
HENRI PIRENNE (r862-1935) 

1886 

Henri, Jean, Otto, Lucien, Marie Pirenne werd op 23 december 1862 te Verviers 
geboren en overleed te Ukkel op 24 oktober 1935. 
Zijn vader, Lucien, Henri Pirenne, was industrieel en bekleedde gedurende ver
schillende jaren de functie van schepen van openbare werken; zijn moeder, 
geboren Virginie Duesberg, behoorde insgelijks tot een familie die in de laken
nijverheid bedrijvig was. Na voltooiing van zijn grieks-latijnse humaniora 

op het gemeentecollege van zijn 
geboortestad, trok hij in 1879 naar 
Luik om aldaar aan de Universiteit 
rechten te studeren. Hij geraakte er 
echter onder de intellectuele bekoring 
van Godefroid Kurth; hij volgde 
o. m. het door deze meester van de 
historische vorsing, naar duits model 
ingericht seminarieonderwijs in de 
middeleeuwse geschiedenis. Ook aan 
de werkzaamheden van het seminarie 
dat Paul Fredericq aan de XVIe eeuw 
besteedde, nam hij actief deel. Het 
resultaat was dat hij niet als doctor 
in de rechten, maar wel als doctor 
in de wijsbegeerte en letteren, op 
6 juli 1883 de Universiteit verliet. 
In hetzelfde jaar werd hij tot laureaat 
van de wedstrijd voor reisbeurzen 
uitgeroepen en kreeg aldus gelegen
heid zijn studies in het buitenland 
voort te zetten. Hij bracht het 

academiejaar 1883-84 in Duitsland door, waar W. Amdt te Leipzig en H. Bresslau 
te Berlijn hem tot een flink beoefenaar van de hulpwetenschappen (paleografie 
en oorkondenleer) vormden en waar G. Schmoller te Berlijn hem in de richting 
van de ekonomische geschiedenis orienteerde. Het volgend academiejaar (1884-85) 
bracht hij te Parijs door, aan de Ecole des Chartes en aan de Ecole pratique des 
Hautes-Etudes: A. Giry, G. Monoden M. Thévenin waren er de meesters wier 
onderwijs zijn ontwikkeling het sterkst heeft beïnvloed. 
Bij K. B. van 30 september 1885 werd de jonge mediëvist tot docent bij de 
Rijksuniversiteit te Luik benoemd, met als leeropdracht de paleografie en de 
oorkondenleer; hij werd insgelijks belast met oefeningen over de geschiedenis 
in de "Ecole Narmale des Humanités", gehecht aan bedoelde universiteit. 
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Lang zou Pirenne te Luik niet blijven. Reeds op 9 september 1886 is hij tot 
buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te, Gent aangesteld geworden. 
Het koninklijk benoemingsbesluit belastte hem met het onderwijs in de geschie
denis van de Middeleeuwen en in de geschiedenis van België. Een tweede K. B. 
van dezelfde datum kende hem een leeropdracht toe in de "Vlaamse normale 
Secties", gehecht aan de Universiteit: historische aardrijkskunde en oefeningen 
over de geschiedenis. Bij K. B. van 30 september 1889 werd hij tot gewoon 
hoogleraar bevorderd. 
De wet van 1890, die aan ons hoger onderwijs een wetenschappelijk karakter 
deze benaming waardig verzekerde, bracht wijzigingen aan de leeropdracht 
van Pirenne. Zij omvatte voortaan de geschiedenis van de middeleeuwen, de 
geschiedenis van België (middeleeuwen) en oefeningen over de geschiedenis 
(middeleeuwen) in de candidatuur in de letteren en wijsbegeerte, de geschiedenis 
van de middeleeuwse instellingen, de encyclopedie van de geschiedenis (middel
eeuwen), de oorkondenleer en de geschiedkundige kritiek met toepassing op 
de middeleeuwen, in het doctoraat in de letteren en wijsbegeerte. Toen in 1893 
een onderwijs in de ekonomische geschiedenis in de Faculteit der Rechten werd 
ingericht, is Pirenne er partim mede belast geworden. 
Pirenne was op 19 december 1887 te Gent in de echt getreden metJenny Vander
haeghen, dochter van een raadsheer (later kamervoorzitter) bij het hof van 
beroep te Gent. Deze voorname en krachtdadige vrouw heeft een zeer grote rol 
in het leven van haar echtgenoot gespeeld: zij heeft o. m. haast al zijn handschriften 
met het oog op het drukken gekopieerd. Uit dit huwelijk werden vier zonen 
geboren. 
De oorlog van 1914-18 moet als een diepe kloof in het leven van Pirenne aan
gezien worden. Deze ramp stelde een einde aan de vriendschapsbanden die tussen 
hem en talrijke vooraanstaande Duitse historici bestonden; o. m. aan de bijzonder 
hartelijke en vertrouwensvolle betrekkingen die hij sedert 1884 met Karl 
Lamprecht onderhield. Drie zonen van Pirenne dienden in het Belgisch leger 
en een van hen, Pierre, sneuvelde aan de IJzer, op 3 november 1914. Hij zelf 
streed tegen de ontwrichtingspolitiek van de bezetter, wat voor gevolg had dat 
hij op 18 maart 1916, samen met zijn oud-meester, collega en intieme vriend 
Paul Fredericq naar Duitsland werd weggevoerd; hij werd eerst te Krefeld, 
vervolgens te Holzminden gevangen gehouden, later te Iena en vervolgens te 
Kreuzburg ander Werra tot verblijf onder politietoezicht verplicht. Hij keerde 
na de wapenstilstand van 11 november 1918 naar Gent terug. 
In de lente van 1919 gaf Paul Fredericq, die na de bevrijding tot Rector was 
benoemd geworden, deze taak op, die hij fysisch niet meer in staat was te ver
vullen. Pirenne volgde hem op en bleef aan het hoofd van de Universiteit tot 
in oktober 1921. Zijn leeropdrachten ondergingen in de na-oorlogse jaren een 
reeks wijzigingen. In 1920 nam hij, bij het overlijden van Paul Fredericq, het 
"moderne" gedeelte van de cursus in de geschiedenis van België over. Hij werd 
op zijn verzoek van een reeks vakken ontlast: in 1920, van de oorkondenleer, 
in 1923, van de encyclopedie der geschiedenis en van de geschiedenis der middel-
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eeuwse instellingen, in 1927, van de geschiedenis der middeleeuwen. Bij K. B. 
van 20 mei 1930, werd hij op zijn verzoek tot het emeritaat toegelaten. 
Toen verliet hij Gent, waar hij gedurende zó lange jaren aan onze Universiteit 
gedoceerd en wetenschappelijk werk van een buitengewoon gehalte had gepres
teerd. Hij ging zich te Ukkel, bij Brussel, vestigen. 
Henri Pirenne was een schitterend professor. Talrijke studenten hebben zijn 
kathedercolleges over geschiedenis van de Middeleeuwen en over geschiedenis 
van België gevolgd: toekomstige juristen, historici, filologen. Het enthousiasme 
van de meester, de gave die hij bezat het verleden weer voor de geest van zijn 
toehoorders op te roepen, het oorspronkelijke in de gedachte, de stevigheid 
en de overzichtelijkheid van de synthese oefenden op het publiek een onweer
staanbare invloed uit. Wie naar hem luisterde, maakte zich niet slechts positieve 
gegevens eigen: hij begreep; wat nog belangrijker is. 
Het was nochtans in het seminarieonderwijs dat Pirenne zijn meesterschap 
volledig kon laten gelden. Voor wie het genoten heeft, blijft de indruk onver
getelijk. De meester slaagde er in, van de studenten een nooit begevende activiteit 
te verkrijgen. Hij werkte in hun aanwezigheid en zij werkten onder zijn ogen. 
Hij kon de lectuur van een tekst plots onderbreken om op de hem eigen directe 
wijze een vraag aan een student te stellen of om van hem een vraag uit te lokken. 
Hij eiste dat men onmiddellijk naar een getuigenis, naar een datum, naar de iden
tificatie van een persoon, naar de betekenis van een term zou zoeken; het glos
sarium van Du Cange of een deel van de "Monumenta" werd opengeslagen 
en vaak ontstond een debat. Ofwel uitte de meester een twijfel omtrent een feit 
of een interpretatie in het exposé van een student en alweer ging men over naar 
een voorafgaand onderzoek. Het gebeurde ook dat Pirenne over een door hem 
zelf vroeger naar voren gebrachte opinie kritiek uitoefende. En aldus vorderde 
de studie van het onderwerp en leerden de studenten hun "stiel". Vier jaar 
voorbereiding van dat slag onder zó een meester waren een pracht van een 
vormmg. 
Uit het langdurig onderwijs van Pirenne te Gent is er een school ontstaan, die 
men soms "de Gentse historische school" noemt. Pirenne heeft er zijn leerlingen 
en oud-leerlingen echter steeds op attent gemaakt dat het hun plicht was persoon
lijk te denken, dat zij ook tegenover de zienswijzen van hun meester hun intel
lectuele zelfstandigheid dienden te handhaven. 
Tussen het door Pirenne verstrekt onderwijs en zijn wetenschappelijke productie 
bestond een intiem verband. Vaak liet hij het opstellen van artikels of van hoofd
stukken zijner werken door een onderzoek in het raam van seminarieoefeningen 
voorafgaan. 
Pirenne heeft zeer veel gepubliceerd. Het eruditiewerk - tekstuitgaven, kritische 
studies over geschiedkundige bronnen, repertoria - vertegenwoordigt een aan
zienlijk deel van zijn productie en zeker niet het minst verdienstelijke. Het zijn 
echter de werken met synthetisch karakter, die hem bij een ruimer publiek 
bekend en beroemd maakten. 
In de eerste plaats, de Histoire de Belgique, die hij op aandringen van Lamprecht 
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ondernam: zeven delen, waarvan het eerste in 1899, het laatste in 1932 verscheen. 
Een heldere en machtige synthese waarin de auteur vooral de nadruk legde 
enerzijds op het internationaal karakter van ons verleden, anderzijds op de 
massaverschijnselen, hoofdzakelijk doch niet uitsluitend, op die van ekonomische 
en van sociale aard. Hij meende dat vooral de werking van deze drie groepen 
van factoren het ontstaan van de Nederlanden en vervolgens van de Zuidelijke 
Nederlanden- het latere België - uitlegde. Gesteund op persoonlijke opzoe
kingen en op een grondige kennis van de literatuur, opgesteld door een man, die 
strikte objectiviteit kon verenigen met een gave voor intellectuele constructie 
en met liefde voor zijn onderwerp, blijft de Histoire de Belgique een van de meester
werken van de historiografie tijdens de eerste helft van de xxe eeuw. 
In de wereld van de historici zijn het vooral zijn bijdragen tot de middeleeuwse 
stadsgeschiedenis die aan Pirenne zijn vermaardheid hebben verzekerd. Zijn 
Luikse geboortestreek enerzijds, Vlaanderen, waar hij het grootste gedeelte van 
zijn leven doorbracht anderzijds, boden hem de meest belangwekkende en tevens 
de meest "problematische" voorbeelden en typen van middeleeuwse steden. 
De stadsgeschiedenis heeft hem van 1883 tot aan het einde van zijn leven geboeid 
en hij heeft nooit opgehouden haar met nieuwe en steeds hogerstaande bijdragen 
te verrijken. Tracht men het wezenlijkste uit zijn opvattingen hieromtrent naar 
voren te brengen, dan zal dat wel het handeldrijvende karakter van de stads
bevolking en de invloed van dit karakter op de materiële en institutionele ont
wikkeling van de stad zijn. Het werk van hem, waar zijn opvattingen het duide
lijkst tot hun recht komen, is het boek dat in 1927 verscheen: Les villesdu moyen age. 
Zeer nauw verband met de stadsgeschiedenis houden de bijdragen van Pirenne 
tot de geschiedenis van de lakennijverheid, waarvan de welvaart van de Vlaamse 
steden in een zo ruime mate afhing. 
Pirenne herhaalde gaarne "il n'y a de science que du général". Anderzijds wan
trouwde hij alle niet op kritisch vastgestelde feiten gefundeerde veralgemeningen. 
Men begrijpt dan ook dat hij tot een late periode van zijn leven gewacht heeft 
vooraleer het te wagen een synthese van de ekonomischeen sociale geschiedenis 
van de westerse middeleeuwen op te bouwen. De tweehonderd bladzijden die 
hij in deel VIII van de door G. Glotz geleide Histoire du Moyen Age aan het onder
werp besteedde, verschenen pas in 1933; naar het oordeel van op dit gebied 
bevoegde historici zou dit werk voor zijn meesterwerk mogen aangezien worden. 
Een nog ruimere synthese ontstond in tragische omstandigheden. Toen Pirenne 
tijdens de eerste Wereldoorlog, in Kreuzburg ander Werra, in verplichte resi
dentie verbleef, schreefhij er, zonder over een bibliotheek te kunnen beschikken, 
een Histoire de l'Europe, van de rve tot de XVIe eeuw: iets waartoe slechts een 
historicus van het grootste formaat in staat was. De tijd om het werk op punt 
te stellen, zoals het z.i. had moeten geschieden, heeft Pirenne nooit gevonden; 
het boek verscheen postuum in 1936. 
Het onderwerp, dat na het einde van de eerste Wereldoorlog Pirenne het meest 
geboeid heeft, was dat van de overgang van de antieke wereld naar die van de 
Vroege Middeleeuwen. Van 1922 af publiceerde hij een reeks artikels over 
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thema's die op dit onderwerp betrekking hadden en die de "Vorarbeiten" van 
een boek moesten worden. Hij kende het geluk een eerste redactie van dit boek 
in 1935, een paar maanden vóór zijn dood, af te sluiten. Het werd door Professor 
F. Vereauteren op punt gesteld en in 1935 uitgegeven, onder de titel Mahomet 
et Charlemagne. Pirenne meende inderdaad dat het opkomen van de Islam - en 
niet de Germaanse "Völkerwanderung" - voor het keerpunt van Oudheid 
naar Middeleeuwen diende gehouden. Zijn studiën en zijn boek hebben een zeer 
ruime belangstelling verwekt en sterk bijgedragen tot een betere kennis van wat 
de Engelsen "the dark ages" noemen. 
Doorgaans werd echter de grondstelling van Pirenne door de historici die zich 
op de studie dezer periode toeleggen, niet aanvaard. 
Universitair onderwijs en historische navorsing zijn steeds verreweg het voor
naamste geweest in de bedrijvigheid van Pirenne; echter niet het enige. Hij heeft 
zich ook op andere gebieden van het wetenschappelijk leven in binnen- en 
buitenland actief getoond; vooral na de eerste Wereldoorlog. 
Briefwisselend lid van de Académie Royale de Belgique sedert 1898, werd hij 
werkend lid in 1903. De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, waartoe 
hij sedert 1891 behoorde en waarvan hij van 1907 af tot aan zijn dood de zeer 
bedrijvige secretaris was, is hem buitengewoon veel verschuldigd, zowel op 
organisatorisch gebied als in verband met haar bronnenpublicaties. Van 1906 af 
zetelde hij in de Koninklijke Commissie tot uitgave van 's Lands Oude Wetten 
en Verordeningen. In 1922 werd hij lid en in 1930 voorzitter van het bestuurs
comité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome, functies die hij met een 
grote nauwgezetheid waarnam. Hij is ook in 1934-35 voorzitter van de Raad 
van de Koninklijke Bibliotheek geweest. Hij speelde in 1919-20 een beslissende 
rol in het tot stand komen van de universitaire patrimonia en van de Universitaire 
Stichting; hij was lid van de Raad dezer instelling van 1920 tot 1926 en van 1926 
tot 1930 een van haar ondervoorzitters. Hij nam in 1927-28 deel aan de oprichting 
en organisatie van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en 
zat van 1928 tot 1935 haar 20• commissie (geschiedenis) voor. 
Hij was in 1919-20 een van de oprichters vandeUnion Académique Internationale 
en tot aan zijn dood nam hij een zeer actief deel aan haar werkzaamheden. In 
1923 opende hij als voorzitter te Brussel het S• Internationaal Congres voor 
Geschiedkundige Wetenschappen, het eerste dat na de eerste Wereldoorlog 
bijeenkwam. Te dezer gelegenheid hield hij een indrukwekkende rede over het 
thema "De la méthode comparative en histoire", waarin hij met klem de nadruk 
legde op de plicht van de historicus tot objectiviteit. In 1926 behoorde hij tot de 
stichters van het "International Committee of Bistorical Sciences" en was enkele 
tijd een van diens ondervoorzitters. 
Hij werd dçor Belgische en vooral door buitenlandse universiteiten tot het 
houden van gastcolleges en voordrachten uitgenodigd; niet slechts in Europa, 
maar ook in de Verenigde Staten van Amerika, in Algerië en in Egypte. 
Hoge wetenschappelijke onderscheidingen vielen hem te beurt: de vijfjaarlijkse 
prijs voor geschiedkundige wetenschappen in 1902 en in 1921, de Francquiprijs 
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in 1933. Hij was doctor honoris causa van de Universiteiten te Leipzig, Brussel, 
Tübingen, Groningen, Oxford, Straatsburg, Parijs, Edinburgh, Bordeaux, 
Cambridge, Saint-Andrews, Algiers, Dijon, Moutpellier en Toulouse. Talrijke 
academies hadden hem tot geassocieerd of briefwisselend lid verkozen: Amster
dam, Wenen, Göttingen, Praag, Parijs (Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres), München, London (British Academy), Madrid (Academia de la Historia), 
Leningrad, Stockholm, Kopenhagen, Oslo, Krakau, Bukarest. Hij was erelid, 
briefwisselend lid of werkend lido.m.van de Société Nationale des Antiquaires 
de France, van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, van de Maat
schappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, van de Geselischaft für Rhei
nische Geschichtskunde, van de Royal Bistorical Society, van de Société d'Histoire 
de Franceen erevoorzitter van de Société d'Histoire Moderne. Tot driemaal toe 
werd een huldebetoon te zijner eer ingericht: in 1912, in 1921, in 1932; in 1926 
bood men hem een feestalbum (Mélanges d'histoire offerts à Henri Pirenne) aan. 
Hij was groot-kruis in de Kroonorde, groot-officier (met gouden strepen) in 
de Leopoldsorde, drager van het burgerlijk kruis 1ste. klas en van de herin
neringsmedalje aan de regering van Koning Leopold 11, groot-kruis in de 
orde van Alfons XII van Spanje en Commandeur in het Erelegioen. Het 
bewonderenswaardige is dat hij de eenvoudigste en tegenover elkeen de hulp
vaardigste man ter wereld bleef; wat in zijn omgang met zijn oud-leerlingen 
domineerde, was de hartelijkheid. 
Het leven had hem niet gespaard: drie van zijn zoons waren vóór hem overleden. 
Zijn wilskracht, zijn arbeidslust, de liefde van de zijnen hielpen hem stand te 
houden. In de late lente van het jaar 1935 werd hij ziek; de zomer bracht hij 
nog door in zijn geliefd buitenverblijf te Sart-lez-Spa. Op 24 oktober overleed 
hij te Ukkel, in zijn drieënzeventigste jaar. 

F. L. GANSHOF. 
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PUBLIKATIES VAN HENRI PIRENNE (*) 

A. IN BOEKVORM (1) 

Sedulius de Liège, 188Z. 
Histoire de la constitution de la ville de Dinant au moyen ~ge, 1889. 
Histoire du meurtre de Charles Ie Bon, comte de Flandre par Galhert de Bruges, 1891. 
Bibliographie de l'histoire de Belgique, 1893; ze dr. 190Z; 3e dr. met H. NowÉ en H. 0BREEN, 1951. 
Le livre de I' abbé Guillaume de Rijckel, 1896. 
La nation beige, 1899; ze dr. 1900; 3e dr. 1900; 4e dr. 1917. 
Histoire de Belgique, I, 1900, ze dr. 190Z, 3e dr. 1909, 4e dr. 1917, se dr. 19Z9; II, 190Z, ze dr. 1908; 
3e dr. 19ZZ; III, 1907, ze dr. 191Z, 3e dr. 1923; IV, 1911, ze dr. 1915, 3e dr. 19Z7; V, 19Z1, ze dr. 
1926; VI, 1926; VII, 193Z. Gtïllustreerde uitgave in 4 d., 1948-SZ. Duitse vertaling van de d. I-IV: 
Geschichte Belgiëns, 1899-1913. Nederlandse vertaling: Geschiedenis van België, in 6 d., 190Z-1933. 
Geillustreerde Nederlandse uitgave in 4 d., 1954; (nieuwe vertaling). 
Le soulèvement de la Flandre Maritime de 1323-1328, 1900. 
Chronique rimée des troubles de Flandre en 1379-1380, 190Z. 
Recueil de documents relatifs à 1' industrie drapière en Flandre (met G. ESPINAS) : I, 1906; II, 1909; 
III, 19ZO; IV, 19Z4. 
Album beige de diplomatique (onder zijn leiding), 1908. 
Les anciennes démocraties des Pays-Bas, 1910. Engelse vertaling: Belgian democracy. lts early history, 
1915. 
Les villes du moyen ~ge, 19Z7. Engelse vertaling: Mediaeval Cities, 19ZS; ze dr. 1956. Tsjechische 
vertaling: Strevoveha Mcsta, 19Z8. 
La Belgique et la Guerre mondiale, 1928. 
Histoire de I' Europe des Invasions au XVJe siècle, 1936; ze dr. 1947; geïllustreerde uitgave, 1958. 
Engelse vertaling: A history of Europe from the Invasions tot the XVIth century, 1939; ze dr. 1956; 
3e dr. 1958. Nederlandse (verbeterde) vertaling: Geschiedenis van Europa van de invallen der Ger
manen tot de XVJe eeuw, 1947, ze dr., 1959. Duitse vertaling: Geschichte Europas von der Völker
wanderung bis zur Reformation, 1956. Italiaanse vertaling: Staria d' Europa della Invasioni al XVI 
secolo, 1956. Zuidslavische vertaling: Povijest Europe, 1956. 
Mahomet et Charlemagne, 1937. Italiaanse vertaling: Maarnettoe Carlomagno, 1939. Duitse vertaling: 
Geburt des Abendlandes, 194Z; ze dr. 195Z. Engelse vertaling: Mahomed and Charlemagne, 1954; 
ze dr. 1957. 
Les villes et les institutions urbaines, Z d., 1939: heruitgave van de publicaties over stadsgeschiedenis 
(werken, bijdragen tot verzamelwerken, artikels, recensies). 
Histoire économique de !'Occident médiéval, 1951: heruitgave van publicaties over de geschiedenis 
van handel en nijverheid en over het probleem "Mahomet et Charlemagne" (bijdragen tot 
verzamelwerken, artikels). 

(*) In deze Bibliografie werden evenmin als de boekbesprekingen opgenomen, de verslaget1 
over werken aan een academische of aan een andere jury ter beoordeling voorgelegd en de 
inleidingen of woorden vooraf tot werken van andere auteurs. Deze publicaties komen 
wel voor in twee vroeger verschenen, in systematische orde opgestelde overzichten van de 
wetenschappelijke productie van HENRI PIRENNE: (1) F. L. GANSHOF en G. G. DEPT, Biblio
graphie des travaux historiques de Henri Pirenne (van 188Z tot 31 juli 1926), in "Mélanges d'histoire 
offerts à Henri Pirenne". I, 1926. (2) F. L. GANSHOF, E. SABBE, F. VERCAUTEREN, C. VERLINDEN, 
Bibliographie des travaux historiques de Henri Pirenne (van 188Z tot 1937), in "Henri Pirenne. 
Hommages et souvenirs", I, 1938. 

(1) Boeken en zelfstandige brochures. De in verzamelwerken of tijdschriften gepubliceerde 
bijdragen, die later in boekvorm of als zelfstandige brochures verschenen zijn, werden niet 
in het eerste, maar wel in het tweede onderdeel van deze Bibliografie vermeld. 
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B. BIJDRAGEN TOT VERZAMEL WERKEN EN TIJDSCHRIFTEN (2) 

La politique de Gérard de Groesbeek, prince-évêque de Liège pendant Ie gouvernement de Don Juan 
d'Autriche. "Travaux du Cours pratique d'histoire nationale ... de P. Fredericq", 11, 1884. 
De I' organisation des études d'histoire provinciale et locale en Belgique. Westdeutsche Zeitschrift, 1885. 
Sur 1' état actuel des études de paléographie et de diplomatique. R.I.P., 1886. 
La formule N. rex Francorum v. inl. B.C.R.H., 1886. 
La Rijmkronijk van Vlaanderen et ses sources. B.C.R.H., 1888. 
La version fiamande et la version Jrançaise de la bataille de Courtrai. B.C.R.H., 1890. 
Note sur un polyptyque de l'abbaye de Saint-Trond. B.C.R.H., 1891. 
Ham. Tijdschrift voor Nederlandsche Letterkunde, 1892. 
Lettre à M. Ie Directeur de la Revue Générale sur quelques passages inédits de Galhert de Bruges. Revue 
Générale, 1892. 
La version fiamande et la version française de la bataille de Courtrai. Note supplémentaire. B.C.R.H., 
1892. 

No te sur un diplóme du roi franc Thierry JIJ, conservé à la Bibliothèque de 1' Université de Gand et sur 
un fragment de charte mérovingienne conservé à la Bibliothèque de Bruges. B.C.R.H., 1893. 
La porte de Hagerue à Arras. Messager des Sciences Historiques, 1893. 
L' origine des constitutions urbaines au moyen áge. R.H., 53, 1893 en 57, 1895. 
Les Pays-Bas de 1280 à 1477. "Histoire générale" onder leiding van E. LAVISSE en A. RAMBAUD, 
III, 1894. 

Les sourees de l'histoire de Flandre au moyen áge. Bulletin du Cercle archéologique et historique de 
Gand, 1894. 
Note sur un cartulaire de Bruxelles conservé à la Bibliothèque de Berne. B.C.R.H., 1894. 
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