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Inleiding en probleemstelling 

 

 

Régine Pernoud werd geboren op 17 juni 1909 te Château-Chinon, in Nièvre. Ze 

was één van de zes kinderen uit het kroostrijke gezin van Louis en Nelly Pernoud en 

groeide op in een familie die het op financieel vlak niet altijd even breed had. Toch was ze 

in staat om de door haar gekozen studies te volgen en met succes af te ronden. In 1929 

behaalt ze haar diploma in de Letterkunde aan de Universiteit van Aix-en-Provence. Later 

zou ze ook doctor in de Letterkunde worden. Hierna trekt ze naar Parijs waar ze in de 

École des Chartes kennis maakt met de enorme rijkdom die de middeleeuwen een 

onderzoeker te bieden heeft. Haar eerste werk, getiteld „Lumière du Moyen Age‟, 

verscheen in 1947. Naarmate haar carrière vorderde kreeg ze steeds meer interesse voor 

middeleeuwse vrouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze in haar talrijke boeken 

over mensen en gebruiken in de middeleeuwen veel aandacht heeft besteed aan dit 

onderwerp. Ze ontwikkelde zelf een bijzondere voorliefde voor Jeanne d‟Arc. De 

beroemde Maagd van Orléans die in de Honderdjarige Oorlog haar leven gaf voor 

Frankrijk en haar koning, en zo uitgroeide tot een nationale heldin en heilige. 

In mijn scriptie wil ik in de eerste plaats een omvangrijke biografie samenstellen 

van Régine Pernoud. Toen ze overleed in april van het jaar 1998 had ze immers een 

indrukwekkende carrière achter de rug. Naast de vele werken die ze geschreven heeft was 

ze tevens conservator van het museum van Reims, het Musée de l‟Histoire de France en 

het Archives Nationales. Daarnaast richtte ze in 1974 onder auspiciën van André Malraux 

het „Centre Jeanne d‟Arc‟ te Orléans op. Het is evident dat haar luisterrijke carrière een 

belangrijke plaats heeft in deze biografie. Ik zal echter ook aandacht besteden aan de meer 

persoonlijke kant van haar leven. Ik ben immers van mening dat haar sociale situatie, haar 

jeugd en opvoeding, en de mensen die dicht bij haar hebben gestaan een belangrijke 

invloed hebben gehad op haar persoon en de schrijfster die ze geworden is. Daarbij denk ik 

in de eerste plaats aan haar familie. Aan de hand van haar levensverhaal zal ik dus trachten 

te achterhalen waarom ze er uiteindelijk voor koos om zich, na haar moderne opleiding, te 

verdiepen in de middeleeuwse geschiedenis en in de geschiedenis van middeleeuwse 

vrouwen in het bijzonder. 

Deze middeleeuwen worden vaak nu nog gebrandmerkt als een duistere en 

barbaarse periode, een dieptepunt tussen de klassieke oudheid en de renaissance. Wanneer 
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men in de actualiteit geconfronteerd wordt met primitieve of mensonwaardige situaties legt 

men vaak maar al te graag de link met de middeleeuwen. In Régine Pernoud haar werken 

komt de lezer echter te weten dat deze periode dit merkteken alles behalve verdiend heeft. 

Wat betreft de houding van het academische establishment ten aanzien van Régine 

Pernoud lijken er twee tegengestelde bewegingen van kracht te zijn. Enerzijds wordt 

Régine Pernoud bejubeld voor haar klare schrijfstijl en de manier waarop ze de 

geschiedenis toegankelijk maakt voor het grote publiek, en anderzijds maakt men gewag 

van een tekort aan feitelijke gegevens. Bovendien heeft Régine Pernoud in haar carrière 

niet alleen talrijke historische werken geschreven, maar ze heeft ook het voorwoord 

geschreven van meerdere historische romans. Zoals bijvoorbeeld de introductie van „La 

Chambre des Dames‟ van Jeanne Bourin. Niettemin verdedigen de romantische literatuur 

en de wetenschappelijke geschiedschrijving vaak tegengestelde belangen. Daar waar de 

geschiedkundige de waarheid wil achterhalen streeft de romanschrijver er vooral naar om 

een ontspannend werk te schrijven, waarin de historische correctheid vaak geen prioriteit 

is. In deze scriptie zal ik trachten een verklaring te vinden voor de verwerping van het 

werk van Régine Pernoud door haar collega historici en de opvallende tegengestelde 

stromingen die aanwezig zijn in de beoordeling van haar werk. 
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1. Biografie.
1
 

 

 

1.1. Kinderjaren 

 

 

1.1.1. Omzwervingen 

 

 

Régine Pernoud zag het levenslicht op 17 juni 1909 te Château-Chinon. Ze was 

noch het eerste, noch het laatste kind van Louis Pernoud en Nelly Fournier. Haar oudste 

broer, René, werd geboren te Pont-de-Beauvoisin, in het ouderlijk huis van Nelly Fournier, 

waar zij lange tijd had gewoond samen met haar zus en twee tantes. Ook na haar huwelijk 

                                                 
1
 Deze biografie werd samengesteld met behulp van de volgende bronnen en literatuur. In de eerste plaats 

werd er gebruik gemaakt van de autobiografie van Régine Pernoud Villa Paradis: Souvenirs (1992). 

Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van Histoire et lumière: Paroles pour vivre (1998) en Jeanne d‟Arc, 

Napoléon: le paradoxe du biographe (1997). Het betreft hier twee werken die de auteurs (respectievelijk: 

Laetitia De Traversay en Jerôme Pernoud) hebben samengesteld in samenwerking met Régine Pernoud. Ook 

de bijdrage van Josette A. Wiseman „Debunking the Myths, Transmitting Knowledge in Clear Language: 

Régine Pernoud (1909-1998) uit Women medievalists and the academy (2005) van Jane Chance werd 

gehanteerd bij het opstellen van deze levensbeschrijving. Een laatste belangrijk werk is Regine Pernoud‟s 

necrologie van de hand van Philippe Contamine. Daarenboven werd waar mogelijk ook beroep gedaan op 

krantenartikels en elektronische bronnen. 
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bleef ze, samen met haar man weliswaar, hier wonen. Régine Pernoud omschrijft deze 

toetrede van een man in een huishouden dat voor lange tijd enkel uit vrouwen had bestaan 

echter niet als een groot succes. Louis was afkomstig van een rijke landbouwersfamilie uit 

de streek van Annecy. Hij voelde zich, zo lezen we in Villa Paradis (1994), als enige man 

in het huis verplicht om allerhande onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het huis 

vaarde er wel bij, daar hij zeer handig was. Op financieel vlak kon hij, volgens Régine 

Pernoud, echter veel minder goed uit de voeten. De kosten van alle herstellingen liepen dan 

ook hoog op. “Enerzijds was hij bij wijze van spreken in staat om al zijn nagels na te tellen 

op de toonbank van de ijzerwarenhandelaar, zodat hij er geen tekort zou komen. En 

anderzijds kon hij bouwmateriaal aankopen aan buitensporig hoge prijzen om zich dan af 

te vragen waar die hoge kosten vandaan kwamen.”
2
 De tantes waren zich bewust van zijn 

goede bedoelingen, maar konden de financiële kosten die zijn goodwill met zich meebracht 

slechts moeilijk dragen. Ondanks de vele verzoeken van de vrouwen des huizes wist Louis 

echter van geen ophouden. Naar zijn mening kende kwaliteit geen prijs. Een confrontatie 

werd onvermijdbaar. Toen deze er uiteindelijk kwam was Louis gechoqueerd met de 

aanblik van zoveel, volgens hem onverdiende, ondankbaarheid. Hij weigerde nog langer in 

het huis te blijven en drong aan op een vertrek. Dit is het scenario dat Régine Pernoud 

weergeeft in haar autobiografie. Het resultaat hiervan was de scheiding tussen Nelly en 

haar zus en tantes. We staan met dit familiaal conflict tevens aan het begin van het 

gezinsleven van de familie Pernoud-Fournier. 

Het gezin vestigde zich eerst te Château-Chinon, in Bourgondië, waar ze drie 

nieuwe kinderen kregen: Paul, Jean en hun eerste dochter Régine. Haar vader kocht er een 

commissie als griffier in het gerechtsgebouw van de stad. Gedurende de tien jaar dat ze 

hier woonden liet Louis Pernoud zich opmerken door een grote inzet ten voordele van de 

stad. Zo stond hij in voor de creatie van wat wij de dag vandaag het bureau voor toerisme 

noemen. Als eerbewijs naar haar vader toe zou Régine Pernoud later uitgenodigd worden 

om lid te worden van de plaatselijke Académie du Morvan.
3
 Het werk aan de griffie begon 

haar vader echter te vervelen. Het aanbod dat hij in 1912 ontving van de peettante van 

Régine Pernoud kwam dan ook als geroepen. Régine Samion zocht een nieuwe beheerder 

voor haar eigendom, gelegen te Cassis aan de Côte d‟Azur. 

Het domein leek alles te bezitten waar de familie van kon dromen. De baan als 

beheerder bood Louis Pernoud de mogelijkheid om zijn praktische vaardigheden alsook 

                                                 
2
 PERNOUD (R.), Villa Paradis: Souvenirs, Paris, Stock, 1994, pp. 14-15. 

3
 PERNOUD (R.), Villa Paradis: Souvenirs, Paris, Stock, 1994, p. 16. 
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zijn kennis van het recht aan te wenden. De kinderen keken uit naar het vooruitzicht van 

een leven in een huis dat omringd werd door een groot park uitkijkend over de 

Middellandse Zee. Régine Samion had tevens een uitstekende relatie met de moeder van 

Régine Pernoud, en omdat ze zelf geen kinderen had was het niet ondenkbaar dat de 

kinderen van het echtpaar Pernoud een deel van het fortuin van de rijke peettante zouden 

erven.
4
 Lang heeft het verblijf van de familie te Cassis echter niet geduurd. Een week na 

aankomst moesten de koffers terug gepakt worden en werd het huis verlaten. De vader van 

Régine Pernoud heeft aan zijn kinderen of echtgenote hier nooit enige uitleg over gegeven, 

behalve dat het voor hem onmogelijk was om de functie als beheerder van het domein te 

aanvaarden. In een persoonlijk gesprek met Régine Samion leerde Nelly Fournier de 

waarheid kennen die aan de basis lag van hun overhaast vertrek. Bij de onderhandelingen 

over de inhoud van zijn functie als regisseur had Louis Pernoud immers enkele 

onmogelijke eisen gesteld. Zo verlangde hij van haar onmiddellijk een testament waarin zij 

haar volledige eigendom aan hen naliet.
5
 Groot was zijn verbazing en teleurstelling toen 

bleek dat Régine Samion niet geneigd was te voldoen aan zijn verzoek. Louis Pernoud 

bleek niet in staat te zijn om zich met deze persoonlijke nederlaag te verzoenen. 

De familie verliet haar huis en Louis Pernoud moest op zoek naar een nieuwe bron 

van inkomsten voor zijn groeiend gezin dat na de geboorte van Madeleine reeds zeven 

hoofden telde. Hij vond nieuw werk als griffier in de bank Bonnasse te Marseille, waar hij 

zou blijven werken tot zijn pensioen. Eerst nam de familie haar intrek in een huis in de 

„Rue du Commandant-Roland‟. Na de geboorte van Georges, waardoor het gezin eindelijk 

compleet was, verhuisden ze naar de „Rue Villa Paradis‟ te Marseille. Het lijkt 

overduidelijk dat dit huis en deze straat voor Régine Pernoud een speciale betekenis 

hadden. De titel van haar in 1992 gepubliceerde autobiografie, Villa Paradis, is hier een 

getuige van. 

Voor het verloop van deze passage uit het vroege leven van Régine Pernoud zijn we 

overgeleverd aan haar persoonlijke kijk op de zaak. Wat hierbij opvalt is haar soms 

tamelijk koele houding ten opzichte van haar vader. We kunnen op zijn minst zeggen dat 

ze het gedrag van haar vader niet goedkeurde. Haar vader was volgens haar “één van die 

gevaarlijke mannen die altijd gelijk had.
6
” Ze omschrijft hem als een “don Quichotte van 

                                                 
4
 PERNOUD (R.), Villa Paradis: Souvenirs, Paris, Stock, 1994, p. 17. 

5
 PERNOUD (R.), Villa Paradis: Souvenirs, Paris, Stock, 1994, p. 19. 

6
 PERNOUD (R.), Villa Paradis: Souvenirs, Paris, Stock, 1994, p. 15. 
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de burgerlijke waarden
7
”, een persoon vervuld met ideeën over de familie, de Republiek en 

het geloof, maar die blind was voor het alledaagse leven. Régine Pernoud lijkt van mening 

te zijn dat haar jeugd rooskleuriger had kunnen zijn indien haar vader zich, als man des 

huize, niet verplicht had gevoeld om alleen het lot van de familie te bepalen. Het zou 

echter verkeerd zijn om ons Louis Pernoud voor te stellen als een tiran, aannemelijker is 

dat hij gewoon “een kind van zijn tijd” was. Overal in de Westerse wereld, op het einde 

van de 19
e
 eeuw, was de vrouw onderworpen aan haar echtgenoot.

8
 Van zodra de 

meerderjarige en handelsbekwame vrouw in het huwelijk stapte werd zij van het juridische 

leven uitgesloten. De echtgenoot werd geacht de echtelijke gemeenschap te beheren en 

leiding te geven aan vrouw en kinderen. De man was de soevereine en absolute rechter 

over het gezin. In ruil voor bescherming diende de vrouw haar echtgenoot te gehoorzamen. 

“Het gezag dat de natuur en de wet aan de man had gegeven had als doel de vrouw in haar 

gedrag te leiden.
9
” De echtlieden waren elkaar wederzijdse steun verschuldigd. De meer 

ondergeschikte positie van de echtgenote had echter als gevolg dat de man aan deze 

verplichting diende te voldoen. Het was zijn plicht om zijn gezin te voorzien van onderdak, 

voeding en andere levensmiddelen. Deze situatie komt overeen met de beschrijving die 

Régine Pernoud geeft van haar vader. 

We moeten er echter ook rekening mee houden dat Régine zelf opgroeide in een 

tijd, die met onder andere twee wereldoorlogen, periodes kende waarin vrouwen nieuwe 

verantwoordelijkheden gingen dragen, nieuwe beroepen uitoefenden en meer mobiliteit en 

zelfvertrouwen verwierven. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog dringt zich in Frankrijk 

bijvoorbeeld het beeld op van de “garçconne”, de jonge vrouw die haar financiële 

onafhankelijkheid wil veroveren door carrière te maken. Tussen 1906 en 1946 bedroeg het 

aandeel van de vrouwen in de beroepsbevolking 36,6 tot 37,9 procent.
10

 Het betreft hier 

zowel jonge ongehuwde vrouwen, getrouwde vrouwen en weduwes met kinderen. 

Ondanks de propaganda voor het gezin, die tijdens het interbellum hoogtij vierde, hielden 

vrouwen bij het organiseren van hun beroeps- en privé-leven hoofdzakelijk rekening met 

hun persoonlijke aspiraties. Hun werk gaf ze een zekere onafhankelijkheid ten opzichte 

van hun man. Dit had verschillende gevolgen, één ervan was dat de relatie tussen 

                                                 
7
 PERNOUD (R.), Villa Paradis: Souvenirs, Paris, Stock, 1994, p. 16. 

8
 ARNAUD-DUC (N.), De tegenstrijdigheden van het recht, In: DUBY (G.) & PERROT (M.), Geschiedenis 

van de vrouw: De Negentiende Eeuw, Amsterdam, Agon BV, 1993, p. 55. 
9
 ARNAUD-DUC (N.), De tegenstrijdigheden van het recht, In: DUBY (G.) & PERROT (M.), Geschiedenis 

van de vrouw: De Negentiende Eeuw, Amsterdam, Agon BV, 1993, p. 57. 
10

 SOHN (A.-M.), Seksule rolpatronen in Frankrijk en Engeland, In: DUBY (G.) & PERROT (M.), 

Geschiedenis van de vrouw: De Twintigste Eeuw, Amsterdam, Agon BV, 1993, p. 95. 
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echtgenoten geleidelijk evolueerde naar meer gelijkheid. Een ander belangrijk punt was de 

reformatie van de burgerlijke status van de vrouw. Zo werd op 18 februari 1938, met de 

afschaffing van het vaderlijk gezag, een eind gemaakt aan de civiele 

handelingsonbekwaamheid van de vrouw. 

 

 

1.1.2. Honger naar kennis 

 

 

Régine Pernoud ging pas op zevenjarige leeftijd voor het eerst naar school. Maar 

naar eigen zeggen had ze reeds vroeg zin om te leren. Wanneer ze haar oudere broers naar 

school zag vertrekken was ze steeds nieuwsgierig naar wat ze vandaag zouden leren. Ze 

had er een gewoonte van gemaakt om na hun vertrek naar de kamer van haar broers te gaan 

om daar hun oude schoolschriften te bekijken.
11

 Aanvankelijk amuseerde ze zich met het 

kopiëren van zinnen zonder ze echt te begrijpen. Haar moeder bemerkte echter haar 

toewijding en schoot haar ter hulp. Thuis had ze noch de tijd noch de middelen om haar 

dochter een volwaardige opleiding te geven, maar ze kon haar minstens de verschillende 

letters van het alfabet aanleren. Spoedig slaagde Régine er in om op het gevoel woorden en 

later volledige zinnen te schrijven. Eenmaal ze het lezen min of meer onder de knie had 

ging ze boeken ontlenen in de bibliotheek. Stap voor stap werd ze gegrepen door een 

werkelijke honger naar lectuur, en wanneer ze eindelijk naar school ging las ze al lang 

zonder problemen. 

Nelly was verheugd toen ze zag dat haar dochter haar liefde voor literatuur geërfd 

had. Tot haar grote spijt had ze geen tijd om samen met haar kinderen te lezen. Maar 

tijdens haar werk in het huishouden, het bereiden van het eten, het wassen van kleren etc. 

vertelde ze haar kinderen over de verschillende romans die ze in haar jeugd gelezen had.
12

 

Ze sprak over Oliver Twist, David Copperfield of Mr. Pickwick en deed dit met zoveel 

overtuiging dat het een blijvende indruk had op Régine en haar zus en broers. Op deze 

manier was literatuur voor hen iets dat vanaf het begin nabij en vertrouwd was, en deel 

uitmaakte van het alledaagse leven. En ‟s avonds, wanneer alle leden van het gezin rond de 

eettafel verenigd waren, nam de hele familie, behalve de vader, deel aan verhitte discussies 

                                                 
11

 PERNOUD (R.), Villa Paradis: Souvenirs, Paris, Stock, 1994, p. 28. 
12

 PERNOUD (J.), PERNOUD (R.) & TULLARD (J.), Jeanne d‟Arc, Napoléon: le paradoxe du biographe, 

Monaco, Éd. Du Rocher, 1997. 
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over de boeken die ze aan het lezen waren. Deze liepen bij momenten soms zo hoog op dat 

moeder zich verplicht voelde om tijdens het avondeten de ramen te sluiten uit vrees dat de 

buren misschien een verkeerd gedacht zouden krijgen bij het horen van de opgewonden 

stemmen van haar kinderen.
13

 Régine Pernoud hechtte veel belang aan deze sfeer in het 

gezin, die we wel enigszins als competitief kunnen omschrijven. Later, wanneer ze zelf 

voor de klas stond, bemerkte ze het gemak waarmee ze haar leerlingen warm kon maken 

voor deze of gene zaak. De oorzaak hiervan schreef ze toe aan de druk die de groep op een 

individu kon uitoefenen: “En collectivité les enfants n‟ont qu‟une idée, c‟est d‟être comme 

les autres, ils n‟ont qu‟une crainte, c‟est d‟être différents d‟eux.
14

” In gezinsverband 

daarentegen streefden de kinderen er volgens haar naar om zich te onderscheiden en 

autonoom te zijn. Bij gevolg hadden deze dagelijkse discussies tijdens het avondmaal naar 

haar mening een groot aandeel in de ontwikkeling van haar intellectuele zelfstandigheid. 

Régine Pernoud kreeg haar eerste lessen aan de Cours Sainte-Marthe. Later ging ze 

naar Notre-Dame-de-France. Ondanks de hoge kosten wilden haar ouders, die beide diep 

gelovig waren, dat al hun kinderen naar een katholieke privé-school gingen. Gezien de 

precaire financiële situatie van het gezin was de keuze voor openbaar onderwijs (école 

laïque) misschien vanzelfsprekender geweest. De religieuze noden van de burgers werden, 

in de periode dat Jules Ferry zijn ambtstermijn als minister van openbaar onderwijs uitzat, 

nog steeds erkend door de staat. Wel werd er een onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende bevoegdheden. De onderwijzer had zijn plaats in de scholen, de geestelijke in 

de kerk. Deze grens wordt duidelijk in de wet van 28 maart 1882: “dans le temps et les 

locaux scolaires, l‟instruction morale et civique; hors du temps et des scolaires, 

l‟enseignement religieux.
15

” Een latere wet in 1905 bepaalde dat de Republiek geen enkele 

cultus zou subsidiëren of bekostigen. De intentie van deze wet was het onderwijs vrijwaren 

van haar kerkelijk karakter. De Derde Republiek streefde ernaar om de Kerk van al haar 

communautaire banden te ontdoen. De laïcisation of verwereldlijking van het onderwijs 

speelde daarbij een belangrijke rol. Volgens de republikeinen moest de republiek en diens 

school toegankelijk zijn voor iedereen. Met andere woorden: niets mocht zich plaatsten 

tussen de burgers en l‟État. De wet van 1905 zorgde er dus voor dat publiek onderwijs een 

interessante, want goedkopere, optie was voor minder gegoede families. 
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Aan het begin van de 19
e
 eeuw was het onderwijs voor meisjes nog een strikt 

private aangelegenheid. De oprichting van een secundair onderwijs voor meisjes in 1880 

was echter geen donderslag bij heldere hemel. De Republikeinen beriepen zich reeds lang 

op het feit dat het altijd een van de doelstellingen van de Revolutie was geweest om van 

het onderwijs in zijn geheel, dus ook voor meisjes, een staatsaangelegenheid te maken. We 

noteren bijvoorbeeld de installatie van de cours Duruy in 1863 die meisjes een hogere 

opleiding aanboden. Deze leergangen genoten echter slechts een beperkte levensduur en 

verdwenen terug in 1869. De naar haar promotor vernoemde loi Camille Sée van 1880 

kunnen we dus terecht beschouwen als het startpunt van het openbaar secundair onderwijs 

voor meisjes. Één van de voornaamste drijfveren, uit republikeinse hoek althans, voor de 

installatie van een secundair onderwijs voor meisjes was het beschermen van de familie als 

hoeksteen van de samenleving. Het nieuwe onderwijs was immers niet gericht op de 

persoonlijke ontplooiing maar op de vorming van goede echtgenotes en moeders. Het 

onderwijs had dus als doel de stabiliteit van het gezin en daarom ook de samenleving te 

garanderen. Men vreesde immers voor een breuk tussen mannen en vrouwen, die hun 

opleiding veelal genoten in katholieke instellingen, op het vlak van geloofsovertuiging. 

Een breuk die zou kunnen leiden tot een slechte verstandhouding tussen man en vrouw en 

dus ook tot een instabiele familie. Daarenboven hechtte men ook belang aan de rol van de 

moeder in de opvoeding van haar kinderen. Indien een moeder onwetend was zou dit 

ongetwijfeld ook zijn uitwerking hebben op haar kinderen. Een goede opleiding voor 

meisjes was dus onontbeerlijk. In L‟enseignement Secondaire des Jeunes Filles Sous la 

Troisième République verwijst Françoise Mayeur naar La démocratie, een werk van 

Vacherot, om deze aandacht voor de vrouw als opvoedster van haar kinderen aan te 

duiden. “Lorsque Vacherot en vient aux « conditions domestiques » de la démocratie, il 

décrit l‟enfant aux mains d‟une mère « ne comprenant généralement rien aux choses de la 

cité ». C‟est ainsi que la famille opprime la cité : « Le citoyen n‟y rencontre trop souvent 

qu‟indifférence, obstacles, récriminations ou défaillances ». L‟incapacité de la femme, qui 

au reste ne doit surtout pas devenir citoyenne car sa destination est d‟être la « reine du 

foyer », doit être attribuée non à la faiblesse de sa nature, mais à son éducation.
16

” 

Na een fase van beduchtheid voor deze nieuwe omgeving leek het schoolklimaat 

Régine Pernoud wel te bevallen. Vanaf het begin was ze, naar eigen zeggen, een brave en 

toegewijde leerlinge, ondanks dat ze zich af en toe moest hoeden voor momenten van 
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verstrooiing. Omdat ze reeds kon schrijven en lezen toen ze plaats nam achter de 

schoolbanken verveelde ze zich immers vaak en droomde ze geregeld weg.
17

 Toen ze naar 

school ging werd Régine Pernoud zich ook bewust van zaken waarbij ze vroeger nooit had 

stilgestaan. Ze wist dat ze het thuis niet breed hadden, vaak hoorde ze haar moeder klagen 

over hun materiële moeilijkheden, maar Régine had toen geen enkel vergelijkingspunt. Ze 

dacht dat hun situatie niet verschilde van die van anderen en stond er niet bij stil of ze nu 

rijk of arm waren. Op school daarentegen kon ze zich, naargelang de criteria die voor een 

kind belangrijk zijn, vergelijken met haar medeleerlingen die tot de rijke bourgeoisie van 

Marseille behoorden. 

Naar de cinema gaan was geen mogelijkheid voor haar. En wanneer haar 

schoolkameraden er onderling over praatten schaamde ze zich omdat ze geen idee had 

waarover ze het hadden. Zelf ging ze nooit naar een banketbakkerij of een snoepwinkel. Zij 

had geen mooi pennendoosje om op haar lessenaar te zetten, of mooie jurken en mantels 

om te dragen. Allemaal kleine zaken die van weinig belang lijken, maar die in de wereld 

van een kind niettemin belangrijk zijn. Régine kreeg door deze kleine gebreken het gevoel 

dat ze minder mooi, minder slim, minder goed was dan haar schoolkameraden.
18

 In de loop 

der jaren zal ze dan ook een levendige afkeer ontwikkelen tegenover de burgerstand van 

Marseille. Deze was in haar ogen bekrompen, somber en pretentieus. Tijdens het einde van 

de 19
e
 en het begin van de 20

ste
 eeuw behoorde een groot deel van de leerlingen in 

katholieke privé scholen inderdaad tot de hoge burgerij. Hoewel de openbare lycea en 

colleges voorbestemd waren voor de opvoeding van deze meer gegoede klasse trokken 

deze vooral leden aan van de zogenaamde nouvelles couches sociales
19

: dochters van de 

kleine burgerij, ambachtslieden en mensen van het platteland die eerder voorbestemd 

waren voor de écoles primaires supérieures. Deze eerder heterogene samenstelling van het 

leerlingenbestand had als resultaat dat veel rijke families hun dochters naar duurdere 

katholieke scholen stuurden. Eind 19
e
 begin 20

ste
 eeuw waren in deze hogere kringen nog 

veel traditionele gebruiken van kracht. Er werd van meisjes verwacht dat ze over een 

bruidschat beschikten. Het was tevens de gewoonte dat jonge meisjes steeds onder toezicht 

stonden van hun moeder thuis, of van zusters in een kloosterschool. De mogelijkheid dat 

families hun dochters naar een katholieke privé-instelling stuurden omwille van 

geloofsovertuiging mag zeker niet over het hoofd worden gezien. Een ander motief was 
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echter ook de vrees voor wat Françoise Mayeur une contamination sociale noemt.
20

 Velen 

vonden het onaanvaardbaar dat hun dochter school zou lopen met meisjes die lager op de 

sociale ladder stonden. Er werd immers gevreesd voor een negatieve beïnvloeding. 

Daarenboven kon het feit dat een familie haar dochter naar een school stuurde waar ook 

kinderen van „lagere afkomst‟ aanwezig waren bij de buitenwereld de indruk wekken dat 

de famillie zelf aan het dalen was op de sociale ladder. Dat Régine Pernoud op haar school 

geconfronteerd werd met heel wat kinderen van de hoge burgerij van Marseille hoeft dan 

ook helemaal geen verrassing te zijn. 

Het duurde echter niet lang eer ze de link legde tussen hun materiële moeilijkheden 

en andere aspecten van hun leven, zoals de vermoeidheid van haar moeder. Al zeer vroeg 

voelde ze de behoefte om haar moeder ter hulp te komen en om zelf een minder hachelijk 

leven te leiden. Ze begreep ook dat ze, om dit te realiseren, zich volledig moest toeleggen 

op haar schoolwerk. Ook haar moeder was dezelfde mening toegedaan. Ze drukte haar 

kinderen menig maal het volgende op het hart: “S‟il m‟arrive quelque chose, promettez-

moi que vous poursuivrez vos études jusqu‟au bout et que vous passerez vos diplômes.
21

” 

Régine Pernoud is dan ook altijd graag naar school gegaan. In Notre-Dame-de-France 

zaten maar weinig leerlingen. Er heerste een strikte discipline, maar ook een atmosfeer van 

vrolijkheid en vrijheid.
22

 In deze schoolsfeer bleef Régine goed presteren. Rond deze 

periode begon ze ook de eerste tekenen van doofheid te vertonen. Uiteindelijk zou ze het 

gebruik van haar linkeroor volledig verliezen en slechts vijftig procent van haar gehoor 

behouden aan haar rechteroor. Het isolement waar een dove mee geconfronteerd wordt was 

zeer zwaar voor haar om te dragen en zorgde ervoor dat ze zich nog meer met haar gezicht 

in de boeken begroef. Ondanks de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd werd bleef ze 

zich inzetten om een goede leerling te zijn. Een goede leerling in Notre-Dame-de-France 

was een volgzame leerling, met respect voor het van kracht zijnde intellectueel model, dat 

volledig gebaseerd was op de klassieke oudheid.
23

 Het was tevens het gebruik dat de beste 

leerlingen in de klassieke richting geplaatst werden, waar ze Latijn en Grieks kregen. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat veelal werd aangenomen dat Latijn eenvoudiger aan te 

leren was dan wetenschappen. Daarenboven werd aan het Latijn ook een groot cultureel 

prestige toegeschreven. Wie het Latijn beheerste werd geacht deel uit te maken van de 
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culturele elite van Frankrijk. In de 19
e
 eeuw was een goede kennis van het Latijn 

onontbeerlijk om te slagen voor het baccalauréat. Toen Régine Pernoud in 1924 het 

eindexamen wou afleggen was dit echter niet langer het geval. In 1902 werd immers een 

grondige hervorming doorgevoerd. Latijn was nog steeds belangrijk, maar niet langer 

onmisbaar. Na de reorganisatie kregen studenten een keuze tussen vier verschillende 

programma‟s. Het traditionele programma Latijn-Grieks werd behouden. Daarnaast kon er 

echter ook gekozen worden voor Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen en 

wetenschappen-moderne talen. Omwille van haar goede resultaten en grote inzet op school 

was ook Régine Pernoud ditzelfde lot toegedaan. 

Het klinkt vreemd, maar in die tijd was Geschiedenis een vak dat haar helemaal niet 

kon boeien. Ze hield van Frans, Latijn, Grieks en in mindere mate van Wiskunde. 

Geschiedenis stond daarentegen helemaal onderaan haar lijstje. Volgens Régine lag dit 

vooral aan de manier waarop het vak gegeven werd. Als leerlingen werden ze 

geconfronteerd met eindeloze lijsten van data, veldslagen en verdragen die voor hen 

weinig of geen inhoud hadden. De lessen handelden vooral over de klassieke oudheid, met 

haar hoofdzakelijk politieke en militaire beeldvorming. Het merendeel van de lessen waren 

hoorcolleges waarbij de leerlingen gedurende één uur naar de leraar dienden te luisteren 

zonder enige vorm van interactie. Een manier van lesgeven die op weinig bijval kon 

rekenen van de klas: “l‟histoire était pour nous la chose la plus ennuyeuse du monde.
24

” 

Het is dan ook geen verrassing dat met het naderen van het baccalauréat
25

 Régine nooit 

overwogen heeft om Geschiedenis te studeren, haar voorkeur ging immers uit naar de 

Letterkunde.
26

 

Aan de vooravond van de Derde Republiek liet het geschiedenisonderricht nog veel 

te wensen over. De noodzakelijkheid van een kwaliteitsvol geschiedenisonderricht 

verspreid over alle niveau‟s van het onderwijs werd evenwel niet ontkent. Geschiedenis 

werd onder andere beschouwd als een ideaal middel om inzicht te krijgen in de eigentijdse 

wereld waarin een persoon leefde. In 1867 werden de geschiedenis van Frankrijk en Franse 

geografie verplichte materie in het basisonderwijs.
27

 Het secundair onderwijs wist slechts 

een beperkte groep van de leerlingen te bereiken. Op de koop toe waren dit, wat het 

publiek onderwijs betreft, allemaal jongens. De recente aard van de wet van 1867 had als 

gevolg dat, tijdens de eerste jaren van de Derde Republiek, het merendeel van de kinderen 
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in het basisonderwijs nog geen geschiedenis kreeg op school.
28

 Dit bleek uit de resultaten 

van een onderzoek dat, op vraag van minister van onderwijs Jules Simon, werd uitgevoerd 

in april 1871. In het voortgezet onderwijs werd geschiedenis gegeven aan alle middelbare 

scholieren, maar zeker niet aan alle meisjes. Staatsonderwijs was voor de meeste onder hen 

immers niet toegankelijk. De situatie in het secundair onderwijs was niettemin minder 

precair dan deze in het basisonderwijs. Toch was het niveau van het 

geschiedenisonderricht ook hier onvoldoende in verhouding met de middelen die 

geïnvesteerd werden in het onderwijs. Bovendien bleek er tevens een niveauverschil te 

bestaan tussen openbare en private instellingen onderling. Ofschoon het niveau dat de 

openbare lycea en colleges haalden nog veel te wensen overliet waren de private 

instellingen er nog erger aan toe.
29

 Volgens Himly en Levasseur, die het door minister 

Simon gevraagde onderzoek uitvoerden, was deze situatie te verklaren aan de hand van de 

wijze waarop de lessen toen werden gegeven. Zij wezen onder andere op de beperkte 

handelingsbekwaamheid van sommige onderwijzers als oorzaak voor het lage niveau van 

de lessen geschiedenis. Meer nog dan bij de beperkte bedrevenheid van het lesgevend 

personeel moest men de aanleiding voor het gering niveau zoeken bij de toegepaste 

didactische methodes.
30

 Deze zouden leiden tot een te passieve houding van de leerlingen 

die resulteerde in een slaafs neerpennen van de gedoceerde kennis. Ook wezen zij op een 

gebrek aan didactisch materiaal. 

Pas in 1882, toen er officiële richtlijnen verschenen die de te volgen methodiek 

omschreven, leek er beterschap op komst. Aan het begin van de 20
ste

 beschikten 

leerkrachten over een steeds betere en grotere uitrusting om hun lessen te geven. Voor het 

vak geschiedenis werden handboeken geleidelijk verplicht lesmateriaal. Uit onderzoek 

zoals dat van Jacqueline Frayssinet-Dominjon
31

 en Christian Amalvi
32

 blijkt dat er, wat 

betreft de opbouw, weinig verschillen zijn tussen de handboeken die ontworpen werden 

voor het staatsonderwijs enerzijds en deze voor het katholiek onderwijs anderzijds. Gezien 

het feit dat scholen zich aan een officieel programma dienden te houden hoeft dit ons niet 

te verbazen. Naast deze gelijke structuur kunnen we weliswaar enkele inhoudelijke 

verschillen onderscheiden. In katholieke leerboeken nemen heiligen bijvoorbeeld een 

                                                 
28

 Bulletin administratif du ministère de l‟instruction publique, nr. 265, 1871, p. 346. 
29

 Bulletin administratif du ministère de l‟instruction publique, nr. 265, 1871, p. 346. 
30

 GARCIA (P.) & LEDUC (J.), L‟enseignement de l‟histoire en France de l‟Ancien Régime à nos jours, 

Paris, Armand Colin, 2003, p. 88. 
31

 FRAYSSINET-DOMINJON (J.), Les manuels d‟histoire de l‟école libre 1889-1959, Paris, Armand Colin, 

1969. 
32

 AMALVI (C.), Les héros de l‟histoire de France, Toulouse, Privat, 2001. 



 18 

belangrijke plaats in tussen de nationale helden. Ook een vijandige houding ten opzichte 

van de Reformatie en een totale veroordeling van de Franse Revolutie vinden we vaak 

terug in deze werken. Er wordt evenzeer veel aandacht besteed aan de functie van de Kerk 

in de opbouw van Frankrijk en de rol van de goddelijke voorzienigheid in de geschiedenis. 

Inschatten in welke mate een persoon beïnvloed is door zijn of haar scholing is geen 

eenvoudige taak. Er moet immers ook rekening gehouden worden met tal van andere 

factoren. Zo is de invloed van de ouders op de ontwikkeling van hun kinderen vaak 

allerminst gering. De ouders van Régine Pernoud waren, naar eigen zeggen, echter 

overtuigd katholiek. Régine Pernoud vertoefde dus thuis en op school in een katholieke 

omgeving. Zelf was ze ook diep gelovig. Vermoedelijk heeft haar geloofsovertuiging ook 

een aanzienlijke invloed gehad op haar werk. In Villa Paradis stelt ze het Evangelie voor 

als “een boek dat voor iedereen geschreven is en door iedereen begrepen kan worden
33

”. 

Régine Pernoud lijkt een gelijkaardig principe gerespecteerd te hebben bij het schrijven 

van haar boeken: “Écris pour le grand public, pour ceux qui ne savent pas”. De oorsprong 

van dit idee wordt later in dit hoofdstuk besproken. Toch kunnen we nu al noteren dat haar 

geloof en visie op het evangelie mogelijk een rol hebben gespeeld bij het ontstaan ervan. 

De “goddelijke voorzienigheid” speelt geen rol in de werken van Régine Pernoud. Wel 

gelooft ze dat de geschiedenis een verborgen aspect heeft dat we niet met rede kunnen 

verklaren. Deze onzichtbare dimensie van de geschiedenis kunnen we volgens haar 

bijvoorbeeld terugvinden in de vrijheid van de mens en zijn spirituele drijfveren. “Ignorer 

au nom de la connaissance le sentiment de l‟invisible et l‟appel de l‟infini qui s‟expriment 

en nous, c‟est fixer à l‟avance à cette connaissance des bornes qu‟elle ne devra pas 

passer.
34

” 

Gedurende de eerste jaren van de Derde Republiek institutionaliseerde de 

geschiedenis zich in het wetenschappelijk onderzoek en in het onderwijs.
35

 Deze laatste 

jaren van de 19
e
 eeuw worden vaak omschreven als Le moment Lavisse, genoemd naar 

Ernest Lavisse. Zij vormen een periode waarin de geschiedenis zich, naast een politieke 

noodzakelijkheid (geschiedenis werd gezien als een medium om leerlingen de gewenste 

burgerzin aan te leren), ook profileert als een wetenschap. “Le but de l‟histoire est, non pas 

de plaire, ni de donner des recettes pratiques pour se conduire, ni d‟émouvoir mais 
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simplement de savoir.
36

” Omwille hiervan wordt Le moment Lavisse ook wel Le moment 

méthodique genoemd. Door de steun van een universitaire discipline, die werk maakte van 

een wetenschappelijk statuut, werd het vak geschiedenis steeds beter vertegenwoordigd op 

alle onderwijsniveaus. Dit gold ook voor het privé-onderwijs, aangezien de staat het 

monopolie had op de examens waarvoor de leerlingen dienden te slagen. Wat het 

programma betreft dat in de 19
e
 eeuw in scholen gevolgd werd lag de nadruk vooral op de 

antieke oudheid en de politieke, diplomatieke en militaire componenten van de 

geschiedenis. Cultuur ontbrak niet in het programma, maar was wel minder 

vertegenwoordigd. Sociale geschiedenis daarentegen ontbrak volledig in het programma.
37

 

In 1890 waaide er echter een wind van vernieuwing door het geschiedenisonderwijs 

in Frankrijk. Deze vernieuwing werd door de bekende Franse historicus Charles Seignobos 

omschreven als “een strijd tegen de traditie.
38

” Leerkrachten moesten erover waken dat ze 

niet te lang bleven stilstaan bij strikt militaire geschiedenis. Ook eindeloze opsommingen 

van vorsten of data dienden vermeden te worden. Als alternatief diende er meer aandacht 

besteed te worden aan de geschiedenis van samenlevingen in hun geheel. Naast deze 

inhoudelijke vernieuwingen trachtte men ook de rol van de leerling in de klas te wijzigen. 

Voor lange tijd waren zij slechts passief aanwezig in de lessen, nu werd er echter gestreefd 

naar een meer directe deelname van de leerlingen in het lesgebeuren. “Dans 

l‟enseignement historique, le péril c‟est l‟inertie de l‟élève; si nos habitudes ont besoin 

d‟être amendées, le principal objet de la réforme doit être de stimuler l‟enfant à 

l‟activité.
39

” Deze meer actieve deelname van de leerlingen diende verworven te worden 

door middel van een meer levendige houding van de onderwijzer. Historische 

gebeurtenissen moesten op een levendige wijze beschreven worden, personages dienden 

schilderachtig voorgesteld te worden. Abstractie moest zoveel mogelijk vermeden worden. 

Met dat doel voor ogen werd aan de leerkracht gevraagd om gebruik te maken van 

authentieke documenten. In Introduction aux études historiques geeft Charles Seignobos 

zijn visie over hoe leerlingen een meer actieve rol kan toegedeeld worden in de lessen 

geschiedenis. “Faire analyser des gravures, des récits, des descriptions pour dégager les 
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caractères des faits.
40

” Studieuitstappen werdens eveneens gezien als een middel om de 

aantrekkingskracht van de lessen geschiedenis te verhogen. 

In het werk van Garcia en Leduc lezen we echter dat tien jaar na de nieuwe 

richtlijnen voor leerkrachten de lessen geschiedenis nog steeds voornamelijk 

eenrichtingsverkeer waren. In het schoolprogramma bleven ook voornamelijk politieke en 

militaire onderwerpen de kroon spannen.
41

 Dit leidde in het begin van de 20
ste

 eeuw tot een 

verlangen om het onderwijs te moderniseren. Opnieuw lag de nadruk op het gebruik van 

methodes die leerlingen in een meer actieve rol plaatsen. Daarnaast wilde men ook een 

eind maken aan het overwicht van de klassieke humaniora. Het gebruik van documenten 

werd reeds aanbevolen in de richtlijnen van 1890. In 1902 werd dit terug benadrukt. Toch 

zou het tot 1925 duren tot we kunnen spreken van de volledige intrede van het historisch 

document in de geschiedenisdidactiek. Het document kreeg een plaats in de praktische 

oefeningen die in het algemeen programma voor de lessen geschiedenis werden 

opgenomen. Zij moesten niet enkel dienen tot illustratie maar ook aanzetten tot een 

kritische lectuur en een historiografische benadering. Ondanks al deze aansporingen kende 

het gebruik van documenten echter geen grote verspreiding. In eerste instantie leek Régine 

Pernouds beschrijving van het door haar genoten geschiedenisonderwijs dus niet helemaal 

overeen te komen met het hierboven beschreven klimaat van vernieuwing. Zij bestempelde 

de meeste lessen als hoorcolleges waarin de leerlingen, zonder enige inbreng, een uur naar 

de leerkracht luisterden.
42

 In het werk van Garcia en Leduc lezen we eveneens dat ondanks 

de nieuwe richtlijnen voor leerkrachten de lessen geschiedenis voornamelijk 

eenrichtingsverkeer bleven. In het schoolprogramma bleven ook voornamelijk politieke en 

militaire onderwerpen de kroon spannen.
43

 

 

 

1.1.3. Een jaar voor de schoolbanken 

 

 

Régine Pernoud deed het zo goed op school dat ze klaar was voor haar eindexamen 

voor de middelbare school, dat tevens een toegangspoort was tot de universiteit, op 
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vijftienjarige leeftijd.
44

 Op dat moment had ze haar toekomstige carrière al helemaal 

uitgepland, ze zou lerares worden op haar oude school. Haar eigen onderwijzeressen waren 

hiervan op de hoogte en moedigden haar aan in haar keuze om zelf ook les te geven. 

Wanneer ze echter om toestemming vroeg om haar baccalauréat af te leggen werd dit haar 

tot tweemaal toe geweigerd, ondanks haar uitstekende rapporten. Vermoedelijk vond men 

haar gewoon te jong. Er leek dus weinig anders op te zitten dan nog een jaar de lessen te 

volgen in Notre-Dame-de-France. 

Het onderwijzend personeel dat op de hoogte was van haar intentie om haar 

aggregaat te behalen, en dan terug te komen naar Notre-Dame-de-France, deed haar echter 

een verrassend voorstel. Ze vroegen haar om onmiddellijk te starten met het geven van 

lessen op haar school, in plaats van nog een jaar achter de schoolbanken te slijten, iets waar 

Régine Pernoud naar eigen zeggen enorm tegenop zag.
45

 Zo kwam het dat ze op 

vijftienjarige leeftijd haar eerste lessen Grieks en Geschiedenis gaf aan leerlingen die 

slechts enkele jaren jonger waren dan haar. Het lesgeven was aanvankelijk zeker geen 

sinecure voor de jonge Régine Pernoud. Ze was van nature klein en verlegen en straalde 

dus weinig autoriteit uit. Ook haar jonge leeftijd, gebrek aan ervaring en niet in het minst 

haar gehoorproblemen maakten haar werk niet eenvoudiger. De eindbalans was niettemin 

positief en ze twijfelde er niet aan dat haar toekomstige loopbaan zich zou afspelen in de 

kleine school waar ze zelf acht jaar had doorgebracht. 

Was Régine Pernoud enkele jaren eerder geboren was het voor haar, op 

vijftienjarige leeftijd, helemaal niet mogelijk geweest om een deelname aan het 

baccalauréat te overwegen. Een evenwaardige secundaire opleiding voor jongens en 

meisjes en de mogelijkheid voor meisjes om het eindexamen af te leggen was immers een 

recente verworvenheid in 1924. Zoals we reeds weten installeerden de leiders van de Derde 

Republiek in 1880 een publiek onderwijssysteem voor meisjes. Het idee achter dit initiatief 

was de intellectuele ontwikkeling van vrouwen die deel zouden uitmaken van een nieuwe 

republikeinse elite. Deze vrouwen werden geacht om in het huwelijk te treden en hun 

kinderen op te voeden als burgers voor de Republiek. Met het oog hierop werden talrijke 

lycées en collèges geopend speciaal voor meisjes. Het diploma dat de studentes na vijf jaar 

konden bereiken, het zogenaamde diplôme de fin d‟études secondaires gaf ze echter geen 

toelating om zich in te schrijven aan een universiteit. Er werd van hen immers verwacht dat 
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ze trouwden en een familie stichtten. Mannen en vrouwen waren voorbestemd om een 

verschillende, zij het complementaire, rol te spelen in de maatschappij. Elke sekse moest 

dus op een dergelijke wijze opgevoed worden zodat deze zijn of haar taak optimaal zou 

kunnen uitvoeren. De rol van de man speelde zich af in de publieke sfeer, die van de vrouw 

in de private sfeer. Vrouwen dienden gevormd te worden tot vaardige, goedgeschoolde en 

minzame echtgenotes en moeders. Ondanks hun studie van de zogenaamde humanités 

(Latijn en Grieks) werd van hen dus verwacht dat ze zich in een eerder ondergeschikte rol 

zouden schikken. In een periode van 50 jaar onderging het onderwijsprogramma echter een 

heuse transformatie die uiteindelijk zou leiden tot de ontmanteling van het systeem in 

1924.
46

 Voortaan zouden de lycées en collèges voor meisjes hetzelfde secundair onderwijs 

aanbieden dat aan jongens werd gegeven en de leerlingen de mogelijkheid gaf deel te 

nemen aan het baccalauréat. De opleiding die ze in de lycea en colleges kregen omvatte 

een algemene scholing die hen zou vormen tot mères-éducatrices. 

De aard van het diplôme, dat meisjes geen toegang verschafte tot de universiteit of 

uitzicht gaf op een professionele carrière, lag aan de basis van enkele prangende vragen. 

Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren met een meisje dat besloot niet te trouwen? Het diplôme 

de fin d‟études secondaires had immers weinig reële waarde waarde en bood haar bij 

gevolg weinig of geen economische zekerheid. Reeds in 1870 was toestemming voor 

meisjes om het eindexamen af te leggen één van de voornaamste feministische eisen in 

Frankrijk. Het diplôme kreeg veel kritiek omdat het waardeloos was voor minder gegoede 

vrouwen, die moesten werken om zichzelf en hun gezin te onderhouden. Als jongens 

daarenboven de mogelijkheid kregen om, op kosten van de staat, zich voor te bereiden op 

het examen moesten meisjes deze kans ook krijgen. We mogen echter niet vergeten dat het 

klassieke baccalauréat nooit officieel gesloten is voor meisjes. Hetzelfde kan echter niet 

gezegd worden over de voorbereidende studies, die noodzakelijk waren om het 

eindexamen te kunnen afleggen. De opleiding die meisjes in de openbare lycea en colleges 

kregen omvatte een algemene scholing die hen zou vormen tot mères-éducatrices, goed 

geschoolde moeders. Het nastreven van universitaire studies evolueerde in de 19
e
 eeuw dus 

tot een hoofdzakelijk mannelijk privilege. Maar het was dus niet onmogelijk voor vrouwen 

om, mits een grondige zelfstudie, te slagen voor het baccalauréat. Onder impuls van 

enkele opmerkzame personen zoals Julie-Victoire Daubié, die met succes een universitair 

parcours aflegden, nam het aantal vrouwen dat een een hogere opleiding wenste te volgen 
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gestaag toe naarmate de 20
ste

 eeuw naderde. Naar aanleiding van de grondige hervorming 

van het baccalauréat in 1902 vroeg de Conseil national des femmes Françaises in 1903 

om de gelijkschakeling van het diplôme de fin d‟études secondaires en het baccalauréat.
47

 

Een extra stimulans voor het invoeren van de gelijkwaardigheid van het secundaire 

onderwijs voor jongens en meisjes en de toegang voor meisjes tot het eindexamen was het 

feit dat katholieke privé-scholen, in het begin van de 20
ste

 eeuw, begonnen waren met het 

voorbereiden van hun leerlingen voor het klassieke baccalauréat. De vraag om een 

evenwaardige opleiding voor meisjes werd nu, naast een feministische eis, ook een 

praktische noodzakelijkheid. Indien de publieke lycées en collèges hun leerlingen wensten 

te behouden leek een gelijkschakeling van het diplôme en het baccalauréat immers 

onvermijdbaar. 

Uiteindelijk werd het openbaar secundair onderwijs voor meisjes pas in 1924 

voorzien van een opleiding die leerlingen voorbereidde voor het baccalauréat. Dit dankzij 

het optreden van de toenmalige minister van openbaar onderwijs Léon Bérard. Door het 

invoeren van deze nieuwe opleiding werd het curriculum in de colleges en lycea verlengd 

van vijf naar zes jaar. In 1931 slaagden de eerste studentes die hun opleiding uisluitend in 

een openbare instelling hadden genoten voor het baccalauréat. Régine Pernoud kon zich 

reeds in 1924 kandidaat stellen voor het eindexamen omdat, zoals eerder reeds werd 

vermeld, katholieke scholen reeds vroeger een adequate opleiding hadden voorzien in hun 

curriculum. 

 

 

1.2. Intellectuele Vorming 

 

 

1.2.1 Aix-en-Provence 

 

 

In 1924 en 1925 slaagde Régine Pernoud voor haar baccalauréat. Na de vakantie 

schreef ze zich in aan de faculteit Letteren van Aix-en-Provence. Tijdens haar studies bleef 

ze ook lesgeven in Notre-Dame-de-France, omdat ze zo de financiële problemen van haar 

familie, die vooral op haar moeder drukten, enigszins kon verlichten. De faculteit van Aix 
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bevond zich in een zeventiende-eeuws herenhuis in het centrum van de stad. Haar 

professoren beschrijft ze als over het algemeen voortreffelijk en uiterst deskundig, ondanks 

het feit dat hun onderricht vaak leed onder een te sterke compartimentering van de kennis 

en een te grote breuk met de buitenwereld, die ze zag als het endemische kwaad van de 

universiteit.
48

 De ervaringen die ze er opdeed deden haar echter twijfelen over haar 

toekomstige carrière als onderwijzeres in Marseille. 

Elke professor behandelde een precies onderwerp in zijn colleges, zonder veel 

aandacht te besteden aan wat zijn collega‟s verkondigden. Régine Pernoud beklaagde het 

zich dat zij en haar medestudenten nooit het algemeen beeld kregen van die “Klassieke 

Letteren” waarin zij geacht werden specialisten te worden.
49

 Ze had verwacht dat de 

universiteit haar een middel zou schenken om hetgeen dat ze reeds proefondervindelijk 

verworven had, door zelf een jaar les te geven, te consolideren. De gefragmenteerde en 

versnipperde kennis die ze verwierf leek haar daarentegen eerder van de wijs te brengen. 

De opleiding werd door haar als te verstard en vastgeroest ervaren. Ook het gebrek aan 

synthese, het feit dat hen geen enkele notie van pedagogie werd bijgebracht en de eerder 

reeds vermeldde kloof met de buitenwereld stoorden haar.
50

 

Toen ze aan haar studies begon wou ze er zich op toeleggen om een zo goed 

mogelijke lerares te worden. Na twee jaar aan de universiteit in Aix begon ze echter te 

twijfelen aan haar roeping: “J‟avais voulu m‟appliquer de mon mieux à être enseignante, 

mails il me semblait qu‟à l‟Université personne ne m‟aidait vraiment à le devenir, et du 

même coup la carrière perdait à mes yeux de son prestige et de son attrait.
51

” Omstreeks 

het einde van haar tweede jaar begon het idee om zich in the schrijven in de „École des 

Chartes
52

‟ steeds meer vorm te krijgen. Haar liefde voor boeken was doorheen de jaren 

alles behalve afgenomen, en ook het vak van bibliothecaresse sprak haar enorm aan. De 

keuze voor de befaamde school uit de Franse hoofdstad leek dan ook evident. Sommige 

aspecten van deze instelling, zoals de hoge moeilijkheidsgraad van de opleiding en het 

belang dat er gehecht werd aan de kennis van Latijn, beschouwde Regine Pernoud als een 

stimulans. Andere elementen van de opleiding deden haar eerder twijfelen. De 

middeleeuwen en hulpwetenschappen van de geschiedenis waren in haar ogen immers veel 
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minder interessant.
53

 Niet dat ze een buitengewone bewondering had voor de klassieke 

oudheid, maar men had haar altijd geleerd dat niets grootser was dan Rome. Ze besloot 

echter om haar plan uit te voeren. Ze zou geen universitair worden maar een chartiste
54

, 

geen onderwijzeres maar een archivaris of bibliothecaresse. 

 

 

1.2.2 École des Chartes 

 

 

In oktober 1928 vertrok Régine Pernoud naar Parijs. Haar licentie in de Letteren 

zou ze uiteindelijk behalen aan de Sorbonne, de universiteit van Parijs. Ze volgde 

voorbereidingslessen aan het „Collège Sévigné‟ en werd in oktober 1929 toegelaten aan de 

„École des Chartes‟. Het eerste contact was niet eenvoudig, Régine voelde zich een 

buitenstaander in deze nieuwe schoolomgeving. De meeste van haar medestudenten 

hadden archivarissen of bibliothecarissen als ouders en leefden al van jongs af met het idee 

om zich in te schrijven aan de „École des Chartes‟. Zij praatten over paleografie aan tafel 

en maakten woordspelingen in potjeslatijn om zich te ontspannen tussen de lessen door. 

Aanvankelijk had ze moeite om zich aan te passen aan deze schoolse atmosfeer.
55

 

Het eerste college dat ze kreeg te Chartes was paleografie. De studenten kregen elk 

een twaalfde-eeuwse tekst voorgeschoteld die ze zo goed of zo kwaad als het ging dienden 

te transcriberen. Naar gelang ze in hun arbeid vorderden werden hen vervolgens beetje bij 

beetje de juiste technieken en specifieke afkortingen aangeleerd. Bedrevenheid primeerde 

over abstracte kennis, iets wat Régine Pernoud ten zeerste wist te appreciëren. In die mate 

dat deze handelingswijze fundamenteel zou blijken in haar toekomstige carrière.
56

 

Volgens de „méthode chartiste‟
57

 was het aangewezen om zich eerst te richten tot 

de authentieke bron. Wat andere historici over het betreffende stuk geschreven hadden 

mocht zeker niet genegeerd worden, maar dit vormde niet de basis van het werk van een 

leerling van de „École des Chartes‟. De basis was het document, dat men moest ontcijferen 

met behulp van de paleografie en vaak ook moest vertalen. Daarenboven was het ook 
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belangrijk dat het geschrift correct geïdentificeerd en gesitueerd werd in de tijd, teneinde er 

echtheidskritiek op te kunnen toepassen. Dit gebeurde aan de hand van hulpwetenschappen 

zoals de diplomatiek. De École voorzag haar studenten van een solide historische en 

kritische werkwijze die toepasbaar was op verschillende domeinen.
58

 De opleiding bood 

dan ook heel wat toekomstperspectieven aan haar afgestudeerden. Archeologie, etnologie, 

diplomatie, etc. behoorden allemaal tot de mogelijkheden. 

De „École des Chartes‟ had ook op een andere manier een bijzondere invloed op het 

leven van Régine Pernoud. Het was hier dat ze voor het eerst kennis maakte met de 

middeleeuwen. De foto‟s van architecturale details van Romaanse gewelven, kruisbogen, 

beeldhouwwerken en kapitelen die in de lessen archeologie getoond werden openden als 

het ware een compleet nieuwe wereld voor haar.
59

 Niet enkel op artistiek vlak, maar ook 

op menselijk vlak. In plaats van triomfbogen en standbeelden van zegevierende veldheren 

zag ze kapitelen waarop een kleine, in haar ogen gemoedelijke, wereld werd voorgesteld. 

Een wereld vol humor, ambachtslieden, landbouwers en pelgrims. Doorheen deze 

representaties zag ze een zeer humane samenleving, een samenleving die niet geobsedeerd 

werd door militaire grandeur en minachtig voor de verliezer, maar die daarentegen het 

individu liet primeren.
60

 Vergeleken met de klassieke oudheid waren de middeleeuwen een 

heuse bevrijding voor haar. Haar vroegere onderwijzers en professoren te Marseille en 

Aix-en-Provence hadden altijd gewezen op de superioriteit van de klassieke oudheid over 

de middeleeuwen. Maar aan de „École des Chartes‟ lag de nadruk op de studie van 

middeleeuwse documenten en de meeste vakken die er gegeven werden handelden over de 

middeleeuwen, waardoor deze wereld voor het eerst aan Régine Pernoud werd 

geopenbaard. “C‟est  au cours de cette première année aux Chartes que je suis devenue 

historienne de coeur et que j‟ai trouvé, à côté de la littérature, un domaine de l‟esprit qui 

m‟attire autant qu‟elle, mais où je puisse envisager de faire moi-même carrière.
61

” 

Er was echter nog een reden waarom de middeleeuwen een dergelijke 

aantrekkingskracht op haar uitoefenden. Een reden die we meer in de persoonlijke sfeer 

moeten situeren. In de lessen van Roger Grand, een professor in de Franse 

rechtsgeschiedenis, leerde Régine Pernoud de middeleeuwse maatschappij kennen als een 

samenleving waarin de verhoudingen tussen personen gebaseerd waren op wederzijds 
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respect en onderlinge verplichtingen. De horige uit de middeleeuwen stond niet gelijk aan 

de slaaf uit de klassieke oudheid. Deze laatste werd beschouwd als een zaak, een 

gebruiksvoorwerp met zo goed als geen rechten. De horige daarentegen was een persoon 

die niet onderworpen was aan een meester, maar gebonden aan de grond die hij bewerkte.
62

 

Vanzelfsprekend moest hij aan bepaalde eisen voldoen, zoals het betalen van kerkelijke 

tienden en het verrichten van herendiensten. Maar zolang hij voldeed aan zijn 

verplichtingen was hij relatief zeker van het behoud van zijn grond, en de mogelijkheid dat 

hij deze later zou kunnen overdragen aan zijn kinderen. Het verbod op woeker, het te 

gericht nastreven van Financiële winst werd immers afkeurenswaardig beschouwd, en 

verhinderde tevens dat een deel van de bevolking de spreekwoordelijke gijzelaar werd van 

handelaars en bankiers. Régine Pernoud zegt dit niet zelf, maar het is niet ondenkbaar dat 

haar bewondering voor deze aspecten van de middeleeuwse maatschappij in verband staat 

met haar persoonlijke levenservaringen. Zo vertelt ze dat de constante dreiging van een 

mogelijke verhoging van de huur ervoor gezorgd had dat ze, in haar kindertijd, enorm 

bevreesd was voor de eigenares van het huis dat ze huurden in Marseille.
63

 Een verhoging 

van de huur kan er immers voor zorgen dat de familie, die het financieel zeker niet breed 

had, op straat werd gezet. 

Wat betreft een andere dimensie van de middeleeuwse samenleving, die voor 

Régine Pernoud een bijzondere betekenis had, kunnen we hoogstwaarschijnlijk eveneens 

de link leggen naar haar eigen leven. Op familiaal niveau was niet de „pater familias‟, maar 

de haard het centrum. In tegenstelling tot de klassieke oudheid werd elk lid van de familie 

belangrijk. De vader was niet langer een alleenheerser die aan geen enkel lid van het gezin 

verantwoording diende af te leggen. De haard was voor de vrouw een symbool van de 

opname in het gemeenschappelijke leven, het tegenovergestelde van het vrouwenverblijf 

en van de harem, waarin de vrouw verbannen werd naar een andere plaats en die de 

uitsluiting symboliseerden.
64

 Deze invloed van onder andere de vrouw op familiaal vlak 

was voor Régine Pernoud vermoedelijk een gevoelig punt. Niet zelden vermeldt ze dat 

haar kindertijd anders had kunnen zijn, met minder financiële problemen en conflicten, als 

hun moeder of één van de kinderen meer initiatief had kunnen nemen.
65

 De koppigheid van 

haar vader en zijn overtuiging dat hij alle beslissingen alleen diende te nemen stonden dit 
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echter in de weg. Denken we bijvoorbeeld aan de eerder vermelde, en spaak gelopen, 

onderhandelingen tussen Louis Pernoud en Régine Samion, de peettante van Régine 

Pernoud, met betrekking tot het ambt van regisseur op haar domein. Hier treffen we dus 

opnieuw een motief aan dat Régine Pernoud mogelijk, omwille van persoonlijke redenen, 

verbindt met de middeleeuwen. 

In maart 1933 rondde ze haar studies aan de „École des Chartes‟ met succes af. 

Dankzij de vele uren die ze er doorbracht met het studeren van handschriften en andere 

bronnen was ze uitgegroeid tot een oplettende en scherpzinnige historica. Nadat ze haar 

diploma verworven had haastte ze zich om zo spoedig mogelijk een post als archivaris of 

bibliothecaresse te kunnen bekleden. Het lot besliste er echter anders over. Mede door het 

decreet Chéron, dat de aanwerving van functionarissen een halt toe geroepen had, zou het 

nog tot 1947 duren eer ze een publiek ambt kon bekleden. 

 

 

1.2.3. “Écris pour ceux qui ne savent pas” 

 

 

Op het einde van haar eerste jaar in Parijs kreeg Régine Pernoud slecht nieuws van 

het thuisfront. De vele jaren van hard labeur teneinde het huishouden overeind te houden 

hadden haar moeder fysiek uitgeput en ook haar bloeddruk was gevaarlijk gestegen. Naar 

aanleiding van een kleine beroerte had de arts haar enkele weken rust voorgeschreven. Hij 

gelastte haar ook om in de toekomst drastisch van levenswijze te veranderen. René, de 

oudste broer van Régine, stelde voor om de hele familie naar Parijs over te brengen. Waar 

ze gezamenlijk zouden kunnen instaan voor de zorg voor hun moeder. Aangezien hun 

vader al enige tijd met pensioen was waren er immers weinig zaken die de familie 

weerhielden om Marseille te verlaten en naar het noorden te trekken. Zo kwam het dat het 

gezin Pernoud in de zomer van 1930 zijn intrek nam in een huis te Fontenay-aux-Roses, 

een rustige gemeente in de nabijheid van de Franse hoofdstad. 

Zodoende was de familie opnieuw verenigd en Régine Pernoud vertelde haar broers over 

haar „ontdekking‟ van de middeleeuwen. Hun reactie, en vooral die van haar jongste broer 

Georges, zou medebepalend zijn voor het verloop van haar toekomstige carrière: 

 

“Si tout ce que tu nous racontes est vrai écris le, parce que peu de gens le savent 

dans le public. Mais n‟écris pas pour les historiens, ne te contente pas de faire des 
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articles dans la Bibliothèque de l‟École des Chartes ou pour la Revue des questions 

historiques. Écris pour le grand public, pour ceux qui ne savent pas.
66

” 

 

“Schrijf voor het grote publiek.” Het is een gebod dat Régine Pernoud doorheen 

haar leven zal blijven volgen. De middeleeuwen waren immers al vanaf de 19
e
 eeuw goed 

gekend in geleerde kringen mede dankzij werken van Léon Gauthier, Joseph Bédier, 

Gustave Cohen, Henri Focillon, Henri Pirenne etc.
67

 Maar er bestond niettemin een grote 

kloof tussen de reeds verworven wetenschappelijke kennis en de vooroordelen van het 

grote publiek ten aanzien van de middeleeuwen, die maar al te vaak afgeschilderd werden 

als een barbaarse en duistere periode tussen de antieke oudheid en de renaissance. Een 

hardnekkige realiteit die moeilijk uit te roeien blijkt, aangezien ze de dag van vandaag 

soms nog de kop opsteekt. Uitspraken als “we leven niet meer in de middeleeuwen” of “dit 

zijn middeleeuwse omstandigheden” komen nog vaak voor. 

Het leek er dus op dat ze bij het verlaten van de „École des Chartes‟ haar ware 

roeping gevonden had: de middeleeuwen bestuderen en deze ook kenbaar maken aan het 

grote publiek, zodat anderen niet dezelfde fout zouden maken (die zijzelf ook ooit gemaakt 

had) door de Middeleeuwen af te schrijven als zijnde niet interessant, of hoogstens te 

beschouwen als een periode van transitie. Het blijft echter wachten tot het jaar 1947, met 

de publicatie van haar boek Lumière du Moyen Âge, voordat ze zich volledig aan deze taak 

zal wijden. 

 

 

1.3. Veertien jaar geduld 

 

 

1.3.1. Des petits boulots 

 

 

Régine Pernoud heeft in haar leven verschillende beroepen uitgeoefend, gaande van 

de meer alledaagse naar de meer prestigieuze betrekkingen. Reeds op vijftienjarige leeftijd 

droeg ze haar steentje bij in het familie-inkomen door les te geven in haar oude school, 
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Notre-Dame-de-France. Ook toen ze studeerde aan de faculteit Letteren van Aix-en-

Provence pendelde ze heen en weer om lessen te geven in Marseille. Toen ze naar Parijs 

vertrok was dit echter niet langer mogelijk. In haar tweede jaar te Aix werkte ze ook als 

huisonderwijzeres voor de kinderen van de familie Lepercq, rijke industriëlen afkomstig 

uit de omgeving van Lille.
68

 In 1928 verhuisde Régine samen met deze familie naar Parijs. 

Waar ze nog een jaar bij hen in dienst bleef. Vervolgens zou ze vooral actief zijn als privé-

onderwijzeres en lesgeefster ad interim.
69

 In het begin van de 20
ste

 eeuw bestond een 

belangrijk deel van het huishoudelijk werk nog uit betaalde arbeid. Het huispersoneel trok 

in bij hun werkgevers van wie ze naast een gage ook kost en inwonen kregen. De aard van 

hun arbeid kon sterk verschillen, maar het betrof wel steevast jonge meisjes die dit beroep 

uitoefenden. Tijdens het interbellum werden de huishoudelijke taken, onder invloed van 

nieuwe uitvindingen zoals de stofzuiger, echter minder omvangrijk. Deze nieuwe 

uitvindingen lieten echter geen vacuüm achter, de tijd die vroeger besteed werd aan het 

werk in de keuken of de linnenkamer werd nu geïnvesteerd in de opvoeding van de 

kinderen. Net als veel andere jonge vrouwen werd Régine Pernoud door de familie 

Lepercq aangeworven om hun kinderen te begeleiden. Ook het feit dat Régine Pernoud 

vaak actief was in het onderwijs kan men niet als een toeval beschouwen. De invoering van 

de wet Ferry leidde tot verplicht onderwijs voor jongens en meisjes. Bij voorkeur diende 

dit wel te gebeuren in verschillende scholen. Dit leidde tot een rekrutering op grote schaal 

van vrouwelijk onderwijspersoneel.
70

 Men had nood aan onderwijzeressen om les te geven 

aan meisjes en de allerjongsten. Het beroep van lerares werd voor velen een waardige 

ambitie die ze konden bereiken door af te studeren aan de talrijke normaalscholen die 

werden opgericht. 

Toen ze de „École des Chartes‟ verliet mikte ze op eens vaste post als archivaris of 

bibliothecaresse. Zoals we eerder al vernomen hebben zou ze hier veertien lange jaren op 

moeten wachten. Régine Pernoud zag zich dus genoodzaakt om voorlopig vrede te nemen 

met tijdelijke baantjes her en der. Door het ontbreken van toekomstmogelijkheden in het 

ambtenarenapparaat beleefde ze tot het jaar 1947, wanneer ze conservator werd van het 

„Musée des Beaux-Arts‟ in Reims, relatief moeilijke tijden.
71

 Zo werkte ze drie maanden in 

het stadsarchief van Sens, een stad in het noordwesten van Bourgondië. Ze deed ook veel 
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privé-onderzoek in archieven, over het algemeen voor mensen die haar benaderden om hun 

familiestamboom te laten opstellen. Ook was ze enkele maanden actief in een instituut dat 

pretendeerde via correspondentie mensen te kunnen voorbereiden op eender welk beroep. 

Daarnaast heeft ze ook voor lange tijd voor de „Touring-Club de France‟ gewerkt, waar ze 

instond voor de publiciteit. 

Ondertussen bereidde ze ook haar doctoraatsthesis voor. Toen het duidelijk werd 

dat ze niet onmiddellijk vast werk zou vinden had ze zich immers ingeschreven aan de 

„Sorbonne‟ met het oog op het behalen van een doctoraat in de Letteren. In 1936 

verdedigde ze haar doctoraatsthesis, een editie van een dertiende-eeuws Latijns manuscript 

over de haven van Marseille, dat uitgegeven werd onder de titel “Les Statuts municipaux 

de Marseille.
72

” 

 

 

1.3.1. Kleine successen 

 

 

Het zou een vergissing zijn om deze periode van veertien jaar af te schilderen als 

een tijdvak zonder betekenis. Sommige van de opdrachten die ze als „intellectuele 

werkloze‟ op zich kon nemen leidden immers tot enkele interessante ontdekkingen en haar 

eerste wetenschappelijke publicaties. 

Zo verwierf ze in 1937 voor enkele maanden een tewerkstelling in de „Bibliothèque 

nationale‟.
73

 Ze was in dienst genomen om te helpen bij de herziening van de „Catalogue 

des manuscrits latins‟. Haar taak bestond erin om, met extreme zorgvuldigheid, de Latijnse 

manuscripten te verifiëren en te inventariseren. Tijdens het uitvoeren van deze intensieve 

arbeid ontdekte ze een miniatuur, die Gregorius de Grote
74

 voorstelde, waarvan men wel 

een reproductie had, maar men niet wist in welk manuscript deze zich eigenlijk bevond.
75

 

Ze wist ook een manuscript van Petronius
76

, dat men verloren waande, te heridentificeren. 
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Het bleek gewoon van referentienummer veranderd te zijn.
77

 Toen haar contract in de 

„Bibliothèque nationale‟ ten einde liep werd ze benaderd door, Emile Van Moé, de man die 

de leiding had over de reorganisatie van de catalogus. Hij bracht haar in contact met een 

rijke industrieel Jean Lebaudy die op zoek was naar een bibliothecaris. 

De nieuwe werkgever van Régine Pernoud bezat twee bibliotheken. Één in zijn huis 

in Parijs en één in zijn kasteel te „Rosny-sur-Seine‟, dichtbij Mantes. Ze kwamen overeen 

dat Régine ‟s winters zou werken in zijn bibliotheek te Parijs en dat ze in de zomer naar 

„Rosny-sur-Seine‟ zou trekken. Het was haar opdracht om voor alle boeken die zich in 

beide bibliotheken bevonden een uitgebreide fiche op te stellen. Hier trof ze een klein 

manuscript aan dat geklasseerd was als zijnde een verzameling van geografische teksten. 

Na een kleine studie bleek het echter om een pelgrimsgids te gaan uit de vijftiende eeuw.
78

 

Na deze ontdekking wendde Régine zich tot de „Bibliothèque nationale‟ om na te gaan of 

haar vondst reeds uitgegeven was. Dit bleek niet het geval te zijn en leidde in het jaar 1940 

tot haar eerste publicatie, Un guide du pèlerin de Terre sainte. In de bibliotheek van Jean 

Lebaudy trof ze verder ook een ongeïdentificeerd dossier aan dat veel brieven bevatte die 

alle gekenmerkt werden door een uiterst karakteristiek handschrift. Het betrof hier een 

verzameling brieven van de hand van de “bailli de Suffren”, en diens Indische campagne in 

1782.
79

 Ook deze verzameling werd door haar aan een complete studie onderwerpen, met 

als resultaat een tweede publicatie in 1941, La campagne des Indes: lettres inédites du 

bailli de Suffren. Een derde publicatie, l‟Amérique du Sud au XVIIIe siècle: Mélanges 

anecdotiques et bibliographiques, gebaseerd op verschillende documenten die betrekking 

hadden op de achttiende-eeuwse ontdekkingsreizen in Latijns Amerika
80

, volgde kort 

daarop in 1942. 
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1.3.2. Moeilijke tijden 

 

 

1.3.2.1. Persoonlijke verliezen 

In deze periode die loopt van 1933 tot 1947 wordt Régine Pernoud geconfronteerd 

met enkele sterfgevallen in haar familie. Op 14 juli 1934 overleed haar broer Paul op 

dertigjarige leeftijd. Het behoeft weinig uitleg dat dit een zware klap was voor haar. In 

1937 kreeg haar moeder een tweede beroerte, waar ze een eenzijdige verlamming aan 

overhield. In januari 1938 kreeg Régine een nieuwe emotionele opdoffer te verduren met 

het overlijden van haar vader. Deze verliezen lijken haar echter niet in die zin beïnvloed te 

hebben dat ze minder gedrevenheid aan de dag zou leggen in haar zoektocht naar werk of 

haar toekomstplannen zou veranderen. Dit kunnen we eigenlijk als evident beschouwen. 

Niet enkel was ze op zichzelf aangewezen wat betreft haar eigen onderhoud (huur, 

inschrijvingsgeld voor de universiteit,…), ze moest samen met haar zus en broers ook 

voorzien in het onderhoud van hun moeder. Bij de pakken blijven zitten was dus geen 

optie. 

 

 

1.3.2.2. ‟39-‟45 

Een gebeurtenis zo omvangrijk als de Tweede Wereldoorlog kan moeilijk over het 

hoofd gezien worden, het lijkt dan ook niet ongepast om hier even dieper op in te gaan. Het 

spreekt voor zich dat Régine Pernoud ook werd geconfronteerd met dit universeel conflict. 

En uiteraard ondervond ook zij, net als elke inwoner van Frankrijk, de gevolgen van de 

oorlog en de bezetting. Maar wederom lijkt het alsof deze gebeurtenis geen bepalende rol 

heeft gespeeld wat betreft haar werk. Hier lijkt opnieuw een logische verklaring voor te 

zijn. Aangezien ze zelf geen vast werk had, maar als het ware van de ene opportuniteit naar 

de andere ging, was het voor haar eenvoudig om zich aan te passen aan de situatie.
81

 In die 

zin dat ze zich niet gedwongen zag om na de oorlogsverklaring in Parijs, of op eender 

welke plek te blijven. 

Kort na het uitbreken van de oorlog op 3 september 1939 schreef ze een brief naar 

haar toenmalige werkgever, de industrieel Jean Lebaudy, met de vraag of ze haar 

onderzoek mocht verder zetten in het departementaal archief van Tours. Deze willigde haar 
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verzoek in. Bij gevolg vestigde ze zich samen met haar moeder en zus Madeleine in Tours, 

haar broers werden gemobiliseerd. Naast haar archiefwerk gaf ze er ook les aan een klas in 

het plaatselijke Jezuïetencollege. De oorlog haalde hen echter in. Vluchtelingen uit 

Holland en België waren het eerste voorteken dat de strijd niet ging zoals gepland. Daarna 

kwamen de vluchtelingen uit Parijs. Niet veel later vielen de eerste bommen. Na de 

wapenstilstand met Duitsland, die ondertekend werd op 22 juni 1940, ontving ze een brief 

van Jean Lebaudy die haar uitnodigde om, samen met haar moeder en zus, terug te komen 

naar „Rosny-sur-Seine‟ en ginds haar werk in de bibliotheek te hervatten. Tijdens de 

bezetting ging ze dus verder met het inventariseren van de privé-bibliotheek die zich in het 

kasteel bevond. Het is ook in deze periode dat ze haar eerste, eerder reeds vermeldde, 

werken publiceerde, respectievelijk in ‟40, ‟41 en ‟42. 

Wanneer het jaar 1942 op zijn eind liep was Régine Pernoud zo goed als klaar met 

haar werk in de bibliotheken van Jean Lebaudy, er moest dus uitgekeken worden naar een 

nieuwe woonst en een nieuwe bron van inkomsten. Samen met haar broer George, haar zus 

en haar moeder besloot ze om een huis te huren op het platteland. Ze vonden een geschikte 

woning dichtbij Brézilhac, dichtbij Carcassonne in de regio Languedoc-Roussillon.
82

 De 

maanden die ze hier doorbrachten leidden echter niet tot een tijdelijk of permanent verlaten 

van de doeleinden die Régine Pernoud zich had gesteld. “Pendant tous ces mois passés à 

travailler la terre, nous n‟avions abandonné pour autant nos projets intellectuels, au 

contraire; les deux activités s‟équilibraient l‟une et l‟autre, et c‟est à Gaïda
83

 que j‟ai écrit 

mon premier livre.
84

” 

Reeds vanaf de periode dat ze aan de „École des Chartes‟ studeerde verlangde ze 

ernaar om haar „ontdekking‟ van de middeleeuwen te delen met de wereld. “Je savais que 

c‟était le sujet de ma vie, celui auquel je me consacrerais tout entière. Mais je voulais le 

faire en pleine connaissance de cause, de manière mûre et réfléchie, et une fois que j‟aurais 

amassé suffisamment d‟éléments pour cela.
85

” Na tien jaar van onderzoek voelde ze zich 

uiteindelijk klaar om haar boek, gericht aan het grote publiek, te schrijven. Het doel dat ze 

met haar boek voor ogen had was het verbannen van de vooroordelen ten opzichte van de 

middeleeuwen. Ze schreef om de sereniteit van Romaanse abdijen, de lyrische stijl van 

Gotische kathedralen, het raffinement van de hoofse traditie kenbaar te maken aan het 
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grote publiek.
86

 In 1944 werd haar boek gepubliceerd door de uitgeverij Grasset
87

 onder de 

titel Lumière du Moyen Âge. 

De oorlog heeft echter op een andere manier, die ook voor haar niet meteen 

duidelijk was, een rol gespeeld in het verdere verloop van haar carrière. Zoals we reeds 

weten heeft Régine Pernoud zich niet altijd geïnteresseerd in de middeleeuwen. Haar 

fascinatie voor deze periode kreeg pas gestalte nadat ze in Chartes geconfronteerd werd 

met bepaalde elementen uit de middeleeuwse maatschappij. Bijvoorbeeld architecturale 

aspecten, zoals de Gotische kathedralen, waarvoor ze eerder geen oog had. Hetzelfde 

verhaal geldt voor haar bewondering voor Jeanne d‟Arc. Aanvankelijk interesseerde de 

maagd van Orléans haar helemaal niet. Haar belangstelling ging uit naar het feodale 

tijdperk van de 10
e
 - 13

e
 eeuw, zonder Jeanne.

88
 Haar bewondering voor Jeanne ontstond 

pas wanneer Régine persoonlijk werd geconfronteerd met elementen uit haar leven. Één 

van deze elementen was de vergelijkbare situatie waarin Frankrijk zich bevond ten tijde 

van Jeanne d‟Arc en haar eigen tijd, met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het 

geheugen. Ook in haar tijd werd Frankrijk immers overspoeld door een vreemde bezetter.
89

 

Het zijn dergelijke elementen, die Régine Pernoud persoonlijk raken, die haar interesse 

lijken op te wekken. 

 

 

1.4. Nieuwe dageraad 

 

 

1.4.1. Onzekere toekomst? 

 

 

Met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland, op 7 mei 1945, kende Europa 

opnieuw vrede. Voor Régine Pernoud lagen er echter nog steeds maar weinig zekerheden 
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in de toekomst. Naar eigen zeggen twijfelde ze of ze ooit een functie zou kunnen bekleden 

waar haar diploma van archivaris-paleograaf haar recht op had. Zijzelf legt de oorzaak 

hiervan in haar gebrek aan durf en contacten. Régine poneert dat ze met behulp van wat 

meer ellebogenwerk wel aan een vaste betrekking zou geraakt zijn, maar dat dit niet in haar 

aard lag.
90

 Vermoedelijk zijn er wel meer oorzaken voor de moeilijkheden die ze 

ondervond op haar zoektocht naar een vaste betrekking dan een gebrek aan zelfverklaarde 

assertiviteit. In de twintigste eeuw zien we de massale toetreding van vrouwen tot het 

onderwijs en het salariaat, wat echter gepaard ging met ongelijke onderwijsmogelijkheden 

en met een scheiding naar sekse in de beroepen.
91

 Na de Eerste Wereldoorlog maakt de 

thuis- en gezinsarbeid plaats voor het salariaat. Dit ging gepaard met een proces dat 

resulteerde in een industriële herverdeling van de vrouwelijke arbeidskracht, een toename 

van het aantal vrouwen in de dienstensector en een doorbraak van vrouwen in intellectuele 

en vrije beroepen. Niet alleen de werkende klassen wensten voor de meisjes een vrouwelijk 

beroep, ook de hogere klassen vonden een opleiding voor hun dochter belangrijk. In heel 

Europa genoten meisjes steeds meer onderwijs. Op 25 maart 1924 werden de 

lesprogramma‟s voor meisjes en jongens op secundaire scholen gelijkgeschakeld. Dit had 

echter niet tot gevolg dat meisjes dezelfde kansen kregen als jongens. “Het hele 

schoolsysteem moedigde meisjes aan hun intellectuele ambities te beperken en zich te 

richten tot strikt vrouwelijke beroepen, zoals bijvoorbeeld het onderwijs.
92

 Ook in het 

hoger onderwijs was een meer gelijke verdeling van het aantal vrouwen te constateren. 

Vooral de studentes Letteren waren talrijk. Régine Pernoud vreesde dat ze nooit het beroep 

zou kunnen uitoefenen waar haar diploma haar recht op gaf. Die vrees was niet helemaal 

onterecht. Tijdens het interbellum was het immers zo dat veel vrouwen, die afgestudeerd 

waren aan de universiteit of hoge school, geen beroep uitoefenden waar hun diploma hen 

recht op gaf. Velen oefenden bij gevolg een beroep uit onder het niveau van hun diploma. 

Over deze periode schrijft ze dat haar boek binnenkort gepubliceerd zou worden, en 

ze dus nog niet wist hoe haar publiek op haar werk zou reageren. Er bestaat kennelijk een 

kleine verwarring rond het precieze jaar van uitgave. Régine Pernoud zegt dat haar boek 

pas na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd gepubliceerd, in het jaar 1947 om 
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precies te zijn.
93

 Ook Ph. Contamine vermeldt in zijn levensbericht over Régine Pernoud 

het jaartal 1947 als het jaar waarin het boek uitgegeven werd.
94

 J. A. Wiseman stelt echter 

dat Lumière du Moyen Âge, reeds in 1944 werd gepubliceerd.
95

 Dit blijkt inderdaad het 

correcte jaartal te zijn daar het in menig catalogi, waaronder ook deze van de Biliothèque 

Nationale de France, die instaat voor het wettelijk depot
96

, als jaar van de eerste uitgave 

terug te vinden is. We kunnen dus vermoeden dat ze toen reeds wist wat voor een 

ontvangst haar eerste boek gekregen had. Lumière du Moyen Âge kreeg zowel goede als 

slechte commentaren. De negatieve reacties die ze kreeg betroffen hoofdzakelijk één 

aspect van haar boek, haar beeld van de middeleeuwen zou te rooskleurig zijn. Dit is een 

argument dat ook geregeld in recensies van haar andere boeken zal terugkomen. Ook J. A. 

Wiseman omschrijft de kritiek op het werk van Régine op die manier: “Many critics found 

that Régine Pernoud‟s enthusiasm for the beauty of the medieval civilisation gave a far too 

rosy picture of these centuries.
97

” Op 18 juni 1946 ontving ze de Fémina-Varesco prijs 

voor haar boek. Hier treffen we nog een element aan waardoor we met zekerheid kunnen 

zeggen dat haar boek gepubliceerd werd voor 1947. Het lijkt immers niet mogelijk om een 

prijs te winnen voor een boek dat nog uitgegeven moet worden. Régine Pernoud zelf zegt 

dat deze prijs en de erkenning die haar werk kreeg voor haar een grote stimulans waren om 

verder te gaan schrijven.
98

 Blijkbaar was de impuls die ze gekregen had verre van miniem, 

ze zou uiteindelijk meer dan vijftig boeken schrijven. 

Toen de oorlog voorbij was verliet Régine Carcassonne. Ze vestigde zich, nog altijd 

samen met George, Madelijne en haar moeder, in de buurt van Aix. Tijdens een bezoek aan 

de universiteit van Aix-en-Provence, waar zelf ook nog enkele jaren studeerde, werd ze 

door een van haar vroegere professoren uitgenodigd om zes conferenties te geven over 

moderne kunst.
99

 Deze bijeenkomsten vormden de basis voor haar boek Les Grandes 

Epoques de l‟art en Occident. Het is tijdens de voorbereiding van deze conferenties dat ze 
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in contact kwam met enkele schilders, waaronder ook Matisse. Deze ontmoeting vond 

plaats in 1945. In Histoire et Lumière wordt echter 1944 vermeld als jaartal waarin de 

ontmoeting tussen Régine Pernoud en Henri Matisse plaatsvond.
100

 Het correcte jaar is hier 

vermoedelijk 1945, aangezien Régine Pernoud in 1944 nog in Carcassonne woonde. 

 

 

1.4.2. Reims 

 

 

In juli van het jaar 1946 ging Régine Pernoud terug in Parijs wonen. Daar schreef 

ze zich in voor de lessen museologie in de „École du Louvre‟. Hier werd ze sterk beïnvloed 

door één van haar docenten, George-Henri Rivière.
101

 Ze omschrijft hem als een man die 

veel generaties conservatoren in het naoorlogse Frankrijk geleerd heeft om een stap in de 

richting van het publiek te doen.
102

 Isac Chiva, beschrijft deze persoon als volgt. De 

tentoonstellingen van Rivière wilden doorgaan als heuse evenementen, ze moesten de 

bezoeker aangrijpen. De intellectuele uitleg die de bezoeker werd aangeboden mocht niet 

los staan van de emoties die hij kon ervaren tijdens het bezichtigen van de expositie. Hij 

deed een inspanning om zich te bevrijden van oude gewoontes, zoals een symmetrische 

opstelling, om in presentaties “dynamische ritmes” aan te brengen en om voorzichtig om te 

gaan met lege ruimtes en pauzes. De “museografische constructie” moest niettemin zo 

dicht mogelijk blijven aanleunen bij het wetenschappelijke programma. Rivière was onder 

andere een sterk voorstander van het systematisch gebruik van audiovisuele technieken. 

Hij koesterde een specifieke droom wat betreft het musea bezoek: “Que la fréquantation 

des musées devienne un loisir populaire.
103

 Zijn ideeën hadden een grote invloed op het 

onderwijs van de museologie aan de „École du Louvre‟. Het lijkt evident dat zijn 

werkwijze bij Régine Pernoud op veel sympathie kon rekenen. Zij had immers hetzelfde 

doel voor ogen met haar literatuur, namelijk de middeleeuwen toegankelijk maken voor het 

grote publiek. 
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In maart 1947, veertien jaar nadat ze haar studies in de „École des Chartes‟ 

afgerond had, slaagde ze er uiteindelijk in om een functie te verwerven als conservator in 

het museum van Schone Kunsten te Reims. Net als met haar boek Lumière du Moyen Âge 

streefde ze ernaar om het museum met zoveel mogelijk bezoekers in contact te brengen: 

“Pour moi un musée, comme un livre, devait être vu par les plus grand nombre.
104

” Haar 

eerste tentoonstelling handelde over de streek Champagne tijdens de kruistochten. Ze deed 

grote inspanningen om zoveel mogelijk mensen naar het museum te lokken, zo maakte ze 

bijvoorbeeld reclame via de radio.
105

 

 

 

1.4.3. Archives nationales 

 

 

In 1949 werd Régine Pernoud door Charles Braibant, de toenmalige directeur van 

de Archives nationales, uitgenodigd om conservator te worden van het „musée de 

l‟Histoire de France‟. Ze zou er meewerken aan talrijke exposities over allerhande 

onderwerpen: Cinquantenaire Erckman-Chatrian (1949), L‟art et la vie au Moyen Âge à 

travers les blasons et les sceaux (1950), Un demi-siècle aux Archives nationales et 

départementales : 1900-1950 (1951), France et Brésil (1955), Jeanne d‟Arc et son temps 

(1956), Millénaire du Mont-Saint-Michel : 966-1966 (1956), Napoléon tel qu‟en lui-même 

(1969). 

Net als in Reims stortte Régine Pernoud zich vol overgave op haar werk. Zo vertelt 

ze over het feit dat ze elektriciteit liet aanleggen in de zalen en nieuwe vitrines liet 

installeren.
106

 Het lijkt er echter op dat haar bedrijvigheid niet altijd in dank werd 

aangenomen. In Villa Paradis schrijft Régine Pernoud het volgende over deze situatie: 

 

“Une fois passée l‟euphorie des premiers jours, je suis redescendue sur terre, et me 

suis rendu compte que j‟étais devenue la bête noire de plusieurs de mes confrères. 

Parce que j‟avais fait une exposition pour le grand public, on mettait en doute 

                                                 
104

 PERNOUD (R.), Villa Paradis: Souvenirs, Paris, Stock, 1994, p. 224. 
105

 CATINCHI (Ph.-J.), Régine Pernoud: Une ardente spécialiste du Moyen Âge, In: Le Monde, 25 april 

1998. 
106

 PERNOUD (J.), PERNOUD (R.) & TULLARD (J.), Jeanne d‟Arc, Napoléon: le paradoxe du biographe, 

Monaco, Éd. Du Rocher, 1997, p. 116-117. 



 40 

mon sérieux et ma compétence professionnelle, une situation que j’ai retrouvée 

par le suite avec mes livres.
107

” 

 

In Jeanne d‟Arc, Napoléon: le paradoxe du biographe wordt eveneens gewag 

gemaakt van deze negatieve aspiraties jegens haar werk: 

 

“Tout au long de ma carrière d‟historienne et d‟archiviste, j‟ai connu des critiques 

qui sont finalement similaires les unes aux autres. On m‟a accusée de faire l‟histoire 

terre à terre, parce que je ne m‟interesse pas aux théories et aux systèmes, 

seulement aux faits, et que j‟écris pour le grand public au lieu de faire l‟érudition ; 

de même on ironisait sur mon travail d‟‹ archiviste, paraît-il ›, qui passait son temps 

à vouloir montrer des documents à ce même grand public, au lieu de s‟en tenir à 

disserter savamment dessus.
108

” 

 

En ook in Histoire et Lumière vinden we een verwijzing naar deze vijandige 

houding terug: 

 

“Quand je lui racontais les ennuis que j‟avais aux Archives…
109

” 

 

We moeten er wel rekening mee houden dat Villa Paradis, Jeanne d‟Arc, 

Napoléon: le paradoxe du biographe en Histoire et Lumière alledrie geschreven zijn in 

samenwerking met Régine Pernoud zelf. Het is dan ook geen verrassing dat deze werken 

dezelfde mening zijn toegedaan over dit onderwerp. Régine Pernoud was er dus van 

overtuigd dat haar aandacht voor het grote publiek aan de oorsprong lag van de kritiek die 

ze te verwerken kreeg uit geleerde kringen. Vermoedelijk was dit inderdaad het geval. Zo 

schrijft Jeannette B. Bragger over La Femme au temps des cathédrales dat het optimisme, 

waardoor het boek juist aantrekkelijk is voor een groot publiek, tevens een minpunt vormt. 

Ze vraagt zich af in welke mate dit optimisme de kijk van Régine Pernoud op de 

middeleeuwse realiteit beïnvloed heeft. Ze poneert zelf dat de schrijfster mogelijk zaken 

niet aan bod laat komen in haar werk omdat deze afbreuk zouden doen aan het door haar 
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geschetste beeld van de middeleeuwen.
110

 Een standpunt dat onder andere ook ingenomen 

wordt door Michel Rouche: “Dans l‟ensemble Régine Pernoud a l‟art de choisir les 

arguments et les textes qui justifient sa thèse.
111

 

 

 

1.5. Jeanne d‟Arc en andere vrouwen 

 

 

Régine verloor haar post als conservator van het „musée de l‟Histoire de France‟, 

maar ze zou wel blijven werken in de „Archives Nationales‟ tot 1972. Ze deed er het 

traditionele werk van een archivaris: inventarisonderzoek, klasseerwerk, assisteren van 

bezoekers en dergelijke. In 1933, toen ze net afstudeerde aan de „École des Chartes‟, zou 

ze verheugd geweest zijn met deze vaste betrekking. Maar Regine Pernoud zelf zegt dat dit 

werk voor haar minder interessant was.
112

 Na het werk van conservator in Reims en in 

Parijs is het wel verstaanbaar dat ze deze nieuwe functie als minder aantrekkelijk 

beschouwde. Toch zag ze er ook de voordelen van in. Ze stond er in contact met een 

enorme hoeveelheid bronnen, die voor haar de basis vormden voor elke historicus, 

waardoor ze in staat was om voldoende stof te verzamelen voor haar toekomstige werken. 

 

 

1.5.1. Jeanne d‟Arc 

 

 

We weten reeds dat Régine Pernoud aanvankelijk geen interesse had in Jeanne 

d‟Arc, van bewondering was helemaal geen sprake. In haar eerste boek Lumière du Moyen 

Âge wordt Jeanne d‟Arc bijvoorbeeld helemaal niet vermeld. Dit bewijst op zich niet veel, 

maar Régine Pernoud zegt zelf ook meerdere keren dat haar ontzag van Jeanne d‟Arc pas 

later ontstaan is. In Jeanne d‟Arc, Napoléon: le paradoxe du biographe vertelt ze hier meer 

over. Ze gaat zelf zo ver dat ze zegt dat Jeanne d‟Arc in haar ogen symbool stond voor 
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alles waar zij een hekel aan had, zoals politieke propaganda.
113

 Jeanne d‟Arc werd door 

velen gebruikt als uithangbord om volgelingen te winnen voor deze of gene zaak. Elke 

inwoner van Frankrijk kende het jonge meisje dat tijdens de Honderdjarige Oorlog de 

Engelsen het hoofd bood, Orléans bevrijdde en Karel VII liet zalven in de kathedraal 

Reims. Als nationale heldin vormde zij dus een aanlokkelijk icoon ter verdediging of 

bevestiging van bepaalde ideologieën. Jeanne d‟Arc en de totaliteit van verhalen die rond 

haar persoon circuleren zijn sinds mensenheugenis een bron van onenigheid geweest. In 

het werk van Nadia Margolis
114

 lezen we dat Jeanne vaak het object is geweest van 

propaganda in toneelstukken, poëzie, films, etc. Verscheidene (en soms tegengestelde) 

discours streefden ernaar om de jonge Franse heldin in hun ideologie op te nemen. 

Emile Durkheim wijst in zijn Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) op 

het belang van rituelen met betrekking tot het verstevigen van de banden tussen individuen 

binnen een groter geheel. Deze rituelen konden plaatsvinden binnen verschillende 

contexten, tijdens seculiere reünies, vergaderingen, bijeenkomsten, maar ook binnen de 

grenzen van kerken en tempels. In Durkheims theorie lagen onder andere deze 

samenkomsten aan de basis van de collectieve integratie. Een samenleving kon niet 

bestaan zonder “het regelmatig herbevestigen van collectieve gevoelens en ideeën die deel 

uitmaken van diens eenheid en persoonlijkheid.”
115

 Een niet onaanzienlijke hoeveelheid 

van deze rituelen en samenkomsten speelde zich af rond herdenkingsmonumenten van 

vooraanstaande individuen. De bouw van dergelijke gedenktekens floreerde tussen 1870 en 

1914. Het herdenken van bekende figuren veronderstelt de aanwezigheid van een collectief 

geheugen. Het bestaan hiervan leidt echter niet noodzakelijk tot een unaniem akkoord met 

betrekking tot de betekenis van een figuur. Het verleden vormt namelijk een ideaal 

referentiepunt om eigentijdse maatschappelijke toestanden of verhoudingen aan te klagen. 

Tijdens de Derde Republiek (1870-1940) eigenden royalisten, nationalisten en katholieken 

zich het personage van Jeanne D‟Arc toe om het parlementair republicanisme aan te 

klagen. De Republiek ondernam zelf ook pogingen om Jeanne d‟Arc in de sfeer van het 

republicanisme in te leiden als een toonbeeld van zelfopoffering ten dienste van het 

vaderland. 
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Tijdens de Derde Republiek werden verscheidene standbeelden opgericht ter ere 

van Jeanne d‟Arc. Op 19 februari 1874 werd op de Place de Pyramides te Parijs een 

standbeeld onthuld van de hand van Emmanuel Frémiet. In oktober 1891 werd een ander 

standbeeld van Jeanne d‟Arc onthuld te Parijs op de Boulevard Saint-Marcel. Dit beeld 

was een werk van Emille Chatrousse. Een volgend standbeeld van de Franse heldin werd 

in 1900 voor de Eglise Saint-Augustin geplaatst. Het betreft hier echter een kopie van een 

beeld van Paul Dubois dat in 1896 reeds in Reims werd onthuld. Hoewel deze 

gedenktekens stuk voor stuk werden opgericht ter nagedachtenis van Jeanne d‟Arc zijn ze 

verre van identiek. Elk beeld benadrukt een verschillend facet van haar personage. 

Frémiet
116

 verwijst, door de weergave van het vaandel van Jeanne met het bekende 

opschrift “Jhesus Maria”, duidelijk naar haar christelijke inspiratie. De Jeanne d‟Arc van 

Chatrousse
117

 getuigt dan weer van duidelijk royalistische invloeden. Tekenend hiervoor 

zijn onder andere de fleurs-de-lis die het schild en de banier van Jeanne opluisteren. 

Belangrijker is waarschijnlijk de inscriptie “Orléans-Patay-Reims” die men op het beeld 

kan terugvinden. Vermoedelijk is dit een link naar de campagne van Jeanne d‟Arc die 

begon te Orléans en zou eindigen met de kroning van Karel VII in Reims. Dubois
118

 toont 

daarentegen een meer strijdlustige Jeanne, gezeten op een strijdros met haar zwaard in de 

aanslag. 

Deze verschillende voorstellingen kunnen beschouwd worden als de uitingen van 

een strijd om de betekenis en het ideologisch eigendomsrecht van het historisch personage 

van Jeanne d‟Arc.
119

 Tijdens de Derde Republiek was zij van grote symbolische waarde 

voor zowel katholieken als republikeinen. Voor beide partijen was zij de verpersoonlijking 

van hun Frankrijk. De onlusten tussen deze twee partijen vertaalden zich onder andere in 

de Dreyfus affaire, de secularisering van het onderwijs en de uiteindelijke afscheiding van 

de Kerk van de staat in Frankrijk in 1905.
120

 De katholieke Kerk deed pogingen om Jeanne 

op te eisen als een heilige en martelares. Ze moest onder andere dienst doen als een 

instrument om de aantrekkingskracht van de Kerk in landelijke gemeenschappen te 

bevorderen.
121

 In 1869 begon Monseigneur Dudanloup, de bisschop Orléans, een 

campagne met het oog op de canonisering van Jeanne d‟Arc. Voor deze actie deed hij 
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beroep op het Vaticaan en enkele prominente katholieke historici. We kunnen gerust 

zeggen dat de inspanningen van Dudanloup niet tevergeefs waren. Deze bedrijvigheid uit 

katholieke hoek zou uiteindelijk resulteren in haar zaligverklaring in 1909 en haar 

heiligverklaring in 1920. De katholieken dienden in hun ideologische strijd om Jeanne 

d‟Arc echter te wedijveren met meer dan één tegenstander. Enerzijds waren er de 

inspanningen van de gematigde republikein Jospeh Fabre die ervoor ijverde om van 8 mei 

een nationale feestdag te maken. Hij wou een jaarlijkse viering ter ere van Jeanne d‟Arc 

installeren die de heldin een vaste plaats zou geven binnen een seculiere nationalistische 

traditie. Anderzijds moeten we ook rekening houden met Charles Maurras, en zijn “Action 

Française”, die in de late 19
e
 eeuw hun eigen ideologie van Jeanne d‟Arc verspreidden. 

Voor hen stond Jeanne d‟Arc symbool voor de traditie, het werk en het volk. “Zij was de 

belichaming van de spiritualiteit van het Franse volk.
122

” De toe-eigening van Jeanne 

d‟Arc door de aanhangers van Maurras vond plaats zowel op straat als in de literatuur. 

Een recenter voorbeeld van het aanwenden van Jeanne d‟Arc om een politiek doel 

te verwezenlijken treffen we aan in de acties van de Franse extreemrechtse partij het „Front 

National‟. Heather Ward schrijft in L‟image de Jeanne d‟Arc dans le discours de 

l‟extrême-droite française du 20
e
 siècle dat de missie van Jeanne, het verdrijven van de 

Engelse bezetter, gemakkelijk aanpasbaar is aan deze van het „Front National‟, of aan 

eender welke ideologie: “Les Français, qui sont plongés dans la mythologie Johannique 

dès leur enfance, comprennent implicitement son iconographie. Cette connaissance, avec la 

condition d‟héroïne nationale de Jeanne, fait d‟elle un symbole facile à adopter à n‟importe 

quelle cause.
123

” Het „Front National‟ ziet Jeanne d‟Arc als vertegenwoordigster van een 

puur Frankrijk, zonder vreemde invloeden. Door beroep te doen op haar persoon tracht 

deze partij haar visie te rechtvaardigen en verstaanbaar te maken. Één van de meest 

zichtbare aspecten van het discours van het „Front National‟ is ongetwijfeld de viering van 

Jeanne d‟Arc. Sinds 1970 is het „Front National‟ niet meer weg te denken uit de optochten 

ter gelegenheid van de bevrijding van Orléans door Jeanne d‟Arc in 1492. In 1988 

organiseerde de partij haar eigen stoet om de Franse heldin te vieren. Het doel dat de 

organisatie voor ogen had beperkte zich echter niet louter tot het eren van Jeanne, het 

overhalen van Franse arbeiders naar de zijde van het “nieuwe rechts” was minstens even 

belangrijk. Één ding is duidelijk, gedurende de 19
e
 en 20

ste
 eeuw hebben tal van 
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verschillende politieke strekkingen getracht om voor zichzelf een bruikbaar verleden te 

creëren. Dit met het oog op het controleren van het heden en het orchestreren van de 

toekomst. Jeanne d‟Arc was voor velen als het ware een politiek werktuig. “Een werktuig 

waarmee politieke visies verwezenlijkt kunnen worden en daarenboven aanvaard kunnen 

worden door de mensen.
124

 Dergelijk gebruik (of misbruik) van het historisch personage 

van Jeanne d‟Arc zorgde ervoor dat zij alles behalve een verleidelijk onderwerp was voor 

Régine Pernoud. 

In 1952 kreeg Régine Pernoud de vraag of ze een artikel wou schrijven over het 

rehabilitatieproces van Jeanne d‟Arc. Oorspronkelijk voelde ze hier echter weinig voor, dit 

omwille van de reeds gekende redenen. In Villa Paradis vermeldt Régine Pernoud dat ze, 

om zeker te zijn van haar stuk, het proces zelf eens doornam om het aanbod dat ze 

gekregen had daarna definitief te kunnen afwijzen.
125

 Wat ze te lezen kreeg heeft haar 

enorm beïnvloed. In plaats van een artikel besloot ze om een volledig boek te schrijven 

over het proces: Vie et Mort de Jeanne d‟Arc, les témoignages du procès de Réhabilitation. 

Voor haar was het alsof ze voor het eerst de echte Jeanne d‟Arc kon aanschouwen, los van 

alle discours. Na de onthulling van de Middeleeuwen kreeg ze nu dus de onthulling van 

Jeanne d‟Arc. Ook hier besloot ze dat het haar taak zou zijn om deze kennis beschikbaar te 

maken voor het grote publiek. In Histoire et Lumière hamert Régine Pernoud terug op het 

gebruik van authentieke manuscripten, opdat we Jeanne d‟Arc geen woorden laten zeggen 

of standpunten laat innemen die niet corresponderen met de werkelijkheid.
126

 Régine 

Pernoud vond het belangrijk dat het grote publiek de echte Jeanne d‟Arc leerde kennen. 

 

 

1.5.2. Middeleeuwse vrouwen 

 

 

Naast Jeanne d‟Arc schreef Régine Pernoud ook over andere middeleeuwse 

vrouwen zoals Hildegard van Bingen, Christine de Pisan, Eleonora van Aquitanië en 

Blanca van Castilië, of over middeleeuwse vrouwen in het algemeen. In al haar boeken 

bleef ze trouw aan het principe dat deze bestemd waren voor het grote publiek. Het idee 
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om de geschiedenis van vrouwen te bestuderen in de Middeleeuwen kwam bij haar op 

tijdens het schrijven van haar boek Histoire de la Bourgeoisie en France.
127

 Régine 

Pernoud was ervan overtuigd dat de invloed van de vrouw steeds verminderde naarmate de 

macht van de burgerij zich uitbreidde. Ze stelt dat we de oorzaak van deze achteruitgang 

van de positie van de vrouw kunnen ontdekken met behulp van de rechtsgeschiedenis. 

Door de toenemende invloed van het Romeinse recht werd het actieterrein van de vrouw 

beperkt tot wat altijd al haar gebied was geweest: de zorg voor het huishouden en de 

opvoeding van de kinderen. Régine Pernoud wijst ook met een beschuldigende vinger naar 

de universiteit, die volgens haar vanaf haar ontstaan heeft getracht alle kennis te 

normaliseren en haar rangen sloot voor personen die zij ongeschikt achtte voor het 

onderwijs dat er gegeven werd. “Elle a été misogyne dès la début, puisqu‟elle a commencé 

paré carter les femmes de ses rangs.
128

” Het hoogtepunt van de macht van de vrouw 

situeerde zich volgens Régine Pernoud in het feodale tijdperk (10
e
-13

e
 eeuw). In haar 

boeken over middeleeuwse vrouwen wou ze de aandacht vestigen op de prominente rol die 

deze toen speelden. 

 

 

1.5.3. Le Centre Jeanne d‟Arc 

 

 

In 1972 stichtte Régine Pernoud, onder auspiciën van André Malraux de toenmalige 

minister van Cultuur, het „Centre Jeanne d‟Arc‟ in Orléans. Het doel van het Centre was, 

en is nog altijd, het verzamelen van alle beschikbare informatie over Jeanne d‟Arc. 
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2. Het resultaat van 65 jaar werk. 

 

 

2.1. Literatuur 

 

 

2.1.1. Eigen werk 

 

 

Régine Pernoud schreef in haar leven meer dan vijftig boeken. Op enkele 

uitzonderingen na hadden deze allemaal betrekking op de middeleeuwen, het tijdperk waar 

haar voorkeur naar uitging. Veel van deze boeken waren biografieën die handelden over 

invloedrijke vrouwen uit deze periode. Een niet onaanzienlijk aantal hiervan was gewijd 

aan Jeanne d‟Arc, de maagd van Orléans, die een belangrijke rol speelde in het leven van 

Régine Pernoud. Natuurlijk schreef ze niet uitsluitend over middeleeuwse vrouwen, ook de 

middeleeuwse maatschappij en enkele bekende mannen uit de middeleeuwen waren het 

onderwerp van haar boeken. 

Bij het schrijven van haar werken bleef ze altijd trouw aan één principe, haar 

boeken waren bestemd voor het grote publiek. De opdracht die ze zichzelf had opgelegd 
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was: de mensen de “echte” middeleeuwen leren kennen. Of althans de middeleeuwen hoe 

ze volgens haar geweest waren. In Histoire et Lumière schrijft Régine Pernoud dat ze de 

wetenschap niets heeft bijgebracht omdat dit helemaal haar intentie niet was.
129

 Haar 

motivatie bestond erin de middeleeuwen kenbaar te maken voor iedereen. Het was haar 

bedoeling om kennis om te zetten in duidelijke taal. Het nastreven van deze missie heeft 

haar veel kritiek opgeleverd, maar ook veel lovende woorden. Veel van haar boeken 

werden meerdere keren heruitgegeven, wat toch als een signaal kan beschouwd worden 

van haar succes.
130

 Haar eerste boek Lumière du Moyen Âge kende vijf herdrukken. Verder 

waren vooral haar biografieën van beroemde middeleeuwse vrouwen succesvol: 

Hildegarde de Bingen : conscience inspirée du XIIe siècle (1994) werd viermaal herdrukt, 

Jeanne d‟Arc (1959) werd vijfmaal herdrukt, Héloïse et Abélard (1967) werd zesmaal 

herdrukt en Aliénor d'Aquitaine (1965) werd maar liefst negenmaal herdrukt. Naast de vele 

herdrukken werden ook veel van haar boeken vertaald. Ze was dus niet enkel populair in 

Frankrijk maar ook in veel andere landen in Europa en daarbuiten.
131

  

 

 

2.1.2. Voorwoorden 

 

 

Régine Pernoud schreef het voorwoord van verschillende geschiedenisboeken. 

Meestal handelden deze over de middeleeuwen, of meer specifiek over middeleeuwse 

vrouwen.
132

 Deze realiteit leert ons iets over de houding van uitgevers ten opzichte van 

Régine Pernoud en haar werk. Daarenboven vertelt het feit dat zij menig voorwoord 

geschreven heeft ons ook iets over het gewicht van haar naam. Vaak doen uitgeverijen of 

auteurs, wanneer ze op zoek gaan naar iemand om een voorwoord te schrijven, beroep op 

personen met enige naambekendheid. De persoon die het voorwoord schrijft fungeert in 

deze gevallen als een soort waarborg. Hij of zij staat als het ware garant voor de 

degelijkheid van het desbetreffende werk. Dikwijls gaan uitgeverijen dus, als commerciële 

stunt, op zoek naar een grote naam. Een naam die lezers, en dus ook consumenten, 

aantrekt. Dit verklaart, zoals we in de onderstaande grafiek kunnen zien, waarom Régine 
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Pernoud pas in de latere jaren van haar carrière is begonnen met het schrijven van 

voorwoorden. 

Grafiek 1 

Voorwoorden per decennia
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De volgende uitgeverijen deden een beroep op Régine Pernoud voor het schrijven 

van een voorwoord: 

 

 

Uitgeverij 

 

 

Aantal werken 

 

Jaartallen 

 

Uitgave eigen 

werk 

Albin Michel 3 1973, 1991, 1993 1965, 1972, 

1985, 1997 

Beauchesne 1 1987  

Bellamy et Martet 1 1975  

Cercle du bibliophile 1 1966  

Chiffoleau 1 1980  

Des femmes 1 1986  

EDIPSO 1 1996  

Éditions du Cerf 1 1981 1950, 1962, 1998 

Éditions Lacour 1 1987  

Éditions Privat 1 1984  

Éditions Serpenoise 1 1996  

Hachette 1 1980 1953, 1956, 1959 

Horvath 1 1981  

Lacoste 1 1969  

La Table Ronde 1 1979  

Le Livre Club du 

Libraire 

1 1962  
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Le Livre de Paris 1 1990  

Le Livre de poche 1 1965  

Le Pérégrinateur 1 1996  

Le Sarment 1 2000  

Les Amis du Bec-

Hellouin 

1 1979  

Librairie bleue 1 1996  

Les Compagnons du 

livre 

1 1979  

Mame 2 1991, 1992 1960, 1992 

Ministère de la culture 

et de la communication 

1 1998  

Perrin 2 1988, 1999  

Presses de l'I.T.G. 1 1982  

Presses de la Cité 1 1993  

Racine 1 1995  

Stock 1 1983 1986, 1980, 

1982, 1987, 1992 

Tallandier 11 1977, 1978, 1981  

Téqui 1 1986  

 

In de bovenstaande lijst vinden we enkele uitgeverijen terug die zelf ook werken 

van Régine Pernoud uitgegeven hebben. Het betreft hier de volgende uitgeverijen: Albin 

Michel, Éditions du Cerf, Hachette, Mame en Stock. Dit is een realiteit die we niet over het 

hoofd mogen zien. Het is immers logisch dat men als werkgever beroep doet op de mensen 

die men in dienst heeft. Ook is het als auteur moeilijk om je eigen uitgeverij een dergelijk 

verzoek te weigeren. Het feit dat Régine Pernoud een contract had met dergelijke grote 

uitgeverijen spreekt natuurlijk ook in haar voordeel. Toch lijken deze uitgeverijen waarmee 

Régine Pernoud een contract had de andere uitgeverijen niet te overtreffen in aantal. Dit 

leert ons dat ook andere uitgeverijen graag beroep deden op haar expertise. We kunnen dus 

ook aannemen dat deze uitgeverijen haar als een autoriteit in haar vakgebied beschouwden 

en dat zij geloofden dat haar naam de verkoop van het betreffende boek ten goede zou 

komen. 

Wat onmiddellijk in het oog springt is het aantal werken met een voorwoord van 

Régine Pernoud dat door de uitgeverij Tallandier werd uitgegeven. Dit opmerkelijk aantal, 

elf werken in totaal, staat in contrast met de andere uitgeverijen. Dit brengt ons bij een 

derde reden die een auteur zou kunnen aanzetten tot het schrijven van een voorrede. In 

sommige gevallen betreft het immers een vriendendienst. Zo is dit bijvoorbeeld het geval 

bij La Chambre des Dames (1979) van Jeanne Bourin, en bij Isabeau de Bavière : la reine 

calomniée (1999) van de hand van Marie-Véronique Clin. In het voorwoord van La 
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Chambre des Dames wordt deze vriendschapsband bijna letterlijk vermeld door Régine 

Pernoud: “Lorsque Jeanne Bourin me demanda de préfacer son ouvrage, j‟ai quelque peu 

hésité. L‟amité certes me portait à accepter…
133

” Régine Pernoud en Marie-Véronique 

Clin werkten samen aan een werk over Jeanne d‟Arc.
134

 Beide auteurs waren ook aanwezig 

op de begrafenis van Régine Pernoud.
135

 Bij acht van de elf werken uitgegeven door 

Tallandier gaat het volgens ons ook over een vriendendienst. Het betreft hier de heruitgave 

van het driedelige Histoire des Croisades, et du royaume franc de Jérusalem (1936) van 

René Grousset. Het vermoeden dat het hier een vriendendienst betreft wordt ondersteund 

door het feit dat diezelfde René Grousset in 1948 het voorwoord schreef van een werk van 

Régine Pernoud, namelijk: Les Villes marchandes aux XIVe et XVe siècles : impérialisme 

et capitalisme au Moyen-âge. Dit werk werd uitgegeven door „la Table Ronde‟, een 

uitgeverij die geen enkel werk van René Grousset publiceerde. Uit de diepe genegenheid 

waarmee Régine Pernoud in het betreffende voorwoord spreekt over René Grousset blijkt 

dat zij geen vreemden waren voor elkaar. Ze is vol lof over Grousset als onderzoeker en als 

persoon: “C‟est après la guerre que j‟ai pu faire connaissance de René Grousset. Ses 

ouvrages me captivaient; sa personne m‟émerveilla”.
136

 

Ook de verhouding tussen het aantal werken dat ze zelf publiceerde en de 

voorwoorden die Régine Pernoud schreef kan ons iets bijleren. Het schrijven van 

voorwoorden kon immers ook een lucratieve bezigheid zijn. Het is dus niet ondenkbaar dat 

auteurs, tijdens minder actieve periodes, meer voorwoorden zouden schrijven met het oog 

op extra inkomsten. Rekening houdende met de reeds vroeger behandelde factoren die een 

auteur kunnen aanzetten tot het schrijven van een voorwoord is dit echter moeilijk aan te 

tonen. Ook het feit dat Régine Pernoud doorheen haar carrière bijzonder productief 

geweest is doet ons vermoeden dat ze weinig voorwoorden geschreven heeft met dit doel 

voor ogen. Op onderstaande grafiek kunnen we slechts één periode onderscheiden die 

gekenmerkt wordt door een opvallende stijging van het aantal voorwoorden en een 

opvallende daling van het aantal „eigen publicaties‟. Deze periode situeert rond de jaren 

‟80 toen Régine Pernoud actief professioneel was in het Centre Jeanne d‟Arc. 
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We hebben nu vier verschillende scenario‟s besproken die een persoon zouden 

kunnen aanzetten tot het schrijven van een voorwoord: als vriendendienst, om financiële 

redenen, omwille van de naambekendheid van de auteur en een verzoek van een uitgeverij 

waarbij de betreffende auteur een contract heeft. Wat Régine Pernoud betreft lijken haar 

naam en faam de voornaamste oorzaken te zijn voor de vele voorwoorden die zij 

geschreven heeft. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat ze, naarmate haar 

carrière vorderde, steeds meer voorwoorden schreef. In de eerste decennia van haar 

carrière, die we laten beginnen in 1944 met de publicatie van Lumière du Moyen Âge, 

schreef ze geen enkel voorwoord. Zoals we uit onderstaande grafiek kunnen afleiden nam 

dit aantal in de latere jaren van haar loopbaan geleidelijk toe. Ook het feit dat veel van de 

werken waarvoor ze een voorwoord schreef werden gepubliceerd door uitgeverijen 

waarvoor ze zelf geen boeken geschreven had lijkt deze conclusie te bevestigen. 
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2.1.3. Geschiedenis voor iedereen 

 

 

We weten reeds welk doel Régine Pernoud voor ogen had met haar werken. Ze 

wilde het grote publiek in contact brengen met de echte middeleeuwen, of althans de 

middeleeuwse samenleving zoals die er volgens haar had uitgezien. Om haar boeken 

aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor deze doelgroep vermeed ze doelbewust het 

gebruik van een wetenschappelijk jargon. Dat ze haar beeld van de middeleeuwen 

werkelijk met iedereen wou delen blijkt uit het feit dat ze ook enkele werken geschreven 

heeft die bedoeld waren voor de allerjongste lezers. Van het boek Jeanne d‟Arc (1983), dat 

ze schreef in samenwerking met Marie-Véronique Clin, verscheen in 1992 een nieuwe 

editie van de uitgeverij Hachette Jeunesse, één van de belangrijkste uitgeverijen van 

kinderboeken in Frankrijk. Opvallender is de vierdelige reeks Une journée avec…, die 

speciaal voor een jong publiek geschreven werd. Zoals de naam doet vermoeden volgt de 

jonge lezer in deze boeken gedurende één dag de handelingen van een personage uit de 

middeleeuwen. De verschillende personages waar de lezer kennis mee maakt zijn: een 

molenaar in Une journée avec un meunier du Moyen Âge (1997), een steenhouwer in Une 
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journée avec un tailleur de pierre du Moyen Âge (1997), een troubadour in Une journée 

avec un troubadour du Moyen Âge (1997) en een dame van adel in Une journée avec une 

dame du Moyen Âge (1997). De boeken werden opgesplitst in twee delen. Het eerste 

onderdeel van deze werken bestaat uit een informatief gedeelte waarin feitelijke kennis aan 

bod komt over bijvoorbeeld de ontwikkeling van hydraulische energie
137

 of de bouw van 

kerken
138

 in de middeleeuwen. Het tweede onderdeel is een fictief gedeelte waarin we een 

dag uit het leven van een middeleeuws personage kunnen volgen. Met behulp van deze 

combinatie van fictie en feitelijke kennis probeert Régine Pernoud jonge kinderen warm te 

maken voor de middeleeuwen. 

Deze combinatie van feitelijke kennis met fictieve elementen lijkt in eerste instantie 

misschien wat vreemd. Dit omdat de historicus en de romanschrijver toch twee 

verschillende doelen voor ogen hebben. De ene wil een zo correct mogelijke weergave van 

het verleden scheppen, terwijl de andere toch vooral een meeslepend verhaal wil creëren. 

Dit lijkt aanvankelijk ook de mening te zijn geweest van Régine Pernoud. Toch heeft ze 

het voorwoord geschreven van een historische roman van Jeanne Bourin, La Chambre des 

Dames (1979). In dit voorwoord lezen we dat Régine Pernoud in eerste instantie twijfelde 

of ze zou ingaan op het verzoek van Jeanne Bourin. Dit omdat ze zichzelf als historica niet 

geschikt voelde om een aandeel te hebben in de creatie van een roman: “…s‟il a le respect 

pour l‟oeuvre littéraire, l‟historien ne se sent pas qualifié pour y participer : son travail à lui 

relève sinon d‟une technique, du moins d‟une discipline fort éloignée de la création 

romanesque”.
139

 Régine Pernoud was van mening dat geschiedkundigen zich niet moeten 

inlaten met het schrijven van romans, aangezien historici evenmin willen dat 

romanschrijvers zich richten op de geschiedschrijving. Ondanks deze aarzeling aanvaardde 

ze uiteindelijk toch het aanbod van Jeanne Bourin. Hetgeen haar over de streep getrokken 

heeft was het beeld van de middeleeuwen dat ze aantrof in La Chambre des Dames (1979). 

Ze werd hier niet geconfronteerd met een duister tijdperk waarin “de horigen gemarteld en 

afgetuigd werden door brutale en inhalige heren, of waar honger, ellende en angst het 

leefklimaat domineerden”.
140

 De personages van deze historische roman kwamen volgens 

haar immers overeen met de figuren die men aantreft tijdens het onderzoeken van 

historische bronnen zoals charters, kronieken, schenkingsakten en rolrekeningen. 
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Net als Régine Pernoud voerde Jeanne Bourin strijd tegen de vooroordelen die het 

middeleeuwse tijdvak belaagden.
141

 Zij zag de middeleeuwen eveneens als het tijdperk 

waarin de macht van vrouwen haar hoogtepunt bereikte, om daarna geleidelijk te 

verzwakken: “Au Moyen Âge Dieu est au centre du monde, au XVI siècle, c‟est l‟homme 

qui le remplace et c‟est fâcheux! Jusque-là les femmes étaient vraiment les égales de 

l‟homme. Majeures à 12 ans, elles bénéficiaient d‟une liberté qu‟on n‟imagine plus et dont 

la Renaissance les a depouillées.”
142

 Dit is een gedachtegang die we eveneens bij Régine 

Pernoud terugvinden. 

Gezien de gelijkenissen die we terugvinden tussen de werken van beide schrijfsters 

is het geen grote verassing dat Régine Pernoud alsnog besloot om het voorwoord van La 

Chambre des Dames (1979) te schrijven. Het relaas van het boek van Jeanne Bourin mocht 

dan wel fictief zijn, het klimaat waarin het zich afspeelde kwam daarentegen, volgens 

Régine Pernoud, overeen met de historische werkelijkheid. Het feit dat Régine Pernoud 

haar autoriteit verleende aan een roman lijkt op het eerste zicht misschien vreemd. Toch is 

het niet onlogisch als we denken aan het doel dat ze met haar eigen boeken trachtte te 

bereiken: kennis omzetten in klare taal om zo de mensen in contact te brengen met de 

„echte‟ middeleeuwen. Het werk van Jeanne Bourin leek volgens Régine Pernoud ook aan 

deze normen te voldoen. Een roman zijnde was La Chambre des Dames (1979) namelijk 

geschreven voor een groot publiek, waardoor reeds aan één van de criteria van Régine 

Pernoud voldaan werd. Aangezien Régine Pernoud zelf overtuigd was dat de leefwereld 

waarin het verhaal van Jeanne Bourin zich afspeelde de historische werkelijkheid 

benaderde werd daarenboven ook aan het tweede criterium voldaan. 

In de reeks Une journée avec… schreef Régine Pernoud zelf enkele fictieve 

verhalen om een jong publiek warm te maken voor de middeleeuwen. Aan het werk van 

Jeanne Bourin verleende ze haar autoriteit door middel van een voorwoord. Fictie heeft 

inderdaad weinig gemeen met geschiedbeoefening. Toch heeft Régine Pernoud beroep 

gedaan op dit literair genre om het grote publiek, of een bepaalde bevolkingsgroep zoals de 

jeugd, beter te bereiken. Ze beperkte zich dus niet enkel tot haar eigen vakgebied, maar zag 

ook het nut van andere disciplines om haar beeld van de middeleeuwen te verspreiden. In 

Histoire et Lumière (1998) spreekt Régine Pernoud over het belang dat ze hecht aan deze 

open houding. Zich niet enkel beperken tot de eigen branche ervaart ze als noodzakelijk: 
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“Quelle que soit la discipline, on ne progresse qu‟au contact des autres. Et plus ils sont 

différents, plus l‟échange est fructueux”.
143

 

 

 

2.2. Prijzen en onderscheidingen 

 

 

Dat Régine Pernoud veel succes oogstte hebben we reeds kunnen merken aan de 

hand van de talrijke heruitgaven van sommige van haar werken. Ook moeten we rekening 

houden met het feit dat veel van haar boeken uitgegeven werden in verschillende talen, wat 

erop wijst dat ze niet enkel in Frankrijk succesvol was, maar ook op internationaal vlak. 

Een andere maatstaf voor haar welslagen is het aantal prijzen dat ze gewonnen heeft 

doorheen haar carrière. 

In 1946 won Régine Pernoud de „prix Femina-Varesco‟ voor haar boek Lumière du 

Moyen Âge (1944). Deze prijs werd in 1904 gecreëerd door tweeëntwintig medewerksters 

van het tijdschrift „La Vie heureuse‟ dat vandaag de dag door het leven gaat als „Femina‟. 

De uitreiking gebeurt jaarlijks door een volledig vrouwelijke jury. Het merendeel van de 

laureaten zijn eveneens vrouwen, maar mannen worden niet uitgesloten. Zo won Jeroen 

Brouwers bijvoorbeeld de „Prix Femina Étranger‟ in 1995 met zijn roman „Rouge décanté‟. 

De prijs werd ontworpen als tegengewicht voor de „Prix Goncourt‟, waarvan de jury 

oorspronkelijk geen vrouwen wilde bekronen of steunen.
144

 

In 1979 werd Régine Pernoud benoemd tot „Officier de la Légion d‟honneur‟. Het 

„Légion d‟honneur‟ is een Franse orde ter erkenning van verdiensten die bestaat uit vijf 

verschillende graden, zijnde: chevalier, officier, commandeur, grand officier en 

Grand′Croix. Tot aan het midden van de 19
e
 eeuw werd geen enkele vrouw tot de orde 

toegelaten. De eerste vrouw die uiteindelijk toegang kreeg tot het „Légion‟ was Marie-

Angélique Duchemin in 1851. Ze werd beloond voor haar militaire dienst tijdens de 

Revolutie. Aan het begin van de 19
e
 eeuw hadden vrouwen, gezien hun plaats in de 

samenleving, slechts weinig kans om deel te nemen aan het beroepsleven. Bijgevolg 

kwamen ze niet vaak in aanmerking voor decoraties. Vanaf de Eerste Wereldoorlog kregen 

vrouwen echter toegang tot de meeste beroepen en verantwoordelijke posities, dit zorgde 
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ervoor dat ze voortaan meer in aanmerking kwamen voor onderscheidingen. 

Niettegenstaande het feit dat vrouwen vanaf het midden van de 19
e
 eeuw toegang kregen 

tot het „Légion d‟honneur‟ blijft het wachten tot 1998 op de eerste vrouw die de hoogste 

rang wist te bereiken binnen de orde. In 1998 werd Geneviève de Gaulle-Anthonioz de 

eerste vrouwelijke „Grand′Croix‟. Een toetrede tot het „Légion d‟honneur‟ wordt 

beschouwd als één van de hoogste nationale onderscheidingen. Het is mogelijk om lid te 

worden van de orde als beloning voor geleverde diensten, militair of burgerlijk, ten aanzien 

van de Franse staat. Onder haar leden bevinden zich dus niet enkel militairen, maar ook 

economen, kunstenaars, academici, etc. 

In 1982 kon Régine Pernoud de titel „Commandeur des Arts et Lettres‟ aan haar 

palmares toevoegen. De „Ordre des Arts et Lettres‟ werd gesticht in 1957 en staat onder het 

beheer van het ministerie van cultuur. Net als het „Légion d‟honneur‟ betreft het hier een 

orde met een hiërarchische structuur. De drie verschillende rangen die iemand kan 

bekleden zijn: chevalier, officier en commandeur. De orde beloont mensen die zich 

onderscheiden door hun creaties op artistiek of literair gebied. 

Régine Pernoud werd tweemaal beloond door de „Académie Française‟. De functie 

van de „Académie‟ is tweeledig. Haar eerste taak bestaat erin te waken over de Franse taal. 

Haar tweede taak is het spelen van een rol als mecenas. Elk jaar kent ze ongeveer zeventig 

prijzen toe, waaronder een prijs voor filosofie, theater, poëzie, biografie, novelles, etc. 

Omwille van de variëteit aan personen waaruit ze is samengesteld wordt de „Académie‟ 

beschouwd als een autoriteit en dus een bekwame jury op het vlak van literatuur en 

humane wetenschappen. Omwille hiervan hebben veel personen haar schenkingen gegeven 

of erfenissen nagelaten met als doel deze te gebruiken om op geregelde basis prijzen uit te 

rijken aan getalenteerde schrijvers of kunstenaars. Deze „prix de fondations‟ werden 

geïnstalleerd met de wens van de schenker in het achterhoofd. Zo kennen we bijvoorbeeld 

de „Grand prix Gobert‟, de „Grand prix Moron‟ en de „Grand prix René Clair‟. In 1997 

won Régine Pernoud de „Grand prix Gobert‟. Deze prijs heeft als doel “het belonen van het 

meest eloquente fragment van de Franse geschiedenis, of althans het onderdeel dat deze 

verdienste het meest benadert.”
145
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3. De Middeleeuwen en middeleeuwse vrouwen in het werk 

van Régine Pernoud. 

 

 

“Devant des textes de ce genre on est bien forcé de penser que s‟il y eut, dans l‟histoire du 

monde, une époque de joie, c‟est le Moyen Âge.” – Régine Pernoud 

 

 

Alvorens te kijken welke plaats Régine Pernoud inneemt in de Franse 

geschiedschrijving lijkt het ons niet overbodig om even stil te staan bij haar opvattingen 

over de middeleeuwen en de vrouwen die erin leefden. Net als de manier waarop ze haar 

beeld van dit tijdperk verwoordde had ook de inhoud van haar boeken immers een 

bepalende invloed op de houding van andere historici ten opzichte van haar werk en haar 

plaats in de Franse geschiedschrijving. 

Zoals we weten had Régine Pernoud met haar werken een specifiek doel voor ogen. 

Door haar lezers kennis te laten maken met haar beeld van de middeleeuwen wou ze 

afrekenen met de vooroordelen waarmee deze periode te kampen had/heeft. De 

middeleeuwen waren, en zijn, voor velen nog steeds een tijdperk dat gekenmerkt werd 

door onwetendheid en algemene onderontwikkeling. Volgens Régine Pernoud zou “een 
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mediëvist zijn hele leven kunnen vullen met het rechtzetten van fouten die geschreven zijn 

over de Middeleeuwen.
146

” Dit omdat de feiten en teksten die men aantreft in bronnen 

volgens haar bijna altijd in tegenspraak zijn met de legendes die vanaf de 16
e
 eeuw werden 

verspreid. Zoals de diepgewortelde legende dat de middeleeuwse mens een hongerlijder 

van de ergste graad was, tot op het punt dat we ons de vraag zouden kunnen stellen hoe hij 

er in geslaagd was zich, gedurende acht eeuwen van voortdurende hongersnoden en 

oorlogen, in stand te houden. De oorsprong van deze dwaling ligt volgens haar in een 

verkeerde interpretatie van de woorden herbes (gras, kruiden) en racines (wortels).
147

 Met 

herbe wordt verwezen naar alle planten die bovengronds groeien zoals kolen, spinazie, sla, 

prei en snijbieten. Logischerwijs omvat het woord racines dan alles wat ondergronds groeit 

zoals penen, rapen en radijzen. De betekenis van deze twee woorden is dus veel breder dan 

enkel „grassen‟ en „wortels‟ en betreft spijzen die ook de dag van vandaag nog genuttigd 

worden. Op dezelfde manier werd ook geloofd dat chardons (distels) een vaak genuttigd 

gerecht waren. Ook hier betreft het terug een misinterpretatie. De plant in kwestie is hier 

cardon (kardoen), een groente bestaande uit de bladstelen en de nerven van een 

artisjokachtig distelgewas. Het dieet van de middeleeuwse mens bestond dus niet uit 

grassen of planten die wij de dag van vandaag als onkruid beschouwen, maar was 

daarentegen samengesteld uit een assortiment gewassen waarvan velen nu nog 

geconsumeerd worden. Met betrekking tot dit onderwerp besluit Régine Pernoud dat “de 

middeleeuwse voeding eigenlijk niet zoveel verschilde van de onze in normale tijden.
148

” 

Régine Pernoud ontkent weliswaar niet dat er tijdens de Middeleeuwen 

hongersnoden woedden. Deze werden veroorzaakt door misoogsten, epidemieën of 

gebeurtenissen van politiek-militaire aard. Sporen van deze talrijke periodes van schaarste 

vinden we bijvoorbeeld terug in de volkscultuur, waarin fantasieën voorkwamen over 

Luilekkerland (vb: Het land van Kokanje) waar eten en drinken in overvloed was. Een 

ander feit dat de problematiek van deze hongersnoden illustreert is het gegeven dat 

opstandige boeren, als eerste daad, vaak overgingen tot het plunderen van voorraadkamers 

en wijnkelders van abdijen en rijke aristocraten. Maar deze gebeurtenissen vonden volgens 

haar niet op een dergelijke schaal en frequentie plaats dat ze hun schaduw over dit 

volledige tijdperk wierpen. Aangezien het door een gebrek aan transportmiddelen moeilijk 

was om tijdig en voldoende hulp te bieden aan een regio die in moeilijkheden verkeerde 
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waren deze hongersnoden volgens haar vaak zeer lokaal van aard. Hongersnoden op grote 

schaal, met in grote gebieden massale sterfte aan de directe gevolgen van ondervoeding 

zoals de beruchte hongersnood van 1315-1317, waren geen schering en inslag. 

Ondanks de inspanningen van Régine Pernoud, en menig ander auteur ter 

rehabilitatie van deze periode blijkt het negatieve imago van de middeleeuwen een kwaad 

dat zich slechts moeizaam laat inperken. Ook de nu worden we er nog vaak mee 

geconfronteerd. De volgende passage illustreert dit: “Tot het einde van de middeleeuwen 

vertoonden de drie maatschappelijke standen weinig of geen verschillen inzake gebruiken, 

zeden en gewoonten. Edellieden, clerici en volkslui hielden er allemaal ruige manieren op 

na, waren stuk voor stuk bruut, gewelddadig, losbandig, vies en vuil. Onder invloed van 

het hofleven van de Italiaanse renaissance deden eind 16
e
 eeuw echter nieuwe 

gedragsvormen hun intrede in de beschavingen ten noorden van de Alpen. Hovelingen, 

edelen en welgestelde stedelingen voelden de behoefte zich van het gepeupel te 

onderscheiden en begonnen daarvoor afstand te nemen van de wilde, wellustige zeden die 

de gewone mensen kenmerkten. Om zich „beschaafd‟ te gedragen, om zich de nieuwe 

wellevendheid eigen te maken en aldus gerekend te kunnen worden tot de socioculturele 

bovenlaag (die langzaam maar zeker een gemeenschappelijke goede smaak, levensstijl en 

denkwijze ontwikkelde en de volkscultuur begon te minachten), kwam het erop neer dat ze 

de dierlijke impulsen in zichzelf, de driften die verantwoordelijk waren voor dat „beest-

achtige‟ gedrag probeerden te bedwingen en meester te worden.
149

” 

Het is tegen dergelijke ideeën dat Régine Pernoud zich met veel enthousiasme heeft 

verzet. Erudiete werken over de middeleeuwen waren er reeds lang in overvloed. Wilde 

men in contact komen met deze werken diende men echter eerst een aantal hindernissen te 

overwinnen, zoals het beheersen van het geschiedkundig vakjargon. Régine Pernoud was 

van mening dat tot voor 1970 mensen slechts sporadisch in contact kwamen met de 

middeleeuwen en wetenschappelijke verworvenheden slechts traag publiek eigendom 

werden.
150

 Het omzetten van deze wetenschappelijke kennis in eenvoudige taal, waardoor 

deze voor een groot publiek toegankelijk werd, heeft zij als taak op zich genomen. Deze 

rol als „beschermvrouwe van de middeleeuwen‟, die zij dankzij haar inspanningen kreeg, 

werd haar ook door derden toegedicht. Een voorbeeld van een publicatie waarin Régine 
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Pernoud deze naam krijgt toegeschreven is een artikel uit Le Monde.
151

 In het betreffende 

artikel zinspeelt de schrijver op een gebeurtenis uit de actualiteit van het jaar 1988. Het 

voorval in kwestie gaat over een jonge Amerikaanse vrouw die in Iran van haar vrijheid 

werd beroofd door haar echtgenoot. In het artikel reageert de schrijver verontwaardigd op 

de allusies die in de media worden gemaakt tussen de situatie waarin de Amerikaanse 

vrouw zich bevond en de middeleeuwse zeden. Mensonwaardige situaties krijgen snel de 

naam middeleeuws te zijn. In dit geval is het echter belangrijk en veelbetekenend dat de 

schrijver een beroep doet op Régine Pernoud om de lezer te overtuigen dat deze denkwijze 

geen hout snijdt. Verontwaardigd vraagt deze zich af of het werk Pour en finir avec le 

Moyen Age van Régine Pernoud aan iedereen voorbij gegaan is. Afgaande op dit voorbeeld 

kunnen we toch stellen dat Régine Pernoud deels gelukt is in haar opzet om alle 

vooroordelen en misopvattingen ten aanzien van de middeleeuwen de wereld uit te werken. 

Het zou een onwaarschijnlijke prestatie geweest zijn indien ze alleen al het Franse publiek 

had kunnen overtuigen dat haar visie de meest waarheidsgetrouwe was. Het bestaan van dit 

artikel toont enerzijds aan dat ze hier niet in gelukt is. Anderzijds toont deze tekst 

natuurlijk ook aan dat haar ideeën een zeker publiek bereikt hebben en dat zij beschouwd 

wordt als een autoriteit die men naar voor kan brengen om een zeker standpunt ter 

verdediging van de middeleeuwen in te nemen. 

 

 

3.1. De middeleeuwse samenleving 

 

 

Régine Pernoud schept in haar werken een duidelijk beeld van haar visie op de 

middeleeuwse samenleving. Wanneer we dit onderwerp aansnijden is het moeilijk om aan 

het principe van de standenmaatschappij voorbij te gaan. Ook Régine Pernoud heeft hier 

aandacht voor, ze waarschuwt echter dat we niet blind mogen geloven in deze vaste 

verdeling van de bevolking in drie onverbiddelijk gescheiden standen: zij die bidden 

(clerus), zij die vechten (adel) en zij die arbeid verrichten (de derde stand). Dit beeld werd 

naar haar mening maar al te vaak onterecht naar voor gebracht in 

geschiedenishandboeken.
152

 Deze visie zou een te beperkt en eenzijdig beeld scheppen van 
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de middeleeuwen. Een dergelijke opdeling zegt ons volgens haar enkel iets over de 

taakverdeling in de middeleeuwen. Elk van deze standen had echter een onmisbare functie. 

We zouden de middeleeuwse samenleving nog het best kunnen vergelijken met een 

menselijk lichaam, waarvan de vele organen allemaal het hunne bijdragen tot het 

evenwichtig voortbestaan van het wezen. Régine Pernoud gelooft dus niet in een 

middeleeuwse samenleving waarin we drie afzonderlijke groepen, van elkaar gescheiden 

door een diepgaande ongelijkheid, kunnen onderscheiden. Zij pleit daarentegen voor een 

middeleeuwse maatschappij die veeleer wordt gekenmerkt door diversiteit en een zekere 

sociale mobiliteit: bisschoppen konden ook de functie van landsheer bekleden of van lage 

geboorte zijn, een poorter die een landgoed kocht kon in sommige streken opklimmen tot 

de adel, tot de entourage van een baron behoorden niet enkel personen van hoge geboorte 

maar ook lijfeigenen en monniken.
153

 Het beeld van een derde stand die per definitie werd 

uitgebuit door een tirannieke adel strookt volgens haar niet met de werkelijkheid. Als 

alternatief stelt Régine Pernoud voor dat we de middeleeuwers verdelen over twee 

groepen, de geprivilegieerden en de niet-geprivilegieerden. Enkel aandacht hebben voor de 

privileges van de clerus en de adel zou ons opnieuw een verkeerd beeld geven van de 

middeleeuwen. Mensen die konden genieten van specifieke voorrechten vond men naar 

haar mening immers terug in alle lagen van de bevolking. Zo beschikten geestelijken 

bijvoorbeeld over het privilegium immunitatis, wat inhield dat ze vrijgesteld werden van 

fiscale of militaire verplichtingen in de publieke sfeer. Studenten en docenten aan de 

middeleeuwse universiteiten genoten, net zoals de clerus, het voorrecht om berecht te 

worden voor een kerkelijke rechtbank. Zelf lijfeigenen, die verbonden waren aan de grond 

waarop ze werkten, genoten privileges die hun landsheer diende te respecteren. 

Ook Le Goff is van mening dat we de middeleeuwse samenleving zouden kunnen 

splitsen in twee tegenover elkaar staande groepen: geestelijken en leken, rijken en armen of 

vrijen en onvrijen. Volgens hem is dit echter enkel mogelijk voor de vroege 

middeleeuwen. Dit dualistisch schema hing samen met een vereenvoudiging van de 

maatschappelijke categorieën tijdens deze periode.
154

 Leidinggevende functies op 

geestelijk, politiek en economisch vlak werden gemonopoliseerd door een kleine 

minderheid. De opdeling van de maatschappij in de hoge middeleeuwen beschouwt Le 
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Goff als een functionele driedeling. De derde stand valt bij Le Goff echter niet samen met 

alle personen die niet tot de clerus of de adel behoren, deze bestond volgens hem namelijk 

enkel uit de bovenste lagen van de burgerij. Tot en met de 12
e
 eeuw was er volgens Le 

Goff nog geen sprake van een grote massa van handwerklieden. Traditioneel liet men de 

drie functies (werken, bidden en vechten) overeen komen met drie orden. Het begrip ordo 

stamt uit de Karolingische wereld en behoort tot het religieuze taalgebruik. Le Goff 

ontwaart hier een poging om het drieledige schema van de middeleeuwse samenleving te 

heiligen, dit om maatschappelijke revolutie te verhinderen.
155

 

Met de vervanging van ordo door staatus (stand) trad er rond 1200 echter een 

secularisering van de visie op de maatschappij op. Le Goff zegt dat deze naamsverandering 

gepaard ging met de vernietiging van het drieledige schema. De verantwoordelijkheid 

hiervoor legt hij bij het optreden van een nieuwe klasse, deze van de kooplieden die tot dan 

toe geen plaats had in het schema en niet bereid is zich te onderwerpen aan de geestelijke 

en de militaire klasse. Als gevolg hiervan werd volgens Le Goff de drievoudige 

samenleving in de 12
e
 en 13

e
 eeuw vervangen door een indeling die tegelijkertijd soepeler 

en complexer was. De opvolgster van de drieledige maatschappij was de 

standenmaatschappij, voortaan werden mensen ingedeeld naar beroep en positie. Het aantal 

categorieën binnen de standenmaatschappij kon variëren. Om dit te illustreren verwijst Le 

Goff naar een Duits predikboek dat in 1220 achtentwintig verschillende standen 

onderscheidde. De nieuwe indeling behoorde echter ook tot een hiërarchisch opgebouwde 

samenleving. Volgens Le Goff was het echter een compleet ander hiërarchie dan die van 

de orden van de drieledige samenleving. “De ordening was eerder een menselijke dan een 

goddelijke, de banden liepen eerder horizontaal dan verticaal.”
156

 De hiërarchie was dus 

geen uitdrukking van Gods wil en kon dus in zekere mate gewijzigd worden. Deze 

teloorgang van de drieledige indeling van de maatschappij brengt Le Goff in verband met 

de opkomst van de steden in de 11
e
 en 12

e
 eeuw. 

Le Goff volgt Régine Pernoud niet in haar vergelijking van de middeleeuwse 

samenleving met een menselijk lichaam, waarvan de verschillende beroepsgroepen de 

armen en ledematen vormden. Een idee dat volgens Le Goff in 1160 reeds geopperd door 

Johannes van Salisbury om de eenheid van de christenheid te redden. De maatschappij was 

volgens hem eerder een schouwtoneel voor de strijd tussen eenheid en verscheidenheid. 
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3.1.1. De middeleeuwse gilden 

 

Volgens Régine Pernoud is de familie, en bij uitstek de persoonlijke band die 

bestaat tussen gezinsleden, de sleutel tot het begrijpen van de middeleeuwse samenleving. 

Alle verhoudingen tussen personen, zoals deze tussen leenheer en vazal of deze tussen 

meester en leerling, kan men vergelijken met deze tussen leden van eenzelfde familie. In 

Lumière du Moyen Âge maakt ze gebruik van een concreet voorbeeld, namelijk de 

organisatie van de gilden, om dit aan te tonen. “On ne saurait mieux définir la corporation 

médiévale qu‟en voyant en elle l‟organisation familiale appliquée au métier.
157

” Deze 

inrichting van ambachtslieden per beroepsgroep ging vaak gepaard met het samenwonen in 

één straat. Voor dure producten was de nabijheid van handelsmogelijkheden bepalend, 

men gaf dan ook de voorkeur aan een meer centrale ligging. Voor andere, soms meer 

vervuilende activiteiten, was dan weer de aanwezigheid van stromend water of een 

voldoende grote afstand van het stadscentrum van groot belang. Blockmans en 

Hoppenbrouwers stellen in Eeuwen des onderscheids: Een geschiedenis van middeleeuws 

Europa dat het eerste initiatief voor de organisatie van de verschillende ambachtslieden in 

gilden in de 11
e
 eeuw werd genomen door leden van de lokale aristocratie en handelaren in 

Milaan en Florence.
158

 Op deze manier zouden ze in staat zijn deze groepen te beheersen. 

Ook het centraal gezag zag voordelen in de oprichting van deze ambachtsgilden. Door de 

overheid erkende ambachtsgilden dienden een eed af te leggen waarin ze zweerden het 

reglement te zullen naleven. Vooral wat betreft sectoren die gevoelig waren voor bederf en 

milieuhinder was dit een voordeel aangezien de controle, aan de hand van vastgelegde 

werktijden en technische voorschriften, aanzienlijk verhoogd werd. Wat het ontstaan van 

deze ambachtsgilden betreft is Régine Pernoud echter een andere mening toegedaan. 

Meesters, werklieden en leerlingen werden niet verenigd onder eender welke autoriteit. De 

oorzaak van hun ontstaan legt ze daarentegen bij een solidariteit die ongedwongen groeide 

tussen personen die eenzelfde nijverheid uitoefenden. Net zoals een gezin vormden deze 

gilden een „natuurlijke vereniging‟, ze vloeiden niet voort uit de inspanningen van vorst of 

staat. Het waken over het van kracht zijnde gewoonterecht was de enige 

verantwoordelijkheid van het centraal gezag ten opzichte van de werking van de gilden. 
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Alhoewel Blockmans en Hoppenbrouwers een andere reden geven voor het 

ontstaan van de eerste gilden leggen zij ook de link tussen de organisatie van de gilden en 

het gezinsleven. Zij wijzen op het feit dat ambachtslieden in Vlaanderen en Catalonië 

tijdens de 13
e
 eeuw overgingen tot de oprichting van caritatieve broederschappen. Het doel 

van deze genootschappen was het bieden van wederzijdse hulp. Armoede veroorzaakt door 

ziekte, invaliditeit, werkeloosheid en weduwschap waren immers reële gevaren die een 

individu slechts moeizaam het hoofd kon bieden. Normaalgezien zou een persoon beroep 

kunnen doen op zijn familie of de dorpsgemeenschap indien het ongeluk hem zou 

overvallen. In steden werden de huishoudens echter steeds kleiner. Functies die in de 

plattelandssamenleving door de familiale huishouding werden vervuld vielen daarom 

steeds vaker te beurt aan dergelijke geïnstitutionaliseerde voorzieningen. 

Binnen een gilde hadden niet alle leden dezelfde functie. Traditioneel wordt 

aangenomen dat men binnen deze organisaties drie rangen kon onderscheiden. Gedurende 

een aantal jaren woonde en werkte men eerst als leerling bij een erkend ambachtsmeester, 

waar men het vak op de werkvloer leerde. Wanneer deze periode met succes werd 

afgerond kon men als gezel in loondienst treden van een meester. De positie van meester 

was enkel bereikbaar door het afleggen van een zogenaamde meesterproef. Deze vormde 

een bewijs voor de vakbekwaamheid van een persoon. Volgens Régine Pernoud is deze 

hiërarchie echter niet van toepassing op de middeleeuwen. De overstap van leerling naar 

meester kon volgens haar immers onmiddellijk gemaakt worden na het beëindigen van de 

leerperiode.
159

 Het was dus mogelijk voor mensen van lage geboorte om op te klimmen tot 

een enigszins invloedrijke positie. Bedrevenheid in het vak was het belangrijkste criterium. 

Het kon ook voorvallen dat men een geldelijke bijdrage moest leveren, maar het belang 

hiervan mag volgens haar niet overdreven worden. Ze stelt dat het aantal gezellen pas in 

het midden van de 17
e
 eeuw sterk begon toe te nemen. De oorzaak hiervan lag bij rijke 

ambachtslieden die in stijgende mate het recht op toetrede tot het meesterschap gingen 

monopoliseren. Blockmans en Hoppenbrouwers beweren echter dat ook tijdens de 

middeleeuwen reeds drempels dienden overwonnen te worden indien een persoon het 

meesterschap wenste te bereiken. Men moest burger zijn van de stad, entreegeld betalen, 

een feestmaaltijd organiseren en beschikken over een eigen atelier en gereedschap.
160

 Hier 

tekende zich een klassenverschil af tussen de meesters, die over hun eigen 
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productiemiddelen beschikten, en gezellen die bij hen in dienst traden. Niettegenstaande 

wordt ook hier dezelfde tendens vastgesteld. In perioden van demografische neergang, 

zoals tijdens de 14
e
 eeuw, werden steeds meer juridische en materiële toelatingseisen 

aangewend om de toegang tot het meesterschap te beperken. Het entreegeld werd 

bijvoorbeeld duurder voor personen van buiten de stad terwijl zonen van gevestigde 

meesters minder dienden te betalen. Op deze manier trachtten ze hun positie af te schermen 

voor nieuwkomers. 

 

3.1.2. Familie en huwelijk in de middeleeuwen 

 

Zoals reeds werd vermeld hecht Régine Pernoud veel belang aan het „familiale 

aspect‟ in de middeleeuwse samenleving. Deze familiale solidariteit, die zij als één van de 

voornaamste kenmerken van de middeleeuwen beschouwt, vindt volgens haar zijn 

oorsprong in de tradities en het gewoonterecht van Germaanse en Noorse volkeren. Één 

van deze „barbaarse invloeden‟ was het recht op het uitvechten van persoonlijke oorlogen 

en vetes. Dit recht op wraakoefening leidde immers niet tot een confrontatie tussen 

individuen, maar tot een treffen tussen families en gemeenschappen. Een belediging of 

verwonding van een persoon werd door de volledige entourage van het slachtoffer ter harte 

genomen. 

We vinden dit „familiale aspect‟ ook terug in haar andere opvattingen betreffende 

de middeleeuwse maatschappij. De grote feodale heersers waren naar haar mening in de 

eerste plaats familievaders. De geschiedenis van de feodaliteit stemt volgens Régine 

Pernoud dan ook overeen met de geschiedenis van de meest vooraanstaande geslachten. De 

koning stond aan de top van deze feodale piramide zoals een vader aan het hoofd van zijn 

familie. Zijn functie als „vader van het koninkrijk‟ kwam echter helemaal niet overeen met 

de status van een vaderfiguur uit de klassieke oudheid. Régine Pernoud neemt een eerder 

negatieve houding aan jegens deze klassieke oudheid en de plaats die mannen, met dank 

aan het Romeinse recht, in deze periode innamen. In het tijdperk voor de middeleeuwen 

waren volgens Régine Pernoud alleenheersers binnen hun familie. De pater familias stond 

boven alles en iedereen, hij had het recht om al zijn bezittingen, waaronder ook zijn gezin, 

naar eigen goeddunken te gebruiken en misbruiken (jus utendi et abutendi). De familie 

bestond er slechts in een latente staat. De middeleeuwse vaderfiguur was daarentegen de 

beheerder van het familiegoed, maar hij werd niet beschouwd als de meester van alles en 

iedereen in het huishouden. Aan autoriteit om zijn rol te vervullen ontbrak het hem niet, 
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maar grenzeloze macht over zijn echtgenote en kinderen, die het Romeinse recht hem wel 

gegeven zou hebben, had hij niet. Hij trad op als de beschermer van zijn gezin en de 

bedienden die onder zijn dak vertoefden. Ook was hij verantwoordelijk voor het goede 

beheer van het patrimonium waarvan hij wel het vruchtgebruik had, maar niet de eigenaar 

was. Hij had het ontvangen van zijn voorvaders en het was voorbestemd voor zijn 

opvolgers. “De werkelijke eigenaar was de familie, niet het individu.
161

” Indien een 

echtgenote bijvoorbeeld kinderloos zou overlijden keerden de goederen die zij 

meegebracht had bij het sluiten van het huwelijk terug naar haar eigen familie. 

Ook zijn kroost was niet gedoemd om tot het einde van haar dagen als het ware 

gebukt te gaan onder zijn vaderlijke macht. Eenmaal ze meerderjarig waren werd het hen 

toegestaan om op eigen benen te staan, hun eigen goederen te beheren en zelf een gezin te 

stichten, zonder de steun van hun familie te verliezen. Het feit dat jongehuwden de steun 

bleven genieten van hun families verklaart volgens Régine Pernoud de vaak erg jonge 

leeftijden waarop kinderen hun meerderjarigheid verwierven (12 jaar voor meisjes, 14 jaar 

voor jongens). Kinderen uit adellijke families hadden vaak niet het geluk hun eigen 

huwelijkspartner te mogen kiezen. Verdragen en bondgenootschappen werden immers 

vaak bezegeld met één of zelf meerdere huwelijken. Kinderen van koningen of hoge adel 

werden bij gevolg vaak op zeer vroege leeftijd uitgehuwelijkt. Dit was het geval voor 

zowel jongens als meisjes. “In plaats van te trouwen omdat men van elkaar hield, hield 

men van elkaar omdat men getrouwd was.
162

” Kinderen van niet-adellijke families genoten 

meer vrijheid wat betreft de keuze van hun huwelijkspartner. 

Dit verschil in huwelijkssluiting tussen leden afkomstig uit de hogere lagen van de 

maatschappij en het gewone volk wordt bevestigd door Opitz.
163

 Des te hoger iemand 

stond op de maatschappelijke ladder, des te minder vrijheid deze genoot bij het kiezen van 

een huwelijkspartner. Het buitengewone belang van een huwelijk als middel om machts- 

en bezitsstructuren te vestigen en in stand te houden zorgde ervoor dat huwelijksplannen, 

van zowel adellijke meisjes als jongens, door de oudere generatie werden uitgestippeld. 

Ook Duby vermoed dat de geschiedenis van het huwelijk varieert binnen de verschillende 
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lagen van de bevolking, “met aan de ene kant het niveau van de heren en aan de andere 

kant het niveau van de uitgebuiten”.
164

 

De Moor en Luiten Van Zanden creëren in hun werk Vrouwen en de geboorte van 

het kapitalisme in West-Europa een, op het eerste zicht, gelijkaardig beeld. Bij het aangaan 

van een huwelijk was het van belang dat beide partijen dit uit vrije wil deden. Om deze 

stelling kracht bij te zetten wordt er in hun werk verwezen naar de codificatie van het 

canoniek recht door Gratianus (1140) waarin werd bepaald dat wederzijdse consensus en 

niet de feitelijke „consumptie‟ van het huwelijk cruciaal was.
165

 De Moor en Luiten Van 

Zanden maken hier wel onmiddellijk de kanttekening bij dat de praktijk vaak anders 

verliep en dat we de autoriteit van de vader bij de keuze van een huwelijkspartner niet 

mogen vergeten. Een vader die zijn kind verplichtte om met een bepaalde 

huwelijkskandidaat te trouwen kon gestraft worden omdat dit als een zonde werd 

beschouwd. Toch werden straffen tegen het onder dwang huwen slechts zelden 

uitgesproken. Daarenboven zien zij deze huwelijken gebaseerd op de instemming van 

bruid en bruidegom niet als de enige mogelijke vorm. Dit op consensus gebaseerde 

huwelijkspatroon vestigde zich tijdens de late middeleeuwen in het noordwesten van 

Europa. Ondanks het bestaan van verscheidene andere huwelijkspatronen zou het wel 

evolueren tot de dominante vorm in de West-Europese samenleving. Aangezien het 

huwelijk was gebaseerd op wederzijdse instemming van de twee partners veronderstellen 

zij ook dat dergelijke huwelijken gekenmerkt werden door een grotere gelijkheid tussen de 

huwelijkspartners. 

Wat betreft het ontstaan van dit huwelijkspatroon in Europa verwijzen zij onder 

andere naar de leer van de katholieke Kerk. In tegenstelling tot Régine Pernoud, die hierin 

de voornaamste factor zag voor het ontstaan van dit huwelijkspatroon, wijzen De Moor en 

Luiten Van Zanden echter op nog een aantal andere elementen die een bepalende rol 

speelden. Zo mag de rol van het erfrecht volgens de auteurs van Vrouwen en de geboorte 

van het kapitalisme in Europa niet onderschat worden. In Noord-Europa hadden vrouwen, 

louter op basis van het feit dat zij lid waren van de familie, recht op een deel van de erfenis 

zonder daarvoor te moeten trouwen. Een reden om zich met grote spoed in een huwelijk te 

storten was er dus niet. In Zuid-Europa was de situatie echter anders. Daar kon een dochter 

slechts een erfenis ontvangen als zij getrouwd was. Hoeveel ze precies zouden erven was 

                                                 
164

 DUBY (G.), De middeleeuwse liefde en andere essays, Amsterdam, Agon, 1990, pg. 14-15 
165

 DE MOOR (T.) & LUITEN VAN ZANDEN (J.), Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-

Europa, Amsterdam, Boom, 2006, p. 21. 



 69 

afhankelijk van de grootte van de bruidschat. De onzekerheid over de omvang hiervan kon 

vrouwen, in tegenstelling tot de vrouwen in het noorden, aanzetten om eerder te huwen. 

Ook voor de ouders was het, in dit systeem met bruidschatten, voordeliger wanneer hun 

dochter op jongere leeftijd trouwde. Een jongere echtgenote kon immers een grotere 

bijdrage leveren in het huwelijk onder de vorm van huishoudelijk werk en het aantal 

kinderen dat ze kon voortbrengen. Dit leidde tot een kleinere bruidschat. De Moor en 

Luiten Van Zanden vermelden in hun werk de mogelijkheid dat dit zuidelijke systeem van 

overerving in stand gehouden werd om vrouwen onder de duim te houden.
166

 Het feit dat 

de echtgenote beperktere rechten had op het familiale eigendom zou haar bijvoorbeeld 

weerhouden hebben om, tijdens haar huwelijk, actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt. 

Naast de vermogensoverdracht hebben De Moor en Luiten Van Zanden ook 

aandacht voor een derde een laatste factor die mogelijk een rol speelde bij het ontstaan van 

een op consensus gebaseerd huwelijkspatroon. Namelijk de economische 

onafhankelijkheid van de huwelijkspartners. De pest die in de 14
e
 eeuw zwaar huis hield 

onder de Europese bevolking zorgde voor een grotere vraag naar arbeid en bracht ook een 

sterke verbetering van de positie van vrouwen teweeg op de arbeidsmarkt. Zij konden meer 

posities invullen en de beloning die ze voor hun werk kregen werd ook groter. Het feit dat 

jonge mannen en vrouwen reeds op jonge leeftijd toegang kregen tot de arbeidsmarkt gaf 

hen de mogelijkheid om te ontsnappen aan het ouderlijk gezag. Wanneer iemand op eigen 

initiatief erin slaagde om voldoende goederen te verzamelen dan kon deze ook zijn of haar 

eigen huwelijkspartner kiezen. Dit leidde echter niet overal tot een situatie waarin vrouwen 

zich onafhankelijk konden opstellen en meer keuzevrijheid hadden bij het uitzoeken van 

een echtgenoot. Vrouwen in verschillende regio‟s gingen immers op diverse manieren om 

met deze voordelige situatie. De Moor en Luiten van Zanden beschouwen, in tegenstelling 

tot Régine Pernoud, de leer van de Rooms katholieke Kerk dus niet als de enige bepalende 

factor voor het ontstaan van dit op consensus gebaseerd huwelijkspatroon. Zij geloven 

daarentegen dat het een resultaat was van een samenspel van drie factoren: “een 

ideologische factor (de leer van de Rooms katholieke Kerk), de ontwikkeling van de 

arbeidsmarkt en een specifiek systeem van vermogenoverdracht tussen generaties dat 

(loon)arbeid bij vrouwen stimuleerde.
167

” Ook wijzen zij op het feit dat dit huwelijk met 

wederzijdse toestemming niet overal ingang vond, bijvoorbeeld in het Middellandse 
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Zeegebied waar het eerder besproken huwelijkssysteem met bruidschatten veelvuldig werd 

toegepast. Een gelijkaardig verhaal vinden we in Het dagelijks leven van de vrouw van 

Opitz. Huwelijkssluiting werd volgens haar bepaald door godsdienstige en mentale 

waarden, maar ook door economische en demografische krachten en door de sociale laag 

bepaalde huwelijksstrategieën van afzonderlijke families.
168

 

Het feit dat jonggetrouwden konden blijven rekenen op de steun van hun familie 

ziet Régine Pernoud als een verklaring voor de jonge leeftijd waarop veel personen in het 

huwelijk traden. De Moor en Luiten Van Zanden stellen echter dat, wat betreft het 

huwelijkssysteem dat gebaseerd was op wederzijdse toestemming, personen eerder op 

latere leeftijd (18-25 jaar) trouwden. Jongvolwassenen verlieten op 16-18 jarige leeftijd het 

huis om loonarbeid te verrichten in de stad of op het platteland. Wanneer zij een in hun 

ogen geschikte huwelijkspartner vonden was dit het resultaat van een individueel 

zoekproces. Een huwelijks was echter niet enkel gebaseerd op vrije keuze maar leidde ook 

tot de installatie van een nieuw huishouden. Zij konden dus niet gaan inwonen bij hun 

ouders. Dit was geen goedkope aangelegenheid en verklaart ook waarom men eerst enkele 

jaren loonarbeid verrichtte alvorens te trouwen. Dit feit dat een huwelijk gepaard ging met 

het opzetten van een nieuw huishouden staat ook wel bekend als neolokaliteit en geldt 

volgens De Moor en Luiten Van Zanden als één van de voornaamste kenmerken van het op 

consensus gebaseerde huwelijkspatroon. 

In het middeleeuwse Europa treffen we echter ook huwelijksvormen aan waarbij de 

jonggetrouwden introkken bij de ouders van de bruidegom, in dit geval spreekt men van 

patrilokaliteit. Bij dergelijke huwelijken trouwde men wel op jongere leeftijd omdat het 

niet nodig was om met eigen middelen een huishouden te stichten. Men kon immers 

rekenen op de steun van de familie. Deze familiale steun die Régine Pernoud als een 

algemeen geldend principe omschreef gold volgens De Moor en Luiten Van Zanden vooral 

voor huwelijkspatronen die gekenmerkt werden door patrilokaliteit.
169

 Deze vorm van 

echtverbintenis leidde volgens hen tot een minder voordelige positie van de echtgenote. 

Gezien de schoondochters werden verondersteld in te trekken bij de schoonfamilie konden 
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zij immers niet terugvallen op hun voorhuwelijks sociale netwerk.
170

 Dit principe van 

patrilokaliteit wordt geïllustreerd door het feit dat „het eren van de schoonouders‟ volgens 

Vecchio één van de plichten was van een goede echtgenote. “De bruid treedt toe tot de 

familie van de man waardoor nieuwe familieverhoudingen ontstaan.
171

” De aandacht die 

men verplicht was te schenken aan de eigen ouders werd zo uitgebreid naar de ouders van 

de echtgenoot. In deze patrilokale huwelijkspatronen was volgens Opitz de macht van de 

oudere generatie over de kinderen aanzienlijk. Tal van pressiemiddelen zoals onterving 

(vooral bij jongens), vroege huwelijksbeloften, gerechtelijke vervolging of fysieke dwang 

werden aangewend om gehoorzaamheid af te dwingen.
172

 

Wat betreft de huwelijken tussen leden van adellijke families lijkt er 

eensgezindheid te bestaan. Het waren steevast de families van de beide partijen die 

beslisten of er al dan niet een echtverbintenis zou plaatsvinden. Vaak waren hier bovendien 

politieke doelstellingen aan verbonden. Ook Verdon is deze mening toegedaan. Uit 

vijftiende-eeuwse genade- of remissiebrieven leidt hij daarenboven af dat ook in de lagere 

sociale lagen van de bevolking de invloed van de ouders, bij de keuze van een 

huwelijkspartner, aanzienlijk was.
173

 Volgens hem is de invloed van de familie steeds 

dominant gebleken.
174

 Dit was de trend doorheen de middeleeuwen, zowel in landen waar 

het gewoonterecht gangbaar was als in landen waar het geschreven (Romeins) recht 

toegepast werd. 

Daar waar Régine Pernoud zweert bij een middeleeuwse maatschappij die 

gekenmerkt wordt door een grote solidariteit tussen familieleden treffen we bij De Moor en 

Luiten Van Zanden dus een andere visie aan. In Vrouwen en de geboorte van het 

kapitalisme in West-Europa wordt het Europese huwelijkspatroon omschreven als “een 

systeem met losse familiebanden
175

”. Kinderen verlieten op jonge leeftijd het huis om deel 

te nemen aan de arbeidsmarkt en stichtten, wanneer ze trouwden, een eigen huishouden in 

plaats van in te wonen bij hun ouders. Ondanks de nadruk die Verdon legt op de 

beslissingsmacht van de ouders erkent hij echter ook het feit dat toestemming, van beide 
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huwelijkspartners, volgens de Kerk vereist was om een huwelijk geldig te maken. De 

voornaamste verplichtingen van een echtgenote waren, volgens Verdon, de zorg voor het 

huishouden en het voortbrengen van kinderen. De echtgenoot moet van zijn vrouw houden 

en haar beminnen, de echtgenote moet op haar beurt van haar man houden en hem van 

dienst zijn. De onderdanige positie van de echtgenote leidt Verdon af uit gerechtelijke 

bronnen. Zo was het de echtgenoot toegestaan om, op voorwaarde dat hij haar niet doodde 

of ernstig verwondde, zijn wederhelft te slaan indien zij ongehoorzaam was. Dergelijke 

brutaliteiten kwamen voor in alle lagen van de bevolking. Geweld en seksualiteit waren 

volgens Verdon dan ook de voornaamste oorzaken voor huwelijksperikelen in de 

middeleeuwen. 

Duby zegt dat we de normatieve uitspraken, de woorden van de regelgeving en de 

formules van juridische akten niet letterlijk mogen nemen als we geen perspectieffouten 

willen maken. We mogen immers niet vergeten dat elk wettelijk voorschrift maar één van 

de vele elementen is van een ideologische constructie die gemaakt is om bepaalde daden te 

rechtvaardigen en in zekere mate te verdoezelen.
176

 Er bestaat immers steeds een bepaalde 

grens tussen theorie en praktijk. Het is aan de historicus om de omvang hiervan te 

achterhalen. Naast de normerende teksten moeten we immers ook aandacht hebben voor 

andere documenten waarin het huwelijk wordt vermeld zoals daar zijn verslagen, 

kronieken en verhalen. Duby waarschuwt tevens voor het standpunt van de geestelijkheid, 

met betrekking tot de rol van vrouwen in de middeleeuwen, dat zeker niet zomaar 

overgenomen mag worden. Omdat deze, net zoals de hoofse literatuur, binnen een 

ideologie is opgesloten. 

Duby beschouwt de kerkelijke leer en het erfrecht als bepalende factoren voor de 

aard van het middeleeuwse huwelijk. Overerving had als doel het bezit van goederen, roem 

en eer door te geven en het nageslacht een positie, een „rang‟ te geven die minstens gelijk 

is aan die waarvan de voorouders profiteerden. Dit had als resultaat dat iedereen die zich 

verantwoordelijk voelde voor het wel en wee van de familie het als zijn plicht zagr 

jongeren uit te huwelijken. Een huwelijk was vaak het resultaat van lange 

onderhandelingen, waarbij veel leden van beide huishoudens betrokken waren. Meisjes 

werden afgestaan en jongens werden geholpen bij het zoeken naar een goede echtgenote. 

Vrouwen kregen, wanneer zij trouwden, dus een plaats in het huishouden van hun 

echtgenoot. Hier stond zij niet langer onder het gezag van haar vader, broers en andere 
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mannelijke familieleden, maar onder de macht van haar man. “Kinderen schenken aan de 

groep mannen die haar opneemt, overheerst en in de gaten houdt”
177

 was volgens de 

wereldlijke macht, gesteund door wetten en traditionele gedragspatronen, haar 

voornaamste functie. In de 10
e
, 11

e
 en 12

e
 eeuw onderscheidt Duby een belangrijke 

wijzigingen binnen de aristocratische samenleving die de huwelijksstrategie beïnvloed 

heeft. Één van deze aanpassingen is de evolutie binnen de erfopvolging naar een model 

waarbij de mannelijke en eerstgeboren kinderen de voorrang krijgen. Omdat het 

nalatenschap binnen dit systeem steeds gemakkelijker verdeeld kon worden en onder het 

zeggenschap van vrouwen kon komen ontstond er een tendens om gehuwde dochters niet 

in de erfenis te laten delen door hun een bruidschat te geven. Dit leidde volgens Duby tot 

veranderingen van de huwelijkspraktijk binnen de bovenste lagen van de samenleving. 

Meisjes trachtte men zoveel mogelijk uit te huwelijken, van de zonen wenste men enkel de 

eerstgeborene uit te huweljken. Hij ontkent echter niet dat er dergelijke of andersoortige 

veranderingen hebben plaatsgevonden in de lagere lagen van de bevolking. 

De Kerk aanvaardde het huwelijk als een „kleiner kwaad‟, het had als doel het 

kwaad terug te drijven door de overmaat van seksualiteit aan strakke banden te leggen. Het 

huwelijk werd dus geïnstitutionaliseerd om ontucht te bestrijden. De geestelijkheid legde 

de nadruk op de overgave van de ziel, op de consensus, waardoor zij volgens Duby 

meewerkte aan een versoepeling van de procedures die tot een huwelijkssluiting moesten 

leiden. De trouwbelofte evolueerde op deze manier naar een meer persoonlijke keuze, 

waardoor jongeren bevrijd werden van de druk van de familie. Dit kerkelijke model werd 

in toenemende mate ingevoerd binnen het lekenmodel van het huwelijk, tot er een nieuw 

normatief model ontstond. Dit nieuwe model bestond volgens Duby uit voorschriften en 

aansporingen tot beter gedrag, een christelijk leefmodel voor echtparen, en regels die de 

sociale orde in stand dienden te houden. Er bleef echt een verschil bestaan tussen het door 

de Kerk voorgeschreven ideaal en de praktijk. In de amusementsliteratuur en sommige 

geestelijke geschriften treffen we volgens Duby immers een negatieve houting aan ten 

opzichte van het huwelijk. Duby verwijst hiervoor naar de Policraticus waarin we kunnen 

zien dat Johannes van Salisbury een huwelijk, ook met de meest kuise van alle vrouwen, 

ziet als een slechte zaak die nauwelijks mededogen verdient.
178

 Hij waarschuwt hier wel 

voor het gegeven dat hoofse gedichten, liederen en verhalen slechts een gratuite 

achtergrond boden van een spel dat diende als een compensatie voor de frustraties van 
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ridders die door strakke familieregels tot het celibaat waren gedwongen. Deze werken 

verkondigden een liefde die minder afhankelijk was van materiële omstandigheden en 

tegen de sociale druk in ijverde voor een vrije keuze van de huwelijkspartner. De in 

vrijheid gekozen liefde van de hoofse lyriek kwam dus overeen met de huwelijksideeën 

van het kerkelijke gezag die de consensus plaatsten boven alle “gekonkel en gekuip” van 

de familie. In de hoofse literatuur lag het zwaartepunt op de liefdevolle vereniging van 

twee personen en de onbetwistbare waardering van de echtelijke liefde. Dit ondanks de 

aanwezigheid in het wereldlijke en geestelijke denken van een zekere angst voor de 

echtgenote.
179

 

 

3.1.5. Het wereldlijk gezag 

 

Van middeleeuwse monarchen werd logischerwijs verwacht dat ze hun domein 

bestuurden. De vazallen van een vorst hadden in hun leengoed dezelfde bestuurlijke 

rechten en plichten dan hun leenheer. Een koning moest er dan ook aandacht aan besteden 

dat zijn bewind een heilzaam voorbeeld vormde voor zijn leenmannen. In de gebieden van 

zijn leenheren was zijn macht eerder indirect van aard. Zijn taak bestond erin om erover te 

waken dat het gewoonterecht correct werd nageleefd en zo rust en orde in zijn koninkrijk 

te verzekeren. Volgens Régine Pernoud kunnen we hier dus spreken van een eerder 

controlerende functie van de vorst die in contrast stond met zijn meer directe macht op zijn 

eigen domein. De macht die een vorst bezat bracht dus vooral grote verantwoordelijkheid 

met zich mee. Wanneer hij er niet in slaagde zijn taken naar behoren uit te voeren liep hij 

het risico in ongenade te vallen bij zijn onderdanen. Ook de paus had de autoriteit om een 

vazal van zijn eed van trouw jegens zijn leenheer te ontdoen. Bij gevolg concludeert 

Régine Pernoud dat de middeleeuwse vorsten geen autocraten waren. “Le roi ne fait rien 

sans prendre l‟avis de sa mesnie.
180

” In de middeleeuwen was volgens haar geen plaats 

voor een autoritair regime of een absolute monarchie. In haar werk Lumière du Moyen 

Âge
181

 vertelt ze dat we de Klassieke Oudheid in principe zouden kunnen bestuderen aan 

de hand van biografieën van bekende personages zoals Julius Caesar of Augustus. Dit 

verandert volgens Régine Pernoud in de middeleeuwen waarin niet langer het individu 

maar de familie een vooraanstaande rol speelt. 
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3.1.4. De Kerk 

 

In de 12
e
-13

e
 eeuw kende Europa volgens Régine Pernoud een tijdperk van 

eendracht en verbondenheid. Vorsten namen samen het kruis op en verschillende volkeren 

vormden samen één leger. In dit georganiseerd Europa kent Régine Pernoud een 

belangrijke rol toe aan het Christendom. Het is volgens haar onmogelijk om een helder 

beeld van het tijdperk te verwerven wanneer men niet beschikt over enige kennis 

aangaande de kerkgeschiedenis. De figuur van de paus speelde hier een belangrijke rol. 

“Tijdens de Hoge Middeleeuwen scheen het licht van het pausschap als een baken in de 

westelijke wereld.
182

” Het geestelijke en wereldlijke terrein vulden elkaar aan en liepen 

voortdurend door elkaar. Het bestuur van heerlijkheden was vaak in handen van 

bisschoppen en abten. Een dergelijke orde was natuurlijk niet zonder gevaren. De 

Investituurstrijd, een serie conflicten (11
e
-12

e
 eeuw) tussen de paus en de keizer van het 

Heilig Roomse Rijk over de bisschopsbenoeming, illustreert dit. Niettegenstaande namen 

vorsten geregeld hun toevlucht tot de geestelijke leiding om hun eigen gezag of rechten te 

laten bevestigen of om hun geschillen te regelen. De Kerk trad namelijk op als rechter van 

het geweten en bewaarster van eden. Om dit aan te tonen verwijst Régine Pernoud naar het 

gebruik om God als getuige te nemen bij het sluiten van eden. 

Dat de Kerk een bepalende invloed had op de middeleeuwse samenleving kunnen 

we moeilijk ontkennen. Ook Heers is deze mening toegedaan. In zijn Libérer Jérusalem: 

La première croisade presenteert hij het geloof als de voornaamste oorzaak voor de eerste 

kruistocht. Economische of demografische factoren schildert hij niet af als zijnde 

onbelangrijk, wel waren deze volgens hem onvoldoende om de kruistochten te verklaren. 

Vaak wordt aangenomen dat de wens om nieuwe markten of handelsroutes te ontdekken 

een belangrijke rol speelde bij het ontstaan van de kruistochten. De rol van Italiaanse en 

Catalaanse handelaars was volgens hem echter verwaarloosbaar. De handel in oosterse 

specerijen kon inderdaad zeer lucratief zijn. De welvaart van de Italiaanse en Catalaanse 

handelaars was er volgens Heers echter niet afhankelijk van. Daarenboven waren 

Jeruzalem en de andere Palestijnse steden volgens Heers geen belangrijke handelscentra. 

Oosterse specerijen bereikten het westen reeds via centra in Caïro, Alexandrië en 

Byzantium waar Italiaanse handelaren reeds lang een voet tussen de deur hadden. De 
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Europese demografische expansie die in de 10
e
 eeuw leidde tot een immigratiegolf in 

oostelijke richting lag volgens Heers evenmin aan de grondslag van de eerste kruistocht. 

Régine Pernoud beschouwde de kruistochten als gewapende pelgrimstochten
183

. Volgens 

Heers waren de kruisvaarders eveneens pelgrims. Zij trokken naar Jeruzalem om te bidden 

en te vechten.
184

 

Lebédel heeft echter een andere kijk op de zaak. Volgens hem zien we de 

kruistochten te vaak als een reeks confrontaties tussen een christelijk westen en een 

intolerant mohammedaans oosten. Volgens christelijke kroniekschrijvers zoals Guillaume 

de Tyr werden de kruistochten georganiseerd om pelgrims te beschermen tegen „pesterijen‟ 

die zij, sinds de verovering van Jeruzalem in 1078 door Selsjoekische Turken, moesten 

ondergaan. Lebédel trekt deze verantwoording in twijfel aangezien het aantal pelgrims dat 

richting Jeruzalem trok sinds 1078 enkel is toegenomen.
185

 Dit neemt natuurlijk niet weg 

dat veel middeleeuwers een religieuze invulling gaven aan de kruistochten. Men vertrok op 

een onderneming om God en het christendom met gewapende hand te verdedigen. Volgens 

Lebédel hadden de kruistochten niet het karakter van een pelgrimstocht. De term „heilige 

oorlog‟ is volgens hem meer op zijn plaats. Naar zijn mening moeten we de kruistochten 

ook beschouwen als een poging van de Kerk om haar superioriteit over het wereldlijk 

gezag te bevestigen. Daarenboven werden de kruistochten door de Kerk voorgesteld als 

een alternatief voor de boetedoening. De zoektocht naar lenen die, onder impuls van de 

demografische expansie, steeds moeilijker te verwerven waren mag echter niet over het 

hoofd gezien worden als oorzaak voor de kruistochten. Alsook de wens van belangrijke 

feodale heersers om nieuwe vorstendommen te vestigen. Zo claimde Baudouin de 

Boulogne in 1097 de heerschappij over Cilicië waar hij zichzelf uitriep als prince 

d‟Edesse.
186

 De rol van Italiaanse handelssteden als Venetië en Genua mag volgens 

Lebédel evenmin onderschat worden. In ruil voor logistieke steun aasden zij op 

economische voordelen. Naast oorzaken die we in de religieuze sfeer kunnen situeren 

maakt Lebédel dus ook gewag van politieke, economische en demografische oorzaken. 

Ondanks de kruistochten was de middeleeuwse Kerk volgens Régine Pernoud een 

vredelievende instelling. Ze zocht naar maatregelen om het oorlogsterrein en de duur van 

de strijd te beperken. Dit gebeurde door het invoeren van principes als de godsvrede en het 

godsbestand. De godsvrede was een door de Kerk aangeboden bescherming voor vrouwen, 
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kooplieden, boeren, priesters of kerken en kloosters tegen het geweld dat wereldlijke 

twisten vaak met zich meebrachten. Het godsbestand kunnen we beschouwen als een 

wapenstilstand die gold op bepaalde dagen zoals zondagen en kerkelijke feestdagen. 

Volgens Blockmans en Hoppenbrouwers was de zogenaamde godsvredebeweging een 

reactie op het geweld waarmee de vestiging van banale heerschappijen in Frankrijk 

gepaard ging. Al dan niet in samenwerking met graven of hertogen werden door 

bisschoppen en abten regels vastgelegd om het geweld binnen de perken te houden. In 

eerste instantie werd het principe van de godsvrede volgens de auteurs van Eeuwen des 

onderscheids eveneens in het leven geroepen om maatschappelijke groepen te beschermen 

die weerloos waren ten opzichte van het geweld van wereldlijke heersers. Het godsbestand 

ging een stap verder en beoogde een algemeen verbod op geweldpleging op bepaalde 

dagen of langere aaneengesloten perioden van het jaar, die door de kerkelijke kalender 

werden aangegeven. Daar waar Régine Pernoud enkel pacifistische motieven kan ontwaren 

bij de installatie van de godsvrede en het godsbestand ontwaren Blockmans en 

Hoppenbrouwers eveneens een poging van geestelijke leiders om in de plaats te treden van 

wereldlijke machthebbers.
187

 Gauvard stelt dat de Kerk enkel optrad als plaatsvervanger 

van de wereldlijke macht in plaatsen waar deze er niet in slaagde de orde te bewaren. In 

andere regio‟s trad ze eerder op als een handige bondgenoot van territoriale vorsten voor 

het onder controle houden van de lagere adel.
188

 Barthtélemy zegt dat we de invloed van de 

godsvrede op de middeleeuwse samenleving niet mogen overschatten. Ook wat betreft het 

wezenlijke doel van de godsvrede verschild zijn mening zeer sterk van die van Régine 

Pernoud. “Les anathèmes et les milices de la paix de Dieu sont rarement utilisés seuls et à 

plain; ils ne le sont jamais clairement pour autre chose que la défense et l‟illustration de la 

seigneurie d‟Eglise (propriété des monastères, autorité politique des évêques).”
189

 Het 

godsbestand beschouwt hij als een volgende stap in de godsvredebeweging. De Kerk 

trachtte het principe van de godsvrede, die steeds slechts van kracht was voor een 

specifieke regio, te generaliseren. 

Ook wanneer we aandacht besteden aan een gebeurtenis als de kettervervolgingen 

blijft Régine Pernoud vasthouden aan een beeld dat de middeleeuwse Kerk voorstelt als 

een eerder vreedzame instelling. In tegenstelling tot wat vaak gedacht werd speelde de 
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Kerk naar haar mening immers een meer bemiddelende rol bij de vervolging van ketters. 

Het wereldlijk gezag was daarentegen vaak overijverig op dit vlak. Ze concludeert dat de 

Inquisitie haar kwalijke reputatie verworven heeft dankzij de acties van wereldlijke 

heersers die in haar een middel zagen om macht uit te oefenen.
190

 Régine Pernoud zegt 

eveneens dat de Kerk medeverantwoordelijk was voor het verdwijnen van de slavernij in 

West Europa.
191

 Volgens de christelijke leer moest elke individu, dus ook een slaaf, 

immers als een mens behandeld worden. Dit in tegenstelling tot de Klassieke Oudheid 

waar men slaven zag als het persoonlijk bezit van hun meesters. Slaven werden beschouwd 

als „zaken‟ of „gebruiksvoorwerpen‟ die zo goed als geen rechten hadden. Zo werd het hen 

onder andere verboden om privé eigendom te bezitten of een gezin te stichten. De 

middeleeuwse horige daarentegen genoot volgens Régine Pernoud alle rechten van een 

menselijk persoon. Niet langer onderworpen aan de macht over leven en dood van zijn 

meester zal hij een gezin mogen hebben, een eigen woonstee mogen bezitten en zijn eigen 

leven mogen leiden. De enige beperking op zijn vrijheid was dat hij verplicht werd in het 

gebied van zijn heer te blijven wonen. De slavernij zou ook pas een opflakkering kennen 

na de herintrede van het Romeinse recht in de 16
e
 eeuw. 

Fossier stelt echter dat slavernij als praktijk nog minstens is blijven voortbestaan tot 

het jaar 1000. Net als de Romeinen en de Grieken maakten ook de Kelten en Germanen 

gebruik van onderworpen arbeidskrachten. De slavenpopulatie nam weliswaar af, maar 

verdween niet. De christelijke Karolingische vorsten organiseerden volgens hem raids in 

Centraal-Europa en het Balticum om zich te voorzien van kosteloze mankrachten. 

Christelijke handelaars waren eveneens betrokken bij het transport van slaven richting 

Byzantium en de Islamwereld. Slavernij werd enkel veroordeeld door de Kerk wanneer 

christenen er het slachtoffer van werden.
192

 Heers zegt dat de slavernij in sommige streken 

in West- en Zuid-Europa pas verdween op het einde van de 14
e
 eeuw.

193
 Hij maakt tevens 

gewag van een tolerante houding van de Kerk ten opzichte van gedwongen dienstbaarheid. 

Daar waar slavernij deel uitmaakte van de leefwijze (hoofdzakelijk in de mediterrane 

wereld) was het niet vreemd om zelf religieuzen aan te treffen die slaven bezaten. Dit was 
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bijvoorbeeld het geval in Marseille, waar priesters vaak één of meerdere huisslaven 

bezaten.
194

 

Het werk van Fossier geeft ons ook een ander beeld met betrekking tot de 

levensomstandigheden van de slaven. Reeds in de late klassieke oudheid waren zij niet 

langer de „gebruiksvoorwerpen‟ zonder rechten of bezittingen die Régine Pernoud 

beschreef. Slaven die niet langer rendabel waren omwille van ziekte, ouderdom of een 

verwonding mochten niet langer gedood worden. Koppels werden niet langer van elkaar 

gescheiden. Het werd slaven ook toegestaan om enkele bezittingen te vergaren en zich vrij 

te kopen.
195

 Volgens Fossier was daarenboven niet de Kerk maar wel een economische 

evolutie verantwoordelijk voor het verdwijnen van de slavernij. Omdat het houden van 

slaven op zich niet winstgevend was en het moeilijk was om slaven, die vaak in armtierige 

omstandigheden moesten leven en werken, te motiveren werd er overgestapt op een 

nieuwe vorm van dienstbaarheid. Gezinnen kregen een huis en een stuk grond toegewezen 

dat ze dienden te bewerken voor hun meester. Een deel van de opbrengst kwam hen toe om 

te voorzien in hun onderhoud.
196

 

 

 

3.2. De middeleeuwse cultuur 

 

 

Met de Renaissance breekt, na tien eeuwen duisternis, een tijdperk aan waarin de 

kunsten en letteren die samen met het Romeins bestel ten onder waren gegaan terug hun 

opgang maken.
197

 De oudheid en de Renaissance waren twee verlichte periodes, met 

daartussen een lange middentijd. Régine Pernoud beweert echter, ongeacht het 

wijdverspreide idee dat dit niet het geval was, dat men in de middeleeuwen ook aandacht 

had voor de klassieken. Het verschil bestond erin dat ze door de middeleeuwer niet als een 

model aanzien werden dat men zo exact mogelijk diende te benaderen. Naar haar mening 

waren Latijnse en Griekse schrijvers ook gekend in de middeleeuwen, de kennis van de 

oudheid werd immers als een onmisbaar onderdeel beschouwd van de eruditie. Om deze 

bewering kracht bij te zetten verwijst ze naar de werken van Bernardus van Clairvaux, één 
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van de belangrijkste hervormers van het middeleeuwse kloosterwezen, die doorspekt 

waren met antieke citaten.
198

 Daarenboven poneert ze dat de Renaissance nooit mogelijk 

was geweest als de antieke teksten niet waren bewaard gebleven in middeleeuwse 

handschriften. De plundering van Constantinopel in 1453, die leidde tot een 

vluchtelingenstroom van intellectuelen naar Italië, beschouwt Régine Pernoud als een 

weinig belangrijke factor voor het begin van de Renaissance. Belangrijker was het feit dat 

antieke teksten steeds aanwezig waren geweest in middeleeuwse bibliotheken. In Pour en 

finir avec le Moyen Âge (1977) verwijst Régine Pernoud naar de bibliotheek van de 

„MontSaint-Michel‟, het beroemde middeleeuwse klooster dat zich op een eiland bevindt 

voor de Normandische kust, waar werken bewaard werden van antieke grootheden zoals 

Plato, Aristoteles, Cato en Cicero.
199

 Het verschil zat hem volgens Régine Pernoud in de 

manier waarop de nalatenschap van de antieken gebruikt werd. In de middeleeuwen 

beschouwde men deze werken als een schat van wijsheid waaruit men eindeloos kon 

putten. Denken we bijvoorbeeld aan Bernardus van Chartres die zichzelf en andere 

middeleeuwse intellectuelen vergeleek met dwergen die op de schouders van reuzen waren 

gekropen en daardoor verder konden zien. Tijdens de Renaissance evolueerden de antieke 

grootheden van „bronnen van kennis‟ naar „na te bootsen voorbeelden‟. Verder zien dan de 

klassieken was volgens Régine Pernoud ondenkbaar geworden. De antieke oudheid stond 

namelijk model voor het verleden, het heden en de toekomst. De klassieke cultuur werd als 

de enige vorm van cultuur beschouwd. 

Régine Pernoud omschrijft de middeleeuwen als “een tijdperk waarin men volledig 

gebruikt heeft gemaakt van de toverkracht van het woord.
200

” Elke denkbare poëtische 

vorm was aanwezig in de middeleeuwse literatuur. Maar ze stelt dat de beste Franse 

lyrische dichters ontoegankelijk zullen blijven voor de eigen landgenoten zolang er bij 

deze laatste geen begrip voor hen bestaat. Om deze ontmoeting tussen de middeleeuwse 

schrijver en de mens uit de twintigste eeuw te bewerkstelligen legt ze een grote 

verantwoordelijkheid bij de onderwijzers en uitgeverijen. Het is aan hen om deze kennis te 

verspreiden. 

Op het vlak van de beeldende kunsten schuift Régine Pernoud het „nut‟ naar voor 

als voornaamste criterium. Voorwerpen, zoals ketels en kroezen, werden volledig 

geschapen in functie van hun gebruik, maar blijken toch hun plaats in een museum waard 
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te zijn. De middeleeuwse kunstenaar was een ambachtsman die zich liet niet liet leiden 

door vaste formules zoals in de oudheid, maar door ervaringsgegevens en praktische 

noodzaak. Denken we bijvoorbeeld aan de waterspuwers die we terugvinden op talrijke 

daken. Dit zijn vaak fraaie beeldhouwwerken die naast een decoratieve functie vooral een 

praktisch nut hebben. Deze gargouilles dienden te voorkomen dat het regenwater langs de 

gevels van de gebouwen naar beneden stroomde. In tegenstelling tot de antieke kunstenaar 

was de middeleeuwer niet gebonden aan het volgen van bepaalde regels, zoals het gebruik 

van meetkundig correcte verhoudingen tussen de lichaamsdelen bij het afbeelden van een 

persoon. Deze resulteerden volgens Régine Pernoud in eentonige volmaaktheid. De 

middeleeuwse kathedralen werden door haar beschouwd als de volmaakte uitdrukking van 

de middeleeuwse kunst. 

In Lumière du Moyen Âge lezen we dat de wetenschap in de middeleeuwen nauw 

verbonden was met het terrein van de verbeelding. Hierdoor kan volgens Régine Pernoud 

aan de middeleeuwse wetenschap een folkloristisch karakter toegeschreven worden, iets 

wat het voor de moderne mens natuurlijk moeilijk maakt ze serieus te nemen. Voor de 

middeleeuwers was volgens Régine Pernoud immers niet de juistheid van het detail van 

belang, maar de waarheid van het totaal en de les er uit geleerd kon worden.
201

 Het was 

haar overtuiging dat de middeleeuwse geleerden een wetenschappelijk niveau bereikt 

hadden dat veel hoger lag dan dat van latere tijdperken. Zo vestigt ze de aandacht op Roger 

Bacon die in de 13
e
 eeuw reeds het geheim van het buskruit kende en Arnaud de 

Villeneuve die alcohol, zwavelzuur, zoutzuur en salpeterzuur ontdekte.
202

 Tijdens de 

Renaissance werd namelijk de basis van de studies verlegd naar werken uit de oudheid die 

in de middeleeuwen reeds voorbijgestreefd waren. Op deze manier beroofde de mensheid 

zichzelf van kennis die verworven was door de lessen van de ervaring. 

 

 

3.3. Middeleeuwse vrouwen 

 

3.3.1. Het Romeinse recht en de positie van vrouwen in de middeleeuwen 

 

De plaats van vrouwen in de middeleeuwse samenleving werd minder belangrijk 

naarmate het Romeinse recht zijn herintrede deed en daarbij het traditionele gewoonterecht 
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verdrong. Deze rechtsvorm was onder andere voordeliger voor de eigenaars van roerende 

goederen, zoals de steeds machtiger wordende burgerij, en het was tevens een uitstekend 

middel tot centralisering van de macht. De toepassing van het Romeinse recht was echter 

ongunstig voor de positie van vrouwen en kinderen in de samenleving. Dit was namelijk 

het recht van de „pater familias‟, die de absolute macht had over zijn gezin en dus naar 

willekeur kon beschikken over het lot van zijn echtgenote en kinderen.
203

 Het Romeinse 

Recht beschouwde vrouwen immers niet als rechtspersonen, zij speelden dan ook geen 

enkele rol in het politieke leven. Vanaf de 14
e
 eeuw werden de principes van het Romeinse 

recht in stijgende mate toegepast. In de 15
e
 eeuw waren vrouwen nog steeds wettelijk 

handelingsbekwaam, pas in de 16
e
 eeuw werden ze juridisch onbekwaam en werd de 

controle van de man over de daden van zijn wederhelft ingrijpender. Uiteindelijk zullen 

mannen de handelingsbekwaamheid van hun echtgenotes volledig ontnemen, wat aan het 

begin van de 19
e
 eeuw bevestigd zal worden door het Napoleontisch wetboek, waarin de 

terugkeer plaatsvond naar het Romeinse recht.
204

 Dit is de verklaring die Régine Pernoud 

geeft voor de langzame desintegratie van de rol van vrouwen in de geschiedenis. 

In het Antieke Rome bekleedden mannen inderdaad een soevereine positie in het 

huishouden. Het leven van de echtgenote werd beheerst door normen en regels die haar 

enkel zagen als een organisch omhulsel dat de man een nakomeling moest schenken. Op 

juridisch vlak werden vrouwen levenslang als minderjarigen beschouwd. Eerst stonden zij 

onder het gezag van hun vader, daarna onder dat van hun echtgenoot. Ook kinderen vielen 

onder de heerschappij van de man des huizes. Een embryo werd beschouwd als een deel 

van het vrouwelijk lichaam. Na de geboorte had de vader echter het recht om te beschikken 

over het lot van het kind. Hij kon het kind accepteren of verwerpen.
205

 Weduwes werden 

onder het toezicht van een voogd geplaatst. Rechtshandelingen konden pas getroffen 

worden mits zijn toestemming. Tijdens het Principaat kregen vrouwen geleidelijk meer 

armslag op juridisch vlak. Weduwes werden nog steeds onder voogdij geplaatst, maar dit 

bleek slechts een formaliteit te zijn. Vrouwen die eigenstandig waren (sui iuris) behielden 

dit statuut toen ze in het huwelijk traden. Wel bleven zij nog beroofd van politieke en 

konden ze geen openbare functies uitoefenen. 

 

3.3.2. De universiteiten en de Roman de la Rose 
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In de 14
e
-15

e
 eeuw ontwaart Régine Pernoud een mentaliteitsverandering ten 

opzichte vrouwen. Deze is volgens haar verantwoordelijk voor het feit dat vrouwen tot en 

met de 20
ste

 eeuw slechts een weinig betekenisvolle rol zullen spelen. Zoals we merken 

wijst ze hierbij met een beschuldigende vinger naar de burgerij en in mindere mate ook 

naar de universiteiten. De universiteit was volgens Régine Pernoud een exclusief 

mannelijke wereld. Ze stelt dat de universiteiten, met behulp van het wereldlijk gezag en 

de paus, een monopoliepositie verwierven waardoor onderwijs evolueerde naar een zaak 

voor mannen door mannen. Formeel werd aan vrouwen de toegang tot de universiteit niet 

ontzegd, maar in de praktijk kwam het hier volgens Régine Pernoud wel op neer. De 

invloed van Aristoteles, die de vooroordelen van de klassieke oudheid ten opzichte van 

vrouwen deelde, was volgens Régine Pernoud immers allesbepalend voor het universitaire 

denken. Dit resulteerde in een antifeministische stroming die zich uitte in literaire teksten. 

Om deze stelling kracht bij te zetten verwijst ze naar het tweede deel van de Roman de la 

Rose, geschreven door de universitair Jean le Meung. In Verguisd en Verheerlijk: de vrouw 

in de Middeleeuwen vertelt Régine Pernoud hoe Jean le Meung brak met de stijl van het 

eerste deel van de Roman de la Rose, waarin door Guillaume de Lorris de lezer op 

poëtische wijze herinnert aan de bloei van de hoofse beschaving. Het tweede deel van de 

Roman de la Rose omschrijft Régine Pernoud als een verhandeling waarin de vrouw werd 

voorgesteld als een vals schepsel, zonder hart en zonder hersenen, dat men moest mijden 

maar tegelijk ook naar believen gebruik van kon maken.
206

 

Rouche is zeer duidelijk over de kwestie of vrouwen al dan niet mogen toetreden 

tot de universiteiten: “en tout cas, officiellement, les femmes ne peuvent aller s‟instruire 

dans les université, même quand elles sont nobles”.
207

 Verger heeft in zijn Les universités 

au Moyen Age geen bijzondere aandacht voor het geslacht van de populatie van de 

middeleeuwse universiteiten. We leren wel meer over dit onderwerp wanneer hij het heeft 

over de toekomstmogelijkheden van de studenten: “Les grades universitaires permettaient 

au petit noble besogneux de se mettre au service du roi, au fils d‟artisan de dévenir 
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médecin, au fils laboureur de devenir chanoine ou évêque”.
208

 Ondanks het feit dat 

vrouwen niet toegelaten werden binnen de universiteiten stelt Verdon dat we doorheen de 

middeleeuwen en in alle landen geschoolde vrouwen aantreffen.
209

 Van kloosterzusters 

werd immers verwacht dat ze manuscripten konden lezen, jonge meisjes werden 

daarenboven vaak naar een klooster gestuurd om zich te ontwikkelen alvorens in het 

huwelijk te treden. Volgens Verdon treffen we in de middeleeuwen dus twee “catégories 

de femmes” aan die deelnamen aan het culturele leven, adellijke dames en kloosterzusters, 

die grotendeels ook van adellijke afkomst waren. Zij begunstigden de belangen van 

artiesten en schrijvers, of vervaardigden zelf werken. Héloïse is volgens hem de 

verpersoonlijking van de ideale intellectueel. Zij beheerste het Latijn, het Grieks en het 

Hebreeuws en had kennis van zowel filosofische, gewijde als profane geschriften. Aliénor 

d‟Aquitaine trad net als Marie de Champagne op als mecenas van menig kunstenaar. 

Naarmate de middeleeuwen vorderden vermeerderde volgens Verdon het aantal vrouwen 

dat zelf werken creëerde. Hij verwijst naar Hrosvitha en haar toneelstukken waarmee ze 

wil aantonen dat vrouwen, die door Térence werden voorgesteld als wezens die onmogelijk 

konden weersteen aan de wellust, wel de kracht hadden om de verleiding te weerstaan. Hij 

heeft tevens aandacht voor de abdis Hildegard van Bingen die haar religieuze visioenen 

neerschreef in drie werken: Scivias, Livre des mérites de la vie en Livre des oeuvres 

divines. Ze had echter ook aandacht voor meer wereldlijke onderwerpen. Het Livre de la 

simple médecine bevat een herbarium, een bestiarium en informatie over kostbare 

gesteenten. Haar Causae et curae lijkt op een medisch en farmacologisch handboek. Het 

einde van de middeleeuwen wordt volgens Verdon gedomineerd door Christine de Pisan. 

Alleen al het feit dat zij de eerste vrouw was die van haar pen kon leven maakt van haar 

een opmerkelijk personage. Geschoolde vrouwen, die daarenboven hun kennis 

aanwendden, waren dus geen zeldzaamheid in de middeleeuwen. 

Volgens Duby werd het eerste deel van de Roman de la Rose geschreven voor de 

jonge aristocratie. In het werk, dat zich volgens hem presenteert als een initiatieschrift, 

wordt een volmaakte hoofse levensstijl naar voor gebracht. Guillaume de Lorris onderricht 

in de Roman de regels van de hoofse cultuur. Het is een educatief werk dat een weg naar 

succes afbakent, een gids die de mensen goede manieren aanleert. Duby zegt dat de 

hoofsheid was gebaseerd op vrijgevigheid, daar ze afhankelijk was van de monetaire steun 

van de heer (bijvoorbeeld voor het organiseren van toernooien). Volgens clerici kon deze 
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vrijgevigheid vergeleken worden met de naastenliefde van het christendom en de 

minachting voor rijkdom. Deze vrijhevigheid had volgens Duby als doel de jonge adel, die 

ongeduldig wachtte op een leen, enigszins in te tomen.
210

 Deze gulheid van de heer 

vertaalde zich onder andere in de organisatie van toernooien waarin leden van de adel zich 

met elkaar konden meten. Op jonge leeftijd trokken de jongens van vazallen naar het hof 

van hun heer. Hier probeerden ze, door onderling te wedijveren, in zijn gunst te komen. 

Via deze weg hoopten ze sneller zicht te krijgen op een eigen positie als vazal van hun 

heer. Binnen deze context werd het aandeel van liefdesspelen steeds groter vanaf de 12
e
 

eeuw. Duby ziet twee oorzaken die kunnen verklaren waarom het ridderschap steeds meer 

op erotiek ingesteld raakte. Een eerste staat in verband met het feit dat ridders steeds 

beschaafder werden, waardoor vrouwenfiguren geleidelijk het terrein van de hoofse cultuur 

betraden. De tweede oorzaak werd gekenmerkt door meer praktische overwegingen. “Om 

het aantal nazaten dat de erfenis moest delen niet te groot te maken waren de lineages(?) 

uiterst terughoudend bij het laten trouwen van jongens.”
211

 Het was aan te raden dat enkel 

de oudste zoon trouwde en een gezin stichtte. Dit had als gevold dat veel jonge edellieden 

vrijgezel bleven. De aanwezigheid van vrouwen in de hoofse cultuur was volgens Duby 

dus een middel om seksuele frustratie bij de ongehuwde aristocratie te vermijden. Het 

verlangen om in de gunst te komen van of te schitteren voor de ogen van de domina, de 

echtgenote van de heer, dat we als één van de kenmerken van de hoofse cultuur kunnen 

beschouwen kadert volgens Duby in het verlangen van jonge aristocraten om een 

echtgenote, en tevens een eigen leen, te verwerven. De hoofse competitiezucht kreeg aldus 

een dubbel aspect. Net als tijdens de toernooien was het de bedoeling om door middel van 

een goed, langdurig en loyaal dienstbetoon de eerste prijs te behalen. Vrouwen waren 

echter veel meer dan louter de inzet van dit gebeuren, ze waren tevens de scheidsrechters. 

Ondanks deze rol die door vrouwen vertolkt werd bleef de eigenlijke macht in handen van 

de heer. Dit tweede aspect van de hoofse cultuur was immers, net als het eerste, een middel 

om de jonge adel te temmen. “Konden ridders door hun fantasieën over overspel niet 

worden zoet gehouden met de illusie het van ouderen, rijken en machtigen te kunnen 

winnen? Hun agressiviteit kreeg een speelse compensatie geboden, als een soort 

verdringing, want de hoofse liefde, die een in vrijheid gedane belofte van trouw inhield 

overeenkomend met die welke de vazal de heer elkaar wederzijds verplicht waren, 

verwierp alle listen en intriges zoals die tussen ouderen van de lineages de overhand 
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hadden wanneer het ging om huwelijksverbintenissen.”
212

 Dit nieuwe amusement zorgde 

voor de invoer van elementen als zelfbeheersing, maathouden en bescheidenheid binnen de 

riddermoraal. Duby waarschuwt echter dat het hier in de eerste plaats ging om een spel van 

en voor mannen. De vrouwen waren enkel objecten. 

In de Roman de la Rose wordt de ontwikkeling beschreven van de vrij gekozen 

liefde. De link met het op wederzijdse toestemming gebaseerde huwelijk is hier zeer 

duidelijk aanwezig. Als gevolg van stijgende opbrengsten van de heerlijkheden werd de 

ridderschap bevrijd van de vrijgezellencultuur. Een stijgende welstand van de adellijke 

families leidde volgens Duby tot een minder afkerige houding ten opzichte van huwelijken 

van jongere zonen. Het hoofse gedragsmodel van de liefde kon nu ook binnen de sfeer van 

het huwelijk worden toegepast. “Door alle veranderingen waardoor zij werd getroffen werd 

de bovenste laag van de samenleving ertoe gebracht oprechte liefde en het huwelijk niet 

meer los van elkaar te zien.
213

 

Omstreeks 1260 zette Jehan de Meung het werk van de Lorris verder. Duby stelt 

dat er ongeveer veertig jaar ligt tussen het eerste en het tweede deel van de Roman de la 

Rose. Tijdens de vier decennia die beide delen scheidden vonden echter diepgaande 

veranderingen plaats binnen de aristocratische cultuur. Dit verklaart volgens Duby de 

aanwezigheid van een zeker contrast tussen de twee gedichten. De grondslag van de 

cultuur lag niet langer op het platteland, maar in de steden. De opbrengsten van de 

heerlijkheden waren nog steeds aanzienlijk. Het rendement van de handel werd echter 

steeds belangrijker. Het feit dat de stimulans van de groei werd verplaatst van de akkers, 

naar wegen, jaarmarkten en handelscentra was volgens Duby voldoende om heel wat 

veranderingen teweeg te brengen.
214

 De koning verdween achter zijn ambtenaren, rechters 

en ontvangers. Er was geen hof meer, voortaan bestond het „huishouden‟ van de koning uit 

betaalde specialisten. Voor het grootste deel waren ze afkomstig uit de lagere adel of 

“milieus die nog minder in aanzien stonden” (burgerij?). Stuk voor stuk hadden ze rechten 

gestudeerd aan de scholen van Parijs of Bologna. Voortaan werd de adel vergezeld door 

een nieuwe groep afkomstig uit de huishouding van de koning, de universiteiten, de 

geestelijkheid en de burgerij. 

Ook de wetenschap, en vooral de manier waarop kennis werd vergaard, was 

gedurende de veertig jaar die tussen de twee delen van de Roman de la Rose liggen grondig 
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verandert. In de scholastiek vierde de disputatio hoogtij. Van Guillaume de Lorris 

verwachtte men initiatierituelen die de mensen zouden leren hoe ze de regels van de hoofse 

cultuur dienden na te leven. Van Jehan de Meung daarentegen verwachtte men kennis. Hij 

richt zicht tot een publiek dat tot het besef is gekomen dat hun bedrevenheid in het 

militaire spel of de liefdesstrijd niet meer volstaat om te schitteren in de wereld. Kennis 

van Cicero, Suetonius of de Latijnse dichters was ook noodzakelijk om zich te kunnen 

onderscheiden van het „gewone volk‟.
215

 Volgens Duby zorgt Jehan de Meung met zijn 

werk ervoor dat deze kennis bereikbaar wordt. Het tweede deel van de Roman de la Rose 

bevat vertalingen van Latijnse geleerde schrijvers, maar ook andere thema‟s die reeds aan 

bod kwamen in het deel van Guillaume de Lorris. Militaire technieken, ridderverhalen 

liefdesperikelen werden eveneens opgenomen. Het volmaaktheidcriterium verplaatst zich 

echter van de minne naar de kennis. De intellectuelen nemen de plaats in van de jonge 

ridders. Jean de Meung roept de mensen op om zo goed mogelijk de wetten van de natuur, 

de bron van alle goedheid en schoonheid, te volgen. Zondigen wordt gezien als het 

overtreden van de wetten van God, en dus ongehoorzaam zijn aan de natuur. Al wie het 

heil wil bereiken moet dus ook strijden tegen de verplichte onthouding, maar ook tegen het 

valse huwelijk. Jean de Meung verzet zich volgens Duby tegen slecht passende 

verbintenissen, de tirannie van de mannen, de lichtzinnigheid van de echtgenotes en de 

valse liefde. “De liefde, de liefde van het hart, de liefde van het lichaam, wil niets te maken 

hebben met koketterie, met eindeloos durend uiterlijk vertoon, met gespeelde 

onderwerping van de minnaar aan de geliefde, noch met de verdringing van het verlangen 

of de ontreddering van de hartstocht. De schone liefde heet vriendschap, heet 

naastenliefde. Het moet de oprechte toenadering zijn van een ziel die zich vrijelijk heeft 

gegeven, met een vertrouwen, rechtschapenheid en oprechtheid uit het gouden tijdperk. 

Het moet een spontane, fysieke vervoering zijn, die geen enkele erotische gekunsteldheid 

noch puriteinse ingehoudenheid kent.”
216

 Op de vraag of Jehan de Meung een antifeminist 

was antwoordt Duby negatief. In tegenstelling tot de „fijne minne‟ heeft hij wel aandacht 

voor het verlangen van vrouwen. Daarenboven vindt hij dat liefde als vanzelf goed wordt 

bedreven, in vrijheid en gelijkheid. 

Genicot noemt het eerste deel van de Roman de la Rose één der hoogtepunten van 

de middeleeuwse literatuur.
217

 In tegenstelling tot wat de titel van het werk laat uitschijnen 
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betreft het hier volgens hem geen roman in dichtvorm. Hij beschouwt het werk eerder als 

een samenvatting van alles waar de auteurs van de verschillende middeleeuwse genres naar 

streefden. Het hoofse, het avontuurlijke, het didactische, het satirische en het mystieke 

zaten in het werk verweven. Het tweede deel van de Roman, dat hij omschrijft als een 

sociale satire, richtte zich volgens Genicot meer tot de burgerij dan tot de adel. Jean de 

Meung trachtte volgens hem de kennis van de geleerden te populariseren voor de leken. 

Blijkbaar deelde niet iedereen de mening van Duby, volgens Hughes schreef 

Christine de Pisan haar Le trésor de la cité des dames als een allegorie tegen de 

vrouwenhaat in de Roman de la Rose. In dit werk wordt een stad beschreven die werd 

gebouwd, door Rede, Rechtvaardigheid en Rechtschapenheid, om vrouwen te beschermen 

tegen “de pijlen van mannelijke aanvallen”.
218

 Volgens Blockmans en Hoppenbrouwers 

trok Christine de Pisan in haar werken een filosofische verdediging op tegen de misogyne 

hoofdstroom in het middeleeuwse intellectuele denken. In haar Épistres sur le Rommant de 

la Rose verdedigde zij de vrouwelijke eer tegen de onvriendelijke bejegening van vrouwen 

in de Roman de la Rose.
219

 

Ook Verdon geeft het tweede deel van de Roman de naam vrouwonvriendelijk te 

zijn. Volgens hem neemt Jean de Meung een sceptische houding aan ten opzichte van de 

eerlijkheid en trouw van vrouwen. Binnen een echtpaar vormen zij een bedreiging voor de 

liefde. Deugdzame vrouwen zijn volgens hem net zo zeldzaam als zwarte zwanen.
220

 

 

Volgens Régine Pernoud kunnen we de middeleeuwen niet enkel beschouwen als het 

gouden tijdperk van onze geschiedenis
221

, maar ook als het gouden tijdperk van vrouwen. 

Op wereldlijk vlak waren vrouwen in staat om een aan de feodale heer gelijke macht uit te 

oefenen. Het gezag van leenvrouwen, bij afwezigheid van de heer of als volwaardige 

heerseres, werd niet betwist. Zij konden zowel leenhulde brengen als ontvangen. Vrouwen 

hadden hetzelfde recht op eigendom en autoriteit als mannen. Afhankelijk van de 

gezinssituatie, zoals het ontbreken van een mannelijke erfgenaam, konden vrouwen dus 

optreden als wettelijke erfgenamen van invloedrijke vorstenhuizen. Deze belangrijke rol 

die Régine Pernoud toeschreef aan vrouwen beperkte zich niet enkel tot het wereldlijk 

vlak, ook op geestelijk en intellectueel vlak mocht haar invloed niet over het hoofd gezien 

                                                 
218

 HUGHES (D. O.), Mode: makers en dragers, In: DUBY (G.) & PERROT (M.), Geschiedenis van de 

vrouw: middeleeuwen, Amsterdam, Agon, 1991, p. 154. 
219

 BLOCKMANS (W.) & HOPPENBROUWERS (P.), Eeuwen des onderscheids: Een geschiedenis van 

middeleeuws Europa, Amsterdam, Prometheus, 2002, p. 375. 
220

 VERDON (J.), La femme au Moyen Age, Paris, Gisserot, 1999, p. 7 
221

 PERNOUD (R.), Lumière du Moyen Âge, Paris, B. Grasset, 1944 



 89 

worden. “Rein of pervers, bespot of gevleid, de vrouw beheerst de Franse middeleeuwse 

letterkunde zoals zij de maatschappij beheerst.”
222
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4. Vrouwengeschiedenis en gender 

 

 

 Het onderwerp van deze scriptie maakt een beschrijving van de evolutie die de 

geschiedschrijving in de 20
e
 eeuw heeft doorgemaakt onmisbaar. Het plaatsen van Régine 

Pernouds werk in deze periode is immers moeilijk zonder een goed overzicht. Ook het 

verklaren van de houding van andere historici ten opzichte van haar werk vereist een 

dergelijk overzicht. 

 Traditioneel laat men vrouwengeschiedenis beginnen in 1970. Verschillende nauw 

met elkaar verbonden elementen op wetenschappelijk, sociologisch en politiek vlak, 

leidden tot de opkomst van het onderwerp „vrouwen‟ in de humane wetenschappen en de 

geschiedbeoefening. Als gevolg van een vernieuwing van de wetenschappelijke 

vraagstelling werd de geschiedenis verbonden met de antropologie. Ook de familie, 

waarvan de historische demografie alle aspecten onder de loep nam, werd herontdekt. 

Naast geboortecijfers, huwelijkscijfers, huwelijksleeftijd en sterftecijfers werd ook de 

geslachthebbende dimensie van handelingen onderzocht. Door de aandacht voor de familie 

kwamen nu ook personages aan bod die aanvankelijk genegeerd werden of slechts beperkte 

aandacht genoten van historici. Tot deze verzameling behoorden kinderen en jongeren, 

maar ook vrouwen. Een wijziging in het intellectuele klimaat lag dus aan de oorsprong van 

de vrouwengeschiedenis. We kunnen echter nog andere oorzaken onderscheiden. In 1970 
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waren vrouwen reeds goed vertegenwoordigd aan de Franse universiteiten. Hun aantal 

bedroeg ruim een derde van het totale studentenaantal.
223

 Als docentes drongen zij 

eveneens door tot deze wereld. Het is niet ondenkbaar dat deze vervrouwelijking van de 

universiteiten mee aan de basis lag van de veranderingen op geschiedkundig vlak. Ook 

politieke factoren speelden een rol bij de opkomst van vrouwengeschiedenis. De in 1970 

opgerichtte Mouvement de libération des femmes ijverde nochtans niet voor veranderingen 

op vlak van geschiedschrijving. Zij steunde echter wel op intellectuelen. 

 

 

4.1. Het begin? 

 

 

“Écrire l‟histoire des femmes, c‟est sortir du silence où elles étaient plongées
224

”, 

schrijft Michelle Perrot in haar Mon histoire des femmes. Het menselijke geschiedverhaal 

werd voor lange tijd voorgesteld als een hoofdzakelijk mannelijk verhaal. Het publieke 

terrein, waarin de aanwezigheid van de vrouw miniem was, primeerde. Met als resultaat 

dat vrouwen voor een lange tijd buiten het verhaal van de geschiedenis verbleven. Deze 

onzichtbaarheid van de vrouw in het geschiedverhaal schrijft Michelle Perrot toe aan het 

feit dat vrouwen voor lange tijd geen plaats hadden in het publieke leven. Ze waren vooral 

actief in de huiselijke sfeer, en speelden een eerder onbelangrijke rol in de belangrijke 

politieke, kerkelijke, economische en culturele ontwikkelingen in het verleden. Een tweede 

oorzaak voor de stilte rond vrouwen omschrijft ze als “de stilte van de bronnen”. Vrouwen 

hebben volgens haar weinig directe, geschreven of materiële bronnen nagelaten. De 

aandacht die vrouwen kregen van, de hoofdzakelijk mannelijke, onderzoekers en 

kroniekschrijvers was vaak kleinschalig of beïnvloed door stereotypen. Het beeld dat ze 

schetsten van „de vrouw‟ (alsof er slechts één vorm van vrouwelijkheid bestond) was vaak 

een belichaming van hun eigen dromen of angsten, in plaats van een weergave van de 

werkelijkheid. Vrouwen werden belicht als iconen van het goede, verschenen op het 

historische toneel in een mannelijke rol, of kwamen naar voren als een „probleem‟. Het 

schrijven van vrouwengeschiedenis vraagt om een “volonté de savoir”, een verlangen naar 

kennis. Dit verlangen ontbrak volgens Michelle Perrot echter voor lange tijd. Van de 

klassieke oudheid tot en met de 20
ste

 eeuw was het stilzwijgen van de geschiedenis ten 
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opzichte van vrouwen compleet. Met uitzondering van enkele vrouwen die zich in 

positieve of negatieve zin onderscheidden. Vrouwen moesten ofwel eervol, ofwel 

aanstootgevend zijn om een plaats te verdienen in de geschiedschrijving.
225

 Denken we 

bijvoorbeeld aan de Moedermaagd Maria, of de gifmengster Cleopatra. 

Wat als het algemeen geschiedverhaal werd voorgesteld, was tot in de 20
e
 eeuw, 

dus hoofdzakelijk een mannelijk verhaal. Toch was de afwezigheid van vrouwen alles 

behalve absoluut. Wat betreft de middeleeuwen vinden we volgens Susan Mosher Stuard 

een beperkt aantal vrouwen terug dat doorheen de evolutie van de geschiedschrijving veel 

aandacht is blijven genieten.
226

 Volgens haar betreft het hier een speciale categorie 

vrouwen, zoals Jeanne d‟Arc en Blanca van Castilië, die niet uit de geschiedschrijving 

verdreven kunnen worden door het toepassen van deze of gene historiografische stijl. 

Middeleeuwse kronieken en geschiedenissen maken ontegensprekelijk melding van 

vrouwen. Historici zijn dus altijd verplicht geweest om zich, ondanks het feit dat de 

methode die ze hanteerden hier niet op voorzien was, te verzoenen met de aanwezigheid 

van vrouwen in de geschiedenis. Vrouwen waren aanwezig in de Franse annalen, 

kronieken en geschiedenissen vanaf Gregorius van Tours tot de 19
e
-eeuwse romantici. 

Middeleeuwse geschiedschrijvers hadden dus ook aandacht voor de vrouwen uit hun 

periode. Denken we bijvoorbeeld aan de Claris Mulieribus van Giovanni Boccaccio. Dit 

werk bevat korte biografieën over achtenswaardige vrouwen en had als doel de lezer te 

inspireren. Ondanks het feit dat kroniekschrijvers slechts in beperkte mate aandacht 

schonken aan vrouwen wordt ook van hen melding gemaakt in kronieken. Het beeld dat zij 

hadden van vrouwen werd echter veelvuldig gekleurd door stereotypen. Bijgevolg werden 

ze in kronieken vaak op een negatieve manier voorgesteld.
227

 Het betreft hier vooral 

vrouwen wiens daden, door het aanwenden van hun macht of invloed, historische aandacht 

verdienden. De boosaardige koningin was bijvoorbeeld een populair onderwerp bij 

kroniekschrijvers. De kwalijke invloed van een echtgenote of moeder werd vaak 

aangewend om de daden van een vorst te verantwoorden. Vitae van heiligen waren 

eveneens een populair genre. Mystici, abdissen, dames van adel of vrouwelijke auteurs 

werden er in voorgesteld als voorbeelden op het vlak van vroomheid, geletterdheid of 

toewijding aan de familie. 
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Wat betreft de middeleeuwen kan er inderdaad wel wat gezegd worden over de 

bronnen waar we als historici mee geconfronteerd worden. Het zijn voornamelijk mannen 

die praten over vrouwen. Op de koop toe behoorden velen onder hen tot de geestelijke 

stand, die toch een bedachtzame houding aannam ten opzichte van vrouwen.
228

 De teksten 

die zij ons nalieten handelden vooral over religieuze vrouwen of dames van adel. Enkel in 

bronnen die dateren uit de late middeleeuwen vinden we getuigenissen terug over vrouwen 

uit andere milieus. Het is tevens belangrijk dat we niet vergeten dat geschiedenis vaak 

geschreven wordt door winnaars. Joel T. Rosenthal vindt het belangrijk dat we ons 

afvragen welke gegevens genegeerd, begraven of vervalst werden in de bronnen die de 

„winnaars‟ ons hebben nagelaten.
229

 Wanneer de geschiedenis geschreven wordt door 

winnaars moeten we ons ook afvragen wie de verliezers eigenlijk zijn. Naast Joden, 

schismatici, barbaren (door de ogen van Gallo-Romeinen),… worden ook vrouwen vaak 

tot deze groep gerekend. De invloedrijke posities van sommige adellijke dames, de vrijheid 

van weduwes, de Mariacultus en de hoofse literatuur veranderden weinig aan de heersende 

opvattingen over vrouwen en de manier waarop zij verschenen in de litteratuur. “Most of 

those who wrote for explicitly about women did so to denigrate them, and most of those 

who wrote for other purposes were apt to give them short shift.”
230

 De heersende 

opvattingen van een tijdperk zijn afhankelijk van de personen en klassen die deze 

articuleren. Hierdoor vertegenwoordigen de overgeleverde opvattingen vaak de mening 

van een stemhebbende minderheid. Wat in de vroege middeleeuwen doorging als de 

algemene opinie over vrouwen was afkomstig van twee bronnen, de Kerk en de 

aristocratie. Twee groepen die weinig vertrouwd waren met het grootste aantal vrouwen in 

de samenleving. 

Ondanks het overwicht van de Kerk en de aristocratie mogen we het bestaan van 

andere stemmen echter niet uitsluiten. Vanaf de 12
e
 eeuw liet de bovenste laag van de 

stedelijke middenklasse steeds meer van zich horen. Volgens Eileen Power deed de visie 

van de burgerij een beter begrip van de positie van vrouwen in de middeleeuwse 

samenleving vermoeden.
231

 Deze stedelijke invloed was echter niet bij machte om de 

overheersing van de kerkelijke en adellijke ideeën te milderen. Wanneer de burgerij aan 

haar opgang begon was de gangbare middeleeuwse kijk op vrouwen immers al verankerd 
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in de samenleving. In plaats van een verzachtende invloed uit te oefenen nam de burgerij 

de dominante opvattingen wat betreft vrouwen en het huwelijk over. Vaak was de houding 

van de burgerij ten opzichte van vrouwen een stuk negatiever dan deze van de Kerk. Ze 

was in elk geval een stuk vijandiger dan deze van de hoofse cultuur, die een beroep deed 

op romantiek om de minderwaardigheid van vrouwen te verbloemen. Naast de stedelijke 

elite bleven in de late middeleeuwen twee maatschappelijke groepen monddood. Het 

gewone volk, de landbouwers en handwerklieden, liet weinig van zich horen. Zij waren 

gewend aan het zicht en het gezelschap van vrouwen op het veld of aan de werkbank. 

Wanneer zij zich naar de kerk begaven hoorden zij echter dat vrouwen de poort naar de hel 

waren en Maria de koningin van de hemel. Zij lachten tevens met de fabliaux waarin 

vrouwen geridiculiseerd werden. Enkel in momenten van opstand, wanneer zij de stilte 

doorbraken, weigerden zij om Eva te erkennen als de verraadster van de mensheid.
232

 

De dominante stemmen in de middeleeuwen waren dus afkomstig van mannelijke 

geestelijken en aristocraten. Het zou ons niet verbazen indien de opvattingen van deze 

groepen zeer bekrompen en uniform waren. Een dergelijke eenvormigheid was echter niet 

aanwezig. Conflicten tussen Kerk en aristocratie, waren net als interne conflicten, geen 

vreemd verschijnsel. In zowel de geestelijke als de aristocratische litteratuur bewoog de 

positie van vrouwen tussen veroordeling en verheerlijking. De Mariacultus en de hoofse 

riddercultuur staan in contrast met de anders zo negatieve houding ten opzichte van 

vrouwen. De invloed hiervan mag echter ook niet overschat worden. In de hoofse cultuur 

werden vrouwen vereerd als half romantische, half goddelijke wezens. Tot een nieuwe, 

meer op gelijkheid gerichte, attitude ten opzichte van vrouwen leidde dit niet. De 

verheerlijking van de dame bleef immers beperkt tot het hof. Zij die buiten het kasteel 

vertoefden werden weinig of niet geconfronteerd met de verfijnde hoofse idealen. Zelf 

binnen het aristocratische milieu bleef de hoofse cultuur in veel gevallen slechts een laagje 

vernis waaronder andere waarden verborgen bleven. De hoofse liefde speelde een grotere 

rol in litteratuur dan in het echte leven. Onder geen beding mogen we echter geloven dat 

vrouwen zelf monddood bleven. Litteraire werken van de hand van vrouwen bleven 

niettemin zeldzaam. De kwaadsprekerij over vrouwen in geschriften werd voor het eerst 

aangeklaagd door de 14
e
-eeuwse Christine de Pisan. Haar aanval op het tweede deel van de 

Roman de la Rose verraadt volgens Eileen power een uitzonderlijke kennis over het echte 

leven. 
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Een mediëvist die zich waagt aan vrouwengeschiedenis kan, omwille van de 

tegenstrijdigheid van sommige bronnen, enkele problemen ondervinden. Afhankelijk van 

de bronnen die geraadpleegd worden kunnen immers tegengestelde standpunten worden 

ingenomen aangaande de status van middeleeuwse vrouwen. “Voor de enen was de vrouw 

een verguisd en onmondig schepsel, belast met al de zondigheid van de wereld, voor de 

anderen een aan de moeder van God gelijkgesteld model, geplaatst op een piëdestal, een 

machtig wezen, gerespecteerd en zelfs aanbeden door hun mannelijke medemensen.”
233

 

Reeds in de middeleeuwen werd er al door en over vrouwen geschreven. Ondanks 

het feit dat de overgeleverde geschriften vaak sterk gekleurd waren door vooroordelen zijn 

historici er toch in geslaagd om de geschiedenis van middeleeuwse vrouwen te ontdekken. 

Volgens Joel T. Rosenthal kunnen we de ontdekking van middeleeuwse vrouwen 

vergelijken met de ontdekking van Amerika door Columbus. “They too were there all the 

time, except that those who knew about them were not those who arranged the priorities 

and controlled the hegemonies of culture and of world view.”
234

 Volgens Natalie Zemon 

Davies gaat vrouwengeschiedenis terug tot Plutarchus (1
e
-2

e
 eeuw na Christus) die kleine 

biografieën schreef over deugdzame vrouwen.
235

 Boccacio publiceerde in de 14
e
 eeuw een 

gelijkaardig werk. Door de eeuwen heen verschenen gelijkaardige werken. Denken we 

bijvoorbeeld aan Livre de la Cité des Dames van Christine de Pisan (14
e
 eeuw), 

Gynaikeion (17
e
 eeuw) van Thomas Heywood, Memoirs of Several Ladies of Great Britain 

who have been Celebrated for their Writings or Skill in the Learned Languages, Arts and 

Sciences (18
e
 eeuw) van George Ballard en Dictionnaire historique, littéraire et 

bibliographique des Françaises et des etrangères naturalisées en France (19
e
 eeuw) van 

Madame Briquet. 

In de 17
e
 eeuw ontstaat er een traditie die vrouwen beschouwt als aparte personages 

die hun eigen geschiedenis nodig hebben. Werken handelden over de stemmen van 

vrouwen of namen de vorm aan van biografieën waarin de levens van vrouwen, die een 

belangrijke rol speelden op politiek, religieus of cultureel vlak, werden besproken. Bij het 

aanbreken van de 19
e
 eeuw waren reeds heel wat vrouwen begaan met het op papier zetten 

van het verleden. Zij waren echter zelden actief aan universiteiten. Werken zoals deze van 

Lina Eckenstein waren meestal bestemd voor een meer algemeen publiek. Aandacht voor 
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hun werk vanuit de geleerde wereld was eerder schaars. De tegenstelling met (de tweede 

helft van) de 20
e
 eeuw, waarin veel vrouwen zich ontwikkelden tot autoriteiten op 

wetenschappelijk niveau, is groot. In A room of One‟s own (1929) zegt Virginnia Woolf 

dat vrouwen van de middenklasse, die in tegenstelling tot koninginnen enkel beroep 

konden doen op hun eigen vaardigheden, zelden konden deelnemen aan de grote 

bewegingen die de aandacht genoten van historici. Informatie over bijvoorbeeld de 

huwelijksleeftijd van vrouwen was echter wel beschikbaar in gemeenschapsregisters en 

rekenboeken. Virginnia Woolf vraagt zich af of het niet mogelijk zou zijn om een 

supplement toe te voegen aan de geschiedenis. “Supplément auquel on donnerait, bien 

entendu, un nom sans importance pour que les femmes puissent y figurer sans 

inconvenance.”
236

 De geschiedschrijving van het begin van de 20
e
 eeuw omschrijft ze als 

iets bizar en irreëel. Samen met het particuliere en het dagdagelijkse was de geschiedenis 

de helft van de wereldbevolking vergeten. 

Volgens Françoise Thébaud stelde Virginnia Woolf voor om de geschiedenis te 

herschrijven. De vragen die zij stelde (Wat deden vrouwen van acht uur in de morgen tot 

acht uur in de avond?) bood de geschiedwetenschap nieuwe onderzoeksobjecten aan. Tot 

en met de jaren ‟50 hield echter slechts een beperkt aantal historici zich bezig met de 

vragen die ook Virginnia Woolf parten speelden.
237

 Vrouwengeschiedenis op zich was 

geen nieuwe uitvinding van de jaren ‟70. De institutionalisering ervan in academische 

instellingen was echter wel een nieuw verschijnsel. 

 

 

4.2. Romantiek 

 

 

 Tot in de tweede helft van de 20
e
 eeuw bleef de geschiedschrijving opvallend 

ongewijzigd. Ze presenteerde zich als een objectief, „sekseloos‟ verhaal. De 

wetenschappelijke geschiedbeoefening vanaf de 19
e
 eeuw was gebaseerd op het concept 

van de universele mens. Wat als het algemeen menselijk geschiedverhaal werd 

voorgesteld, was in wezen echter een hoofdzakelijk mannelijk verhaal. De 

geschiedschrijving ontwikkelde zich als een militairdiplomatieke en politiekinstitutionele 

geschiedenis. Ze richtte zich op het publieke domein waarin de aanwezigheid van vrouwen 
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gering was. De positivisten van de 19
e
-20

e
 eeuw trachtten een verhaal te reconstrueren wie 

es eigentlich gewesen ist, zonder ingreep van de onderzoeker. Het positivisme zag de 

geschiedenis als een permanent proces van vooruitgang, dat evolueert naar een ideaal 

eindpunt. De nationalistische geschiedschrijving die haar hoogtepunt kende in de 19
e
 en de 

20
e
 eeuw was, net als het positivisme, doelgericht van aard. De gelijkschakeling op het 

sociaal-cultureel vlak, met een uniforme informatie, en eenzelfde gemeenschappelijke 

geschiedenis werd bewust nagestreefd door alle centralistische, autoritaire en dictatoriale 

naties als middel om onderdanen ook politiek in de pas te doen lopen ten behoeve van het 

overheersend politiek bestel en van de continuïteit van de heersende elite of van de 

dictator.
238

 De nationale geschiedschrijving werd in Frankrijk bevorderd door de 

fundamentele politieke hervorming die de eeuwenoude monarchie omtoverde in een 

republiek. Dit leidde tot een geschiedschrijving waarin de nationale gemeenschap en 

nationale helden werden opgehemeld. In deze context past ook de romantische 

geschiedschrijving. 

 De schakel tussen de verlichting en de romantiek wordt gevormd door 

Johann Gottfried von Herder. Uit zijn opvattingen ontstond het romantisch concept dat de 

ontwikkeling van elk volk wordt gedomineerd door het alles verklarende begrip van de 

volksgeest. Een tweede belangrijke factor was de rol van gevoelens en affecties in het 

handelen van historische personages. Dit leidde tot de personalistische invalshoek van de 

biografie van dominante figuren. Individuen konden optreden als motor van de historische 

ontwikkeling.
239

 Volgens Susan Mosher Stuard kan het gebrek aan een interpretatief kader 

voor het bestuderen van de rol van vrouwen in de geschiedenis gecompenseerd worden 

door de aanwezigheid van een indrukwekkende hoeveelheid geleerde literatuur over dit 

onderwerp. Een groot aandeel van deze werken over vrouwen bestond uit biografieën. 

“The biographies of French women have not always been filled with romantic 

exaggeration; some were serious works of scholarship.”
240

 Er bestond een 

geschiedschrijving over vrouwen in Frankrijk. Veel aandacht kreeg deze echter niet. 

Volgens Susan Mosher Stuard kunnen we ons de vraag stellen hoe machtige en 

daadkrachtige vrouwen zich konden vestigen in een interpretatief kader dat vooral mannen 
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zag als de verantwoordelijken voor historische verandering. Tot de 20
e
 eeuw werd in de 

Franse geschiedschrijving algemeen aanvaard dat individuen de loop van de 

gebeurtenissen kunnen bepalen. Het was niet denkbaar dat ook vrouwen het vermogen 

hadden om de loop van gebeurtenissen te contoleren. De opkomst van de Franse staat 

speelde hierbij geen onbelangrijke rol. Voor vrouwen was het voor lange tijd onmogelijk 

om bevoorrechtte ambten te bekleden. Bijgevolg kregen ze ook geen plaats in 

geschiedenissen die handelden over de groei van de publieke sfeer. 

Romantische historici gingen op een bijzondere manier om met deze realiteit. In de 

eerste plaats hanteerden zij een zekere vaste lijn wat betreft hun voorstelling van 

middeleeuwse vrouwen. Als historische personages belichaamden vrouwen vaak abstracte 

kwaliteiten. Zij vertolkten zowel deugdzame waarden, die als voorbeeld genomen dienden 

worden, en afkeurenswaardige waarden. In de werken van de romantici vormden vrouwen 

als historische personages tevens frequent paren met mannelijke figuren. Door het linken 

van vrouwen aan mannelijke personages konden de romantische historici een belangrijke 

vraag ontwijken. “Hoe komt het dat middeleeuwse vrouwen in staat waren om een actieve 

rol te spelen in de samenleving?”
241

 Elke machtige vrouw speelde haar rol in overeenkomt 

met een man. Op deze manier kwam het geschiedkundige dilemma van vrouwen als 

historische personages en voorbodes van verandering nooit aan de oppervlakte. Vrouwen 

werden immers niet gezien als autonome personen die het verloop van gebeurtenissen 

konden bepalen. Eleonora van Aquitanië werd verbonden aan Lodewijk VII of Hendrik II, 

Heloïse aan Abelardus, Jeanne d‟Arc aan Karel VII, Clotilde aan Clovis en Blanca van 

Castilië aan haar zoon Lodewijk IX. Het betrof hier geen loutere „aanhechting‟ van deze 

vrouwen aan een mannelijk personage, maar eerder de vorming van paren waarin vrouwen 

een aanvullende rol speelden. In de werken van de romantici was geschiedenis volgens 

Susan Mosher Stuard echter niet altijd volledig gescheiden van fictie. Stereotypen uit de 

bronnen die ze raadpleegden werden vaak overgenomen. Met name Franse koninginnen 

werden geregeld het slachtoffer van deze stereotypering. Elke koningin die een 

invloedrijke rol wenste te spelen tegenover haar vader, echtgenoot of zoon werd in Les 

crimes des reines de France (1791) van Louise Keralio Robert afgeschilderd als een 

misdadigster die schuldig was aan talrijke wandaden ten opzichte van het Franse volk. “If 

illiterate daughters had fairy tales to acquaint them with the danger of wicked queens, and 
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the pernicious influence of women in which the lives of royal women wielding 

independent authority, literate daughters had history books in which the lives of royal 

women instilled the same lesson. The evil queen, acting out on her own designs, became a 

powerful figure in popular imagination.”
242

 Wanneer vrouwen verschenen in werken die 

handelden over de geschiedenis van de middeleeuwen was dit veelal om de lezer een 

morele les mee te geven. De oorsprong van deze aanvullende rol van vrouwen lag volgens 

de romantici echter niet in de natuurlijke orde. Vrouwen waren niet van nature 

voorbestemd om mannen te assisteren. De rol van vrouwen was daarentegen een 

vrijwillige aanpassing met het oog op het ontstaan van een moderne Franse samenleving. 

 

 

4.3. Positivisme 

 

 

Met de komst van de Derde Republiek verdwenen vrouwen aan een snel tempo uit 

historische werken. De oorzaak hiervan moeten we zoeken bij de opkomst van het 

positivisme. De ideeën van Ranke gecombineerd met het positivisme van Comte leidden 

tot de verwijdering van elke referentie naar vrouwen in de geschiedschrijving. Comte zag 

de positieve of absolute waarheid als de hoogste vorm van menselijke kennis. 

Geschiedenis zag hij als een essentieel gegeven bij de constructie van een progressieve 

sociale orde.
243

 Deze geschiedenis had als doel de mijlpalen van de menselijke vooruitgang 

ten ontdekken. Indien de ervaringen van vrouwen, door het respecteren van deze 

doelstelling, niet aan bod zouden komen verdienen zij geen plaats in de positivistische 

geschiedenis. Ranke (Was nicht in den Akten steht, hat nicht gelebt) kunnen we 

beschouwen als de eigenlijke grondlegger van de positivistische historiografie. Dit blijkt 

onder andere uit zijn streven naar kennis wie es eigentlich gewesen ist. De technische 

bronnenkritiek van de school van Ranke zou voor generaties het model van universitair 

geschiedenisonderricht zijn.
244

 In de tweede helft van de 19
e
 eeuw is het beoefenen van 

geschiedenis het resultaat van het aanleren van vaktechniek in een academische context. 
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Het positivisme bracht een optimistisch geloof in de verklaarbaarheid van het menselijk 

handelen en in wetmatigheden in de geschiedenis met zich mee. 

Het waren echter niet vrouwen zelf die door de positivisten veracht werden, maar 

eerder de overdaad aan fantastische verhalen waartoe ze de romantici inspireerden. 

Positivisten onderscheidden hun geschiedkundige werken van de romantische traditie door 

verwijzingen naar vrouwen in hun werken te verwijderen. Er werden nieuwe criteria 

gehanteerd waar gegevens aan dienden te voldoen om hun aanwezigheid in een 

geschiedkundig werk aanvaardbaar te maken. Op deze manier trachtten de historici uit de 

Derde Republiek hun geschiedschrijving te vrijwaren van verfraaiing en bombastische 

standpunten. Gegevens die afkomstig waren uit, volgens de positivisten, onbetrouwbare 

bronnen zoals middeleeuwse litteraire teksten verdwenen uit hun werken. Volgens deze 

nieuwe criteria werden vele verhalen over vrouwen afgedaan als geklets van een 

kroniekschrijver of een naïeve middeleeuwse geest. Volgens Charles Morel maakten 

vrouwen geen deel uit van de algemene, verifieerbare geschiedenis.  

Deze nieuwe ingesteldheid leidde niet tot een complete verbanning van alle 

historische kennis over vrouwen. Een groot deel van deze informatie kreeg wel de naam 

onecht te zijn. Het positivisme bood vrouwen slechts onbewust een plaats in de 

geschiedschrijving. “In editing and publishing medieval texts, particularly those related to 

economic and social history, careful scholarship recorded women‟s names and their acts, 

but that historical presence would have to wait for later generations to be interpreted.”
245

 

Veel historici verdiepten zich ook in onderwerpen waar ze niet met de aanwezigheid van 

vrouwen geconfronteerd werden. Bij gevolg verschenen de meeste getuigenissen over 

prominente middeleeuwse vrouwen in de populaire literatuur. De werktuigen van het 

positivisme konden nochtans perfect aangewend worden om de geschiedenis van 

middeleeuwse vrouwen te ontdekken.
246

 Invloedrijke vrouwen zoals de Karolingische 

keizerin Engelberge, wiens daden vergelijkbare waren met die van belangrijke mannen, 

konden bestudeerd worden omdat de rol die zij vertolkten in de samenleving paste in het 

canon van de positivistische geschiedenis. 

In 1880, na de goedkeuring van de loi Camille Sée, werden jonge vrouwen 

geconfronteerd met de algemene geschiedenissen van Charles Seignobos over beschaving, 
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de middeleeuwen, de renaissance en de eigen tijd. Zij leerden over het verleden zonder 

enige verwijzing naar de rol van vrouwen in deze geschiedenis. Deze realiteit moeten we 

zien in teken van het doel van de loi Camille Sée. Vrouwen werden geacht bij te dragen tot 

de ontwikkeling van Frankrijk door te handelen als welopgevoede echtgenotes en moeders. 

Franse vrouwen zagen in hun gezaghebbende lesteksten hoe Frankrijk was gevormd 

zonder vrouwen op belangrijke publieke functies. 

 

 

4.4. Vrouwengeschiedenis in de 20
e
 eeuw 

 

 

Onder invloed van zowel de romantici als de positivisten erfden de 20
e
-eeuwse 

historici een dubieuze traditie wat betreft de positie van vrouwen in de middeleeuwen. De 

visie van de romantici, die gebaseerd was op complementariteit, veronderstelde dat 

vrouwen hun leven leidden via mannen. “L‟unité par la complémentarité des contraires.”
247

 

Dit standpunt verborg en vervormde veel belangrijke feiten, maar zorgde er niettemin voor 

dat vrouwen aanwezig waren in geschiedkundige werken. Veel van de kennis over de rol 

van vrouwen in de middeleeuwen werd door de positivisten echter niet aanvaard omdat 

deze volgens hen niet gefundeerd was. Hun voorkeur ging uit naar de publieke sfeer. 

Economische en kwantitatieve geschiedenis waren minder populair. Ook onderwerpen als 

familie en seksualiteit werden beter vermeden. Gezien de complexiteit van de bronnen was 

het beter om vragen betreffende deze thema‟s te laten rusten in plaats van zich te verleiden 

tot onbeholpen reconstructies over de gedachten van vrouwen en hun persoonlijke 

motivaties. Historici richtten bijgevolg hun volle aandacht op de geschiedenis van de 

publieke sfeer. De over vrouwen geschreven geschiedenis werd in diskrediet gebracht. De 

vrouwen in deze geschiedenissen ondergingen daarom hetzelfde lot. De grens tussen de 

publieke en de private sfeer werd in het Frankrijk van de late 19
e
 eeuw een criterium voor 

geschiedkundige geleerdheid.
248

 Doorgaans bevonden de daden van mannen zich in de 

publieke sfeer. Omwille van deze sterk doorgedreven selectiviteit werden heel wat 

handelingen gesteld door mannen echter ook verkeerd beoordeeld. De middeleeuwse 

samenleving maakte immers geen duidelijk onderscheid tussen een publieke en een private 
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sfeer. Wanneer een handeling van een vrouw als publiek beschouwd kon worden werd de 

vraag geopperd of vrouwen zich wel op een dergelijke wijze zouden gedragen. Op deze 

manier verdwenen middeleeuwse vrouwen bijna volledig uit de geschiedschrijving. Niet 

omwille van hun eigen woorden of daden, maar omdat de moderne wereld een onderscheid 

maakte dat onzekerheid deed ontstaan over hun handelingen. 

Ook Marx was schatplichtig aan het positivisme. Dit omwille van zijn geloof in 

wetten. Hij beschouwde de geschiedenis als zijnde gedetermineerd door de economische 

infrastructuur. Dit koppelde hij aan een optimistisch vertrouwen dat de mensheid evolueert 

naar een betere toekomst.
249

 Het 20
e
-eeuwse historisme putte uit dit marxistische 

uitgangspunt. Deze stroming geloofde dat een onderzoeker alle ideologische vooroordelen 

achter zich kan laten. Wetenschap werd beoefend om het pure weten zelf. Er heerste een 

passie voor archeologische exploraties, het perfectioneren van het archiefwezen en een 

betere universitaire vorming. Na de Eerste Wereldoorlog en de kritiek op het positivisme 

en het historisme traden er echter vernieuwingen op. Een van de punten van kritiek was de 

neutraliteit die vele positivisten en aanhangers van het historisme zichzelf aanmaten. Het 

objectiverend taalgebruik van Ranke kon zijn antiklerikalisme bijvoorbeeld niet verhullen. 

 

 

4.5. De Annales 

 

 

Deze vernieuwingen kwamen tot uiting in het tijdschrift Annales d‟histoire 

économique et sociale. In de beginjaren pleitten Lucien Febvre en Marc Bloch voor een 

interdisciplinaire samenwerking met de andere menswetenschappen. Ontwikkelingen over 

de lange duur werden centraal gesteld. Ten nadele van het puur politieke werd vooral 

gepeild naar economische activiteit, sociale organisatie en collectieve psychologie. Na de 

Tweede Wereldoorlog werd in de tweede fase van de Annales het kwantitatieve dominant. 

In het derde en vierde decennium van de 20
e
 eeuw voltrekt zich een nieuwe revolutie in de 

geschiedschrijving. Franse economische en sociale geschiedkundigen verwierpen de 

verhalende geschiedschrijving van de positivisten omdat ze deze als ontoereikend 

ervoeren. Historici dienden ook aandacht te hebben voor gemeenschappen, mentaliteiten, 

gevoeligheden, de gezinssamenstelling en economische trends en conjuncturen. De 
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„nieuwe historici‟ beseften dat ze niet tot overtuigende interpretaties konden komen indien 

ze niet op zoek gingen naar politieke, sociale en culturele systemen, en naar diepere 

oorzaken.
250

 De oude verhalende stijl van het positivisme en het historisme maakte plaats 

voor een geschiedenis die vertrok vanuit een vraagstelling. Om mechanismen in de 

samenleving te begrijpen werden er eveneens theorieën en verklaringen overgenomen uit 

de economie, sociologie en politicologie. Door de aandacht die geschonken werd aan 

mentaliteitsaspecten groeide de interesse voor onderwerpen zoals het kind, de dood en 

seksualiteit. Het structuralisme van de Annales school stelt dat een historicus niet mag 

stoppen met zijn onderzoek na het opsporen van de uitwendig waarneembare feiten zoals 

die in de bronnen uitdrukkelijk vermeld worden. Hij moet ook op zoek gaan naar de niet-

observeerbare samenhang en structuren die de diepere verklaring geven van de reacties en 

van het gedrag van de mens.
251

 

In het midden van de 20
e
 eeuw stelde Fernand Braudel voor om een geschiedenis 

van de massa, en dus ook een geschiedenis over vrouwen, te schrijven. Betekent dit dat 

Fernand Braudel en andere leden van de Annales vrouwen terug een plaats gaven in de 

geschiedschrijving? Prominente vertegenwoordigers als Georges Duby en Lucien Febvre 

hebben hiertoe zeker een poging ondernomen. Susan Mosher Stuard stelt echter dat zij met 

enkele moeilijkheden geconfronteerd werden. In die situaties waar de nieuwe historici 

aandacht besteedden aan vrouwen hanteerden zij een zeer traditionele methode. “Thus we 

have a history of “man” or mankind that is innovative, even radical, in its approach, 

accompanied by a brief Annales School history of prominent women that is the very 

essence of event-oriented, positivist history.”
252

 Historici waren blind voor het feit dat ze 

de erfgenamen waren van een positivistische traditie die reeds een stap gezet had naar het 

schetsen van gender rollen voor mannen, maar met geen vergelijkbare onderbouw voor een 

nieuwe sociale geschiedenis over vrouwen. De nieuwe sociale en economische historici 

bouwden hun eigen reconstructies op de geschiedenis van het verleden. 

Gender rollen voor mannen en vrouwen werden geacht een historische constante te 

zijn. Het besef dat gender een sociale constructie is, die de cultuur waarin de mens geboren 

wordt aan een bepaald geslacht verbindt, ontbrak. Het structuralisme van Claude Levi-

                                                 
250

 BOONE (M.), Historici en hun métier: Een inleiding in de historische kritiek, Gent, Academia Press, 

2005, p. 160. 
251

 BOONE (M.), Historici en hun métier: Een inleiding in de historische kritiek, Gent, Academia Press, 

2005, p. 181. 
252

 MOSHER STUARD (S.), Fashion‟s Captives : Medieval Women in French Historiography, In: MOSHER 

STUARD (S.), Women in Medieval History and Historiography, Philadelphia, University of Pennsylvania 

Press, 1987. 



 104 

Strauss leidde tot het ontstaan van een vereenvoudigde universele formule. Deze was 

gebaseerd op het huishouden en de uitwisseling van vrouwen tussen families. Eens 

overgenomen kreeg deze regel een sterke greep op de interpretatie van het verleden. Het 

huiselijke ideaal gecombineerd met een structuralistisch apparaat vereenvoudigde de taak 

van historici. Men maakte gebruik van een louter uitwisselingsproces om complexe vragen 

met betrekking tot de plaats van vrouwen in een samenleving te beantwoorden. 

Gemeenschappen kenden volgens Claude Levi-Strauss slechts drie talen: boodschappen, 

goederen en diensten, en vrouwen die uitgewisseld konden worden tussen families. Een te 

groot vertrouwen in een structuralistisch kader resulteerde in een voorzichtige 

geschiedbeoefening die de geschiedenis van de Annales school onderscheidde van de 

sociale wetenschappen, die minder gevoelig waren aan veranderingen doorheen de tijd. 

Vrouwengeschiedenis bleek volgens Susan Mosher Stuard echter een uitzondering te zijn 

op deze regel. “In failing to respect the rigorous historicism advocated by the Annales 

School, answers to the woman question challenge high ideals through reference tot the 

interpretive mechanisms that are used to account for women.”
253

 Dit had als gevolg dat ook 

vragen in de traditionele Franse historiografie onbeantwoord bleven. Wat betreft de levens 

van mannen was de geschiedenis van de Annales school, dankzij de positivisten, gebaseerd 

op een sterke fundering. Over vrouwen was er echter geen geschikte positivistische 

geschiedschrijving aanwezig. Op dit vlak was er dus geen geschiedenis aanwezig om te 

hervormen of te herinterpreteren, maar eerder een vacuüm dat opgevuld moest worden. Dit 

is een realiteit waar ook algemene vragen over politieke of staatsgeschiedenis onder te 

lijden hadden. Zo werd de positie van koningin gemalin aan het Karolingische hof voor 

lange tijd over het hoofd gezien door Franse historici. 

 

 

4.6. De jaren „70
254
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Met het besef dat vrouwen sinds lange tijd ondervertegenwoordigd waren in de 

historiografie kwam de vrouwengeschiedenis in de jaren ‟70 pas echt tot bloei. Men 

verzette zich tegen de grote afwezigheid van vrouwen, hun minimalistische aanwezigheid 

als adjunct van mannen en hun gedeformeerde aanwezigheid in extreme 

voorstellingswijzen zoals het absolute goed of het absolute kwaad. Onder de vorm van een 

aanklacht tegen de dominante mannelijke geschiedschrijving werd er getracht vrouwen een 

plaats te geven binnen de historiografie. Deze groei werd gestimuleerd door de opkomst 

van de tweede feministische golf en de vooruitgang die geboekt werd binnen de 

antropologie, de mentaliteitsgeschiedenis en de sociale geschiedenis. In een eerste fase 

richtten vooral feministische activisten zich op vrouwengeschiedenis. 

Vrouwengeschiedenis werd in haar beginjaren dus vooral geschreven door intellectuelen 

geëngageerd binnen de vrouwenbeweging of intellectuelen die nauw aanleunden bij de 

feministische invloedssfeer. Na deze eerste impuls startten ook de Franse universiteiten 

met hun onderzoek naar de geschiedenis van vrouwen. De intellectuele inspanningen van 

de historici werden beheerst door twee principes. In de eerste plaats trachtte men vrouwen 

een plaats te geven binnen een geschiedenis die hen voor lange tijd genegeerd had. 

Daarenboven wenste men ook de exploitatie en de verdrukking van vrouwen onder 

mannelijke overheersing in beeld te brengen.
255

 In deze context werd vrouwengeschiedenis 

echter gezien als een toevoeging aan de algemene geschiedenis. 

De vrouwengeschiedenis van de jaren „70 had aanvankelijk veel weg van een 

inhaalbeweging, door vrouwen en voor vrouwen. Zo ontwikkelde zich een vorm van 

„compenserende geschiedschrijving‟ waarin vooral de biografie een populair genre was. 

Door het presenteren van vergeten vrouwen in vaak heldhaftige rollen werden alternatieve 

rollen aangereikt voor vrouwen. Zo droegen ze bij tot de legitimering en versterking van 

het toenmalige feminisme dat van het gelijkheidsdenken was doordrongen. Naarmate er 

meer werken geschreven werden verruimde de invalshoek van de vrouwengeschiedenis. 

Niet enkel de vrouw als actor, maar ook de vrouw als factor in de geschiedenis werd in de 

vraagstelling opgenomen. Dit nieuwe perspectief paste in de toenmalige algemene 

verandering naar de structurele sociale geschiedenis en de mentaliteitsgeschiedenis. Naast 

biografieën werd ook vrouwelijk groepsgedrag in kaart gebracht. Hierin waren 

onderzoeksonderwerpen aanwezig met een zichtbaar vrouwelijke dimensie (persoonlijke 

leven, gezinsvormen,…). Er werd niet langer enkel kritiek gegeven op de slachtofferrol 

                                                 
255

 DAUPHIN (C.) e.a., Women‟s Culture and Women‟s Power: Issues in French Women‟s History, In: 

PERROT (M.), Writing women‟s history, Oxford, Blackwell, 1992, p. 108. 



 106 

van vrouwen in het verleden, men besteedde ook aandacht aan de positieve aspecten van 

het leven in de privé-sfeer. In deze fase werd het vrouwelijke verschil centraal gesteld. 

Hier moeten we een pioniersrol toewijzen aan enkele vrouwelijke sociologen die 

journalistiek door vrouwen, arbeid of het syndicalisme van vrouwen als onderwerp 

namen.
256

 Werken van Madeleine Guilbert, Andrée Michel, Evelyne Sullerot,… toonden 

aan dat het noodzakelijk is om vergelijkingen te maken tussen de twee seksen en dat 

studies over vrouwen zich niet enkel moeten beperken tot de familie. Onder invloed van de 

derde generatie van de Annales school, deze van de nouvelle histoire, worden nieuwe 

problemen, benaderingswijzen en studieonderwerpen voorgesteld. Zo werd het historische 

veld vergroot naar alledaagse praktijken en handelswijzen. Sterk getekend door de 

etnologie en antropologie besteedde de geschiedschrijving ook aandacht aan ouderschap en 

seksualiteit, en herontdekte ze het belang van de familie als kern van de samenleving. Via 

deze wegen werd de vrouw en het vrouwelijke op de voorgrond gebracht. 

Beide methodes bleken echter begrensd te zijn door de wijze waarop ze vrouwen 

naast of in de gevestigde geschiedschrijving trachtten te plaatsen. Vrouwengeschiedenis 

liep zo het risico om geïsoleerd te worden. De gehoopte integratie in de gevestigde 

geschiedwetenschap liet op zich wachten. Deze twee eerder descriptieve vormen van 

vrouwengeschiedenis leidden tot een verdere verbrokkeling van het onderzoekslandschap. 

Het gelijkheidsdenken en het verschildenken hadden beide nog een nadeel. Doordat 

vrouwen in het gelijkheidsdenken afgemeten werden aan de mannelijke levenswijze werd 

deze laatste tot norm verheven. Het verschildenken dreigde daarentegen te belanden in het 

romantiseren van het socio-culturele proces dat precies gemaakt was om vrouwen uit te 

sluiten. “Tenslotte bood de achterliggende en erg polariserende discussie over „gelijkheid‟ 

of „verschil‟ geen geschikt antwoord op de cruciale vraag: de vraag naar de relationele 

wijze waarop aan het vrouw-zijn, en dus ook aan het man-zijn, in het verleden betekenis 

werd gegeven. Vrouwengeschiedenis vraagt met andere woorden om een parallelle 

mannengeschiedenis.”
257

 

Gendergeschiedenis kunnen we eveneens beschouwen als een gevolg van de 

„tweede golf feministen‟, maar het gaat een stap verder dan vrouwengeschiedenis. Het 

begrip gender werd essentieel in de historiografie van de laatste decennia van de 20
e
 eeuw. 

Met gender bedoelt men: de sociale constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid door 
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de maatschappij opgelegd op basis van het verschil in genitaliën, maar niet door dit 

verschil veroorzaakt.
258

 Gendergeschiedenis is geen aparte wetenschappelijke traditie, 

maar een innoverende manier om wetenschappen kritisch te her-overwegen en de 

kennistheoretische fundamenten van ons denken te bevragen. Vrouwengeschiedenis heeft 

niet enkel betrekking op één helft van de wereldbevolking, maar op de totale 

samenleving.
259

 Deze radicalisering van vrouwengeschiedenis wordt vertaald in de 

terminologische en conceptuele overgang van vrouwengeschiedenis naar 

gendergeschiedenis. Gendergeschiedenis verwijst dus ook naar mannen. Volgens Gisela 

Bock ligt hier een uitdaging voor de traditionele geschiedschrijving die de ervaringen van 

mannen centraal stelde en deze daarenboven zag als een universele maatstaf voor alle 

menselijke ervaringen. 

 

 

4.7. Besluit: Régine Pernoud 

 

 

 Welke plaats nam Régine Pernoud nu in binnen deze evolutie? Josette A. Wiseman 

omschrijft haar als een positivistische geschiedkundige. Ze ziet de talrijke biografieën die 

geschreven werden door Régine Pernoud als zijnde tegengesteld aan het onderzoek dat 

werd uitgevoerd door de school van de Annales.
260

 De historici van de Annales legden de 

nadruk op structuur. Volgens dit structuralisme van de Annales mocht een historicus zich 

niet tevreden stellen met het opsporen van uitwendige feiten zoals die in expliciete bronnen 

vermeld worden. Hij moet ook op zoek gaan naar de niet-observeerbare samenhang en 

structuren die de diepere verklaring geven van de reacties en het gedrag van de mens.
261

 

Het waren juist deze klassieke bronnen waar Régine Pernoud, net zoals professoren aan de 

École des Chartes waar ze haar opvoeding genoten had, zich op baseerde voor haar studies. 

 Régine Pernoud leunt inderdaad dicht aan bij het positivisme. Dit blijkt onder 

andere zeer goed uit het doel dat ze voor ogen had met haar talrijke werken over Jeanne 
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d‟Arc. De mensen moesten de echte Jeanne leren kennen. Daarbij was het belangrijk dat 

enkel authentieke manuscripten gehanteerd werden. Dit omdat we Jeanne geen woorden 

mogen laten zeggen of standpunten mogen laten innemen die niet corresponderen met de 

werkelijkheid. In het geval van Jeanne d‟ Arc zijn deze manuscripten bijvoorbeeld de 

verslagen van het rehabilitatieproces van Jeanne d‟Arc. Ook bij het schrijven van haar 

andere werken legde Régine Pernoud de nadruk op de studie van “textes du temps”. In 

Pour en finir avec le Moyen Âge gaat ze hier dieper op in.
262

 De door haar aanbevolen 

bronnen in dit werk zijn: verzamelingen van gewoonterecht en stadsrecht, notariële akten, 

documenten uit kerkarchieven, gerechtelijke documenten en de enquêtes van Lodewijk de 

Heilige
263

. Litteraire bronnen zoals ridderromans of chansons de geste voldeden niet. Ook 

in Aliénor d‟Aquitaine spreekt zij zich uit tegen het gebruik van litteraire bronnen.
264

 

Régine Pernoud stelt dat teveel historici gebruik maken van litteraire teksten omdat deze 

gemakkelijker te benaderen en eenvoudiger te interpreteren zouden zijn. Brieven, 

rekenrollen en handvesten bevatten volgens haar echter een veel grotere schat aan 

informatie. 
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5. Plaats van Régine Pernoud in de Franse 

geschiedschrijving. 

 

 

In dit laatste hoofdstuk zullen we trachten te achterhalen welke plaats Régine 

Pernoud precies innam in de Franse geschiedschrijving van de 20
e
 eeuw. Hierbij is het 

belangrijk dat we stilstaan bij de visie van andere mediëvisten op haar werk en de manier 

waarop haar werken geëvalueerd worden. Een veel gebruikt medium om 

wetenschappelijke producties te evalueren is citatie analyse. 

 

 

5.1. Web of Science 

 

 

 Het oospronkelijke doel van het Web of Science is onderzoekers in staat stellen om 

met relatief gemak relevante litteratuur te ontdekken. Er kan nagegaan worden in welke 

voetnoten een artikel of monografie geciteerd wordt om zo tot de recentste publicaties te 

komen met betrekking tot het gewenste onderwerp. Dit medium kan echter ook aangewend 

worden om de impactwaarde van een auteur te achterhalen. Deze impactfactor kan ons een 
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idee geven over het relatieve belang van een auteur. De vaststelling gebeurt aan de hand 

van een citatietelling. 

M. De Reu legt uit wat de bedoeling is van een dergelijke citatietelling. Voor een 

auteur (X) tracht men een impactwaarde (I) te bekomen, gelijk aan het aantal citaties (C) 

gedeeld door het aantal publicaties (P) (IX=CX/PX). De kwaliteit van een werk van auteur X 

kan dan achterhaald worden door de verhouding te bepalen van de impactwaarde IX met de 

internationaal bekomen impactwaarde (Iint). Deze internationale impactwaarde wordt 

berekend volgens hetzelfde mechanisme (Iint=Cint/Pint). Vervolgens wordt de relatieve 

kwaliteit berekend met behulp van de verhouding IX/Iint. Indien de relatieve kwaliteit groter 

is dan 1 betekent dit dat de kwaliteit van het van auteur X het internationaal gemiddelde 

overstijgt.
265

 

 

Een zoekopdracht op het Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) gaf de volgende 

resultaten: 

 

1. The real Joan-of-Arc, In: Historia, 569, 1994. (geen citaties) 

2. The Center-Jeanne-Darc in Orleans, In: Historia, 569, 1994. (geen citaties) 

3. The tragic epic of the knight-templars, In: Historia, 566, 1994. (geen citaties) 

4. DECANT (G.) & PERNOUD (R.), The long struggle of Ingeborg, 2
nd

 wife of 

Philip-Augustus, In: Historia, 489, 1987. (geen citaties) 

5. The life of Hildegard + a 13
th

-century illuminated manuscript, In: Connaissance 

des Arts, 420, 1987. (geen citaties) 

6. Life in a medieval castle, In: Historia, 488, 1984. (geen citaties) 

7. History of Toulouse in the middle-ages, In: Historia, 433, 1982. (geen citaties) 

8. Medieval houses and living style, In: Historia, 420, 1981. (geen citaties) 

9. The cabrieres-daigues base-relief and Gallic art, In: Gazette des Beaux-Arts, 1341, 

1980. (geen citaties) 

10. Cry of love which made itself felt throughout history + love affair of Heloise and 

Abelard, In: Historia, 400, 1980. (geen citaties) 

11. Usefulness of exhibitions - concerning the show „Images de Jeanne Darc‟ at the 

Hotel-de-Paris, In: Gazette des Beaux-Arts, 1331, 1979. (geen citaties) 
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12. Art and history at the courts of Burgundian dukes based on miniatures, In: Oeil-

Magazine International d‟Art, 293, 1979. (geen citaties) 

13. Joan-of Arc liberates Orleans + 550 year historical flashback, In: Historia, 390, 

1979. (geen citaties) 

14. Fountain of Life (Fons-Vitae) as favourite theme in medieval Christian art, In: 

Connaissance des Arts, 319, 1978. (geen citaties) 

15. Blanche-de-Castille - medieval French queen, In: Historia, 377, 1978. (geen 

citaties) 

 

Deze zoekresultaten leiden tot een lage impactwaarde van nul. Indien we volledig op 

dit resultaat zouden vertrouwen komen we tot de conclusie dat Régine Pernoud als auteur 

slechts een beperkte invloed heeft gehad. Resultaten bekomen met het Web of Science zijn 

echter niet altijd objectief te noemen. Het systeem werkt immers niet even goed voor elke 

discipline. In de eerste plaats is het Web of Science vooral gericht op litteratuur uit de 

Angelsaksische wereld. Humane wetenschappen worden, volgens M. De Reu hierdoor het 

meest getroffen. Dit omdat zij regelmatig in andere talen dan het Engels publiceren. Dit 

gegeven zorgt er ook voor dat het Web of Science geen geschikt medium is om het werk 

van Régine Pernoud te evalueren. Ondanks het feit dat veel van haar werken in het Engels 

vertaald werden, schreef zij voornamelijk in het Frans. Daarenboven neemt het Web of 

Science alleen artikels op en geen monografieën. Een groot aandeel van het oeuvre van 

Régine Pernoud blijft op deze manier onbelicht. 

Het is ook belangrijk dat een hoge impactwaarde niet noodzakelijk gelijk staat aan een 

hoge kwaliteit. Werken die aangevallen worden door andere onderzoekers worden immers 

ook geciteerd. Dit betekent dat citerende artikels bijgevolg gecontroleerd zouden moeten 

worden om te verifiëren of er lovend dan wel systematisch negatief over een bepaald werk 

gesproken wordt. 

Een laatste reden waarom we een dergelijke citatie analyse niet volledig kunnen 

vertrouwen is te wijten aan het feit dat bibliometrie wereldwijd een belangrijk criterium is 

geworden voor het behalen van bevorderingen. Volgens M. De Reu is dit laatste punt van 

kritiek dan ook zeer moeilijk objectief te beoordelen. Soms worden door bevriende 

collega‟s afspraken gemaakt om elkaar systematisch te citeren. In dit geval toont de 

bibliometrische score eerder de mate van networking aan, dan een indicatie over de 



 112 

kwaliteit van de betreffende publicaties.
266

 Als we deze lijn doortrekken is het tevens 

mogelijk dat auteurs die niet echt aanvaard worden door de mainstream van een discipline 

ook meer moeite zouden hebben met het verzamelen van citaties. Wat automatisch zou 

leiden tot een lagere impactwaarde volgens het Web of Science. 

 

 

5.2. Régine Pernoud volgens andere auteurs 

 

 

Indien we ons volledig zouden baseren op het Web of Science zouden we 

bijvoorbeeld kunnen veronderstellen dat Régine Pernoud als auteur van weinig belang was 

geweest, of weinig succes had geboekt. De litteraire prijzen die ze met haar werken 

gewonnen heeft en de talrijke herdrukken en vertalingen van haar boeken spreken dit 

echter tegen. Afgaande op de resultaten van het Web of Science zouden we ook kunnen 

veronderstellen dat Régine Pernoud misschien niet erkend werd door de mainstream 

historici uit haar tijd. Gezien de onbetrouwbaarheid van het Web of Science is het echter 

geen overbodige luxe om stil te staan bij de mening van andere mediëvisten over Régine 

Pernoud en haar werk. 

In Women and Gender in Medieval Europe besteedt Susan Mosher Stuard aandacht 

aan historici die actief waren “outside the academy”. Deze groep van, volgens haar, 

“amateur historians
267

” verscheen aan het begin van de 20
e
 eeuw. Met hun werken over 

vrouwen richtten ze zich vooral naar een algemeen publiek. In haar beschrijving vermeldt 

ze Lina Eckenstein (Women under Monsticism, Saint-Lore and Convent Life between AD 

500 and 1500), Mary Bateson (Origin and Early History of Double Monasteries), Marion 

Dale (London Silkwomen of the Fiftheenth Century) en ook Régine Pernoud (Joan of Arc, 

by Herself and Her Witnisses). Naar haar mening werden deze werken goed ontvangen 

door, en na verloop van tijd geabsorbeerd in de wetenschappelijke litteratuur. Susan 

Mosher Stuard maakt hier wel de volgende nota bij: “it is useful to remember that they 

began life as popular writings, and were sometimes dismissed as inconsequential by 
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contemporary academic scholars
268

”. Welke van deze werken als onbelangrijk werden 

ervaren deelt ze echter niet mee. We kunnen dus niet met zekerheid zegen dat Susan 

Mosher Stuard hier verwees naar het werk van Régine Pernoud. 

In Debunking the Myths, Transmitting Knowledge in Clear Language spreekt 

Josette A. Wiseman zich concreter uit over de manier waarop het werk van Régine 

Pernoud onthaald werd door andere historici. Pour en finir avec le Moyen Âge bracht 

volgens haar gemengde reacties teweeg. Zeker wanneer het gaat over middeleeuwse 

vrouwen, die volgens Régine Pernoud niet onderdrukt werden door mannen.
269

 Ondermeer 

Georges Duby was wat betreft dit onderwerp een compleet andere mening toegedaan. “If 

Régine Pernoud thought the Middle Ages were a golden age for women, Georges Duby, on 

the contrary, saw them as such for men.”
270

 In Georges Duby et l‟imaginaire-écran de la 

féminité vinden we dezelfde mening terug. Volgens Michelle Perrot vormde het werk van 

Régine Pernoud een soort uitdaging voor Georges Duby. “Aux «fades idylles dont nous 

entretient aujourd‟hui en France le roman historique», à la représentation d‟une ère 

médiévale féminine - «quatre cents ans de grand épanouissement, où la femme jouait 

vraiment le premier rôle», selon Régine Pernoud, dont l‟œuvre a sans doute constitué pour 

lui une manière de défi - il oppose un mâle moyen âge où le pouvoir de l‟homme sur 

femmes et enfants est absolu, où le mariage est la possession de la femme et de la terre et 

la chambre des époux «cet atelier, au cœur de la demeure aristocratique […] le champ d‟un 

combat, d‟un duel, dont l‟âpreté était fort peu propice au resserrement entre les époux 

d‟une relation sentimentale».”
271

 

Zoals blijkt uit bovenstaande voorbeelden kunnen de soms zeer rooskleurige 

opvattingen van Régine Pernoud ten aanzien van de middeleeuwen en middeleeuwse 

vrouwen verklaren waarom zij niet aanvaard werd door het academische establishment van 

haar tijd. Dit was echter niet de enige factor. Naast de inhoud konden veel historici zich 

niet vereenzelvigen met de door Régine Pernoud gehanteerde methode. In de inleiding van 

Geschiedenis van de vrouw spreekt Christiane Klapisch-Zuber zich uit tegen het genre van 
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de biografie.
272

 Levensbeschrijvingen van bijzondere vrouwen hebben volgens haar zeker 

hun waarde, maar ze beschouwt dergelijke benaderingen ook als ontoereikend om 

historische toestanden te analyseren en te begrijpen op een manier die rekening houdt met 

de volle werkelijkheid der sociale verhoudingen. De personen die in biografieën naar voren 

worden gebracht bekoren en wekken belangstelling. De schaduwzijde is echter dat zij 

tevens alle aandacht in beslag nemen en zo de meerderheid van de vrouwen „die geen 

geschiedenis hebben gemaakt‟ nog verder in de vergetelheid duwen. Christiane Klapisch-

Zuber verwijst naar de werken van Régine Pernoud als een voorbeeld van dergelijke 

literatuur. Josette A. Wiseman schrijft dat de door Régine Pernoud gehanteerde biografieën 

en positivistische methodiek in contrast stonden met het historisch onderzoek dat werd 

aanbevolen door de Annales school.
273

 Opnieuw kunnen we gebruik maken van George 

Duby om dit te illustreren. Volgens hem mogen historici zich immers niet al te zeer laten 

leiden door wat geschreven bronnen zeggen. Althans niet zonder aandacht te hebben voor 

de samenhang tussen ideologie en werkelijkheid. Dit omdat alle bronnen waar wij over 

beschikken, volgens hem, minder informatie bevatten over de werkelijkheid dan over de 

heersende ideologie. Dit geldt niet enkel voor kunst en literatuur, maar ook voor alle 

normerende regelingen, juridische werken, kronieken en zelf autobiografieën. Bijgevolg 

vindt Duby dat onze bronnen slechts in mindere mate de werkelijkheid weergeven. Elke 

bron heeft namelijk steeds een bepaalde afstand tot die werkelijkheid. De taak van de 

historicus bestaat er volgens hem dan in om deze afstand in te schatten en de vervormingen 

die onder druk van het systeem ontstonden te onderscheiden. Dergelijke vervormingen 

kunnen volgens Duby echter nooit volledig weggehaald worden. Daarom was het volgens 

hem noodzakelijk dat de positivistische droom, dat we de werkelijkheid van de dingen in 

het verleden kunnen achterhalen, opgegeven werd.
274

 

 

 

5.3. Wetenschappelijke tijdschriften 
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Wanneer een onderzoeker niet erkend wordt door het academische establishment 

van zijn of haar tijd is de kans reëel dat dit zich ook vertaalt in wetenschappelijke 

tijdschriften. Een minieme of totale afwezigheid van deze onderzoeker zou geen verrassing 

zijn. De volgende lijst tijdschriften werd gecontroleerd op de aanwezigheid van bijdrages 

van of over Régine Pernoud (van 1944 tot en met 1998). 

 

 Annales. Histoire, sciences sociales 

 Cahiers de civilisation médiévale 

 Church History 

 French History 

 European review of history 

 Journal of Medieval and Renaissance Studies 

 Le Moyen Age: revue d‟histoire et de philologie 

 Revue d‟histoire ecclésiastique 

 Revue de sciences humaines 

 Revue de synthèse 

 Revue du Nord 

 Revue historique 

 The French Review 

 The Catholic Historical Review 

 Women‟s history review 

 Women‟s Studies 

 

In geen enkele van deze tijdschriften werden artikels van Régine Pernoud teruggevonden. 

Recensies over haar monografieën werden wel gevonden. Deze bevestigen enerzijds onze 

vermoedens waarom Régine Pernoud niet aanvaard werd door het Franse academische 

establishment en vertellen ons ook meer over de oorzaak van haar onmiskenbare 

populariteit. De kracht van haar werken, en tevens de bron van haar populariteit, ligt in de 

manier waarop haar werken geschreven zijn. Net zoals ze voor ogen had, bereikt ze op die 

manier een groot publiek. Het vulgariserend taalgebruik dat hiervan een gevolg is echter 

wel een extra reden die ertoe bijdraagt dat zij niet wordt aanvaard door het Franse 

academische establishment. 
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Bijlage 1 

 

 

Emmanuel Frémiet, Jeanne d'Arc, Place des Pyramides, Paris 
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Bijlage 2 

 

 

Emile Chatrousse, Jeanne d'Arc, Boulevard Saint-Marcel, Paris 
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Bijlage 3 

 

 

Paul Dubois, Jeanne d'Arc, Place Saint-Augustin, Paris 
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Bijlage 3 

 

 

Bibliografie van Régine Pernoud met vermelding van herdrukken. 

 

Le IVe livre des Statuts de Marseille : thèse complémentaire pour le doctorat présentée à 

la Faculté des lettres de l'Université de Paris, Marseille, impr. de A. Ged, 1935. 

 

Un guide du pèlerin de Terre Sainte au XVe siècle : édité par Régine Pernoud, Mantes, 

Impr. du Petit Mantais, 1940. 

 

La campagne des indes: lettres inédites du bailli de Suffren, Mantes, Impr. du Petit 

Mantais, 1941. 

 

L'Amérique du Sud au XVIIIe siècle : mélanges anecdotiques et bibliographiques, Mantes, 

Impr. du Petit-Mantais, 1942. 

 

L'Unité française, Paris, P.U.F., 1944. 

Paris, P.U.F., 1949 

 

Lumière du Moyen Âge, Paris, B. Grasset, 1944. 

Paris, B. Grasset, 1946 

Paris, B. Grasset, 1954 

Paris, B. Grasset, 1981 

Paris, France loisirs, 1981 

Paris, Hachette, 1982 

 

À la découverte du Moyen âge, Paris, Les Editions Ouvrières, 1946. 

 

POULAILLE (H.), Les Chansons de toile, Bondy, J. Rogers Impr. Presses éclair, 1946. 

 

La Poésie médiévale française : textes choisis et présentés par Régine Pernoud, Paris, 

Editions du Chêne, 1947. 

 

Les Origines de la bourgeoisie, Paris, P.U.F., 1947. 

Paris, P.U.F., 1956 

Paris, P.U.F., 1964 

 

Les Villes marchandes aux XIVe et XVe siècles : impérialisme et capitalisme au Moyen-

âge, Paris, Éditions de la Table ronde, 1948. 

 

BUSQUET (R.), Histoire du commerce de Marseille, Paris, Plon, 1949. 

Paris, Plon, 1951 

 

COUTURIER (M. A.), FESTUGIÈRE (A. J.) & RÉGAMEY (P. R.), Devant l‟art profane, 

Paris, éd. Du Cerf, 1950. 

Histoire du peuple français : Des origines au Moyen âge, Paris, F. Sant'Andrea, 1951. 
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PAUPHILET (A.), & SCHMIDT (A. M.), Poètes et romanciers du Moyen Âge, Paris, 

Gallimard, 1952. 

 

Des origines au Moyen Âge : 1er siècle av. J. C. 1380, Paris, Grund, 1953. 

Paris, Nouvelle Librairie de France, 1966. 

 

Vie et mort de Jeanne d'Arc : les témoignages du procès de réhabilitation 1450-1456, 

Paris, Hachette, 1953. 

Evreux, le Cercle du bibliophile, 1972 

Paris, Hachette, 1980 

Paris, Librairie générale française, 1994 

 

Les Grandes époques de l'art en Occident, Paris, éd. du Chêne, 1954. 

 

Jeanne d‟Arc et son temps, Paris, Union, 1956. 

 

DURAN (F.), Dans les pas de Jeanne d'Arc, Paris, Hachette , 1956 

Paris, Hachette, 1964. 

 

Sainte Jeanne d'Arc : patronne de la France, Paris, Caritas, 1956. 

Paris, Apostolat des éditions, 1980. 

 

Les Gaulois, Paris, Seuil, 1957. 

Paris, Seuil, 1979 

 

RAMBAUD (M.), Telle fut Jeanne d'Arc, Paris, Fasquelle, 1957. 

 

Dans les pas des Croisés, Paris, Hachette, 1959. 

 

Jeanne d‟Arc, Paris, Seuil, 1959. 

Paris, Seuil, 1966 

Paris, Seuil, 1970 

Evreux, le Cercle du bibliophile, 1971. 

Paris, P.U.F., 1981 

Paris, Perrin, 1997 

 

Les croisés, Paris, Hachette, 1959. 

 

PERNOUD (M.), Saint Jérôme : père de la Bible, Tours, Mame, 1960. 

Monaco, éd. du Rocher, 1996 

 

COLONEL (R.), CURIE (E.), GAXOTTE (P.), L' Opération Jéricho, Paris, le Cercle 

Historia, 1960. 

 

JOINVILLE DE (J.), Histoire de saint Louis, Paris, Club des libraires de France, 1960. 

 

 Les Croisades, Paris, R. Julliard, 1960. 

 

Un Chef d'état, Saint Louis de France, Paris, J. Gabalda et Cie, 1960. 
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SECHERET (M. P.), Xe centenaire de Godefroy de Bouillon, Charleville, La Grive, 1961. 

 

Croyants et incroyants d'aujourd'hui, Paris, éd. du Cerf, 1962. 

 

Jeanne d'Arc par elle-même et par ses témoins, Paris, Seuil, 1962. 

Genève, Farnot, 1974 

Paris, Seuil, 1975 

Paris, Seuil, 1996 

 

BERNARD (M.), Notre Dame de Paris, Paris, la Documentation française, 1963. 

 

GRIVOT (D.), L'Histoire des rois mages selon st Mathieu, Paris, Trianon, 1964. 

 

Aliénor d'Aquitaine, Paris, Albin Michel, 1965. 

Paris, Cercle du nouveau livre d'histoire, 1966 

Paris, Albin Michel, 1968 

Paris, Albin Michel, 1970 

Paris, Albin Michel, 1978 

Paris, Albin Michel, 1981 

Paris, Librairie générale française, 1983 
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