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LEVENSBERICHT 
VAN 

HENRI PIRENNE 

(23 December 1862-24 October 1935) 

Op den 24sten October 1935 overleed te Uccle, bij Brussel, ons 
buitenlandsch lid Henri Pirenne, in den ouderdom van bijna 
73 jaar. 

In hem ontviel aan België een geschiedschrijver, die aan zijn 

volk het schoonste geschenk heeft nagelaten, dat een historicus 
vermag te geven: een volledige, aan de hoogste eischen van weten
schap en kunst beantwoordende, nationale geschiedenis. Gedurende 
35 jaren heeft hij zich aan deze taak gewijd: het eerste deel van de 
Histoire de Belgique verscheen in 1900, het zevende en laatste in 
1932. 

De leidende gedachte van dit werk is: het Belgische volk, 
geopend voor Romaansche en Germaansche invloeden, heeft 
beschavingselementen van Fransche en Duitsche herkomst in zich 
opgenomen; zijne cultuur heeft daardoor trekken gemeen met die 
van beide volken en vertoont toch een eigen wezen; zijne bestem
ming is: ontvankelijk te blijven voor deze bevruchting en tevens 
zijn individualiteit te versterken. 

Zoo iemand, dan was Pirenne, zelf een mengsel van Fransche en 
Duitsche beschaving, de man om zulk een conceptie op te vatten en 
er gestalte aan te geven. Een Waal van geboorte, uit Verviers, 
studeerde hij te Luik, waar Godefroy Kurth, te Gent, waar Paul 
Fredericq zijn leermeesters waren, en zette zijne studie voort te 
Parijs en te Berlijn, waar Bresslau zijn leidsman werd op het gebied 
van "Verfassungsgeschichte" en diplomatiek. Aan het Duitsche 
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studentenleven nam hij met opgewektheid deel; onder de Duitsche 
geleerden, zooals bleek bij de viering van zijn 25- jarig professoraat 
te Gent, telde hij later vele vrienden en bewonderaars. 

Hij sprak even gemakkelijk Duitsch als Fransch. Aan de Duitsche 

school ontleende hij de streng wetenschappelijke methode van 
bronnenonderzoek; met de Fransche had hij gemeen: een klaren, 
rappen stijl. een kunstzinnige synthese. 

Een kunstzinnige synthese: want zijner was de gave, in de veel
vuldigheid der verschijnselen de machtige, eeuwenlang werkzame 

oorzaken te onderkennen, van de bizondere feiten de algemeenheid 
der toestanden af te lezen, van de aan de oppervlakte zichtbare 
veranderingen in staatsvorm en politiek door te dringen tot de 
dieper liggende wijzigingen in het samenstel der maatschappij. 

Daar hij zich, voordat het eerste deel van zijne "Histoire de 
Belgique" verscheen, hoofdzakelijk had bezig gehouden met studiën 
over de politieke en economische geschiedenis van de Zuidelijke 
Nederlanden in de middeleeuwen - ik zal u de opsomming daar
van besparen - verwonderde het niemand, dat de beide eerste 
deelen van zijn geschiedwerk een meesterschap over deze stof ver
rieden, maar tevens bleek er uit, hoezeer zijn oog geopend was voor 
andere manifestaties van geestelijke activiteit. De beide volgende 
deel en, die de 16de en 17 de eeuw bestreken, tot dusverre niet het 
terrein van zijne speciale studie, deden voor de vorige niet onder; 
integendeel, tot de mooiste gedeelten van zijn werk behooren m.i. 
de hoofdstukken over de politieke, economische, sociale en cultu
reele toestanden in de Nederlanden in de 16de eeuw, en zijne ge

schiedenis van den opstand. Hij beziet dien opstand uit het centrale 
gezichtspunt, dat in Brussel lag; voor hem is de geschiedenis van 
dien tijd de strijd, de onafwendbare botsing tusschen twee machten: 
l'état espagnol en l'état bourguignon; lang voordat anderen dit al 
te schel belichtten, heeft hij als het dramatische in Oranje's leven 
gezien: het falen van zijne poging om de aan alle Nederlandsche 
gewesten gemeene, nationale zaak te doen zegevieren. 

In 1916, tijdens de bezetting van België door de Duitschers, werd 
hij, omdat hij weigerde de hand te leenen tot de door het Duitsche 
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bestuur bewerkte vervlaamsching van de Gentsche hoogeschool, 
met zijn vroegeren leermeester en sedert zijn trouwen vriend Paul 
Fredericq, gevankelijk weggevoerd naar Duitschland. 

Deze jaren van zijne ballingschap, van 1916 tot 1918, hebben op 
zijne verdere wetenschappelijke werkzaamheid invloed uitgeoefend; 
in dezen tijd toch van zelfbezinning is bij hem het plan gerijpt tot 
verruiming en verdieping van zijne studie over de Middeleeuwen, 
waartoe hij zich, na den terugkeer in zijn vaderland, aangordde. 
De verschijning van de laatste deelen zijner Histoire de Belgique 
is daardoor vertraagd, maar zijne verbazende arbeidskracht heeft 

het hem toch mogelijk gemaakt, ook zijn groote werk voort te zetten 
en te voltooien. 

In deze jaren verscheen echter ook de vrucht van de studie, 
waarop ik zooeven doelde; in 1927 gaf hij in het licht zijn boek. 
getiteld: "Les villes du moyen àge". 

Gedeeltelijk is dit een uitbreiding en verdieping van zijn in 1910 
verschenen geschrift: "Les anciennes démocraties des Pays-bas", dat 
het stedelijk leven in de Zuidelijke Nederlanden tot het einde der 
16de eeuw omspant. Het glanspunt daarin is zijne beschrijving van 
de stedelijke democratie in de Hde en 15de eeuw, van de corporatieve 
democratie, d.w.z.: een vertegenwoordiging van belangen, die in 
economischen en in politieken zin verstarde: economisch, omdat zij. 
tegenover de wordende kapit~listische maatschappij, die vrijheid 
van beweging en mededinging eischte, het stelsel van reglemen
teering en afsluiting onbeweeglijk handhaafde; politiek, omdat zij 
den corporatieven vorm van stadsbestuur .liet voortbestaan, toen de 
economische grondslag en rechtvaardiging ervan geheel was ge
wijzigd. Zoo was dan ook de opstand van Gent tegen Karel V, 
vroeger wel verheerlijkt als een strijd voor de vrijheid tegen het 
despotisme, niets anders dan een reactionnair verzet, de laatste 
stuiptrekking van het stedelijk exclusivisme. 

In zijn "Villes du moyen àge" nu beschrijft Pirenne de opkomst 
van de steden en van den stand der kooplieden, de stedelijke instel
lingen en den invloed der middeleeuwsche steden, over een veel 
breeder terrein dan in het zooeven genoemde boek, dat zich immers 
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tot de Zuidelijke Nederlanden bepaalt, ook over een wijder tijds
ruimte en naar door voortgezette studie gewijzigde inzichten. Maar 
het opmerkelijkste van dit boek is toch, dat Pirenne, in het eerste ge
deelte ervan, de zienswijze verdedigt, die hij ook in tal van kleinere 

artikels heeft voorgedragen en die een lievelingsthese van hem is 
geworden: in het Merovingische tijdvak is in West-Europa de handel 
van groote beteekenis gebleven, omdat het contact met de wereld 
van het Oosten over de Middellandsche zee bewaard bleef; sinds 
echter de Mohammedanen hun wereldrijk hebben gesticht en hunne 

handels- en oorlogsvloten de Middellandsche zee beheerschten, 
werd het contact tusschen Westen en Oosten verbroken; in de 
haven van Marseille wordt het stil; in het rijk der Karolingers ver
schrompelt de handel, door het verlies van zijne débouchés; het 
wordt een agrarisch rijk, met een gesloten huishouding. Eerst van 
de llde eeuw, als de terugdringing van de Muzelmannen aanvangt, 

als de ltaliaansche handelssteden opkomen en Vlaanderen van 
beteekenis wordt, kan men de renaissance van den handel van 
West-Europa laten dagteekenen. Deze beteekenis van de geschiede
nis van het rijk der Muzelmannen voor die van West-Europa heeft 
Pirenne samengevat in den korten, uitdagenden zin: "Charlemagne, 
sans Mahomet, serait inconcevable". - In het voorbericht van zijn 

"Villes du moyen age" erkent P!renne, dat hij gedeeltelijk met 
hypothesen heeft moeten werken en dat sommige daarvan 
"paraîtront peut-être assez hardies". Zijne stelling heeft dan ook 
bestrijding uitgelokt, o.a. van Dopsch, maar de door hem ontwik
kelde denkbeelden blijven de studie van de door hem aangeroerde 
onderwerpen bevruchten. 

Als het sluitstuk van Pirenne's werkzaamheid op dit gebied noem 
ik de hoofdstukken, door hem geschreven in het 8ste deel van de 
"Histoire générale", onder directie van Glotz. In het deel, dat de 
westersche beschaving van de 11 de tot het midden der 15de eeuw 
behandelt, heeft Pirenne de zooeven genoemde economische renais

sance beschreven, de vlucht, die handel en industrie sinds de 12de 
eeuw in West-Europa hebben genomen; in een kort slothoofdstuk 
somt hij dan de veranderingen op, die het economisch leven in de 
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14de en de 15de eeuw onderging. Zoo kan men als het sluitstuk 
van zijn "Histoire de Belgique", die tot 1914 loopt, het boek be
schouwen over "la Belgique et la guerre mondiale", een schildering 
van de economische en sociale toestanden in België tijdens en vlak 

na den wereldoorlog. 

Slechts het belangrijkste deel van Pirenne's werk kon ik u 
schetsen; ik heb gezwegen over zijne bronnenuitgaven, tezamen met 
Espinas, over de lakenindustrie in Vlaanderen, over zijn merk
waardig artikel over de opkomst van de landelijke draperie in 

Vlaanderen, en over zooveel meer. Alleen wil ik nog noemen zijne 
"Bibliographie de l'histoire de Belgique", omdat hij, tengevolge van 
het beschamende feit, dat wij nog altijd een wetenschappelijke 
bibliographie van onze eigen geschiedenis missen, daarmede ook 
een grooten dienst heeft bewezen aan de beoefening der geschiede
nis van Noord-Nederland, tot aan de scheiding van Noord en Zuid. 

Pirenne was niet alleen een groot geschiedvorscher en geschied
schrijver, maar ook een voortreffelijk docent, aan wien tal van 
Belgische historici: ik noem Herman Vander Linden, Des Marez en 
Fris, hunne vorming hebben te danken. De gave van het woord 
was hem in hooge mate ten deel gevallen: zijne tafelrede sprankelde 
van geest, in zijne wetenschappelijke voordrachten wist hij zijn 
gehoor op te nemen in het gedachtenleven, dat zich in zijn hoofd 
afspeelde. Hoe mooi was ook het begeleidende gebarenspel, waar
mede hij in beeld bracht het afweren van een tegenwerping, het in 
slagorde stellen van een reeks argumenten, het samenvatten, het 

samendringen van een betoog. 
Op internationale congressen was hij een domineerende persoon

lijkheid. Roem en eer zijn hem ruimschoots toegevloeid: hooge 
onderscheidingen van regeeringen en geleerde genootschappen, 
eere-doctoraten van niet minder dan 16 universiteiten. Maar ook 
wie na ons komen, zullen hem roemen als een der voortreffelijkste 
vertegenwoordigers van de historische wetenschap in onzen tijd. 

Nu hij van ons is heengegaan, wil ik zijne beeltenis voor mij op
roepen, zooals ik die geschetst heb, toen hij in de volle kracht van 
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zijn leven was: een robuste verschijning, van middelbare grootte, 
met korte, forsche bewegingen; breed in de schouders; het hoofd 
kloek in den korten nek; onversaagde, flikkerende, groote oogen; 
een rechte, spitse neus, met krachtige vleugels; vastberaden trekken, 
op het barsche af, die straks, bij het spreken, door een vriendelijk en 

glimlach zullen worden ontspannen. 
Door een vriendelijken glimlach, want - lest best - wie het 

voorrecht hebben gehad, hem persoonlijk te kennen, weten dat hij 
een vriendelijk, een goed, een nobel mensch was. 

G. W. KERNKAMP 


