cunningham
1964, Schulte Nordholt 1971,1980). Wat Oost Indonesie betreft, waar-
toe Timor behoort, zijn er talrijke studien gevolgd over de symbolische
betekenis van het huis en tevens over het belang van het huis als sociale
categorie (Barraud 1979, Fox 1980, Teljeur 1985). Diverse studies over
het huis in andere delen van Indonesie en in andere delen van de wereld
zouden in dit verband nog te noemen zijn.

4. Veel wijst er op, dat het onderwerp huis in de toekomst intensief zal
worden bestudeerd, in het bijzonder het sociale en politieke aspect
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ervan. Het gaat dan om een systematische bestudering van een ver-
schijnsel, dat ons in verschillende opzichten wel bekend is maar waarvan
we ons weinig bewust zijn.

In verschillende culturen treffen we het huis aan als sociale of soci-
aalpolitieke categoric In het oude Israel ontmoeten we het huis van
David voor het koningsgeslacht van David, het huis van Juda voor de
stam van Juda, en het huis Israels voor het volk Israel. In het oude
Egypte stond het Grote Huis centraal - in Hebreeuwse vorm Pharaoh
genoemd — als aanduiding eerst van het paleis van de koning, daarna van
het hele hof en tenslotte van de koning zelf.

De Irokese Indianen waren indertijd verenigd in een stammenfede-
ratie, door hen met een term aangeduid die 'People of the Longhouse'
betekende. Het langhuis was de gebruikelijke woning van deze Indi-
anen, waarin een aantal matrilineaal met elkaar verwante gezinnen
samenwoonden. Een lange gang liep door het midden van het huis met
daarin een reeks vuren, waaromheen de individuele gezinnen verbleven
in nauwelijks van elkaar gescheiden woonruimten. Van de vijf oorspron-
kelijke stammen golden de Mohawk als de bewakers van de deur in het
Oosten, de Seneca van de deur in het Westen, terwijl de Onondaga tot
taak hadden het vuur in het centrum van het langhuis te bewaken. In de
voorstelling van deze Indianen strekte zich het huis ruimtelijk uit over
het hele gebied, waarin de Mohawk in het Oosten, de Seneca in het
Westen, en de Onondaga in het midden woonden.

In het algemeen kan men zeggen, dat het huis zich ook in de tijd
uitstrekt. Tot de samenleving behoort wezenlijk het voorgeslacht, dat in
het huis wordt voortgezet, herdacht en eventueel vereerd. Wij kennen in
de geschiedenis van onze cultuur de aanzienlijke huizen, waarin zich de
'Ahnengalerie' bevindt, de grote zaal met familieportretten. In andere
culturen vinden we binnen en buiten aan het huis voorstellingen aange-
bracht, die als een soort emblemen de oorsprong en de geschiedenis van
de betrokken groep aanduiden. In dit opzicht zijn vooral de permanente
huizen van de reeds genoemde Indianen van Noordwest Amerika be-
kend geworden met hun z.g. totempalen aan het huis of los daarvan
staande en met geschilderde figuren op de voorkant van het huis. Het
gaat daarbij niet alleen om emblemen, die uit de oertijd zouden stammen
en binnen de groep overgeerfd zouden zijn, maar ook om emblemen, die
verworven waren door huwelijksverbintenissen, door oorlog of door het
in de antropologie zo bekend geworden instituut van potlatch, dat in
latere tijd ten dele de oorlog verving. Die emblemen hebben een reli-
gieuze maar vooral ook een sociaal-politieke betekenis. Ze waren een
aanduiding van de positie, die de bewoners van het huis innamen in deze
samenleving van vele rangen en standen, waarin ook slavernij aanwezig
was. Meermalen zijn deze emblemen vergeleken met de blazoenen in
onze Middeleeuwen, zoals we die onder andere op wapenschilden aan-
treffen. In de laatste decennia wordt een deel van deze kunst dan ook
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heraldische kunst genoemd. Men spreekt zelfs van heraldieke gezichts-
beschildering bij deze volken (Brasser 1964:166).

In de Middeleeuwen behoort de heraldiek bij de aanzienlijke huizen.
Volgens Levi-Strauss is dit ook het geval bij de hierboven genoemde
Indianen, in het bijzonder bij de Kwakiutl. De rivaliserende groepen, die
daar om belangrijke posities streden, noemt hij 'huizen' in zijn publi-
caties van de laatste jaren. Ze traden op bij de huwelijkssluiting, die in de
meeste van de ons bekende samenlevingen allesbehalve een individuele
aangelegenheid was. Door die huwelijken probeerden de huizen belang-
rijke goederen van materiele en immateriele aard te verwerven; onder
de laatste vielen onder andere het recht om bepaalde emblemen te tonen
en daarbij behorende posities in te nemen.

Deze groepen werden door de Indianen zelf niet met huizen aange-
duid; maar elders komt dit meermalen voor met groepen, die het huwe-
lijk in hun samenlevingen regelen. Onder de Irokezen gebeurde het door
de erbij betrokken langhuizen. En bij de huwelijkssluiting in vele gebie-
den van Oost Indonesie' trad en treedt de groep op de voorgrond, die
daar genoemd wordt met de inheemse term voor huis (Fox 1980:1-18 en
327-333). Opvallend is, dat die groep in het ene gebied van Oost
Indonesie matrilineaal, in een naburig gebied patrilineaal is en in een
ander gebied met beide kanten rekening houdt.

Vroeger werd dit verklaard als resultaat van verschillende evolutie-
fazen of uit historische diffusie van respectievelijk als matrilineaal, patri-
lineaal en bilateraal getypeerde culturen. Tegenwoordig gaan heel wat
antropologen uit van een grondstructuur, die potentieel zich op verschil-
lende wijze kan manifesteren. Ik wees daar al op in mijn voorwoord bij
de Engelse vertaling van de dissertatie van Van Wouden, Types of social
structure in Eastern Indonesia (p. X). Voor deze hele problematiek in
verbarid met ons ondenverp lijkt mij de formulering het meest vrucht-
baar, die de Josselin de Jong over familie en verwantschap geeft in zijn
publicatie Contactder Continenten {1969:38-9). Hij hanteert daarbij het
in de antropologie bekende onderscheid tussen conjugale en con-
sanguine familie en zegt dan, dat elke samenleving ter wereld de familie
kent, maar dat die families zich aftekenen op een soort spectrum, gaand
tussen de pool van het conjugale naar de pool van het consanguine. De
meeste stelsels liggen volgens hem ergens in het midden, zij tonen zowel
conjugale als consanguine trekken, hebben te maken met het gezin
zowel als met de grotere groep verwanten, hoe die verder ook getraceerd
worden. Ons westers type staat wel heel dicht bij de conjugale pool
(vooral in de laatste eeuwen), andere culturen kennen weereen familie-
stelsel, dat extreem dicht bij de consanguine pool staat. Hiervan uit-
gaand, kan het ons niet meer vreemd voorkomen dat er ook stelsels
bestaan, waarin de afstammingstracering wisselt en er zowel tendenties
bestaan naar exogamie als naar endogamie. Dat is nu juist wat we bij de
Kwakiutl aantreffen en naar het zich laat aanzien ook in verschillende
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andere culturen. Vaktechnisch noemt men dit bij de Kwakiutl een:
"ambilineal corporate descent group, membership being acquired
through either or both parents and traced back ambilaterally through
successive generations to the mythical or real ancestor . . ." (Rohner
1970:83; c.f. Goldman 1975:37). De tracering kan dus wisselend ge-
schieden, al naar het onder omstandigheden het beste uitkomt, zoals
Levi-Strauss accentueert. Dat geldt ook voor de tendentie om buiten de
groep te trouwen zowel als voor die om binnen de groep een vrouw te
verwerven, al naar het belang om goederen en waarden te verkrijgen of
te behouden. Bij deze Indianen was een proces van cumulatie aan de
gang, dat in tegenstelling staat tot het in vele andere samenlevingen
aangetroffen systeem van geregelde connubia, waardoor de goederen
een bepaalde richting en spreiding volgen.

Het verwerven van status via huwelijk kan zulk een formed instituut
worden, dat schijnhuwelijken plaats vinden. Denk maar bij ons aan de
schijnhuwelijken in de laatste tijd, waardoor buitenlandse vrouwen de
status van het Nederlanderschap ontvangen. Onder de Noordwest Indi-
anen kwam het voor, dat een man toetreding zocht tot een aanzienlijk
huis en bij het niet aanwezig zijn van een daartoe geeigende huwelijks-
candidate formed trouwde met een zoon of met een lichaamsdeel van
het hoofd des huizes. Levi-Strauss haalt in dit verband uit het vroegere
Frankrijk aan wat een toekomstig schoonzoon zei tot het hoofd van een
aanzienlijk huis: "Ce n'est pas votre fille que j'epouse, Monsieur, c'est
vous-meme et votre maison" (Levi-Strauss 1983:1212).

5. In de geschiedenis van Europa nemen het begrip huis en daarmee
yerwante of daarvan afgeleide begrippen een zeer belangrijke plaats in.
Dat geldt voor de religie, die met haar godshuizen het beeld van de
woonplaatsen domineert. Het gaat ook op voor de sociale, economische
en politieke sfeer. De versterkte landhuizen, burchten, paleizen, en
aparte regeringsgebouwen zijn daar een teken van. Onder de met huis
verwante begrippen denk ik in het bijzonder aan dat van 'hof. Het
woord heeft een spreiding aan betekenissen, die loopt van omheinde
ruimte, erf met woningen, tot aan het huis van de vorst en zijn huis-
houding benevens de functies die daartoe behoren.

Meermalen wordt gewezen op de positie van de grotere landelijke
woning en haar bewoners in dit hele complex van voorstellingen rond-
om het huis. Zeker was die van groot belang in de antieke wereld, waar-
in stad en omliggend land een eenheid vormden, die pas in de late
keizertijd van Rome uiteenviel, zoals Pleket met nadruk opmerkt
(Pleket e.a. 1983:32). In de archaische periode van Griekenland (800-
500 v. Chr.) en in de grotendeels daarmee samenvallende koningstijd
van Rome treffen we de 'extended family' aan: man en vrouw, kinderen
en kleinkinderen, enige vrije personen, b.v. kleine boeren, die zich
onder bescherming van het hoofd des huizes hadden gesteld, en enkele
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slaven.1 In Griekenland wordt deze kleinste eenheid op sociaal-politiek
gebied 'oikos' (huis) genoemd, in Rome 'familia'. Het hoofd van de
familia, de pater familias, heeft de titel van 'dominus' (heer des huizes).
Er was een hierarchische inslag in deze oikos en familia; in het woord
familia ligt ook de betekenis van dienstbaarheid. De pater familias had
in Rome een vrijwel onbeperkte macht over de andere leden van de
familia, inclusief het recht over leven en dood. Tegen deze hierarchische
achtergrond is het begrijpelijk, dat de eerste keizers weigerden om de
titel 'dominus' te voeren, mede gelet op het recent republikeins verleden
met zijn verzet tegen de almachtige alleenheerser. In Griekenland werd
de hierarchische structuur van de oikos in de meer democratische pe-
riode eveneens vaak afgewezen als een sfeer, waarin vrije burgers onder
elkaar geen politiek konden bedrijven als onder gelijken (Humphreys
1978:201). Het is niet duidelijk hoe de 'extended family' zich verhield
tot de bloedverwante afstammingsgroepen als in Griekenland de 'genos'
en in Rome de 'gens' en hoe de relatie was tot de grotere militaire
groeperingen. Maar zeker is, dat oikos en familia vrij autonome een-
heden vormden, die hun 'huishouden' naar alle aspecten zoveel mogelijk
regelden: sociaal, economisch, juridisch, verdedigend. Het Griekse
'oikonomia', huishoudkunde - dat zich uitstrekte tot de staat-
huishoudkunde toe - laat nog deze omvattendheid zien. Het impliceert
naast verdeling en beheer ook bestuur en leiding. Het is dus zeer ver-
schillend van wat wij, vooral sedert de achttiende eeuw, onder economie
verstaan.

Dat blijkt vooral wanneer wij niet alleen de voorstelling tegenkomen
van het Vaderhuis in de Hemel maar ook het begrip 'oikonomia' in de
christelijke theologie, in de zin van heilsorde en goddelijk bestel naast
andere betekenissen (Hist. Wb. Philos. 6,1984). Otto Brunner vermeldt
hoe in de z.g. Hausvaterliteratur van de zeventiende eeuw nog over God
gezegd wordt dat hij: "der menschliebende, himmlische Hausherr sei,
der nicht ablasst, die grosse Weltoeconomiam noch immerdar zu bestel-
len und zu regieren" (Brunner 1968:126). In de Middeleeuwen heerst
zeer sterk de opvatting dat de kerk en haar leiding dit bestel hier op
aarde heeft te dienen en zich derhalve ook intensief met de aardse
samenleving heeft in te laten. Dit blijkt uit de activiteit van Paus en
bisschoppen en — niet te vergeten — van een aantal grote kloosters, die

1 De vrije personen, die zich onder bescherming stelden van een heer' des huizes als
patroon, vielen in Rome onder het begrip clienten. De verhouding tussen beschermheer
(patroon) en beschermeling was er een van wederzijdse bijstand en had het karakter van
een vertrouwensrelatie, aangeduid met de term fides. Later werd deze relatie het model
voor de betrekkingen die Rome met afhankelijke staten zou onderhouden (Pleket e.a.
1983:78-80). Zo'n combinatie van een asymmetrische relatie met reciprociteit, tegen-
woordig omschreven als patroon-client verhouding of als patronage, komt in vele
culturen en samenlevingen voor en ontvangt dan ook steeds meer aandacht in studien
als de culturele antropologie en politicologie (Breman e.a.'1969; Wolf 1966).
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gedurende verscheidene eeuwen zo'n dominerende plaats in de samen-
leving innamen, in het bijzonder als grootgrondbezitters. '

De kerk vervult ook een belangrijke functie bij het legitimeren van
het wereldlijk gezag. Daarom streven grote adellijke huizen en rege-
ringshuizen naar beslissende invloed op de bezetting van de hoge amb-
ten in de kerk; het liefst door personen uit eigen kring - maar dat werd
later bemoeilijkt toen daarvoor veel hogere eisen aan de opleiding en
studie gesteld gingen worden.

In de Middeleeuwen hebben we naast de grote invloed van de kerk
ook een doorwerken van de tradities en de praktijk van de antieke
wereld, ten dele via de kerk. Met de praktijk van de antieke wereld
kwam de oudgermaanse cultuur op verschillende manieren in contact;
een acculturatieproces waarover de meningen nogal uiteenlopen, vooral
ook wegens een verschil van interpretatie van het begrip volksverhui-
zingen. Ging het hier om een massaal gebeuren of betrof het slechts
kleinere groepen, die zich binnen het Romeinse rijk vestigden? Dit is
van belang voor het probleem van de effectieven en van het voortleven
van de Romeinse beschaving (Jansen 1978:37). Bij die onzekerheid
behoort ook de vraag hoe de oudgermaanse samenleving er oorspronke-
lijk heeft uitgezien. Was het een egalitair georganiseerde van in hoofd-
zaak gelijke vrije Germanen of hadden we reeds te doen - tenminste wat
een deel van de Germaanse volken aangaat - met een duidelijk hier-
archische inslag en hoever ging die? Daarover lopen de meningen van de
historici, ook in Duitsland, uiteen. Maar bij verschillende historici
bestaat er een sterke tendentie om in deze oudgermaanse samenleving
reeds een belangrijke rol toe te kennen aan de grotere versterkte lande-
lijke woning en de sociale eenheid die daarbij behoort. De samenleving
kende de 'Sippe' als afstammingsgroep en het instituut van de 'Gefolg-
schaft'. Schlesinger omschreef deze laatste als: "ein Verhaltnis zwischen
Herrn und Mann, das freiwillig eingegangen wird, auf Treue gegriindet
ist und den Mann zu Rat und (kriegerischer) Hilfe, den Herrn zu Schutz
und 'Milde' verpflichtet" (Schlesinger 1964:147). Dit betrof dan een
Germaan van aanzienlijke afkomst en positie om wie zich het gevolg
schaarde, zij het niet in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, die de vrije
Germaan niet kende. Men trad tot het huis van de edelman toe en werd
tafelgenoot. Welnu, een combinatie van afstammingsgroep en aanslui-
ting bij een huis om bescherming zou reeds in vroege tijden ook geleid
hebben tot een 'grossbauerliches Gefolgschaftswesen'. Dit grotere boe-
renhuis omvatte niet alleen gezin, familiegenoten, personeel en slaven
maar ook hen, die als vrijen zich hadden aangesloten. In verschillende
opzichten doet dit instituut denken aan de 'extended family', die we in
het oude Griekenland en Rome ontmoet hebben.

Verschillende hoge titels in de Middeleeuwen weerspiegelen nog
functies uit lagere regionen; zoals maarschalk, een titel die oorspron-
kelijk paardeknecht betekende en via de hoffunctie van opperstalmees-
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ter een centrale positie in het leger ging aanduiden. In het Frankische
hof der Merovingische koningen ontwikkelt zich de functie van hof-
meier, majordomus, die de leiding van de koninklijke huishouding had,
tot een soort eerste ministerschap. Uit een geslacht van deze hofmeiers,
dat grote bezittingen had aan de boven- en middenloop van de Maas,
kwam Karel de Grote voort. Zijn vader Pippijn de Korte zette de
Merovingische koning af, Het zich door de edelen tot koning kiezen en
werd daarna met machtiging van de Paus tot koning gezalfd.

Een groot deel van de Europese geschiedenis werd beheerst door de
strijd van de adellijke huizen om hun macht uit te breiden. Daarbij
speelde het sluiten van voordelige huwelijksverbintenissen geen geringe
rol, zowel door wat men direct verkreeg bij de huwelijkssluiting als de
rechten die men er door verwierf op belangrijke posities voor de na-
komelingen. Meer en meer blijkt hoe relaties via de vrouwelijke lijn
daarbij vangrotebetekeniskondenzijn.

De strijd ging niet alleen om uitbreiding van macht maar vaak ook om
behoud van macht. Daarbij richtte men zich tegen rivaliserende huizen
maar vooral ook tegen de vorsten. Die poogden om direct met hun
bestuursapparaat tot het volk in land en stad door te dringen. Vandaar
dat men in een Duits handboek kan lezen: "Das Widerspiel von Konig
und Adel macht den wesentlichen Teil der mittelalterliche Geschichte
der germanisch-romischen Volker aus" (Gebhardt 1970:711).

In zijn Geschiedenis van het Nederlandsche Volk schreef P. J. Blok
hoe eentonig het werd om steeds te schrijven over: rooftochten, veld-
slagen, zeegevechten, kruistochten, tournooien, waarna hij verder ging:
huwelijken, overgang door erfenis van het ene huis op het andere,
waarvan de politieke geschiedenis onzer landen in de 12de en 13de eeuw
— ja, nog langer dan twee eeuwen later - gewaagt. Daarna wijst Blok er
op, dat geen enkel der Nederlandse gewesten er aan ontkwam en dat het
leven van het gewone volk in de stad en op het land er voor een
belangrijk deel door werd bepaald (Blok 1923 dl. 1:192).

De kroniekschrijvers zelf, uit de door Blok genoemde periode, schen-
ken grote aandacht aan die huwelijken en overervingen van het ene huis
op het andere. Nog vrij kort geleden werden ook de schoolboeken er
door beheerst. Men moest niet alleen de overerving leren van het
Hollandse Huis naar het Henegouwse naar het Bourgondische en ten-
slotte naar het Oostenrijkse Huis maar ook de namen van de afzonder-
lijke regeerders, zoals alle graven en gravinnen, in het bijzonder die van
het Hollandse Huis.

Een van hen, Floris V, is een bijzonder goed voorbeeld van het
ambitieuze streven van een middeleeuws huis en de readies die daarvan
het gevolg zijn. 'Een vorst als Floris', luidt de titel van een sympo-
siumbijdrage, die Hugenholtz (1979) gaf over deze figuur, een speler
van het politieke spel bij uitstek aan het eind van de dertiende eeuw.
Floris verkrijgt steun bij het volk ('der keerlen god') maar voert tevens
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een beleid ten behoeve van het eigen huis, dat niet in het minst rekent
met de belangen van de bevolking. Hij heeft een invloedrijke positie al -
zijn kinderen blijken geschikte huwelijkspartners vopr de kinderen van
de koning van Engeland - maar hij beoogt veel meer. Zo hoopt hij
koning van Schotland te worden - Floris III was in 1162 getrouwd met
Ada van Schotland - en daarvoor steun te krijgen van de Engelse
koning. Maar deze werkt hem tegen, waarna hij zich richt op Frankrijk,
de grote rivaal in die tijd van Engeland. Dit wordt een factor van belang
in het complot om hem uit te schakelen door ontvoering; wat tenslotte
uitloopt op zijn vermoording door de edelen, wier positie hij mede had
helpen terugdringen.

Over dit alles zijn gegeyens uit diverse bronnen bekend. We weten in
het algemeen echter weinig over het leven en de denkwereld van het
gewone volk. Speelde daarin ook het begrip huis een rol van betekenis?
Als normatieve traditie gold, dat het huis een beschermde instelling is,
waarin huisvrede heerst, die niet dan onder zeer bijzondere omstandig-
heden mocht verbroken worden. Dat betrof ook de boer: "auch der
Bauer soil in seinem Haus "so sicher sein wie der Herzog in seiner Burg",
wie bauerliche Dorfrechte sagen" (Brunner 1968:108).

Ook binnen de hierarchie van de aanzienlijke huizen in de samen-
leving werd door de onderliggende huizen de opvatting zeer hoog ge-
houden, dat ze een bepaalde autonomie en eigen rechtsbevoegdheid
hadden. Het huis betekende niet alleen een verbondenheid door af-
stamming en huwelijk en het uitoefenen van een zekere macht; maar
vooral ook een afscherming tegen een bovenliggende of naar centra-
lisering stevende macht, die daarop inbreuk trachtte te maken.

Op deze structuur is wat het lage niveau betreft een verrassend licht
geworpen door Le Roy Ladurie in zijn beschrijving van het dorpje
Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeen omstreeks de tijd van
Floris V, eind dertiende en begin veertiende eeuw. Hij geeft weer
hoezeer de gedachtenwereld van een groot deel der bevolking draaide
om de 'ostal', in de Inquisitierapporten vertaald als 'domus', een niet te
scheiden dubbele betekenis van huis en familie. Deze huizen vormden
een afscherming tegen de buitenwereld en impliceerden een sterke
verbondenheid met het voorgeslacht. Nagels en haren van overleden
familiehoofden werden in het huis bewaard en vormden er een eenheid
mee als de relieken van een heilige met het heiligdom waarin ze rusten.
Onder leiding van het hoofd des huizes fungeerde het huis als een
autonome eenheid, die er op uit was zoveel mogelijk de zaken en
belangen binnenshuis te houden. Daarom konden ze ook goed dienen
als bolwerken van de Kathaarse godsdienststroming, die door de kerk
als ketterij werd beschouwd. Tegen de harde ingreep van de Inquisitie
waren ze echter niet bestand.

6. Ook bij de ontwikkeling van de moderne staat wordt van boven af
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ingegrepen in de autonome sfeer van rechten en vrijheden. Een vorst die
'primus inter pares' was trachtte door vergroting van de 'Hausmacht'
zijn positie tegenover de anderen te versterken. Bij de ontwikkeling naar
de moderne staat toe was het streven gericht op vergroting van de
invloedssfeer van centraal bestuur en rechtspraak ten aanzien van de
hele bevolking en het verkrijgen van vaste inkomsten. Daartoe was de
medewerking nodig van personen die geacht werden belangrijke delen
van de samenleving te vertegenwoordigen. In Engeland treffen we ze
aan hvde 'House of Lords' en 'House of Commons'. In de Nederlandse
geschiedenis kennen we de Staten-Generaal. Die standenvertegen-
woordiging is vaak niet zozeer uit op uitbreiding van medezeggenschap
in de staat als wel op behoud van oude rechten en vrijheden en het
verwerven van nieuwe privileges.

In dit perspectief kunnen we ook voor een deel het zware conflict zien
tussen de Staten-Generaal en Philips II en de rol van het Huis van
Oranje in het verdere verloop. In de huwelijkskeuzen van Willem van
Oranje ten einde steun voor de strijd te verkrijgen - in het bijzonder zijn
huwelijk met Anna van Saksen - zien we de voortzetting van het hier-
voor geschetste politieke beleid, evenals in de pdgingen aan het begin
van de Tachtigjarige Oorlog om zich te stellen onder de bescherming van
andere vorsten, .zoals die van Frankrijk en Engeland. Later werd de
officiele opvatting dat sinds 800 de Staten van Holland al souverein
waren geweest en slechts hun macht aan de graven van Holland hadden
gedelegeerd; een standpunt dat ook door Hugo de Groot verdedigd
werd om de onafhankelijkheid van de Republiek tegenover de Groot-
machten te accentueren. De historicus Riiter wees daar op in zijn Leidse
oratie over Verleden en toekomst als bron van politieke inspiratie (zie
Locher 1978:173-4).

In de periode gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de
nieuwe tijd verzwakt de adel in diverse landen door onderlinge oor-
logen,- zijn de steden in opkomst als een machtsfactor en vindt de groei
van het moderne staatsapparaat plaats. Dan zien we in de zeventiende
eeuw het machtige rijk van Lodewijk XIV een concentratiepunt hebben
in het hof van Versailles. Bewust wordt er van dit centrum uit naar
gestreefd om de machtsposities van Frankrijk binnen dit grote hof
aanwezig te laten zijn en ze te beheersen. Hoezeer in deze 'hofische
Gesellschaft' het particuliere en politieke leven verstrengeld waren, is
aan een ieder bekend die uit de vroegere schoolboeken de namen moest
leren van de maitresses van Lodewijk XIV en Lodewijk XV, Madame de
Maintenon en Madame de Pompadour, als factoren van politiek belang.

Een grote verandering vindt plaats in de achttiende eeuw, uitlopend
op de Franse revolutie. Werd vroeger de natie beschouwd als in essentie
te bestaan uit de eerste twee standen met de vorst als hoofd, thans
verklaart zich de derde stand tot natie. Zoals Sieves zei, moet de adel
weer teruggejaagd worden in de bossen waaruit ze indertijd als ver-
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overaar gekomen was en het volk had onderworpen (cf. Kroeschell
1968:46). Over de terugslag ten dele onder Napoleon en wat verder
volgde, zullen we hier niet liitweiden. We volstaan met enkele opmer-
kingen.

In de landen waar het koningschap niet verdween en constitutioneel
werd, kreeg het meer en meer een symboolfunctie. Het waren de huizen
(of kamers) van volksvertegenwoordigers die steeds sterker op de voor-
grond kwamen en bepalende invloed verwierven op de samenstelling en
activiteit van de regering. De positie van het koningshuis in het nieuwe
bestel werd geen gemakkelijke, zoals bleek wanneer er kwesties kwa-
men over huwelijkssluiting en gelduitkeringen. De beperking van de
individuele vrijheid bij vorstenhuwelijken wordt tegenwoordig als een
anomalie beschouwd door velen, die in hun eigen omgeving de bepaling
of sterke beinvloeding van de huwelijkskeuze van hun kinderen af-
wijzen. Dan hebben we het nog niet eens over de emancipatie van de
vrouw of over de individualisering van de samenleving die zo ver gaat,
dat huwelijk en duurzaam huisgezin in een reeds wijde kring als ver-
ouderde en geleidelijk verdwijnende instellingen beschouwd gaan wor-
den; terwijl er tevens een tendentie is om de identificering van de
persoon niet op naam maar onder een nummer te doen geschieden.

De terminologie van huis voor sociaal-politieke grootheden wordt,
afgezien van termen voor de volksvertegenwoordiging, nog wel los
gebruikt als we het hebben over de betrekkingen tussen het Kremlin en
het Witte Huis. Over een verbintenis tussen beide huizen door een
huwelijk zal dan ook niemand een ogenblik denken. Bij die oude ge-
dachtenwereld komen we dichter als we in de geschiedenis van het
moderne Amerika zien hoe de grote families alias huizen van geldmag-
naten zich door huwelijk met elkaar verbonden en een gevolgschap
kenden van kleinere kapitaalbezitters. In zijn Mensch en Menigte in
Amerika wees Huizinga er indertijd op, dat men vroeger sprak van
'Rockefeller men' en 'Morgan men' als waren het feodale verhoudingen
van leenheer en leenman (Huizinga 1950 V:311-2). Maar de ideele kern
van de feodaliteit ontbrak volgens hem: de trouw van de man aan de
heer en de zorg van de heer voor de man. Dat vinden we eerder terug bij
grote ondernemershuizen, zoals Mitsubishi, in Japan, een land dat in zijn
verleden eveneens de onderlinge strijd gekend heeft van machtige adels-
huizen en de problematiek van de plurale en centrale politieke macht.

Duidelijk is in elk geval, dat we ons onderwerp: huis, macht en staat
niet kunnen benaderen met onze opvattingen uit de negentiende en
twintigste eeuw over huisgezin en staat. Volgens Huizinga moeten we in
de geschiedenis niet alleen naar het gelijksoortige zoeken, dat aan onze
eigen verhoudingen beantwoordt maar evengoed naar de tegenstelling,
het geheel vreemde. Juist uit die spanning van het begrip tussen twee
uiteenstaande polen wordt het historisch verstaan geboren. Daarom
hechtte hij ook veel waarde aan de inzichten van de antropologie voor
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het historisch en cultuurwetenschappelijk denken (zie Locher 1978:23).
In die zin zou ik mijn bijdrage aan ons onderwerp ook beschouwd willen
zien; al bleek misschien dat wat eerst vreemd en veraf leek te zijn toch
dichter bij ons staat dan we dachten.
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