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Derrière les traits sensibles du paysage, les outils ou les machines, derrière les écrits en 

apparence les plus glacés et les institutions en apparence les plus complètement détachées 

de ceux qui les ont établies, ce sont les hommes que l’histoire veut saisir. Qui n’y parvient 

pas,  ne  sera  jamais,  au mieux,  qu’un manœuvre  de  l’érudition.  Le  bon  historien,  lui, 

ressemble à l’ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier.

(Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, 35)
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Voorwoord

Een aantal jaar geleden schreef ik in het kader van de cursus ‘Historiografie en theorie van de 

geschiedenis’ een stukje over het ‘leven en [het] werk van een vermaard historicus’. Die historicus 

was Marc Bloch. Van de  Annales  had ik nog nooit gehoord; dat  Montaillou, een boek dat mijn 

vader  in  de  kast  had  staan  en  ik  weleens  had ingekeken,  het  werk  was  van een  Annaliste  

(Emmanuel Le Roy Ladurie), was mij bijvoorbeeld volslagen onbekend. Na het schrijven van het 

essay wist  ik uiteraard wel wat  meer over het Franse periodiek en de hieraan geparenteerde 

groep geschiedwetenschappers,  maar echt bevredigd was mijn nieuwsgierigheid niet.  Daarom 

stond  toen  al  vast  dat  Bloch,  (Lucien)  Febvre  en  hun intellectuele  erfgenamen ook  in  mijn 

eindscriptie een prominente rol zou worden toebedeeld.

L.J.  Dorsman was indertijd mijn docent.  Logisch dus dat ik hém benaderd heb met de 

vraag of hij mij zou willen begeleiden bij mijn afstudeeronderzoek. De vrucht van dat onderzoek 

ligt  nu voor u, maar het  is  een zware  bevalling geweest.  Aan mijn begeleider heeft  dit  niet 

gelegen: vanaf ons eerste gesprek heeft hij me met raad en daad bijgestaan. Daarvoor ben ik hem 

zeer erkentelijk, evenals voor zijn geduld en vertrouwen.1 Om dezelfde reden verdienen ook mijn 

ouders een woord van dank. Zij hebben me altijd mijn eigen keuzes laten maken; nimmer lijken 

zij het geloof in een goede afloop te hebben verloren.

‘Een historicus in het paleis: over Marc Bloch en zijn  Rois thaumaturges’ is de titel die ik 

deze scriptie heb meegegeven. Blochs baanbrekende vertoog uit 1924 staat hier dus centraal. In 

het derde hoofdstuk zal ik de inhoud behandelen, in het vierde de ontvangst. Eerst dient er echter 

het nodige gezegd te worden over de auteur en de achtergrond waartegen Les rois thaumaturges  

tot stand kwam. In het nawoord, ten slotte, bekijk ik welke koers de Annales en de Annalistes na 

de Tweede Wereldoorlog gevaren hebben. Zou Bloch, die in 1944 het leven liet, daar gelukkig 

mee zijn geweest?

K.v.L.

December 2007
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1. De auteur

De lente was wederom in aantocht: spoedig zouden de donkere dagen definitief verleden tijd 

zijn. In de Vogezen, in het oosten van Frankrijk, spraken twee jonge historici, beide begin 

dertig en (tijdelijk) benoemd aan de Universiteit van Straatsburg, over de toekomst. Een paar 

honderd  kilometer  naar  het  westen,  in  Versailles,  deden  hoge  regeringsfunctionarissen 

hetzelfde. De wapens waren immers nog maar net opgeborgen en de weg die Europa en de 

wereld thans, na ruim vier jaar onenigheid, hoorden te gaan, was nog goeddeels in nevelen 

gehuld.

Voor de twee mannen, die tijdens de oorlog in het Franse leger hadden gediend, was 

de onzekerheid evenmin helemaal verdwenen - niet in de laatste plaats op het zakelijke vlak. 

In de bergen ontvouwden zij hun plannen. Een van hen had zich tot dusverre voornamelijk 

gericht op het boerenleven in de Middeleeuwen. Nu bekende hij echter zijn horizon graag te 

willen verbreden en gaf hij aan voornemens te zijn de aandacht na zijn dissertatie, die over 

Rois et serfs handelde en in 1920 gepubliceerd zou worden, te verleggen naar Reims, decor van 

de inhuldiging van de Franse koning.1 

Men zou kunnen zeggen dat het einde van de Eerste Wereldoorlog in het geval van 

Marc Bloch - want dat is degene over wie het hier gaat - in meerdere opzichten een nieuw 

begin markeerde:  ook  op  microniveau deden zich belangwekkende ontwikkelingen voor. 

Bloch, die les had gegeven aan lycées  in Montpellier en Amiens, kreeg de mogelijkheid zijn 

carrière  na  la  grande  guerre te  vervolgen aan de  Straatsburgse  universiteit,  een omgeving 

waarin,  zoals  we  zullen zien,  een brede  interesse  veeleer  als  voor-  dan als  nadeel  werd 

aangemerkt.  Hier  werd  de  historicus die  zich tevens  aan heel  andere  dan de  voor  hem 

vertrouwde onderwerpen wenste te wijden, geen strobreed in de weg gelegd. Toen Bloch in 

de  Vogezen zijn  professionele  verlangens kenbaar maakte  aan zijn  collega,  de  mediëvist 

Charles-Edmond Perrin, was dit niettemin amper te voorzien. Waar hij op dit moment - in 

februari 1919 - wel zeker van kon zijn, was dat hij binnenkort in het huwelijk zou treden en 

dat de winter, die ditmaal enkele jaren in plaats van enkele maanden geduurd had, nagenoeg 

voorbij was.
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Afzwaaien deed Marc Bloch pas op 13 maart. Meer dan vier en een half jaar van zijn 

leven hadden in het  teken gestaan van een strijd die aanvankelijk door menigeen als een 

welkom verzetje werd begroet, maar allengs, gezien zijn duur en vernietigende karakter, als 

een haast ondraaglijke last ervaren werd. Ook Bloch was zich bewust van de romantiek en de 

heroïek  die  het  slagveld met  zich mee  kon brengen,  maar  door  te  verkondigen dat  “he 

thoroughly enjoyed the experience”, zoals Eugen Weber doet2, wordt de waarheid, namelijk 

dat  zijn  gevoelens  destijds  uitgesproken  ambivalent  van  aard  waren,  toch  echt  geweld 

aangedaan. Hoe had hij kunnen genieten van “slecht leiderschap” en “inadequaat materiaal” 

of van de regelmatig terugkerende perioden waarin men nauwelijks iets om handen had?3 

Natuurlijk was hij na afloop van het conflict fier op het bereikte resultaat en op zijn eigen 

aandeel daarin; uiteraard was hij blij niet aan de zijlijn te hebben gestaan, in de overtuiging 

met name West-Europa voor een nog grotere tragedie behoed te hebben. Echter, woorden als 

‘plezier’, ‘genoegen’ of ‘genot’ zijn in dit verband zeker niet op hun plaats.

Eind 1918, en hoogstwaarschijnlijk al eerder, was het overheersende sentiment dat er 

intussen wel voldoende tijd was verkwist en dat het moment daar was om weer aan het werk 

te gaan.4 De oorlog had een normaal, geregeld leven tot iets begerenswaardigs gemaakt; na 

verloop van tijd moet een terugkeer naar de status quo ante een uiterst aantrekkelijk scenario 

hebben geleken, en niet alleen voor de doorgewinterde reactionair. Als er in Frankrijk, net als 

in Duitsland en een aantal andere staten, “eine Generation [war] (...) die vom Kriege zerstört 

wurde - auch wenn sie seinen Granaten entkam”5,  dan was er haar klaarblijkelijk veel aan 

gelegen zich niet als zodanig te profileren. Voor Marc Bloch, ambitieus en hoopvol als hij 

was, gold tenminste dat hij niet te lang bij deze episode stil wilde staan.6 In weerwil van wat 

sommige geleerden beweren, en ondanks de ontegenzeglijke invloed die deze vier jaren op 

zijn  latere  productie  zouden hebben,  stemde  de  herinnering eraan ook  hem allesbehalve 

vrolijk.

Toch  zou  het  nimmer  in  de  jonge  Bloch  -  of  de  ‘oude’,  wat  dat  aangaat  –  zijn 

opgekomen níét  ten strijde te  trekken en zich onbetuigd te  laten,  als dit  al  mogelijk was 

geweest: daarvoor was hij te zeer een “homme d’honneur”.7 Ofschoon Bloch in 1915 wegens 

tyfus vijf maanden uit de roulatie was, wist hij de tijd dat hij wel op het slagveld actief was, 
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zo in te vullen dat hij niet minder dan vier keer gedecoreerd werd: de sergeant verliet het 

strijdtoneel als kapitein.8 Het handhaven van de orde in een aantal steden in Algerije, een taak 

waarmee Blochs regiment enige maanden (december 1916-maart 1917) belast was, werd door 

iemand met  zo’n sterk ontwikkeld eergevoel onvermijdelijk als weinig belangrijk ervaren. 

“Mon père avait horreur de tout ce qui ne lui paraissait pas utile (...)“,  herinnert Etienne, 

Blochs oudste zoon, zich.9 Niet verwonderlijk dus dat Bloch tijdens de oorlog enkel in zijn 

element leek als hij het idee had zelf van waarde te kunnen zijn. Dat hij en zijn mannen in 

1918 een actieve bijdrage leverden aan de bevrijding, moet voor hem veel meer dan een leuke 

bijkomstigheid zijn geweest.

Nog  geen  veertien  dagen  nadat  het  Duitse  verlies  zijn  beslag  had  gekregen, 

marcheerde de 72ste  eenheid de Elzas binnen. Uitgelaten dorpelingen bereidden haar een 

warm onthaal; de dag dat Frankrijk, voor het eerst in bijna vijftig jaar, weer ‘compleet’ zou 

zijn, kon nu immers niet lang meer op zich laten wachten.  Gabriel, Blochs overgrootvader, 

had er in 1793 de strijd aangebonden met het Pruisische leger en diens kleinzoon Gustave was 

er  zo’n  tachtig  jaar  later,  tijdens  de  Frans-Duitse  oorlog,  niet  voor  teruggeschrokken 

Straatsburg  te  verdedigen.  Ook de  laatste  had evenwel  niet  kunnen voorkomen dat  het 

gebied in 1871 onder Duits gezag kwam te staan. Hoe Marc Bloch zich gevoeld zal hebben 

toen hij op 24 november 1918 voor de allereerste keer het land van zijn voorvaderen betrad, 

laat zich dan ook raden.10 Het is althans moeilijk voor te stellen dat het iemand, zelfs een 

rationeel  persoon als  Bloch,  volkomen onberoerd kan hebben gelaten als  overwinnaar de 

provincie te bezoeken die bloedverwanten in het verleden min of meer noodgedwongen - én 

door toedoen van dezelfde vijand - verlaten hebben.

Blochs familie had er na de Duitse annexatie voor gekozen koers te zetten naar de 

Franse hoofdstad en het was daar dat “de bebrilde professor”, ook voordat hij als zodanig te 

karakteriseren  viel,  verreweg  de  meeste  tijd  doorbracht.  Nochtans  kwam  Marc  Léopold 

Benjamin Bloch, zoals zijn volledige naam luidde, ter wereld in het zuidelijker gelegen Lyon, 

als tweede zoon van Gustave (Bloch) en Sarah (Bloch-Ebstein);  de datum was 6 juli 1886. 

Gustave,  van 1848,  het  revolutiejaar,  was  op  dat  moment  als  historicus van de  Oudheid 

werkzaam aan de plaatselijke universiteit en had inmiddels een zekere faam verworven als 
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specialist op het terrein van de Romeinse geschiedenis. ‘Parijs’ toonde interesse en bijgevolg 

was het verblijf van de jonge Bloch in de provinciestad van korte duur: Marc was nog geen 

twee jaar oud toen zijn vader hoogleraar werd aan de prestigieuze Ecole Normale Supérieure 

(ENS).11 

Gustave Bloch - en later ook Marc - behoorde onmiskenbaar tot die “joods- Franse of 

Frans-joodse  intellectuele  en  sociale  bovenlaag  die  in  de  Derde  Republiek  een  zo  [sic] 

belangrijke  plaats  innam”.12 Kenmerkend  voor  deze  groep  waren  een  praktische,  veelal 

areligieuze levenshouding, een welhaast ongebreidelde steun voor humanistische en liberale 

dogmata,  trouw aan het  regiem en,  bovenal,  vaderlandsliefde.  Families waren dikwijls  al 

lange tijd in Frankrijk en volstrekt geassimileerd. Zij adoreerden de driekleur en het land dat 

in Europa voorop had gelopen met het toekennen van gelijke rechten aan joden. Men zou de 

stelling kunnen verdedigen dat zij in veel gevallen ‘Franser’ waren dan de Fransen zelf, ware 

het niet dat hiermee wordt uitgegaan van een onderscheid dat in hun ogen helemaal niet 

bestond. Zij zouden beslist minder ‘onverschillig’ zijn geweest dan de hierboven aangehaalde 

historicus (Henk Wesseling), die meent de invloedrijke joodse elite in de periode 1870-1940 

niet alleen als “Frans-joods”, maar ook als “joods-Frans” te kunnen typeren: het is hem om 

het even welk deel van haar identiteit als eerste genoemd wordt en derhalve meer nadruk 

krijgt.  Voor de betrokkenen zelf  ging dit  niet  op:  zij  zagen zich vooral  als  Fransman en 

hoopten van ganser harte dat anderen er hetzelfde over dachten.

Dát viel vaak tegen: ook in het land van liberté, égalité en fraternité bleek antisemitisme 

voet aan de grond te kunnen krijgen. Marc Bloch, die door zijn ouders toch allerminst op een 

traditioneel  joodse  manier  werd  grootgebracht,  werd  er  tijdens  zijn  leven  met  enige 

regelmaat  aan  herinnerd ‘anders’  te  zijn,  maar  hij  was  bepaald  niet  de  enige.  Rond de 

eeuwwende leek de  joodse  gemeenschap zelfs  collectief  in de  beklaagdenbank te  moeten 

plaatsnemen. Wat was het geval? Een joodse legerofficier, Alfred Dreyfus, zou zich schuldig 

hebben gemaakt aan verraad en werd daarvoor verbannen naar Duivelseiland, een beruchte 

strafkolonie in de Atlantische Oceaan. Hoewel ‘s mans onschuld zich al vlug openbaarde, 

volgden vrijspraak en rehabilitatie pas twaalf  jaar later,  in de zomer van 1906.  De affaire 

fungeerde als splijtzwam in de Franse samenleving; zelden waren de tegenstellingen tussen 
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(en  binnen)  verschillende  bevolkingsgroepen  zo  nadrukkelijk,  zo  meedogenloos,  aan  de 

oppervlakte gekomen. Voor menigeen was het een pijnlijke ervaring: af te moeten rekenen 

met een illusie en erkennen dat eenheid niet voor lief kan worden genomen, maar inspanning 

vereist.  

Deze geschiedenis dient als een van de meest  ingrijpende gebeurtenissen in Blochs 

leven te worden beschouwd. Toen Dreyfus in hechtenis werd genomen, was hij een kind, een 

jongeman toen die eerherstel  kreeg.  Belangrijk was met  name dat  zijn vertrouwen in het 

vaderland, dat toch wel enigszins onder druk had gestaan, door de afloop van het proces een 

volledig herstel  te  zien gaf:  ondanks alle  beproevingen die  zijn patriottisme had moeten 

doorstaan, was en bleef  Marc Bloch een ware “homme de patrie”.13 In zijn optiek had de 

maatschappij er blijk van gegeven joden als volwaardige staatsburgers te (willen) accepteren; 

dit vervulde hem met trots. En het heeft er alle schijn van dat veel van Blochs leeftijdgenoten 

evengoed door het  voorval gevormd werden:  “(...)  he felt  that  he was  a  member of  the 

‘Dreyfusard’ generation, the French intellectuals marked by the debate that revolved around 

that prolonged scandal, the political upheaval it provoked, and the triumph of liberalism that 

ended it. Those born only a few years after Bloch were less loyal to the Third Republic and 

less liberal.”14

Marc  Bloch,  die  in  hetzelfde  jaar  geboren  was  als  “het  moderne  Franse 

antisemitisme”15,  koesterde  vanzelfsprekend  veel  bewondering  voor  mensen  als  Bernard 

Lazare (Une erreur judiciaire: la vérité sur l’affaire Dreyfus) en Emile Zola (‘J’accuse’), die niet de 

andere kant op hadden gekeken toen dit wellicht heel verleidelijk leek. De rol van Blochs 

eigen familie in de affaire was heel wat bescheidener geweest, maar het lijdt geen twijfel dat 

de in het nauw gedreven, ten onrechte beschuldigde officier haar sympathie had gehad. Zij 

droeg de Derde Republiek en alles waar deze voor stond tenminste een warm hart toe en 

meende dat men te allen tijde in de bres diende te springen voor Vrijheid, Gerechtigheid en 

Tolerantie. Al hadden zij zich misschien wat meer moeten laten gelden, zich minder afzijdig 

moeten houden dan zij deden, het gaat te ver om (evenals Bryce en Mary Lyon) te zeggen dat 

Blochs verwanten zich in het geheel niet in de vele godsdienstige en politieke twisten mengden 

die  in de  decennia  rond 1900  werden uitgevochten.16 Marcs  vader  was  bijvoorbeeld  een 
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hartstochtelijk  aanhanger  van  Dreyfus  en  vormde,  tezamen  met  Lucien  Herr,  Gustave 

Lanson,  Gabriel  Monod  en  enkele  anderen,  een  clubje  dat  het  aan  de  (tot  op  het  bot 

verdeelde) ENS steevast voor de man opnam.17

Net als de socioloog Emile Durkheim en de filosoof Henri Bergson groeide Gustave 

Bloch uit tot een van de vele academische zwaargewichten die de joodse intelligentsia in deze 

jaren rijk was. Befaamde instellingen als de Ecole Normale Supérieure en de Sorbonne (de 

Parijse universiteit) waren het podium waarop hij zijn kunsten vertoonde, zodat hij eigenlijk 

nooit om aandacht of gezag verlegen zat. Mede hierom lag het voor de hand dat zijn twee 

kinderen, Louis en Marc, een zeer goede opleiding zouden krijgen: hij wist deuren te openen 

die voor anderen ongetwijfeld gesloten waren gebleven. Vooral Marc, die - in tegenstelling 

tot zijn broer, die een heel andere kant op ging en uiteindelijk arts werd - in de voetsporen 

van zijn vader scheen te willen treden, profiteerde van het feit dat deze furore had gemaakt 

als geschiedkundige: de naam ‘Bloch’ deed een belletje rinkelen en maakte nieuwsgierig. Op 

het  moment  dat  deze  fils  d’archevêque  de  universitaire  wereld  binnenging,  was  hij  voor 

sommigen al lang geen onbekende meer. Marc Bloch werd waarlijk, zoals de reeds genoemde 

Eugen Weber het zo plastisch verwoordt, “geboren met een academische zilveren lepel in zijn 

mond”.18

Niet dat Bloch per se de hulp van anderen nodig had om tot grote hoogten te kunnen 

stijgen: zonder het buitengewone talent en de enorme werklust waarmee de “zoon van de 

aartsbisschop” begiftigd was,  zou een mooie,  imponerende loopbaan onverbiddelijk ijdele 

hoop zijn gebleken. In feite werd hem veel minder in de schoot geworpen dan men op basis 

van het voorgaande vermoeden zou: het lijkt erop dat de wendingen die zijn carrière nam, 

eerst en vooral het gevolg waren van prestaties die híj, en niet Gustave, geleverd had. Marc 

Bloch  begon  met  een  voorsprong,  zoveel  is  zeker,  maar  het  was  aan  hem  om  de 

hooggespannen verwachtingen waar te maken. Met vlag en wimpel slaagde hij daarin - keer 

op keer. Zo behoorde Bloch als adolescent, studerend aan Louis-le-Grand, een elitair lyceum, 

altijd tot de besten van zijn jaar. Hij maakte er indruk met zijn talenkennis en zijn inzicht in 

biologische en historische processen. In 1903, drie jaar na aankomst, nam hij als een van zijn 

meest veelbelovende leerlingen afscheid van het instituut. Mocht er twijfel hebben bestaan 
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over zijn kwaliteiten, dan had Bloch deze hoogstpersoonlijk weggenomen. Voor ingewijden 

stond al gauw vast dat het wel heel raar moest lopen, wilde de jongen op een dag níét de 

banken van een vermaarde instelling als de ENS bezetten.  Op 1 november 1904 was het 

zover.

Aan  de  Ecole  Normale,  gevestigd  aan  de  rue  d’Ulm  in  Parijs,  werd  de 

maatschappelijke  fine  fleur  van  de  toekomst  opgeleid.  Menig  alumnus  belandde  in  de 

diplomatie  of  de  journalistiek,  terwijl  juristen,  onderwijzers  en  politici  die  deze  school 

bezocht hadden, evenmin dun gezaaid waren. Naar verluidt heerste er een bijzondere sfeer, 

die amper te lijden had onder de samenvoeging met de Sorbonne, die in 1904 een feit werd. 

Professoren  stonden  voortaan  op  de  loonlijst  van  de  Universiteit  van  Parijs,  normaliens  

volgden dezelfde vakken als andere studenten, maar het zou nog enige tijd duren alvorens 

alle neuzen dezelfde kant op stonden. Voorlopig bleef het bij  organisatorische integratie: van 

een mentale  eenwording was vooralsnog geen sprake, áls het daar al ooit van kwam.19 Marc 

Bloch hield zich aan de ENS bovenal met geschiedenis en geografie bezig. Hij kwam er in 

contact met Christian Pfister, een bekende mediëvist, die - zoals we zullen zien - een grote 

invloed zou uitoefenen op het verloop van zijn wetenschappelijke carrière. Het bleef kennelijk 

niet onopgemerkt dat Bloch ook hier, aan de rue d’Ulm, bij voortduring uitblonk.

In 1908 vertrok Bloch naar Duitsland en deelde daar in de historische kennis die men 

aan de universiteiten te Berlijn en Leipzig verworven had. Een jaar later keerde hij terug naar 

Frankrijk en werd toegelaten tot de Fondation Thiers, waar hij tussen 1909 en 1912 voor zijn 

proefschrift onderzoek verrichtte naar het verdwijnen van het fenomeen ‘lijfeigenschap’ in het 

Ile-de-France in de twaalfde en dertiende eeuw. Omdat de stichting uitermate selectief te werk 

ging - het aantal studenten dat jaarlijks werd aangenomen, was doorgaans op één hand te 

tellen  -  kostte  het  Bloch heel  wat  moeite  binnen te  komen.  De  eerste  keer  dat  het  zich 

kandidaat had gesteld, direct na het verlaten van de Ecole Normale, had het zondagskind 

zich  zelfs  een  afwijzing  moeten  laten  welgevallen!  Een  tweede  ‘nee’  bleef  hem  echter 

bespaard. De Fondation Thiers moet voor Marc Bloch en andere jonge wetenschappers met 

een forse dosis ambitie als een warm bad hebben aangevoeld: uit alles bleek dat de voortgang 

van hun intellectuele speurtocht er de hoogste prioriteit had. Kost en inwoning, toegang tot 
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de beste faciliteiten die Parijs te bieden had - er was niks waar men niet aan had gedacht. 

Financiële  zorgen waren de onderzoekers vreemd: de hoofdbrekens waarmee zij  te  maken 

kregen,  hielden gewoonlijk  verband met  hun werk en niet  met  de omgeving waarin dat 

gedaan werd. Bloch was in dit opzicht geen uitzondering.20

Zijn eerste boek, dat de titel  L’Ile-de-France: les pays autour de Paris  meekreeg, schreef 

Bloch op jeugdige leeftijd. Het verscheen in 1913, toen de hoofdstad en de drukte al lang en 

breed waren ingeruild voor een kalmer bestaan in het Zuid-Franse Montpellier. De auteur 

was er docent aan het lyceum en had het er,  hoewel familie en vrienden in Parijs  waren 

achtergebleven en vrije  tijd  spaarzaam was,  best  naar zijn zin.  Toch was het  nimmer de 

bedoeling dat hij tot in lengte van dagen in dit levendige stadje zou blijven: van meet af aan 

was  duidelijk dat  Montpellier  -  of  Amiens,  waar  hij  tot  aan de  Eerste  Wereldoorlog  als 

geschiedenisleraar werkte - louter voor een tussenstation werd gehouden. Bloch verzoende 

zich gewoon met een situatie waar hij als individu niets aan veranderen kon. De ervaring 

leerde  namelijk  dat  het  voor  de  academicus  vrijwel  onmogelijk  was  om  meteen  na  de 

diploma-uitreiking aan de universiteit aan de slag te gaan. Blijkbaar telde de ladder een aantal 

sporten dat niet kon worden overgeslagen, en werd niet alleen in het oude Rome, maar ook 

in het twintigste-eeuwse Frankrijk door bepaalde kringen veel waarde gehecht aan een cursus  

honorum.21 Zelfs het Collège de France, de Sorbonne en de Ecole Normale Supérieure hadden 

werknemers die ooit, in een meer of minder grijs verleden, als onderwijzer begonnen waren. 

Met andere woorden, de keuze van Marc Bloch om voor de klas te gaan staan was geenszins 

ongebruikelijk en sloot een wetenschappelijke loopbaan zeker niet bij voorbaat uit. Sterker 

nog,  het  was al  vaker bewezen dat  de weg der geleidelijkheid ook naar de absolute top 

voerde.

           Maar opeens was het oorlog en was niets meer zeker. Over Blochs lotgevallen is al 

voldoende gezegd, maar wat nog niet ter sprake is gekomen, is dat hij in deze periode een 

dagboek bijhield waarin hij zijn ervaringen nauwkeurig vastlegde. Schrijven deed Marc Bloch 

dus ook in de loopgraven, hetgeen opmerkingen in de trant van “il donnait l’impression de 

travailler  tout  le  temps”  en  “[h]e  was  never  without  a  work  in  progress”22 nog 

geloofwaardiger maakt. In zekere zin is het geschrift, dat pas in 1969 als Souvenirs de guerre,  
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1914-1915 op de markt kwam, een lofzang op de moed en vastberadenheid van ‘de gewone 

man’,  met  wie  Bloch  nooit  eerder  zo  intensief  had  samengewerkt.  Veel  van  zijn  latere 

interesses  zijn  dan ook  rechtstreeks  te  herleiden tot  indrukken die  hij  aan het  front  had 

opgedaan.  “Before  1914  he seemed little  interested  in the  kind of  history he wrote  and 

promoted  after  the  war”,  heet  het  in  een  artikel  uit  het  midden van de  jaren  tachtig.23 

Tegelijkertijd is Bloch in zijn Souvenirs de guerre zeer kritisch over het officierenkorps en werkt 

hij zijn negatieve ideeën over militaire leiders, die tijdens de Dreyfus-affaire vorm hadden 

gekregen, verder uit.

        Gelukkig voor hem (en anderen in een vergelijkbare situatie) toonde ‘de politiek’ zich 

niet ongevoelig voor het lot van promoverende oorlogsveteranen: zij reikte deze mensen de 

hand  door  de  eisen  die  normaliter  aan  promovendi  gesteld  werden,  aanzienlijk  te 

versoepelen. Het was alsof zij wilde zeggen dat het offer dat zij gebracht hadden, haar niet 

ontgaan was en hooglijk gewaardeerd werd. Wie kon immers ontkennen dat deze groep haar 

eigen plannen in de ijskast had moeten zetten en met een fikse vertraging aan het werkende 

leven zou beginnen als alles bij  het oude bleef? Aan de regel dat voor een promotie twee 

opstellen,  een  thèse principale  en een  thèse complémentaire,  dienden te  worden vervaardigd, 

werd weliswaar niet getornd, maar het is zeer de vraag of  het  door Bloch gebodene een 

vooroorlogse examencommissie tevreden had kunnen stellen. Zo had Rois et serfs: un chapitre  

d’histoire  capétienne  (1920)  weinig weg  van het  lijvige boekwerk dat  gewoonlijk  voor een 

dissertatie  doorging.  (Dat  de  verhandeling  een  veel  traditioneler  karakter  had  dan 

aanvankelijk de bedoeling was,  zullen,  behalve de schrijver zelf,  maar weinigen betreurd 

hebben.)  Het  was  echter  vooral  zijn  thèse  secondaire  waarmee  de  gewezen  militair 

vermoedelijk niet zou zijn weggekomen als de omstandigheden anders waren geweest: ‘Les 

formes de la rupture de l’hommage dans l’ancien droit féodal’ was geen nieuw werk, maar 

een artikel dat acht jaar oud was en iedereen al had kunnen lezen.24

    Blochs dagen als ‘leerjongen’ waren nu ten einde. De noodzakelijke voorbereidingen 

waren getroffen,  het  fundament was gelegd:  het  werd tijd om te  gaan oogsten.25 Sinds 1 

oktober 1919 werkte Marc Bloch als chargé de cours (lector) in de middeleeuwse geschiedenis 

aan de Universiteit van Straatsburg, met dank aan een oude bekende: Christian Pfister. Die 
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had de  ENS  vaarwel  gezegd  en  in  de  hoedanigheid  van  (waarnemend)  decaan  van de 

Straatsburgse  letterenfaculteit  een  goed  woordje  gedaan  voor  zijn  vroegere  pupil.26  In 

navolging  van  zijn  vader  deed  Bloch  zich  kennen als  een  veeleisende  leraar;  studenten 

klaagden over (te) hoge verwachtingen en afstandelijkheid. Bovendien stond de historicus, als 

we  zijn  zoon  Etienne  mogen  geloven,  ook  thuis  allerminst  bekend  als  een  innemende, 

meegaande man.  Op 19 juli 1919 was hij  getrouwd met  Simonne Vidal,  dochter van een 

welgestelde ingenieur.27 Zij  schonk hem financiële zekerheid én zes kinderen: Alice (1920), 

Etienne (1921), Louis (1923), Daniel (1926), Jean-Paul (1929) en Suzanne (1930). De band die 

zij met hun vader hadden, was verre van volmaakt. In ‘Marc Bloch: souvenirs et réflexions 

d’un fils sur son père’ schetst Etienne het beeld van iemand die aldoor op orde en discipline 

hamert en nauwelijks oog heeft voor de emotionele behoeften van zijn kroost. In huize Bloch 

was de pater familias van weleer ogenschijnlijk in ere hersteld. Etienne erkent dat zijn relaas de 

toets der kritiek wellicht niet helemaal kan doorstaan (“Je ne me souviens presque pas de 

mon  enfance  et  de  ma  jeunesse.  [...]  Je  suis  donc  un  mauvais  témoin”28),  maar  het  is 

aannemelijk  dat  zijn  herinneringen in grote  lijnen overeenkomen met  die  van de  andere 

kinderen.29

 Ernst, plichtsbesef en werklust liepen als een rode draad door Blochs leven en Etienne 

was  niet  de  enige  die  het  zag.  Tastbaar  bewijs  was  (en  is)  er  dan  ook  in  overvloed. 

Ongeduldig, alsof hij voorvoelde dat anderen meer tijd gegund was, reeg Bloch de essays, 

boekbesprekingen en monografieën aaneen. Hij bouwde aan een  oeuvre, naarstig en met een 

niet-aflatend enthousiasme. Een toonbeeld van de veelschrijver was Marc Bloch evenwel niet. 

Integendeel: de oppervlakkigheid waar de eerste zich zo dikwijls aan bezondigt, en die terug 

te voeren is op het hoge tempo waarin hij werkt, ontbreekt geheel in de stukken waarmee 

Bloch op de proppen kwam. “Were it not for its quality, the quantity of his output would not 

be  important”,  is  Webers  terechte  constatering.  “But  given the  quality”,  gaat  hij  verder, 

“quantity becomes highly relevant (...).”30 Samen met zijn overige verdiensten, die in een later 

stadium  behandeld  zullen  worden,  is  het  deze  ongewone  combinatie,  dit  zeldzame 

samengaan van productiviteit en hoogwaardigheid, die Blochs vooraanstaande plaats in het 

pantheon van eminente historici rechtvaardigt.31
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Marc Bloch had een brede belangstelling en bruiste van de ideeën. Het ene project was 

nog niet voltooid of het andere diende zich alweer aan. Neem Les rois thaumaturges: étude sur  

le caractère surnaturel attribué à la puissance royale,  particulièrement en France et en Angleterre 

(1924).32 Dit vertoog had een lange ‘incubatieperiode’ gekend: zoals gezegd sprak Bloch al 

tijdens het schrijven van  Rois et  serfs  over zijn wens de installatie van Franse koningen in 

detail  te  analyseren.33 Kenners  van  Blochs  werk  -  zij  zijn  met  velen  -  zullen  misschien 

tegenwerpen  dat  Les  rois  thaumaturges  een  heel  ander  onderwerp  heeft;  dat  aan  die 

plechtigheid maar weinig woorden worden besteed; dat in ce gros enfant boven alles gekeken 

wordt naar (het geloof in) de geneeskrachtige gaven van Engelse en Franse vorsten tussen 

1000 en 1900. En zij hebben gelijk: het ís geen boek over de ceremonie in Reims. Waar het om 

gaat, is dat Bloch doorlopend plannen aan het maken was. Hij behield zich het recht voor 

deze bij  te stellen of te verwerpen en soms gingen er jaren overheen eer zij  verwezenlijkt 

werden. Doordat zijn dynamische geest  zich niet zomaar in toom liet  houden, had hij de 

neiging te  veel hooi  op  zijn vork te  nemen en toezeggingen te  doen die niet  altijd  even 

realistisch  waren.  Het  gevolg  was  dat  ‘de  gefrustreerde  opdrachtgever’  voor  Bloch  een 

bekende verschijning werd. 

Met name Henri Berr had het een en ander met hem te stellen. Als initiator van een 

(historische)  reeks  over  ‘L’évolution  de  l’humanité’  had  hij  Bloch  bereid  gevonden 

verschillende delen op zich te nemen. Daarvan zag een aantal nooit het licht. Het manuscript 

van La société féodale,  Blochs  opus magnum, kwam wél op Berrs bureau terecht, maar pas in 

1938, veel later dan Berr gepland had.34 Bloch, op zijn beurt, besefte maar al te goed dat hij de 

arme man zo nu en dan tot wanhoop dreef, getuige een brief die hij in september 1930 naar 

Henri Pirenne, de beroemde Belgische historicus, stuurde. “Je devrais me mettre activement à 

mes livres pour la Collection Berr”, schrijft hij schuldbewust. Het leek het ideale moment om 

de daad bij het woord te voegen:  Les caractères originaux de l’histoire rurale française,  Blochs 

eerste grote werk sinds Les rois thaumaturges, was net af. Helaas voor Berr liep het allemaal 

anders en kwamen hij en zijn serie ook nu niet op de eerste plaats.  Over het waarom liet 

Bloch geen misverstand bestaan: “(...) je suis très pris pour l’instant (...) par tout le travail que 

nous donnent les  Annales.”35 Het  vele uitstellen in de jaren dertig  is  hiermee grotendeels 
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verklaard. Dit ene drukke “ogenblik” werd namelijk gevolgd door talrijke andere en vrijwel 

altijd  was  het  tijdschrift,  de  Annales  d’Histoire  Economique  et  Sociale,  daarvoor 

verantwoordelijk.

De Annales werd geboren uit onvrede en was een initiatief van Marc Bloch en Lucien 

Febvre, een collega aan de Straatsburgse universiteit. (Vandaar het woord ‘nous’ in het citaat 

hierboven.)  Zij  onderhielden  een  hechte  professionele  en  vriendschappelijke  relatie;  dat 

Febvre,  hoogleraar  in de  vroegmoderne  geschiedenis,  acht  jaar  ouder was,  vormde geen 

beletsel. Allebei stamden ze uit een academisch milieu en zowel Bloch als Febvre was ooit 

normalien geweest.36 Dat schiep een band. Maar de twee vonden elkaar vooral in hun pleidooi 

voor een nieuwe geschiedbeoefening. Zij stoorden zich aan de gang van zaken in het Franse 

hoger  onderwijs,  waarin  studenten  bijna  uitsluitend  politieke  geschiedenis  werd 

voorgeschoteld:  ontwikkelingen  in  het  verleden  waren  veel  complexer  dan  deze  deed 

voorkomen, zo oordeelden zij. Naar hun mening konden wetenschappers die zich alleen op 

staatshoofden en veldslagen richtten, de historische realiteit nooit écht doorgronden. Met een 

nieuw periodiek, dat andersoortige problemen aan de orde stelde, hoopten Febvre en Bloch 

een inhaalslag te kunnen maken. In januari 1929 verscheen het eerste nummer van de Annales  

d’Histoire Economique et Sociale.37

De  directeuren  kenden  elkaar  toen  zo’n  27  jaar.  De  eerste  ontmoeting  had 

plaatsgevonden in 1902, bij Bloch thuis, maar daarna was het op de lijn Bloch-Febvre stiller 

dan stil gebleven. Per slot van rekening bevonden zij zich in verschillende levensfasen: Bloch 

was nog een tiener toen Febvre bij zijn vader over de vloer kwam. Pas na de oorlog kruisten 

hun paden elkaar weer.38 Het toeval wilde dat zij in Straatsburg in dezelfde buurt woonden en 

zelfs belendende werkkamers kregen toegewezen.39 Regelmatig contact,  onontbeerlijk voor 

een innige samenwerking, was hiermee gegarandeerd. Als zij op reis waren - en dat kwam 

nogal eens voor - correspondeerden ze. Dit was echter geen absolute voorwaarde: Febvre en 

Bloch schreven elkaar eigenlijk altijd en overal.40 Hun epistels,  in het bijzonder die uit de 

periode  1928-1933,  verraden  (diep)  wederzijds  respect  en  een  krachtige,  gepassioneerde 

vriendschap. Vrijwel  zonder uitzondering openen ze met  “Mon cher ami”,  terwijl  ook de 
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afsluitende woorden (“Tout amicalement”, “Bien affectueusement”) zelden aan duidelijkheid 

te wensen overlaten. 

Dat neemt niet weg dat de correspondenten af en toe flink botsten. Niet voor niets 

heeft  Fernand Braudel  hen  ooit  “frères-ennemis”  genoemd.41 Bloch  en  Febvre  waren  nu 

eenmaal twee totaal verschillende persoonlijkheden, spanningen een integraal onderdeel van 

hun verhouding. Meer dan Bloch, de nuchtere intellectueel, wars van afleiding, trad Febvre 

naar voren als ondernemer en ‘politicus’. Híj was de man van de  Encyclopédie Française en 

degene die in de onderhandelingen met potentiële uitgevers van de Annales (Alcan, Armand 

Colin) een hoofdrol voor zich opeiste.  Hij  hield van het  gesprek, van het debat.   In hem 

school  een rebel:  tot  op  hoge  leeftijd  zocht  (en  vond)  hij  de  confrontatie.  Vernietigende 

kritieken waren zijn handelsmerk; op tact kon hij zich niet laten voorstaan.42 Marc Bloch had 

een heel andere aard. Die was niet zo direct, minder emotioneel ook. Dat blijkt niet zozeer uit 

zijn recensies – Bloch nam eveneens geen blad voor de mond - of zijn brieven aan Febvre als 

wel  uit  de  correspondentie  met  de  auteur van de  (vijfdelige)  Histoire  de  Belgique,  Henri 

Pirenne.43

Alleen  al  de  aanspreekvormen  zeggen  veel.  Afgezien  van  die  ene  keer  in  1921  - 

“Monsieur” is de aanhef op 29 april van dat jaar - en zijn schrijven van 1 april 1932 (“Mon 

cher maître”)  kiest  Bloch steeds  voor dezelfde  formule,  “Monsieur  et cher  maître”44,  zijn 

ontzag voor de Gentse professor daarmee niet onder stoelen of banken stekend. Formeel en 

sober:  Blochs  epistels  in  een  notendop.  Lucien  Febvre  houdt  zich  in  zijn  (schriftelijke) 

contacten met Pirenne minder op de vlakte. Hij is veelal lang van stof en zijn (meer dan 50) 

brieven  zitten  vol  leven,  iets  waaraan  het  de  34  van  zijn  kameraad  weleens  ontbreekt. 

Mettertijd verandert Pirenne van “Monsieur et  cher maître” in “Mon cher maître et  ami”. 

Eenmaal wordt  hij  zelfs  aangesproken met  “Cher Collègue et  ami”.  Dat  is  in april  1935. 

Febvre bevindt zich dan al in Parijs,  waar hij  emplooi  heeft  gevonden aan het  roemrijke 

Collège de France. De vraag is of het een samenhangt met het ander, of zijn nieuwe positie 

hem ertoe  gebracht heeft  alle schroom van zich af  te  werpen.  Helder is in elk geval dat 

Febvre,  die toch al niet  het  bedeesde van Bloch heeft,  zijn ‘onderdanigheid’ op den duur 
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grotendeels  laat  varen: ook met  zijn “leermeester”  wil hij  op voet  van gelijkheid kunnen 

omgaan.

Net als het gros van hun Straatsburgse collegae droomden Febvre en Bloch van Parijs. 

De stad belichaamde succes en macht; als een soort onbereikbare geliefde spookte zij rond in 

de gedachten van menig geleerde in de provincie. Voor de meesten werd dit toekomstbeeld 

nooit werkelijkheid en bleek een aanstelling aan de eeuwenoude Sorbonne of het Collège de 

France inderdaad te hoog gegrepen. Maar sommigen hadden meer geluk. In de twintiger en 

dertiger jaren moest de universiteit in Straatsburg bijvoorbeeld met lede ogen aanzien hoe de 

ene na de andere gerespecteerde hoogleraar zijn heil in de hoofdstad besloot te zoeken; vaak 

slaagden zij in hun opzet. Hun vertrek had natuurlijk te maken met de gespannen politieke 

situatie in de aan Duitsland grenzende Elzas, met doorgevoerde bezuinigingen en het kleine 

aantal studenten. Minstens zo relevant echter was het enorme aanzien dat professoren aan de 

Parijse instellingen voor hoger onderwijs genoten. Dit was een zeer aanlokkelijk vooruitzicht, 

ook voor Bloch en Febvre. Met name het Collège de France, waar onderzoek en niet onderwijs  

centraal stond, sprak tot de verbeelding. Wie daar een leerstoel wist te bemachtigen, diende 

rekening te houden met afgunst.

Lucien Febvre,  die in ‘33 de overstap maakte,  ondervond dit aan den lijve.  Bij  zijn 

kompaan was van jaloezie evenwel weinig te merken: Bloch gunde hem het allerbeste. Hij 

was vastbesloten voorrang te verlenen aan Febvre, die de vijftig al gepasseerd was toen hij in 

1929  serieus werk begon te  maken van zijn  kandidatuur.  Om diens  kansen te  vergroten 

staakte Bloch zijn eigen campagne nog voordat deze goed en wel op gang was gekomen.45 

Maar hoe altruïstisch ook, waarschijnlijk hoopte hij dat dit gebaar hem later, als hij zich zelf 

vol overgave in de race stortte, de steun van Febvre zou opleveren. Als dat zo was, werd hij 

danig teleurgesteld: tot tweemaal toe - in ‘35 en ‘36 - ging een post aan het Collège aan zijn 

neus voorbij en beide keren had Febvre het laten afweten. Eerst had die zijn nek uitgestoken 

voor Henri Wallon, psycholoog en vriend, vervolgens voor een ándere historicus, Edouard 

Dolléans.

Het blijft een eigenaardig verhaal, zelfs nu we zeventig jaar verder zijn en verscheidene 

geschiedkundigen het al verteld hebben. Nog opmerkelijker wordt het wanneer men de brief 
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leest  die  Pirenne  in  april  of  mei  1935  moet  hebben  ontvangen:  in  niet  mis  te  verstane 

bewoordingen (“Je ne suis pas fier du très vilain travail que le Collège de France a fait en 

préférant ce compilateur consciencieux et facile qu’est Albert Grenier à l’historien qu’est Marc 

Bloch”) doet Febvre zijn beklag over de beslissing die het Collège genomen heeft.46 Waarom 

bewoog hij dan niet hemel en aarde om Bloch verkozen te krijgen? Waarom schoot hij hem de 

tweede keer niet te hulp, wetende dat een ware onderzoeker verslagen kon worden door een 

“plichtsgetrouwe, gedienstige compilator”, dat kwaliteit geen garantie was voor succes? Het 

antwoord komt van Marleen Wessel: volgens haar werd Febvres handelwijze ingegeven door 

“een hoge mate van ambivalentie tegenover Bloch”.47 Deze innerlijke strijd zorgde voor meer 

realiteitszin, maakte hem ontvankelijker voor de negatieve geluiden die hem herhaaldelijk 

bereikten als  hij  in zijn nabije  omgeving informeerde naar Blochs mogelijkheden.  Febvre 

begon  in  te  zien  dat  het  traditionele  instituut  niet  zat  te  wachten  op  iemand  die  zijn 

vakgebied omschreef als “de comparatieve geschiedenis van Europese samenlevingen”; hem 

werd spoedig duidelijk dat een eigenzinnige jood als Bloch in een tijd van beperkte middelen 

en een groeiend antisemitisme nimmer eerste keus zou zijn.48 Was er geen sprake geweest van 

gemengde gevoelens,  had hij  niets  dan sympathie  gehad voor zijn compagnon,  dan zou 

Febvre de tekenen wellicht over het hoofd hebben gezien. Of hij had ze genegeerd. Welnu, de 

werkelijkheid was anders. Febvre concludeerde dat het geen zin had Bloch voor te dragen en 

deed dit dan ook niet.

Desondanks scheidden hun wegen zich pas jaren later, met de dood van Bloch op 16 

juni  1944:  hun  tegengestelde  karakters  en  de  (daarmee  verbonden)  “hoge  mate  van 

ambivalentie tegenover Bloch” die Febvre meermalen aan de dag legde, resulteerden nooit in 

een breuk. Maar veel scheelde het niet. In april 1941, tien maanden na Hitlers triomfantelijke 

intocht in Parijs49,  drong Febvre er bij  Bloch op aan de  Annales volledig aan hem over te 

dragen: hij vreesde dat het voortbestaan van het tijdschrift met een ‘niet-Ariër’ aan het roer 

ernstig bedreigd werd. (In ‘39 was er een eind gekomen aan de samenwerking met Armand 

Colin, de uitgever. Het tweetal had zich over zijn geesteskind50 ontfermd en het blad in eigen 

beheer overgenomen.51) Bloch was verbolgen en voelde zich door Febvre in de steek gelaten. 

Zwichten  voor  het  agressieve  beleid  van de  bezetter,  daar  kwam  diens  verzoek  in  zijn 
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beleving op neer. En buigen voor onrecht was wel het laatste waar hij, strijdvaardig als altijd, 

aan dacht. Daarom weigerde hij aanvankelijk mee te werken; toen hij ten langen leste toch 

toegaf,  was dat met pijn in het hart. Achteraf toonde Bloch zich echter verheugd over hoe 

alles was uitgepakt. “Deel II van de Mélanges ontvangen, dat werkelijk zeer goed is”, liet hij 

Febvre op 20 oktober 1941 (per brief)  weten. En: “Ik ben er nu gelukkig mee dat we [sic] 

ermee zijn doorgegaan. Ik hoop dat u ermee kunt blijven doorgaan.”52 Verzet manifesteerde 

zich op allerhande manieren, leek Bloch plots te beseffen: naast het ondertekenen van petities, 

zoals hij en Febvre in ‘34 en ‘38 gedaan hadden, en het opblazen van bruggen of spoorlijnen 

(om maar eens iets te noemen) kon ook het blijven publiceren van een (historisch) periodiek 

eronder vallen. Bovendien was het signaal dat  hiermee werd afgegeven, niet per definitie 

minder krachtig.53

Niettemin  stond  Bloch,  als  rechtgeaarde  patriot,  een  directere  aanpak  van  het 

probleem  voor.  In  1943,  maar  beslist  niet  eerder,  sloot  hij  zich  aan  bij  de  Zuid-Franse 

bevrijdingsbeweging.54 Hij opereerde vanuit Lyon, zijn geboorteplaats én brandpunt van de 

Franse  weerstand,  waar  hij  een  eigen  tijdschrift  -  La  Revue  Libre  -  oprichtte  en  voor 

clandestiene bladen als  Le Franc-Tireur  en  Les Cahiers Politiques  schreef. Toegegeven, Bloch, 

hoewel geen redacteur meer, werkte tevens voor de Mélanges d’Histoire Sociale, het vervolg op 

de Annales d’Histoire Sociale; onder het pseudoniem ‘Fougères’ leverde hij enkele belangrijke 

artikelen. Maar het was de verzetsman die het in de laatste fase van zijn leven won van de 

historicus.55 Schuldgevoel speelde daarbij een niet te onderschatten rol. Bloch vond namelijk 

dat hij – maar hij niet alleen - te weinig gedaan had om het dreigende gevaar af te wenden:

J’appartiens à une génération qui a mauvaise conscience. (...) Comme nous n’étions pas prophètes, 

nous n’avions pas deviné le nazisme. Mais nous prévoyions bien que, sous une forme dont nous 

nous avouions incapables de dessiner, avec précision,  les contours, le sursaut allemand viendrait, 

un  jour,  alimenté  par  les  rancunes,  dont  nos  folies  multipliaient  la  semence,  et  que  son 

déclenchement serait terrible. (...) Et pourtant, paresseusement, lâchement, nous avons laissé faire. 

(...) Nous avons préféré nous confiner dans la craintive quiétude de nos ateliers. Puissent nos cadets 

nous pardonner le sang qui est sur nos mains!56
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Bloch  doet  zijn  bekentenis  in  L’étrange  défaite,  een  van de  twee  boeken die  hij  in 

oorlogstijd produceerde (het andere was Apologie pour l’histoire ou métier d’historien57). De titel 

verwijst naar een paar dramatische weken in het voorjaar van 1940, waarin Duitse troepen de 

Franse natie zonder al te veel inspanning op de knieën kregen.58 In de tekst blijft  niemand 

buiten schot: leraren niet, het journaille niet, politici niet, Blochs superieuren niet en dus ook 

de auteur zelf  niet.  Elk segment van de samenleving kon, nee,  móést zich deze “vreemde 

nederlaag” aanrekenen. De Derde Republiek was niet meer:  Militärbefehlshaber  hadden het 

weldra voor het zeggen in Noord- en Oost-Frankrijk, terwijl Pétain c.s. vanuit Vichy de lakens 

uitdeelden in het zuiden en westen. “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” was een holle frase 

geworden.

           En het was allemaal zo aarzelend begonnen. Frankrijk en Groot-Brittannië hadden 

Duitsland weliswaar al op 3 september 1939 de oorlog verklaard, maar anders dan aan het 

oostfront wachtte men in West-Europa geruime tijd vooral af. Om de situatie te kenschetsen 

spraken waarnemers tot  10 mei 1940, de dag van de Duitse inval in België,  Nederland en 

Luxemburg, bij herhaling van een “Sitzkrieg” of “la drôle de guerre”.59 Door het nietsdoen 

werden de manschappen steeds ongeduriger (drankmisbruik en plunderingen waren geen 

zeldzaamheid60)  en ten slotte  leek slechts  één ding,  een echt  treffen,  uitkomst  te  kunnen 

bieden.  Langzaam maar zeker raakte ook Blochs geduld op.  Ga maar na:  eind augustus, 

daags na de totstandkoming van het niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, 

was hij opgeroepen.61 In Fougères, een gehucht in de Creuse waar z’n vrouw en hij in 1930 

een vakantiehuis hadden gekocht, en Parijs, reeds een aantal jaar zijn ‘standplaats’, had men 

hem sindsdien nog maar zelden gesignaleerd.62

 Ja,  Bloch was Febvre achternagegaan: vanaf ‘36 stond zíjn “atelier” eveneens in de 

hoofdstad.63 (Aan de Sorbonne was hij de opvolger van economisch historicus Henri Hauser.) 

Eindelijk  was  hij  waar  hij  zijn  wilde,  in  het  centrum van het  Franse  intellectuele  leven; 

weggespoeld,  ten dele althans, was de bittere  nasmaak die hij  had overgehouden aan de 

vergeefse pogingen zichzelf  het  Collège de France binnen te  loodsen.  In Parijs  bewoonde 

Bloch een luxueus appartement; hij was zeer te spreken over het gevarieerde culturele aanbod 

en werkte hard. Norman Cantor memoreert dat Bloch, vanwege de “inefficiëntie” die hij er 
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aantrof,  immer met fikse tegenzin de Bibliothèque Nationale (de grootste  boekerij  van de 

stad) betrad, maar hoe vaak kwam hij daar? Eens in de week misschien, een paar keer per 

maand?  Of  lag  de  frequentie  nog  lager?64 Hoe  het  ook  zij,  deze  bezoekjes  kunnen zijn 

welbehagen niet wezenlijk hebben aangetast. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en 

het kortstondige verweer van de Franse krijgsmacht daarentegen...

De  Duitse  militaire  regering was  autoritair  en  rechts;  hetzelfde  gold  voor  ‘Vichy’. 

Vandaar dat er niet alleen in het noorden en oosten, maar ook in de rest van Frankrijk wetten 

werden afgekondigd die joodse participatie in het alledaagse leven tot een minimum moesten 

beperken. Menigeen keerde het vaderland de rug toe. Marc Bloch niet. Hij overwóóg het wel, 

zeker toen de New School for Social Research in New York hem in de herfst van 1940 een 

aanbieding deed.  Sterker,  hij  aanvaardde deze onmiddellijk.  Edoch: zou hij daadwerkelijk 

gegaan zijn? Dat wil zeggen: was Bloch, een kind van de Franse grond, tot  een vertrek te 

bewegen geweest  als de ambtelijke molens geen roet  in het  eten hadden gegooid en zijn 

moeder, Alice, Etienne en Louis het benodigde visum wel gekregen hadden?65 Ik waag het te 

betwijfelen.

Het  Statut  des  Juifs,  dat  onder  meer  voorzag  in  een  rappe  beëindiging  van  het 

dienstverband  van  joodse  academici66,  werd  op  3  oktober  (1940)  uitgevaardigd;  enkele 

maanden nadien, op 5 januari, werden tien hoogleraren ervan vrijgesteld. Bloch was een van 

hen. Le prof binoclard werkte op dat moment in het dicht bij Vichy gelegen Clermont-Ferrand, 

waar de Straatsburgse universiteit,  door de hachelijke situatie in het oosten, al in ‘39 was 

neergestreken.  Montpellier  was  Blochs  volgende  bestemming:  medio  juli  werd  hij  er 

benoemd aan de lokale universiteit. Zijn bibliotheek (“bibliothèque historique en premier lieu, 

mais  aussi  bibliothèque  littéraire”67)  was  niet  met  hem  meeverhuisd  toen  hij  Parijs 

noodgedwongen verruilde voor Clermont-Ferrand, en ook nu, in Montpellier, kon hij er niet 

over beschikken. Dit was een groot probleem: “Je me suis trouvé dépourvu de la plus grande 

partie de mon travail habituel. Je n’ai disposé que d’une bibliothèque où il y a d’évidentes 

lacunes.”68 Tot overmaat van ramp werden Blochs boeken in april of mei 1942 - de literatuur 

is  op  dit  punt  allesbehalve  eensluidend -  op  last  van de  gezagdragers  in  de  hoofdstad 

geconfisqueerd.69
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In november vielen Duitse strijdkrachten het onbezette deel van Frankrijk binnen. Marc 

Bloch en zijn familie verlieten Montpellier spoorslags en namen hun intrek in hun landhuis in 

Fougères. Bloch bleef echter maar korte tijd: hij had besloten in het verzet te gaan en reisde af 

naar Lyon. In maart 1944 werd Bloch, een kopstuk van de MUR (Mouvements Unis de la 

Résistance) inmiddels, gearresteerd door de Gestapo; op 16 juni, tien dagen na ‘Normandië’, 

werd  hij,  net  als  tientallen  andere  ongelukkigen,  even  buiten  Saint-Didier-de-Formans 

gefusilleerd.70

“Individually, neither Bloch nor Febvre was the greatest French historian of the time, 

but  together  both  of  them  were”,  schreef  Braudel  eens.71 Een  even  fraaie  als  treffende 

uitspraak. Zowel Febvre als Bloch had in de jaren tien en twintig ietwat omzichtig de grenzen 

van  de  geschiedwetenschap  verkend;  niet  veel  later  hadden  zij  getweeën  de  katheder 

beklommen, een exemplaar van de  Annales  in de hand. En al was hun gehoor aanvankelijk 

klein, een omwenteling kwam er uiteindelijk. Bloch maakte deze evenwel niet meer mee. Die 

stierf in het besef dat het tijdschrift en werken als Febvres Philippe II et la Franche-Comté (1911) 

en zijn eigen  Rois  thaumaturges  (1924) de hegemonie  van de  (conventionele)  politieke  en 

diplomatieke geschiedenis geen halt hadden kunnen toeroepen.

Het is de laatste verhandeling waar ik het in dit opstel over wil hebben. De reden is 

simpel:  Les rois thaumaturges bereidt ons voor op wat komen gaat.72 In het boek weet Bloch 

een brug te slaan tussen de traditie en het experiment; veel meer dan Les caractères originaux  

de  l’histoire  rurale  française  (1931)  of  La  société  féodale (1939-40)  is  het  een  schakel  tussen 

verleden en toekomst. Maar wat bewoog de auteur? Wie inspireerden hem? En hoe was de 

receptie van het werk? Dat zijn enkele vragen die hier aan bod zullen komen. 

Laten we met de eerste twee beginnen.
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II



2. Het decor: wat eraan voorafging

In het allereerste nummer van de Annales, d.d. 15 januari 1929, zetten Lucien Febvre en Marc 

Bloch haarfijn uiteen wat zij met het nieuwe periodiek beogen.  Ze tonen zich een strijdbaar 

duo: “C’est contre [l]es schismes redoutables que nous entendons nous élever.” Bepleit wordt 

een toenadering tussen verschillende disciplines (tussen de geschiedenis, de sociologie en de 

economie bijvoorbeeld), alsmede tussen geschiedkundigen onderling.

Rien  de  mieux,  bien  entendu,  si  chacun,  pratiquant  une  spécialisation  légitime,  cultivant 

laborieusement son propre jardin, s’efforçait néanmoins de suivre l’œuvre du voisin. Mais les murs 

sont si hauts que, bien souvent, ils bouchent la vue. Que de suggestions précieuses, cependant, sur 

la méthode et sur l’interprétation des faits,  quels  gains de culture,  quels  progrès dans l’intuition 

naîtraient,  entre ces divers groupes,  d’échanges intellectuels plus fréquents! L’avenir de l’histoire 

économique est à ce prix, et aussi la juste intelligence des faits qui demain seront l’histoire.1 

Met andere woorden, uitbreiding van Kleio’s werkterrein is waar de leiding van de Annales  

zich sterk voor maakt. In haar ogen dienen historici geen genoegen te nemen met “kiekjes”, 

maar gelijk een cineast te streven naar iets veelomvattenders: een totaalbeeld, als het ware.2

Het voltaireaanse “venijn”, waarvan het program volgens Stuart Clark vervuld is3, heb 

ik  echter  niet  kunnen ontdekken.  Zeker,  het  is  een  ambitieus  manifest,  opgesteld  door 

gedreven en zelfbewuste  geleerden,  maar  hun in gif  gedoopte  pennen houden Bloch en 

Febvre nog even op zak. In plaats van wild om zich heen te slaan en daarmee het risico te 

lopen  potentiële  belangstellenden  van  zich  te  vervreemden,  opteren  de  twee  in  ‘A  nos 

lecteurs’ voor de milde benadering;  van een frontale  aanval op  personen is  geen sprake. 

Vertrouwen in de toekomst overheerst.4

Clark doet feitelijk aan  hineininterpretieren: in het licht van latere uitlatingen zijn zijn 

bevindingen best te begrijpen. Zo trekt Febvre in 1933 fel van leer tegen Charles Seignobos, 

coauteur van een  invloedrijke  Introduction  aux  études  historiques  (1898).5 In  een  brief  aan 

Pirenne wordt  “le  pauvre homme”,  zoals  Febvre Seignobos  smalend noemt,  bovenal een 
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gebrek  aan  lef  verweten.  Hij  wordt  neergezet  als  een  overbezorgde  vader,  die  het  niet 

aandurft de ontwikkeling van zijn kind de vrije loop te laten.  “Beau fils”, laat Febvre hem 

zeggen, “ne mets pas un pied devant l’autre; quand on fait cela, on risque de tomber, et c’est 

atrocement dangereux!” Febvre besluit zijn tirade met een zucht: zijn generatie heeft het niet 

getroffen met zo’n leermeester!6 Een kleine tien jaar hierna doet ook Bloch een duit in het 

zakje,  door  in  een  aan  Febvre  gericht  schrijven ietwat  zelfgenoegzaam  te  gewagen  van 

fundamentele  methodologische tegenstellingen tussen hen en Charles  Seignobos/  Charles-

Victor  Langlois  (samen  met  Seignobos  verantwoordelijk  voor  de  Introduction  aux  études  

historiques).7

Omgekeerd was Seignobos er niet voor teruggedeinsd zijn gezag aan te wenden om 

Febvres  kansen  op  een  professoraat  aan  de  Sorbonne  tot  nul  te  reduceren;  evenmin 

schroomde hij  de  lezingen van Bloch  af  en  toe  te  onderbreken met  een  ondubbelzinnig 

“absurde!”.8 De  vijandigheid  kwam  dus  van  twee  kanten.  Toch  is  het  zonneklaar  dat 

Seignobos het het zwaarst te verduren had: een enkeling bezigt in dit verband zelfs termen 

als ‘mishandeling’, ‘executie’ en ‘vermorzeling’.9 Maar waren Bloch en Febvre wel helemaal 

oprecht? Zetten zij zich niet zo af tegen hun voorganger eenvoudigweg omdat hij dat was? 

(Het  creëren van een  eigen  identiteit  vraagt  immers  om  een  scherpe  afbakening en laat 

nauwelijks ruimte voor nuance.) Natuurlijk bestonden er aanzienlijke verschillen tussen beide 

‘lichtingen’,  legden Febvre  en  Bloch  in  hun werk  heel  andere  accenten  dan Langlois  en 

Seignobos, maar inderdaad wijst alles erop dat er niet zó’n diepe kloof gaapte tussen leraar 

en leerling als de laatste ons telkenmale heeft willen doen geloven.

Een  van  ‘s  meesters  lessen  was  in  ieder  geval  goed  blijven  hangen:  dat  de 

geschiedkunde gebaat  is  bij  een  dialoog,  een polemiek,  tussen opeenvolgende generaties 

onderzoekers.10 En  er  waren  er  meer.  Dat  waarheidsvinding  de  kardinale  taak  van  de 

historicus is, bijvoorbeeld, of dat bij die queeste het gebruik van conventionele bronnen onder 

geen beding achterwege kan worden gelaten.11 De allesbehalve zalvende woorden die Bloch 

en  Febvre  geregeld  aan  Charles  Seignobos  en,  in  mindere  mate,  Charles-Victor  Langlois 

hebben gewijd, benemen dus enigszins het zicht op de realiteit; slechts wie tussen de regels 

door  leest,  stuit  op  een  onbetwistbare  bewondering  voor  de  verworvenheden  van  hun 
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voorgangers. Soms ligt zij er evenwel duimendik bovenop. Zo krijgt Seignobos in 1949 voor 

het oog van de (historische) wereld, in Blochs Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, het 

etiket “cher maître” opgeplakt.12

Langlois  en  Seignobos  waren  ook  tamelijk  breed  georiënteerd  -  breder  dan  hun 

pupillen publiekelijk wensten te erkennen tenminste. Om te beginnen had de (op Duitse leest 

geschoeide)  evenementiële,  politieke  geschiedenis  in  Seignobos  niet  de  kleingeestige 

vaandeldrager  die  latere  historici  en  sociologen  van  hem  gemaakt  hebben.  Toegegeven, 

Seignobos verhaalde hoofdzakelijk én uitvoerig over staatkundige aangelegenheden.  (Denk 

aan  Histoire  politique  de  l’Europe  contemporaine:  évolution  des  partis  et  des  formes  politiques,  

1814-1896 [1897].)  Maar hij was tevens de auteur van ‘L’enseignement de l’histoire dans les 

universités allemandes’, een essay uit 1881 waarin hij zijn collega’s ten oosten van de Rijn van 

een hardnekkige documentenfetisj betichtte (“De historici waren doorgegaan met graven, ook 

toen er geen goud meer in de mijn was”13),  en  La méthode historique appliquée aux sciences 

sociales (1901).14 En  Langlois?  Die  behoorde  eveneens  tot  de  geschiedvorsers  die  zichzelf 

uitstapjes naar andere (deel)gebieden permitteerden. Of is ‘uitstapjes’ in zijn geval - in het 

geval van iemand die zijn aandacht ongeveer gelijkmatig verdeelde over het middeleeuwse 

politieke toneel en de middeleeuwse cultuur en maatschappij15 - niet het juiste woord?

Daar komt bij dat Lucien Febvre en Marc Bloch evenmin voor één gat te vangen waren: 

de  ‘nietsontziende  nieuwlichters’  bleken  zo  nu  en  dan  gewoon  mannen  van  hun  tijd. 

Hierboven is reeds gewezen op de raakvlakken van enkele van hun exercities (Philippe II et la  

Franche-Comté,  Rois  et  serfs,  Les  rois  thaumaturges)  met  de traditionele  geschiedbeoefening, 

alsook op de aard van het door hen geraadpleegde bronnenmateriaal.16 Verder had Febvre 

veel waardering voor Gabriel Monod, die weliswaar tal van studies over de veelzijdige Jules 

Michelet  op  zijn naam had staan,  maar tevens de  positivistische geschiedenis naar Duits 

model omarmde; net als Ernest Lavisse, de grote inspirator van Seignobos en Langlois, had 

deze het huis van de historische wetenschap in Frankrijk helpen bouwen.17 Bovendien: een van 

de talrijke historici die Bloch kapittelden omdat La société féodale te sociologisch zou zijn, was 

Febvre.18 Beider innovatiedrift had haar grenzen, zij het niet dezelfde.
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Om kort  te  gaan: de aloude voorstelling van zaken - Langlois en Seignobos waren 

bekrompen, Bloch en Febvre ruimdenkend - klopt niet helemaal. De gevestigde orde (waartoe 

ook heuse pioniers als Henri Hauser en Philippe Sagnac gerekend mogen worden) noch de 

‘rebellen’ leefden in volledige intellectuele afzondering: tot op zekere hoogte was er sprake 

van ‘kruisbestuiving’. Daarnaast troffen zij elkaar op het institutionele vlak. “Contrary to later 

depictions of the early ‘Annales School’ as being marginal to the historical establishment in 

France”,  aldus  Susan Friedman,  “Bloch  and  Febvre  were  in  fact  well  connected  to  that 

establishment (...).”19 In de eerste plaats opende de Sorbonne, naamgever van de door beiden 

zo verfoeide wijze van geschiedenis beoefenen20,  haar deuren voor Bloch; Febvre was een 

andere, doch niet minder “gouden” weg ingeslagen toen hij voor het Collège de France koos. 

(Of, liever gezegd, het Collège voor hem.)21 Ten tweede werden de lezers van Monods Revue 

Historique,  hét  lijfblad van menig ‘gearriveerde’  historicus,  regelmatig  getrakteerd op een 

bijdrage van hun tegendraadse vakgenoten - ook na 15 januari 1929.

Febvre en Bloch hadden aflevering één van hun eigen tijdschrift graag jaren eerder zien 

verschijnen: al in 1919 bestonden er plannen voor een “internationaal periodiek over politieke 

economie”.22 Onderliggende  gedachte  was  dat  de  socioloog,  de  econoom  en  de 

geschiedkundige te lang te zeer langs elkaar heen hadden geleefd en dat de banden tussen 

hen coûte que coûte dienden te worden aangehaald. Een stap in die richting was reeds gedaan 

door  de  Revue  d’Histoire  Economique  et  Sociale,  maar  tot  tevredenheid bij  het  veeleisende 

tweetal had deze niet geleid. De pogingen van de Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine  

hadden de goedkeuring van Bloch en Febvre wel kunnen wegdragen. Het begin van de Eerste 

Wereldoorlog betekende echter het einde van het blad. Voorts had je nog het Vierteljahrschrift  

für  Sozial-  und  Wirtschaftsgeschichte (VSWG).  Wat  daarmee  ging gebeuren,  was  lange  tijd 

ongewis.

De  Annales  spiegelde zich bovenal aan het  VSWG. De onderwerpen die erin werden 

aangesneden, het grote aantal nationaliteiten dat erbij betrokken was (de medewerkers van 

het Vierteljahrschrift kwamen uit heel Europa) - het strekte allemaal tot voorbeeld. En zoals dit 

periodiek na zijn doorstart in 1922, ten gevolge van de verwikkelingen in de jaren hiervoor, 

eigenlijk geen prijs meer stelde op bijdragen uit en over Frankrijk, zo moesten de pagina’s van 
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wat de  Annales d’Histoire Economique et Sociale  zou worden, volgens de initiatiefnemers ten 

enenmale verschoond blijven van de ideeën van Duitse en Oostenrijkse historici. Maar daarin 

stonden  zij  vrijwel  alleen.  Immers:  verdiende het  op  te  richten  tijdschrift  zonder  Duitse 

inbreng wel het predikaat ‘internationaal’? Britten, Nederlanders en met name Amerikanen 

maakten er een halszaak van, hetgeen de steun van financiers als de Rockefeller Foundation 

danig in gevaar bracht. Midden jaren twintig liep het schip, dat onder de vlag van de Union 

Académique Internationale voer, aan de grond: het oorspronkelijke project was definitief van 

de baan.

“Het lijkt er sterk op dat het idee van een internationaal tijdschrift in de lucht zit”, 

verzuchtte Lucien Febvre in mei 1922.23 Vervelender nog was het welslagen van veel van deze 

ondernemingen  (te  denken  valt  aan  het  Tijdschrift  voor  Rechtsgeschiedenis  en  de  Revue 

d’Histoire Moderne), waar die van Febvre en Bloch in de kiem gesmoord werd. En alsof dit niet 

genoeg was, alsof men besloten had het gat in de markt voor eens en altijd te dichten, schoten 

periodieken met een sociaal-economische invalshoek als paddenstoelen uit de grond; andere - 

het  Vierteljahrschrift,  de  Année  Sociologique -  begonnen aan  een  tweede  leven.  Terug  van 

weggeweest was ook de Revue de Synthèse Historique  (RSH). Drijvende kracht achter dat (in 

1900 gelanceerde) blad was Henri Berr, die zich opwierp als onvermoeibaar pleitbezorger van 

interdisciplinariteit.  Het  behoeft  dan ook geen betoog  dat  hij  veelvuldig is gelauwerd als 

“edel-oudvader van de  Annales-esprit”.24 Voor Bloch en Febvre was de  RSH  het  podium 

waarop zij debuteerden - en hun opmars begon.

De concurrentie was dus moordend, eind twintiger jaren.25 Concreet hield dit in dat het 

voor tijdschriften een hele toer bleek om de beste mensen (in binnen- én buitenland) aan zich 

te binden: iedereen viste in dezelfde vijver. Zo wist de Année Sociologique François Simiand, 

econoom en beoogd medewerker van de  Annales, te strikken alvorens Febvre en Bloch hun 

netten uitgooiden. Wel haalden zij de socioloog Maurice Halbwachs binnen, een hoogleraar 

economische geografie aan de Sorbonne (Albert Demangeon) en Henri Hauser. Kwaliteit te 

over,  dunkt  me.  Maar  wat  het  buitenland  betreft:  dat  was  ontegenzeglijk 

ondervertegenwoordigd. Alle aspiraties en alle retoriek ten spijt was de Annales uiteindelijk 
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gewoon  een  Frans  periodiek,  met  een  Franse  uitgever,  een  Franse  staf  en  een  Frans 

redactiecomité. Anomalie in dit gezelschap was de Belg Henri Pirenne. 

Pirenne  had  Bloch  en  Febvre  steeds  aangemoedigd;  zij  hadden  bij  hem  advies 

ingewonnen en hem meermaals gepolst voor de functie van directeur. Pirenne was toentertijd 

(1919-1923)  namelijk voorzitter van de Union Académique Internationale en mogelijk “de 

enige historicus met voldoende ‘gewicht’ om een internationaal tijdschrift voor economische 

geschiedenis een duw mee te geven”.26 Febvre en Bloch toonden zich zelfs bereid hem titulair 

directeur te maken en zelf al het werk op te knappen. Die suggestie werd door Pirenne echter 

resoluut van de hand gewezen: hij kon toch niet onbezwaard met de eer gaan strijken? De 

leiding daadwerkelijk op zich nemen was voor de drukbezette professor uit Gent al evenmin 

een optie. Aan het eind van de rit had Pirenne zitting in het redactiecomité van de Annales  

d’Histoire Economique et Sociale - niets meer, niets minder.

Henri Pirenne was begin twintigste eeuw een ware beroemdheid in de internationale 

historische gemeenschap. Het feit dat de mediëvist twee en een half jaar van de oorlog in een 

Duitse cel doorbracht, had daar beslist mee te maken, maar - haast ik mij te zeggen - eigenlijk 

had hij zijn naam al vóór 1914 gevestigd, met zijn bijdragen aan de economische en sociale 

geschiedenis  en  zijn  Histoire  de  Belgique.  Pirenne  speelde  een  belangrijke  rol  in  Blochs 

intellectuele  ontwikkeling.  “Bloch  was  very  impressed”,  verhaalt  Norman  Cantor 

bijvoorbeeld, “that  when he and Pirenne arrived in a northern city to  attend an academic 

conference, after checking into the hotel, they discussed what they should do first: Visit [sic] 

the museums or tour the sites of contemporary life and architecture. Pirenne insisted on the 

latter: Begin [sic] with the present and work backward. So it was with the Bloch of  Rural  

History and subsequently (...).”27 Pirenne, alsmede linguïst Antoine Meillet en historica Eileen 

Power, leerde hem voorts de waarde van de comparatieve methode. Pirenne had bovendien 

een goed contact met de Duitser Karl Lamprecht; diens denkbeelden (over het geringe belang 

van de politieke geschiedenis en het grote belang van collectieve bewegingen en structuren) 

bereikten via zijn Belgische strijdmakker Bloch en Febvre.28 Zíjn invloed op het illustere duo - 

en  daarmee  op  de  historiografie  van  de  twintigste  eeuw  -  wordt  echter  nog  weleens 
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gebagatelliseerd.  Toch betekende het  succes van de  Annales  na ‘45  in zekere zin ook het 

succes van Lamprechts geschiedfilosofische ideeën.

Karl Lamprecht richtte zijn pijlen primair op de Rankianer, de aanhangers en navolgers 

van  Leopold  von  Ranke  (1795-1886).  Anders  dan  hun  idool,  de  “vader  van  de 

geschiedwetenschap”29, die zich behalve voor politiek ook interesseerde voor religie, kunst en 

literatuur, waren zij  namelijk onverbiddelijk: voor hen geen sociale of cultuurgeschiedenis. 

Aldus toonden zij zich strenger in de leer dan de leermeester zelf. Het deerde hen kennelijk 

niet dat een aantal van de grootste historici ooit zich op genoemde terreinen bewogen (en 

bewezen) had: van Herodotos tot Burckhardt, van Vico tot Voltaire, van Gibbon tot Michelet. 

De laatste,  Jules Michelet,  bekend van zijn  Histoire de France  (1833-1867),  had in Bloch en 

Febvre twee loyale bewonderaars. Febvre, met name, verdedigde hem te vuur en te zwaard 

tegen “Droogstoppels die niets begrepen (...) van zijn originele aanpak (...).”30 Zeker, zo nu en 

dan liet hij zich best kritisch uit over het zorgeloze, het zwierige, van Michelets werk, maar 

feit blijft dat hij over het algemeen de lof zong van diens modus operandi: het analyseren van al 

het  beschikbare  bewijsmateriaal  (inclusief  het  geografische),  om  zo  het  verleden “in al  z’n 

verscheidenheid en complexiteit” aan de lezer te kunnen presenteren.31

Febvre werd tevens beïnvloed door Paul Vidal de la Blache, in de decennia rond 1900 

dé geograaf van Frankrijk; Bloch, die geenszins immuun was voor Vidals gedachtegoed, was 

veeleer schatplichtig aan Emile Durkheim, de socioloog. En dat terwijl de sociologie zich toch 

nadrukkelijk tegen de geschiedenis had afgezet (en dit bij gelegenheid nog steeds deed). Veel 

van  haar  beoefenaars  vonden  namelijk  dat  historici  zich  te  zeer  op  onbenullige  zaken 

concentreerden en dat zij het echte werk deden - maar daarvoor niet de erkenning kregen die 

zij verdienden. Moesten zij het immers niet doen zonder een stevige institutionele basis? Was 

het aantal leerstoelen in de sociologie niet uitermate beperkt? Begonnen de meeste sociologen 

niet als filosofen? Waar de filosofie, de geografie en bovenal de geschiedenis ontegenzeglijk 

garen sponnen bij de hervormingen die ten tijde van de Derde Republiek in het Franse hoger 

onderwijs  werden doorgevoerd,  stond de sociologie  -  of,  in de woorden van haar minst 

bescheiden vertegenwoordigers, “de totale alkundige maatschappijwetenschap”32 - met lege 

handen.
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Die  hervormingen,  kort  na  de  Frans-Duitse  oorlog  van  1870-71,  behelsden  de 

bundeling van faculteiten tot echte universiteiten, het ‘afstoffen’ van oude taken (het opleiden 

van  artsen,  juristen  en  onderwijzers)  en  de  ontwikkeling  van  nieuwe  (de  vorming  van 

administratief, commercieel en technisch personeel; het verrichten van onderzoek); zij waren 

er  onder  meer  op  gericht  de  status  van  academici  te  verhogen,  de  economische  en 

wetenschappelijke suprematie van de oosterburen tegen te gaan en de sociale cohesie en het 

natiebesef  te bevorderen. (Geen wonder dat  het de - politiek - historici waren die aan de 

hervormde  letterenfaculteiten  de  touwtjes  in  handen  kregen.)  Van  deze  ambitieuze 

doelstellingen kwam echter maar weinig terecht. De waardering van het grote publiek voor 

de academicus hield in 1914 bijvoorbeeld nog altijd niet over. De  grandes écoles  - zoals de 

Ecole  Normale  Supérieure  en  de  Ecole  Polytechnique  –  bleven  in  veel  gevallen  hét 

voorportaal van een flitsende carrière. Nationale eenheid was ver te zoeken. (Zie de Dreyfus-

affaire.)  En hoewel op sommige vlakken respectabele resultaten werden geboekt, kwam de 

Duitse hegemonie nooit werkelijk in gevaar.33 

Tot zover het Decor. Laten we ons nu concentreren op het Stuk.
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3. Het werk

To that soft Charm, that Spell, that Magick Bough,
That high Enchantment I betake me now:
And to that Hand (the Branch of Heavens faire Tree)
I kneele for help: O! lay that hand on me,
Adored Cesar! and my Faith is such,
I shall be heal’d, if that my King but touch.
The Evill is not Yours: my sorrow sings,
Mine is the Evill, but the Cure, the KINGS.

(Robert Herrick, ‘To the king, to cure the evill’, 1648)

Het volk laat zich leiden door onzin en verzinsels.

(Desiderius Erasmus, Lof der zotheid, 1509)

De vorst stond in dubio: moest hij zich schikken naar het handjevol ‘extremisten’ dat hem 

omringde,  of  toch  zijn hart  volgen en het  archaïsche ritueel  laten voor  wat  het  was?  In 

Engeland had niemand na koningin Anna (1702-1714) zich er nog aan gewaagd; Lodewijk 

XVI  (1774-1792)  was  de  laatste  Franse  monarch geweest  die  mensen met  kliergezwellen 

middels  handoplegging  trachtte  te  genezen.  Nu,  in  de  lente  van  1825,  achtten  twee 

geestelijken - de aartsbisschop van Reims en abbé Desgenettes - de tijd echter rijp voor een 

wederopleving. Zij brachten honderden patiënten bijeen in het Hospitium van Sint-Marcoul 

te Reims, de vorst daarmee flink onder druk zettend. Schoorvoetend ging die akkoord. Maar 

omdat hij eerder het vertrek van de zieken had bevolen, trof Karel X (1824-1830) op 31 mei 

een sterk uitgedunde groep: de woorden “le roi te touche, Dieu te guérisse” (“de koning raakt 

u aan, moge God u genezen”) kwamen die dag ‘slechts’ zo’n 120 keer over zijn lippen.

Het gebruik ging terug tot de elfde eeuw. Dat wil zeggen: het is zeker dat een elfde-

eeuwse monarch geregeld dienst deed als ‘scrofulosebestrijder’. Die monarch was Filips I van 

Frankrijk (1060-1108). Zijn grootvader, Robert II (ook wel bekend als Robert de Vrome), die 

in de periode 996-1031 aan het bewind was, had de reputatie medische wonderen te kunnen 

verrichten, maar anders dan zijn kleinzoon legde hij zich niet toe op kropgezwellen; en het 
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blijft gissen of Hendrik I (1031-1060), Filips’ vader, stelselmatig geprobeerd heeft mensen van 

deze specifieke aandoening af te helpen. (“[...] [N]ous ne savons à peu près rien de ce prince; 

il a fort bien pu toucher les malades sans que le souvenir de ce geste soit arrivé jusqu’à nous 

[...].”1) De Engelse Robert II was Hendrik I (1100-1135), Hendrik II (1154-1189) de Engelse 

Filips  I:  de  vorst  die  zijn handen  vermoedelijk danwel  zonder  enige  twijfel inzette  voor  de 

bestrijding van scrofulose.

Ondanks voorzichtige pogingen tot  imitatie elders in Europa kwam de plechtigheid 

enkel  van de  grond in  Frankrijk  en  Engeland.  Daar  ontwikkelde  zij  zich  gaandeweg  in 

verschillende richtingen, maar de kern bleef immer dezelfde: het beroeren van de getroffen 

lichaamsdelen en het maken van het  kruisteken. De koning en de Almachtige gingen dus 

gezamenlijk een wijdverbreid probleem te lijf. Toch had de ceremonie lang niet altijd plaats in 

een  gewijde  omgeving:  naast  kerk  en  klooster  golden  ook  park  en  paleis  als  geschikte 

locaties.

Vaste  dagen  waarop  de  monarch  zijn  bijzondere  gave  demonstreerde,  waren  er 

aanvankelijk niet: zij die genezing zochten, konden vrijwel altijd bij hem terecht. Naarmate 

het  leven  aan  het  hof  gestructureerder  werd,  en  de  rite  populairder,  groeide  echter  de 

behoefte aan regulering van het “koninklijke mirakel”. Stilaan verdween de spontaniteit. Zo 

weten we dat Lodewijk XI van Frankrijk (1461-1483) eenmaal per week én op belangrijke 

christelijke feestdagen als Kerstmis en Pasen scrofuloselijders ontving; dat zijn opvolgers zich 

eveneens op  gezette  tijden van hun taak kweten,  zij  het  beduidend minder vaak;  en dat 

Engeland  niet  achterbleef.2 Aan  weerszijden  van  het  Kanaal  werd  dus  de  frequentie 

teruggebracht. Bovendien werden in beide landen maatregelen genomen om de toestroom 

van zieken in goede banen te leiden en de vorst zo veel mogelijk te ontlasten. In het Engeland 

van Karel I (1625-1649) bijvoorbeeld zag men zich gedwongen uitsluitend mensen toe te laten 

die niet eerder een beroep op hem hadden gedaan. (Om te bewijzen dat het inderdaad de 

eerste keer betrof, diende men een door de eigen parochie verstrekt certificaat te overleggen.) 

In Frankrijk werden vanaf de vijftiende eeuw groepen gevormd - groepen die, aangezien de 

hofarts van tevoren diagnosticeerde, ook nog eens louter uit  scrofulosepatiënten bestonden. 
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Eenieder met een andere kwaal keerde in het vervolg onverrichter zake huiswaarts.3 Gevolg: 

een enorme tijdbesparing voor de koning. En geen (kans op) gezichtsverlies.

Scrofulose - ‘scrofula’ in het Latijn en Engels, ‘scrofule’ of ‘écrouelles’ in het Frans - was 

immers  de  aandoening  waarin  de  soeverein  zich  gespecialiseerd  had.  Symptomen  van 

scrofulose zijn zwellingen en fistels, vooral in de hals; niet zelden lijkt ook het gelaat te zijn 

aangetast.  (Vandaar  dat  diverse  aandoeningen,  waaronder  de  bof  [ontsteking  van  de 

speekselklieren],  voor  scrofulose  werden  gehouden.)  Maar  hoe  afschrikwekkend  ook, 

dodelijk is  de ziekte  zo  goed als  nooit.  Wel  vermoeiend:  de cyclus van verdwijnende en 

terugkerende symptomen kan zich bijna eindeloos blijven herhalen. 

Daar scrofuloselijders gemakkelijk de indruk kunnen wekken genezen te zijn, is het 

niet vreemd dat uitgerekend deze aandoening “le mal le roi” of “the king’s evil” werd. Dit is 

echter maar één deel van de verklaring: “(...)  il y a bien d’autres affections dans le même 

cas.”4 Ook de omvang van het probleem was een factor. (“D’innombrables malades, aspirant 

ardemment  à  la  guérison,  prêts  à  courir  aux remèdes  que  leur  indiquerait  la  commune 

renommée,  voilà  le  fonds  de  tableau que doit  tenir  présent  sous ses  yeux l’historien du 

miracle royal.”5)

Het  is  evenmin een raadsel  waarom  de vorst  een geloofwaardig  thaumaturg was. 

Werd die niet van oudsher tot wonderbaarlijke dingen in staat geacht? Was de idee van het 

sacrale  koningschap  niet  een  van  de  pijlers  van  de  middeleeuwse  en  vroegmoderne 

samenleving? Goed,  af  en toe  stak er een storm op die het  beeld van de vorst  als Gods 

luitenant aan het wankelen bracht, maar nimmer slaagde deze erin onherstelbare schade aan 

te richten: “wash[ing] the balm off from an anointed king”6 was iets wat noch paus Gregorius 

VII (1073-1085), noch de pest, noch de Reformatie voor elkaar kreeg. En dus bleven mensen 

met kropgezwellen de gang naar het paleis maken.

Zij vormden een gemêleerd gezelschap: ze kwamen van heinde en verre (soms zelfs 

helemaal  uit  Duitsland  of  Spanje)  en  vertegenwoordigden  alle  lagen  van  de  bevolking. 

(Anders gezegd, benevens ‘het volk’ waren ook edelen en geestelijken aanwezig.) Bovendien 

weerspiegelden geschriften van artsen, theologen en politiek filosofen hun opvattingen over 

de  koninklijke  handoplegging.  In  de  Lettres  persanes  (1721)  verbaasde  Montesquieu zich 
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evenwel, bij monde van Usbeck, een Perzische inwoner van Parijs, over de overtuigingskracht 

van Lodewijk XIV (1643-1715)7; Voltaire grapte in een brief aan de Pruisische koning Frederik 

de Grote (1740-1786) dat diezelfde monarch een zijner maîtresses, Mme de Soubise, ondanks 

verwoede pogingen - “elle eût été très bien touchée” - niet had kunnen genezen.8 En zij waren 

bepaald niet  de enige achttiende-eeuwers die het  ritueel niet  al  te  serieus namen: scepsis 

overheerste in gecultiveerde kringen. Illustratief voor dit nieuwe klimaat was de wijziging die 

Lodewijk XV (1715-1774) volkomen onbewust aanbracht in de tekst die de Franse vorst sinds 

jaar en dag bij  deze gelegenheid had uitgesproken: “le roi te touche, Dieu te guérit” (“de 

koning raakt u aan, God geneest u”) werd “le roi te touche, Dieu te  guérisse” (“de koning 

raakt u aan, moge God u genezen”). 

Desalniettemin  zag  Lodewijk  XVI  tijdens  zijn  eerste  sessie  zo’n  2400  patiënten  - 

evenveel als  le grand monarque  op 22 mei 1701,  toen “the laughter of  enlightenment”9 nog 

moest losbarsten. Op het oog was de plechtigheid dus onverminderd populair. En inderdaad, 

wat het eeuwenoude fenomeen in Frankrijk uiteindelijk fataal werd, was de Revolutie en niet 

de  Verlichting.  Zij  had  de  genadeklap  echter  nooit  kunnen  uitdelen  als  het  magisch 

wereldbeeld geen terrein verloren had en een ‘verlichte’, rationele kijk op het koningschap - 

de koning was in dienst van de Staat,  niet van God - niet ook buiten de salon ingang had 

gevonden. In dat geval zou Lodewijk XVIII (1814-1824)10 namelijk gewoon de draad hebben 

opgepakt en zou 31 mei 1825 niet de boeken in zijn gegaan als de dag waarop de ceremonie 

haar allerlaatste  editie  beleefde.11 (In  Engeland was  zij  door dynastieke ontwikkelingen - 

waarover later meer - al sinds 1714 dood en begraven.)

Dat is in het kort de inhoud van  Les rois thaumaturges  van Marc Léopold Benjamin 

Bloch - “[a treatise that] has a strong claim to be regarded as one of the great historical works 

of (...) [the twentieth] century.”12 Jaar van uitgave was 1924, maar Blochs belangstelling voor 

riten  en  collectieve  denkbeelden  was  al  veel  eerder  gewekt,  tijdens  zijn  verblijf  aan  de 

Fondation Thiers (1909-1912).13 Gek is dit niet: de geschiedkundige werkte er nauw samen 

met de sinoloog Marcel Granet en de hellenist Louis Gernet, die goed ingevoerd waren in 

Chinese en Griekse  mythen en ceremoniën.  Bovendien verschenen in deze  periode Hans 

Schreuers  Die rechtlichen  Grundgedanken  der  französischen  Königskrönung,  mit  besonderer 
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Rücksicht auf die deutschen Verhältnisse, en, van de hand van Raymond Crawfurd,  The king’s  

evil.

Minstens zo belangrijk voor de totstandkoming van Blochs eclectische meesterwerk 

was de Universiteit van Straatsburg, waar de historicus na de oorlog terechtkwam. Dat was 

eigenlijk  een nieuwe universiteit:  de  Fransen zwaaiden sinds kort  weer  de  scepter  in de 

regio.14 Intellectuele opwinding en vernieuwingsdrang waren het logische gevolg. Zelfs in het 

weekend wisselde men van gedachten. Dit gebeurde tijdens de zogeheten réunions de samedi, 

die vanaf januari 1920 gehouden werden. Wetenschappers van allerlei pluimage woonden 

deze  bijeenkomsten  bij  om  te  praten  over  hun  eigen  onderzoek,  dat  van  anderen  en 

vraagstukken  van  methodologische  aard.  Aldus  leerde  Bloch  de  jurist  annex 

godsdienstsocioloog Gabriel Le Bras kennen, alsook Charles Blondel, de psycholoog, en de 

(toekomstig) auteur van Les cadres sociaux de la mémoire (1925), Maurice Halbwachs.

Lucien Febvre, die Dijon had ingeruild voor Straatsburg, nam eveneens deel aan de 

debatten;  Blochs vader en Henri Pirenne - mannen van buiten - discussieerden regelmatig 

mee. Louis Constant Alexandre Bloch was nimmer van de partij,  maar ook Marcs oudere 

broer zou, als hij niet in ‘22 overleden was, veel van zijn ideeën hebben kunnen terugvinden in 

het 542 pagina’s tellende  Rois thaumaturges.  Immers (en ik citeer de schrijver): “Je n’aurais 

sans doute jamais eu l’idée de ces recherches, sans l’étroite communauté intellectuelle où, de 

longue date, j’ai vécu avec mon frère; médecin et passionné de son art, il m’a aidé à réfléchir 

sur le cas des rois-médecins; attiré vers l’ethnographie comparée et la psychologie religieuse 

par un goût singulièrement vif (...), il m’a aidé à comprendre l’intérêt des grands problèmes 

que j’effleure ici.”15 Een andere inspiratiebron was het werk van Sir James Frazer - door The  

golden bough: a study in magic and religion (1890) een belangrijk figuur in de geschiedenis van 

de culturele antropologie16 - en Emile Durkheim. (Vaak gebruikte termen als “faits sociaux” 

en “conscience collective” doen bijvoorbeeld erg ‘durkheimiaans’ aan.) Des te opmerkelijker 

dus  dat  Bloch  met  Les  rois  thaumaturges  bovenal  een  bijdrage  aan  de  Europese  politieke  

geschiedenis  (in  de  ware,  ruime  betekenis  van  het  woord,  dat  wel)  meende  te  hebben 

geleverd.17
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Naast  boeken,  personen  en  instellingen  was  er  ook  een  gebeurtenis die  Bloch 

beïnvloedde: de Eerste Wereldoorlog. De loopgraven leerden hem namelijk dat het leven in 

een  geïsoleerde  omgeving  de  verspreiding van geruchten  in de  hand werkt.  En  was  de 

middeleeuwse  maatschappij  niet  een  loopgraaf  in  het  groot?  Was  het  verhaal  van  de 

koninklijke  wonderdoener  niet  te  vergelijken met  de  onjuiste  berichten  die  in  de  oorlog 

rondgingen? Zo bezien borduurde Les rois thaumaturges voort op een essay van Bloch uit 1921, 

‘Réflexions  d’un  historien  sur  les  fausses  nouvelles  de  la  guerre’,  waarin  de 

informatievoorziening in beide perioden inderdaad op één lijn werd gesteld.18 Centrale vraag 

in dit artikel was hoe onwaarheden ontstaan (en zich verbreiden); het antwoord dat zij het 

product zijn van een gemeenschappelijk denkraam en toeval.  Carole Fink hierover: “Bloch 

concluded that a  fausse nouvelle  always originated in ‘preexisting collective representations.’ 

Only  its  appearance  was  accidental.  Indeed,  it  was  the  mirror  in  which  the  collective 

consciousness revealed itself.”19 Zo ook de legende die eeuwenlang twee volkeren in de ban 

hield.

De koning van Frankrijk en die van Engeland hadden zich immers nooit de rol van 

wonderdokter kunnen aanmeten als zij niet al geruime tijd in een speciaal licht waren bezien - 

i.e.,  als  vorsten  in  het  algemeen  niet  al  honderden  jaren  als  ‘abnormale’  mensen  waren 

beschouwd. “The breath of worldly men cannot depose/ The deputy elected by the Lord”, 

oreerde Richard II  in het  gelijknamige toneelstuk van William Shakespeare (1597)20,  maar 

deze  woorden  hadden  evengoed  afkomstig  kunnen zijn  van  de  echte  Engelse  monarch 

(1377-1399),  diens  ambtgenoten  én  (veel  van)  hun  onderdanen  in  verleden,  heden  en 

toekomst (als zij net zo welbespraakt waren geweest). Opvallend was de introductie van de 

drievoudige buiging voor de troon aan het ene na het andere Europese hof (Rome, Londen, 

Madrid,  Innsbruck, Wenen,  Parijs...)  vanaf de vijftiende eeuw:  werd zo  niet  overduidelijk 

verwezen naar de Heilige Drievuldigheid?21

De sacralisering van de macht(hebber) had echter al veel eerder een aanvang genomen, 

in de periode 600-800. Zalving werd toen namelijk in heel Europa - om te beginnen in het 

Visigotische Spanje - een vast, onmisbaar onderdeel van het koninklijke inauguratieritueel. 

Voorheen  waren  bovenal  priesters  en  bisschoppen  gezalfd,  ten  teken  van  hun nieuwe, 
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verheven status, maar nu kregen dus ook heersers deze speciale behandeling - net als David 

en Salomo in het Oude Testament. De boodschap was helder: “[l]e roi n’est pas pur lai.”22 En 

van daar was het slechts een kleine stap naar de notie van de vorst als (magisch) geneesheer.23

Het ‘mentale materieel’ van de mens van vroeger - i.c. zijn beeld van de koning en zijn 

gevoeligheid  voor  buitengewone  praktijken  -  is  evenwel  niet  het  hele  verhaal:  zonder 

schrandere individuen zou de handoplegging nooit en nergens van de grond zijn gekomen. In 

de woorden van Bloch:

Pour qu’une institution, destinée à servir des fins précises marquées par une volonté individuelle, 

puisse s’imposer à tout un peuple, encore faut-il qu’elle soit portée par les courants de fonds de la 

conscience  collective;  et  (...),  réciproquement,  pour  qu’une  croyance  un  peu  vague  puisse  se 

concrétiser  en  un  rite  régulier,  n’est-il  pas  indifférent  que  quelques  volontés  claires  l’aident  à 

prendre forme.24

In Frankrijk heette het toeval (hoogstwaarschijnlijk) Robert II, in Engeland Hendrik I.25 Robert 

was de tweede representant van een nieuwe dynastie, die der Capetingen. (Zijn vader, Hugo 

[987-996],  was de eerste.)  Maar omdat  de Karolingen nog steeds een geweldige reputatie 

genoten, leek het hem geen overbodige luxe de legitimiteit van het eigen geslacht boven alle 

twijfel te verheffen. Hendrik I van Engeland (alias Hendrik Beauclerc), de jongste zoon van 

Willem de Veroveraar (1066-1087) en opvolger van Willem II (1087-1100), zijn broer, zocht 

een eeuw later  naar manieren om de nog  broze  macht  van het  Huis van Normandië te 

versterken. Beiden kwamen uit bij handoplegging, zij het dat Robert nimmer ‘specialist’ was 

en  Hendrik  nimmer  ‘generalist.’  (De  Franse  monarch  trachtte  allerlei  aandoeningen  te 

genezen, de Engelse alleen scrofulose.)

Niettemin lijkt er sprake te zijn geweest van imitatie: tegen de tijd dat Hendrik I in 

Engeland mensen met kliergezwellen begon te ontvangen, had de plechtigheid in Frankrijk 

zich reeds op deze groep toegespitst. En zou het Engelse ritueel niet een vergelijkbaar traject 

hebben gevolgd als het Franse wanneer het zich volstrekt onafhankelijk ontwikkeld had? Was 
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het  werkelijk  toevallig dat  de koning van Engeland zich van meet  af  aan op  één enkele 

aandoening richtte - en scrofulose bovendien? De vragen stellen is ze beantwoorden.

Maar  niet  alleen  de  beginsituatie  was  anders.  Gaandeweg  tekenden  zich  aan 

weerskanten van het Kanaal duidelijke verschillen af.  Zo ging de Engelse vorst er op een 

gegeven moment - wanneer precies is niet helemaal helder - bij zitten en liet hij de patiënten 

bij zich brengen, waar zijn collega aan gene zijde van het water nimmer van de gewoonte 

afweek  zelf  de  hele  rij  langs  te  gaan.  Voorts  was  de  liturgie  in  Frankrijk  veel  minder 

uitgebreid:  aldaar  geen  Confiteor  (schuldbelijdenis)  van  de  koning  of  het  reciteren  van 

passages uit de evangeliën van Marcus en Johannes.  Wel sprak de monarch er tijdens de 

handoplegging bepaalde “gewijde woorden”26,  maar welke dat waren, weten we niet. Dat 

wil zeggen: we weten dat de frase “le roi te touche, Dieu te guérit” pas in de zestiende eeuw 

voor het eerst  gebruikt werd. In Engeland had men iets  dergelijks niet:  daar bleef  het bij 

gebeden. Andere verschillen betroffen de aalmoes die in beide landen aan de scrofuloselijders 

werd uitgedeeld. Op het eiland ging dit bijvoorbeeld met meer vertoon gepaard dan op het 

vasteland. En wat te denken van het bedrag dat deze mensen in handen kregen gedrukt? Was 

dit  in Frankrijk (uiteindelijk) niet  veel kleiner? Was dat  in het  Engeland van Hendrik VII 

(1485-1509) niet te vergelijken met wat een gerenommeerd arts voor een consult vroeg?! Tot 

slot was enkel in de Franse ceremonie een belangrijke rol weggelegd voor een heilige: Sint-

Marcoul.27

Marcoul  (Latijn:  Marculphus)  was  rond 540  abt  te  Nant,  in  het  noordwesten  van 

Frankrijk; naast z’n geboorteplaats  (Bayeux) is dat  zo’n beetje  het enige wat  we van hem 

weten. Toen de Noormannen kwamen, in de negende of tiende eeuw, werd ‘zijn’ klooster 

volledig in de as gelegd. De monniken zochten een veilig heenkomen; Marcouls overblijfselen 

namen ze mee. Door toedoen van Karel de Eenvoudige (893-923), die er een nieuwe abdij liet 

verrijzen, vonden zij ten langen leste onderdak in Corbeny. Weldra was Marcoul ook daar 

uitermate populair als genezer. Hij had zich echter nog niet gespecialiseerd. Dat gebeurde pas 

in de periode 1100-1300. Gezien zijn naam (mar=slecht; cou=nek) en het feit dat scrofulose 

bovenal de nek treft, moge duidelijk zijn op welke ziekte de keuze destijds gevallen is. 
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Omdat Sint-Marcoul een wonderdoener met een “kant-en-klare clientèle”28 werd, was 

zijn ster aan het eind van de Middeleeuwen ook buiten Nant en Corbeny rijzende. Maar dit 

was niet de enige reden. Wat eveneens meespeelde, was dat het religieuze leven als zodanig 

in deze epoche vol rampspoed (oorlogen, de Zwarte Dood) een flinke impuls kreeg. En dan 

was er nog de felle strijd tussen katholieken en protestanten, die maakte dat eerstgenoemden 

de aloude “cult  of  the saints”29 in ere  trachtten te  herstellen.  Veruit  het  belangrijkst  was 

evenwel Marcouls band met de Franse vorst. Vanaf circa 1350 toog de laatste na de kroning 

en zalving in Reims namelijk steevast naar de tombe van de heilige in Corbeny.30 Op den duur 

waagde  die  zich  zelfs  pas  na  dit  bezoek  aan  de  handoplegging,  hetgeen  vragen opriep 

omtrent de herkomst van zijn uitzonderlijke gave. Sommigen zagen in de wonderen de hand 

van Marcoul; anderen bleven erbij dat de koning zijn talent te danken had aan zijn functie en 

de Reimse rituelen. Velen vermoedden een combinatie van beide.

Wie níét in de theorie van het koninklijke mirakel voorkwamen - noch in Frankrijk, 

noch in Engeland - waren de “zevende zonen”: de laatste vertegenwoordigers van een niet 

door dochters onderbroken reeks van zeven mannelijke nakomelingen. En dat terwijl zij toch 

de naam hadden kropgezwellen te kunnen genezen. (In Duitsland golden zij als genezer tout  

court.)  Dat dit zo was, hield verband met eeuwenoude, heidense ideeën over het magische 

karakter  van getallen,  zeven  in  het  bijzonder.  De  vermogens  van de  septennaire  hadden 

daarmee  een  heel  andere  (psychologische)  oorsprong  dan  die  van  de  monarch  of  Sint-

Marcoul.  Desondanks  was  er  tijdens  het  Ancien  Régime  wel  degelijk  sprake  van 

‘betrekkingen’ tussen de zevende zonen en de overige scrofulosebestrijders.  Zo  sloten de 

eersten omstreeks 1600 een soort “vrome alliantie” met de heilige Marcoul.31 Dit betekende 

dat  zij  aan  het  begin  van  hun  carrière  voor  een  novene  (een  negen  dagen  durende 

gebedsoefening) naar Corbeny gingen; vóór iedere handoplegging, die bij voorkeur op ‘zijn’ 

dagen plaatshad, contact met hem zochten; en niet zelden in zijn naam meenden te genezen. 

Niet  voor niets  heette  de  septennaire  vaak Marcoul en stond hij  -  op  z’n laatst  vanaf de 

negentiende eeuw - in heel Frankrijk bekend als een marcou. Ook bestond er, zowel daar als in 

Engeland,  een  hechte  band  tussen  hem  en  de  heerser.  Zevende  zonen  die  zich  aan  het 
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koninklijke kunstje onderwierpen alvorens zelf aan de slag te gaan, waren bijvoorbeeld geen 

zeldzaamheid. Totdat dat kunstje uitgewerkt was, natuurlijk.

We hebben al gezien wanneer het  in Frankrijk zover was.32 Over het  einde van de 

handoplegging in Engeland moet echter nog het nodige gezegd worden. Ten eerste stopte het 

daar allemaal veel eerder dan in Frankrijk. Ten tweede was het geloof in de vaardigheden van 

de koning er nog springlevend toen deze in onbruik raakten. Dat 27 april 1714 de sterfdag 

van de Engelse plechtigheid werd, had dan ook niks te maken met de wil van het volk, maar 

alles met die van de politieke elite.33 Het  Huis van Hannover, dat na de Stuarts de troon 

besteeg, en zijn adviseurs voelden er simpelweg weinig voor een traditie voort te zetten die 

zo nadrukkelijk met de oude monarchie verbonden leek. Met uitzondering van Willem III 

(1689-1702) kweet namelijk elke Stuart, van de hevig twijfelende Jacobus I (1603-1625) tot de 

vastberaden koningin Anna (1702-1714), zich van zijn of haar taak.34 (Jacobus II [1685-1688] 

ging  zelfs  door  met  het  ontvangen  van  scrofulosepatiënten  toen  hij,  als  gevolg  van  de 

Glorieuze Revolutie, als balling in Frankrijk en Italië leefde; degenen die na hem kwamen - 

‘Jacobus III’, Karel Eduard en ‘Hendrik IX’ - volgden zijn voorbeeld.35)

Blochs  Rois thaumaturges  was een baanbrekend boek. Niet dat er nog nooit over dit 

verschijnsel  geschreven was,  of  dat  de  comparatieve  methode  hier  voor  het  eerst  werd 

toegepast. Niet dat Bloch uniek was in zijn aandacht voor de lange termijn. Niet dat hij de 

enige geschiedkundige was  die  zich laafde  aan de  inzichten van andere wetenschappers. 

Nieuw was de combinatie van dit alles. “Il n’existait pas à ma connaissance, sur le sujet que 

j’ai entrepris de traiter, d’ouvrage historique présentant l’ampleur et le caractère critique que 

je me suis efforcé de donner au mien”, aldus de auteur in de inleiding.36 Maar in bepaalde 

opzichten was Les rois thaumaturges allesbehalve grensverleggend. Om te beginnen handelde 

het  werk  over  meer  dan  gemeenschappelijke  gevoelens  en  ideeën:  het  vertelde  óók  het 

verhaal van een machtsmiddel, van een concreet geval van politieke propaganda. Bovendien 

toonde Bloch zich een man of - volgens Jacques Le Goff37 - een gevangene van zijn tijd door te 

verklaren dat de handoplegging in essentie een “collectieve dwaling” was, een product van 

het primitieve brein van zijn voorvaderen.38
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Zijn interpretatie sloot hiermee naadloos aan bij die van Thomas B. Macaulay, die er in 

The history of England from the accession of James II (1849-1861) flink de draak mee had gestoken 

(“mummery and nonsense”,  luidde diens  vernietigende  oordeel).  Dit  was  echter  niet  de 

houding  van  Blochs  twintigste-eeuwse  ‘navolgers’:  Lucinda  Beier,  Jonathan  Clark,  Keith 

Thomas en Perry Williams - om er maar een paar te noemen - stelden zich in hun analyses 

van het  fenomeen een stuk welwillender op.39 Bloch zou daar evenwel geen moeite  mee 

hebben gehad. Integendeel. “Je serai toujours profondément reconnaissant à mes lecteurs de 

me signaler fautes et oublis (...)”, schreef hij. En: “Puisse le présent livre inciter les chercheurs 

à de nouvelles découvertes!”40 Kortom, het was voor hem oneindig veel belangrijker dat men 

zich met ‘zijn’ onderwerp bezighield dan dat men zijn conclusies deelde.

En dat deed men dus ook. Toch blijkt het succes van Les rois thaumaturges niet alleen uit 

het feit dat historici na ‘24 in grote(re)n getale deze “curieuze zijweg”41 bewandelden. (Sterker 

nog,  wie  zegt  dat  dit  werk  een  inspiratiebron  was,  laat  staan  hun voornaamste,  tenzij 

uitdrukkelijk  vermeld?)  Vooral  het  gegeven dat  er  jaren  later  nog  steeds  naar  verwezen 

werd42,  of  dat  van  de  verhandeling  verschillende  edities  en  vertalingen  verschenen,  is 

veelzeggend. Tevens zijn de recensies - in tegenstelling tot wat altijd gedacht wordt - altijd 

overwegend positief geweest.

Het volgende hoofdstuk bewijst dit.
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4. De ontvangst

In 2000, ruim driekwart eeuw na de publicatie van Les rois thaumaturges, merkte de Zwitserse 

historicus Georg Modestin op dat Blochs vertoog de tand des tijds met glans doorstaan had1; 

veel van zijn collegae huldigden eenzelfde opvatting. Zij die het boek maar zozo vonden, 

waren in elk geval flink in de minderheid.

En dat waren zij eigenlijk voortdurend. Michel Bur, die Les rois thaumaturges in de jaren 

vijftig als “une erreur d’aiguillage” bestempelde, was bijvoorbeeld een uitzondering, net als 

Norman  Cantor  (“Bloch’s  book  on  the  royal  touch  is  actually  a  mediocre  performance 

compared with the work of Schramm and Kantorowicz and the great German historians of 

sacral kingship”) veertig jaar later.2 Hetzelfde gold voor H. Stuart Hughes (1968) en Bryce en 

Mary Lyon (1991),  die Bloch bovenal als de auteur van  Les caractères originaux de l’histoire  

rurale  française  en  La société  féodale  zagen.3 Talrijker waren de geleerden die  meenden dat 

Blochs  oeuvre  drie klassiekers  telde.  (Denk  aan  Daniel  Chirot,  Jacques  Le  Goff,  Yoland 

Sénécal...4)

Maar ook bij het verschijnen van Les rois thaumaturges waren de reacties maar zelden 

negatief.  Van de 21 recensies die ik bekeken heb,  dateren er 17 uit de periode 1924-1928; 

daarvan zijn er 15 (88,2%) vrij tot zeer positief.5 (Rekenen we de 4 van later datum mee, dan 

overstijgt het percentage positieve besprekingen zelfs de 90 procent.)

Ongeveer de helft van de recensenten - 9 in totaal6 - zegt iets over de formele aspecten 

van  Blochs  essay:  titel,  uitgave,  druk,  bibliografie,  noten,  appendices,  index.  Zonder 

uitzondering prijzen zij deze. Maar het gaat natuurlijk vooral om de inhoud, en daar heeft 

iedereen  wel een mening over.  Robert  Holtzmann spreekt voor velen als hij  stelt  dat  “der 

Inhalt (...) sicherlich unser gerechtes Lob [verdient].”7 Uiteraard is er ook kritiek. Zo kunnen 

sommigen maar  moeilijk  begrijpen  dat  zo’n  lijvige  studie  zo’n  ‘marginaal’  fenomeen als 

onderwerp heeft.8 Tevens worden enkele van Blochs observaties ter discussie gesteld.9 Verder 

luidt een veelgehoorde klacht - en ik ben het hier hartgrondig mee eens - dat de indeling van 

Les rois thaumaturges wel wat beter had gekund.10 Nu wordt de lezer namelijk heen en weer 
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geslingerd in de tijd; bijgevolg stuit hij herhaaldelijk op (vrijwel) identieke mededelingen. Ten 

slotte kan Blochs rationalisme lang niet iedereen bekoren.11 Door de bank genomen geeft men 

echter hoog op van zijn verhandeling. “Seldom is a scholarly book so amusing to read (...)”, 

schrijft één iemand zelfs.12

Dat is een knappe prestatie,  als je  bedenkt dat  Les rois thaumaturges  inderdaad een 

geleerd,  kritisch,  gedetailleerd  werk  is,  gebaseerd  op  gedegen  onderzoek.  (Loftuitingen 

betreffende de hoeveelheid materiaal die de auteur heeft doorgeworsteld, zijn tenminste niet 

van de lucht.13) Echter, in zo’n situatie ligt breedsprakigheid op de loer, en Bloch weet dit 

gevaar  volgens  een  aantal  critici  niet  altijd  te  omzeilen.  Holtzmann bijvoorbeeld,  in  het 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: “Eine gewisse Weitschweifigkeit war schon 

bei jener früheren Untersuchung aufgefallen und ist in dem vorliegenden Buch zu noch viel 

breiterer  Entfaltung  gediehen.”  Of  Robert  Fawtier,  na  Robert  van  der  Elst  de  grootste 

criticaster van Les rois thaumaturges, in Le Moyen Age: “(...) il est permis de se demander si le 

livre de M. Bloch n’aurait pas gagné à être (...) élagué de quelques digressions (...).”14 Hoe het 

ook zij - wijdlopig of niet - kloek is het boek zeker.15 

Naast  ‘omvangrijk’  is  ook  het  woord  ‘divers’  van  toepassing  op  het  door  Bloch 

gebruikte  bronnenmateriaal.16 “Aktenboeken,  allerhande  administratieve  stukken,  literaire 

werken,  politieke  en  theologische  geschriften,  medische  traktaten,  liturgische  teksten, 

monumenten (...) [,] een kaartspel [!]”, somt deze op.17 (Enige nadeel is dat hij zich naar eigen 

zeggen geregeld als “een man te midden van een groot aantal gesloten kisten” heeft gevoeld, 

niet wetende welke goud bevatten en welke stenen.18) Ondanks dit heterogene karakter van 

Blochs bronnen is het gros van de recensenten evenwel de mening toegedaan dat  Les rois  

thaumaturges  bovenal  het  werk  is  van  een  geschiedkundige:  Blondel,  Pfister,  Reinach  en 

Thorndike,  om er maar een paar te  noemen.19 Voor niemand blijkt  dat  echter zo’n grote 

opluchting als voor F.L. Ganshof.

Le gros volume de M. Marc Bloch n’est pas un travail d’histoire de la médecine; il n’est pas non plus 

- Dieu merci! - un essai de sociologie comparée. C’est un livre d’histoire proprement dite, c’est une 

contribution à l’étude de l’institution royale, clef de voûte du système politique médiéval.20
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Sommigen, zoals Susan Friedman, hebben betoogd dat dit  nimmer veranderde, dat 

Bloch nooit een echte socioloog (of een echte geograaf) werd21; anderen – onder wie Lucien 

Febvre – waren minder stellig. (Met name La société féodale bracht hen aan het twijfelen.22) En 

terwijl de een L’étrange défaite  als het logische vervolg op Les rois thaumaturges beschouwt – 

“[i]n 1940 Bloch attempted to  apply the study of  individual and mass psychology to  the 

present disaster”23 – meent de ander dat de historicus het roer in 1925 radicaal omgooide. 

Continuïteit of discontinuïteit,  de geleerden lijken het er niet over eens te kunnen worden. 

Voor  Bloch speelde  dit  echter  allemaal  niet:  die  probeerde  zo  veel  mogelijk  zijn hart  te 

volgen,  die schreef  in 1921 aan zijn vriend Georges  Davy dat  hij  zijn onderzoek naar de 

koninklijke wonderdoeners buitengewoon interessant vond – maar zich tevens bezig wenste 

te houden met de boerenbevolking van het Ile-de-France.24
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Nawoord: de Annales na ‘45

Kijken we naar de inhoudsopgave van Annales: Histoire, Sciences Sociales  van de laatste paar 

jaar, dan valt een aantal dingen op. Ten eerste dragen medewerkers namen als ‘Shannon Lee 

Dawdy’, ‘Luiz Felipe de Alencastro’, ‘Angela Ki Che Leung’ en ‘Paolo Napoli’. Ten tweede is 

er  aandacht  voor  de  negentiende  en  twintigste  eeuw.  Ten  derde  worden  staatkundige 

kwesties niet gemeden. Ten vierde is het niet alleen Franse geschiedenis wat de klok slaat.

Ondanks het enorme succes van de Annales na de Tweede Wereldoorlog – en van de 

beweging  die  ermee  geassocieerd  werd  –  was  er  namelijk  veel  kritiek  op  het  feit  dat 

buitenlanders vrijwel uitgesloten leken van deelname, dat het vooral de Middeleeuwen en de 

vroegmoderne tijd waren die de Annalistes in vervoering brachten, dat zij een broertje dood 

leken  te  hebben  aan  politieke  geschiedenis,  en  dat  alles  wat  zich  buiten  Frankrijk  had 

afgespeeld, er in hun werk bekaaid van afkwam.

Natuurlijk was dit een karikatuur. Van de hand van Fernand Braudel verscheen in 1949 

bijvoorbeeld het beroemd geworden  La Méditerranée et le monde méditerranéen  (à l’époque de  

Philippe II); Pierre Chaunu wijdde zich in de periode 1955-1960 aan Séville et l’Atlantique. Marc 

Ferro  schreef  over  de  Eerste  Wereldoorlog  en  de  Russische  Revolutie.  De  Italiaan  Carlo 

Ginzburg verdiepte zich in het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar in De kaas en  

de wormen (1976); de Brit Peter Burke dacht na over Popular culture in early modern Europe en 

Natalie Zemon Davis, uit de Verenigde Staten, over  The return of Martin Guerre. Helemaal 

onterecht was de kritiek echter ook weer niet: de meeste (echte) Annalistes waren Fransen en 

legden een duidelijke voorkeur aan de dag voor de sociale en culturele historie van hun eigen 

land vóór de komst van het moderne leven.

Dat  zij  zich daarbij  –  vanaf  eind jaren ’50  –  vaak te  buiten gingen aan ellenlange 

berekeningen, zou Marc Bloch vermoedelijk niet zo op prijs hebben gesteld. Waarschijnlijk 

had hij wel genoten van Le Roy Laduries  Montaillou en het werk van Jacques Le Goff  en 

Georges Duby. En wat te denken van genoemde boeken van Davis en Ginzburg, of The trial of  

Madame Caillaux van Edward Berenson? In ieder geval wijst alles erop dat Bloch, mocht hij de 
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oorlog overleefd hebben, in zijn stukken weer wat meer rekening zou hebben gehouden met 

de rol van het individu en het toeval (net als in Les rois thaumaturges): de uitspraak die ik als 

motto heb gekozen – over de historicus als ‘menseneter’ – komt uit zijn Apologie pour l’histoire  

ou métier d’historien;  L’étrange défaite  staat bol van verwijzingen naar het fatum. Maar of hij 

‘Toeval’ van de Griekse dichter en toneelschrijver Menander (342/1-293/89 v. Chr.) (volledig) 

onderschreven zou hebben? 

Praat niet langer over ‘de geest’; de menselijke geest kan/Niets. Het is het Toeval (heeft het Toeval een ‘geest’ of  

een ‘heilige/esprit’?)/- Hoe je het ook noemen wil,  het Toeval stuurt,  leidt en/conserveert/Alles.  Menselijke  

premeditatie is niets dan rook, niets dan lariekoek./Het is waar – neem dat van me aan; nooit zul je zeggen dat  

ik/ongelijk heb./Elke gedachte, elk woord, elke handeling is slechts/Toeval. Het enige wat jij en ik kunnen doen  

is het maar accepteren.1
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1Noten

Voorwoord

Door omstandigheden heeft de heer Dorsman een tijdlang niet bij het project betrokken kunnen 
zijn; in die periode is zijn taak waargenomen door E. Jonker. Hem wil ik eveneens bedanken.

1. De auteur
  

1 S.W. Friedman,  Marc Bloch, sociology and geography: encountering changing disciplines. Cambridge 
studies in historical  geography 24 (Cambridge/New York/Melbourne 1996), 110; F. Dosse,  New 
history in France: the triumph of the Annales (vertaling P.V. Conroy, jr.) (Urbana/Chicago 1994), 67. 
Over Rois et serfs schrijft Carole Fink het volgende: “While the royals dominate the text, the serfs’ 
condition underlies its theme” (Marc Bloch: a life in history [Cambridge enz. 1989], 93).
2  E. Weber, ‘About Marc Bloch’, American Scholar 51 (1981-1982), 73-82. Aldaar 74. 
3 Fink,  Marc Bloch,  55.  Het contrast  tussen “extremes of  inactivity  and frenetic  activity” wordt 
door  Erich Maria  Remarque prachtig  beschreven in zijn  roman  Im Westen nichts  Neues (1929): 
“Der Tag ist wirklich gut heute. Sogar Post ist da, fast jeder hat ein paar Briefe und Zeitungen. 
Nun schlendern wird [sic]  zu der Wiese hinter den Baracken hinüber.  Kropp hat den runden 
Deckel eines Margarinefasses unterm Arm (11). (…) Mitten in der Nacht erwachen wir. Die Erde 
dröhnt.  Schweres  Feuer  liegt  über  uns.  Wir  drücken  uns  in  die  Ekken [sic].  Geschosse  aller 
Kaliber können wir unterscheiden.  Jeder greift  nach seinen Sachen und vergewissert  sich  alle 
Augenblicke von neuem, dass sie da sind. Der  Unterstand bebt, die Nacht ist ein Brüllen und 
Blitzen. Wir sehen uns bei dem sekundenlangen Licht an und schütteln mit bleichen Gesichtern 
und gepressten Lippen die Köpfe (87).” De editie die ik hier gebruikt heb, verscheen in 1993 bij 
Wolters-Noordhoff  in  Groningen,  als  vijfde  titel  in  een  ‘literaire  reeks  voor  scholieren’,  de 
zogeheten ‘Buchfinken’. 
4 M. Bloch, L’étrange défaite: témoignage écrit en 1940 (Parijs 1957), 215: “Nous avions (...), après ces 
quatre  ans  d’oisiveté  combattante,  grande  hâte  de  reprendre  sur  l’établi,  où  nous  les  avions 
laissés envahir par la rouille, les outils de nos divers métiers: nous voulions, par des bouchées 
doubles, rattraper le travail perdu”; B.D. Lyon, ‘Marc Bloch: did he repudiate Annales  history?’, 
Journal of Medieval History  11 ((1985), 181-191.  Aldaar 185; en M. Bloch en L. Febvre,  The birth of  
Annales history: the letters of Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne (1921-1935). B.D. en  M. 
Lyon (red.) (Brussel 1991), xii: “Neither [Maurice] Prou nor [Abel] Lefranc had fought in a war or 
lost  almost  five  years  of  their  careers.  Febvre  and  Bloch  were  haunted  with  the  need  to 
compensate for this lost time.”
5 Remarque, Im Westen nichts Neues. 
6 Bloch en Febvre, The birth of Annales history, xi.
7 C. Morazé,  ‘Présentation’,  in H. Atsma en A. Burguière (red.),  Marc Bloch aujourd’hui:  histoire  
comparée & sciences sociales (Parijs 1990), 17-21. Aldaar 20; Weber, ‘About Marc Bloch’, 74.
8 H.L. Wesseling,  ‘Marc Bloch of:  de historicus  als held’,  in idem,  Onder historici:  opstellen over  
geschiedenis  en  geschiedschrijving  (Amsterdam 1995),  177-186.  Aldaar  180;  Weber,  ‘About  Marc 
Bloch’, 74; Lyon, ‘Marc Bloch’, 183.
9 E. Bloch, ‘Marc Bloch: souvenirs et réflexions d’un fils  sur son père’,  in Atsma en Burguière, 
Marc Bloch aujourd’hui, 23-37. Aldaar 26.
10 Fink, Marc Bloch, 78.
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11 Vgl.  Lyon,  ‘Marc  Bloch’,  183-184:  “Born 6 July  1886 at  Lyon  where his  father  Gustave  was 
professor  of  ancient  history,  Bloch  lived there  only  until  1887 when his  father  was called  to 
become professor of Roman history at the  Sorbonne” [mijn cursivering].  Het staat echter buiten 
kijf dat Gustave eerst naar de ENS vertrok - hij begon er officieel op 1 januari 1888 - en pas zestien 
jaar  later  naar  de  Universiteit  van  Parijs  (Sorbonne)  (Fink,  Marc  Bloch,  9).  Lyon  heeft  er 
waarschijnlijk niet bij stilgestaan dat de ENS tot 1904 een zelfstandige instelling was en pas in dat 
jaar herenigd werd met de Parijse universiteit.
12 Wesseling, ‘Marc Bloch’, 178-179.
13 Morazé, ‘Présentation’, 20.
14 D. Chirot, ‘The social and historical landscape of Marc Bloch’, in T. Skocpol (red.),  Vision and 
method in historical sociology (Cambridge enz. 1984), 22-46. Aldaar 29; Dosse, New history in France, 
43: “He acknowledged that he belonged to the generation at the end of the Dreyfus affair.”
15 In 1886 verscheen van de hand van Edouard Drumont een tweedelig schotschrift over La France  
juive. Zie Fink, Marc Bloch, 17-18.
16 Bloch en Febvre, The birth of Annales history, xii: “Although Jewish, it [Blochs familie] was little 
interested in religion, considering itself first and above all French, and, though loyal to the ideals 
of  the  Third  Republic,  remained  uninvolved  in  the  political  and religious  struggles  that  were 
endemic between 1870 and 1914” [mijn cursivering]. 
17 Fink,  Marc Bloch, 19; eadem, ‘Marc Bloch: the historian as patriot’,  History of European Ideas 15 
(1992),  839-844.  Aldaar  839;  W.R.  Keylor,  Academy and community:  the  foundation  of  the  French  
historical profession (Cambridge, Mass., 1975), 143-145.
18 N.Z. Davis,  ‘History’s two bodies’,  American Historical Review  93 (1988), 1-30. Aldaar 19; N.F. 
Cantor,  Inventing the Middle Ages: the lives, works and ideas of the great medievalists of the twentieth  
century (New York 1991), 140; Weber, ‘About Marc Bloch’, 75.
19 Fink, Marc Bloch, 24-26.
20 Friedman, Marc Bloch, sociology and geography, 74.
21 T.N. Clark, Prophets and patrons (Cambridge, Mass., 1973), 68: “In most disciplines, at least until 
World War II, the classic university cursus would begin with a teaching position in a lycée (...).”
22 Bloch, ‘Marc Bloch’, 26; Weber, ‘About Marc Bloch’, 76.
23 Lyon, ‘Marc Bloch’, 183.
24 M.  Wessel,  ‘Lucien  Febvre,  Marc  Bloch  en  de  Annales:  biografische  elementen  voor  de 
geschiedenis van een tijdschrift’, Tijdschrift voor Geschiedenis 107 (1994), 23-43. Aldaar 28 (noot 20): 
“In deze periode diende men voor de promotie twee werkstukken in te leveren”; G. Modestin, 
‘Royal therapy as a collective error’ (2000), gevonden op http://www.h-net.org: “Bloch was forced 
to suspend work on his thesis by the outbreak of the war; in 1920 he benefited from a special  
regulation that allowed him, as a war veteran, to publish Rois et serfs in a significantly abridged 
form”;  Friedman,  Marc  Bloch,  sociology  and  geography,  83:  “As  a  result  of  his  military  service 
between  1914  and  1919,  Bloch’s  plans  for  his  doctorate  were  radically  modified.  Given  the 
circumstances, he chose simply to expand what had been intended as his complementary thesis 
instead of writing the major work on the evolution of the social system of serfdom formulated 
during his  stay at the Fondation  Thiers (...)”;  Weber, ‘About Marc Bloch’,  74:  “(...)  Bloch took 
advantage of the special facilities offered to veterans and crossed his last academic hurdle with 
an abbreviated version  of  what,  in  normal  circumstances,  would  have demanded many more 
pages and many more years”; Fink, Marc Bloch, 91-94; R.R. Davies, ‘Marc Bloch’, History 52 (1967), 
265-282. Aldaar 269. Overigens wordt Blochs proefschrift door de laatste abusievelijk Roi et serfs  
genoemd.
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25 Susan Friedman onderscheidt twee perioden in Blochs academische loopbaan. De eerste loopt 
van  1904  tot  en  met  1920,  van  zijn  verblijf  aan  de  ENS tot  en  met  de  verdediging  van  zijn 
dissertatie  aan  de  Sorbonne  (4 december 1920).  Op deze “years  of  apprenticeship”  volgt  een 
periode van volwassenheid,  waarin we een meester en geen leerling aan het werk zien (Marc  
Bloch, sociology and geography, 4). 
26 Zie pagina 8.
27“Marriages between normaliens and the daughters of successful engineers and businessmen were 
not  uncommon  during  the  Dreyfusard  years  (...)”,  aldus  Friedman  (Marc  Bloch,  sociology  and  
geography, 11).
28 Bloch, ‘Marc Bloch’, 23.
29 Over zijn moeder laat Etienne Bloch zich heel wat positiever uit.  Zij  komt naar voren als de 
vleesgeworden goedheid, die haar man terzijde staat en geen moeite heeft met het tonen van haar 
genegenheid: “Il devrait sans doute être accompagné de bonté et de tendresse, mais nous ne les 
ressentions guère. (...) Ma mère au contraire était toute douceur.” Van een afrekening is evenwel 
geen sprake.  “Il n’a jamais su avoir avec nous des rapports de père à enfant. Il avait une telle 
pudeur de ses sentiments”, merkt Etienne op, om eraan toe te voegen: “Il connaissait bien chacun 
d’eux [zijn kinderen], leurs qualités et leurs défauts. Leur plus petite maladie l’inquiétait et il était 
préoccupé de l’avenir de chacun de nous.” Hij spreekt over “[l]e souci permanent de sa famille” 
en over de liefhebbende echtgenoot die zijn vader was. (“Mon père avait un amour pour ma mère 
dont  nous  ne  soupçonnions  pas  la  profondeur,  mais  qui  s’entrevoit  à  travers  toute  sa 
correspondance et les poèmes qu’il a laissés.”) Ook weet hij nog hoe zijn vader kon veranderen 
als  die  – per  auto  - zijn  vaderland bereisde:  “Pendant  les  dernières  années,  outre  ses  séjours 
professionnels à l’étranger, il a fait quelques voyages hors de France (...). (...) C’est pendant ces 
voyages  que  j’ai  appris  à  le  connaître  au-delà  de  la  surface  assez  rugueuse  qu’il  présentait 
généralement” (ibidem, 24, 25, 27).  Ook: idem, Marc Bloch: father, patriot, and teacher (vertaling C. 
Fink) (Poughkeepsie, N.Y., 1987).
30 Weber, ‘About Marc Bloch’, 75-76: “The mere numbers remain impressive.”
31 A. Burguière, ‘Préface’, in Atsma en Burguière, Marc Bloch aujourd’hui, 11-13. Aldaar 12; Bloch, 
‘Marc Bloch’, 26: “Lorsqu’il (...) avait des invités, des amis ou des étudiants, il sacrifiait son travail 
pour s’occuper d’eux (...)” [mijn cursivering]. 
32 Vgl. Davies, ‘Marc Bloch’, 269: “(...) Les Rois Thaumaturges (1923) (...)”, en Davis, ‘History’s two 
bodies’, 23: “Les Rois thaumaturges of 1923 (...)” [mijn cursiveringen]. Verrassend genoeg vermeldt 
Natalie Davis elders op dezelfde pagina (noot 64) wel het juiste jaar van uitgave.
33 Zie pagina 2. 
34 Friedman,  Marc Bloch,  sociology and geography, 153.  La société féodale  bestond uit twee delen,  La 
formation des liens de dépendance  en Les classes et le gouvernement des hommes, die respectievelijk in 
1939 en 1940 gepubliceerd werden.
35 Bloch en Febvre, The birth of Annales history, 128.
36 H.S. Hughes, The obstructed path: French social thought in the years of desperation (1930-1960) (New 
York/Evanston, Ill.,  1968), 20: “Both sons of professors,  they had come to their calling with an 
assurance  derived  from  hereditary  familiarity  with  France’s  academic  elite.”  Vgl.  Fink,  Marc  
Bloch, 136: “His [Febvre’s] father (...) [was] a normalien and lycée professor of French grammar (...) 
and his uncle was a professor of history.” De tweede cursivering is van mij.  
37 In de loop der tijd heeft het blad ettelijke naamsveranderingen ondergaan.  In 1939 werd de 
naam voor de eerste keer gewijzigd, in  Annales d’Histoire Sociale. In de periode 1942-1945 heette 
het blad  Mélanges d’Histoire Sociale.  Na de oorlog keerde het woord ‘Annales’  terug in de titel; 
sindsdien is het er nooit meer uit verdwenen. Bijna een halve eeuw (1946-1993) stond er Annales:  
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Economies,  Sociétés,  Civilisations  op het omslag.  Pas  in  1994 werd het  Annales:  Histoire,  Sciences  
Sociales.  Zie onder anderen R. Forster, ‘Achievements of the Annales  school’,  Journal of Economic  
History  38  (1978),  58-76.  Aldaar  58  (noot  3);  H.L.  Wesseling  en  J.L.  Oosterhoff,  ‘De  Annales: 
geschiedenis  en inhoudsanalyse’,  Tijdschrift voor Geschiedenis  99 (1986), 547-568.  Aldaar 552;  en 
Fink, Marc Bloch, 129-130, 325-326. Wesseling, Oosterhoff en Fink weten trouwens te melden dat 
er na ‘42 nog een paar edities onder de oude titel (Annales d’Histoire Sociale) verschenen.
38  Friedman, Marc Bloch, sociology and geography, 82.
39 M. Bloch en L. Febvre,  Correspondance  I (La naissance des  Annales,  1928-1933).  B. Müller (red.) 
(Parijs 1994), xxxi; Fink, Marc Bloch, 139.
40 M. Wessel, ‘De persoonlijke factor: nieuw licht op Marc Bloch en Lucien Febvre’, Skript 7 (1985), 
251-262. Aldaar 260: “De briefwisseling tussen Marc Bloch en Lucien Febvre die in de Archives 
Nationales bewaard wordt, loopt - met grote lacunes - van 1928 tot 1944 (...).” Er is intussen een 
begin gemaakt met het uitgeven van de correspondentie. In 1994 verscheen – onder redactie van 
Bertrand  Müller  -  La  naissance  des  Annales,  1928-1933.  Dit  is  het  eerste  deel  van  een  reeks 
(Correspondance) die er uiteindelijk drie zal omvatten. Deel twee (1934-1937) en drie (1938-1943) 
zijn  bij  mijn  weten  nog  niet  uitgekomen.  Overigens  zijn  er  ook  enkele  brieven  van  voor  ‘28 
ontdekt. Müller hierover: “Nous avons pu retrouver quelques lettres isolées (...). (...) elles ne sont 
pas  nombreuses  puisqu’il  s’agit  de  deux  lettres  seulement:  l’une  de  M.  Bloch  datée  du  10 
novembre 1926; l’autre, non datée, mais probablement de 1927, a été écrite par L. Febvre. Elles 
attestent de l’antériorité plus compréhensible d’un échange épistolaire dont il ne semble rester, 
hélas, que ces quelques traces documentaires” (Correspondance I, vii). 
41  F.  Braudel,  ‘By  way of  conclusion’,  Review  1 (1978);  geciteerd  in  Wessel,  ‘De  persoonlijke 
factor’, 260.
42 Bloch en Febvre, The birth of Annales history, xx: “Had Febvre chosen to become a journalist or 
writer,  he  would  be  remembered  as  a  powerful  polemicist.”  Vgl.  G.  Huppert,  ‘The  Annales  
experiment’, in M. Bentley (red.),  Companion to historiography (Londen/New York 1997), 873-888. 
Aldaar 884: “Sharp reviews were a speciality of Marc Bloch’s (...)” [mijn cursivering]. 
43 Bloch  en  Febvre,  The  birth  of  Annales  history;  Wessel,  ‘De  persoonlijke  factor’,  260;  eadem, 
‘Lucien Febvre, Marc Bloch en de Annales’, 27.
44 De cursivering is van mij.
45 Fink, Marc Bloch, 171-173.
46 Bloch en Febvre, The birth of Annales history, 168.
47 Wessel, ‘De persoonlijke factor’,  260: “De beschuldiging van ‘verraad’, die boze tongen Bloch 
influisteren, lijkt mij te sterk (…).” Mij ook. 
48 Ibidem,  254 en  259:  “Als  er  minder  te  verdelen  valt,  groeit  vaak de  intolerantie  tegenover 
andersdenkenden:  in  dit  geval  sluit  het  overwegend  katholieke  Collège  zijn  gelederen.”  Dit 
“toenemend conformisme binnen het Collège (...)  [gaat] gepaard (...) met een steeds openlijker 
antisemitisme  en  nationalisme.  (…)  het  invullen  van  een  stembiljet  door  middel  van  een 
hakenkruis, zoals een van Febvre’s collega’s doet, wijst op een (…) bewuste stellingname.”
49 Cantor,  Inventing the Middle Ages,  118:  “June 14,  1940,  was the worst  day in modern French 
history.”
50 Volgens Charles Morazé (‘Présentation’, 17) was Bloch degene met “la première idée” geweest. 
Desalniettemin stellen Bryce en Mary Lyon dat “Febvre (...) had been the heart and soul of the 
project” (The birth of  Annales  history,  xxiii).  Refereren zij  hier bovenal  aan de pogingen om de 
Annales van de grond te krijgen, George Huppert meent dat het tijdschrift ook na de lancering in 
de eerste plaats  Febvres onderneming was:  “(...)  the famous  esprit  of  the  Annales  team was in 
large part the reflection of one man’s mind (‘The Annales  experiment’, 876). Dat is misschien te 
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veel eer, maar het is heel wel mogelijk dat Febvre dezelfde mening was toegedaan. Het zou - in 
ieder geval ten dele - kunnen verklaren waarom hij alles in het werk stelde om de continuatie van 
de Annales te waarborgen.     
51 Over de aanleiding van de breuk met A. Colin zijn historici het eens. Wessel, ‘Lucien Febvre, 
Marc Bloch en de Annales’, 34: “Toen Bloch en Febvre weigerden tegemoet te komen aan de eis 
van  uitgever  Armand Colin  voor  het  ‘evenwicht’  een pro-nazi  artikel  in  (...)  [het  Duitsland-] 
nummer op te nemen, besloot Colin het contract, dat in 1938 zou aflopen, niet te vernieuwen”; 
Fink,  Marc Bloch,  160:  “The year 1939 marked an abrupt change.  The journal,  reduced to four 
annual issues and published by the directors themselves, was renamed Annales d’Histoire Sociale. 
This came in the wake of several years of mounting difficulties with the firm Armand Colin over 
technical,  personnel,  and editorial  questions,  culminating in the final  dispute over the special 
issue on Nazi Germany in November 1937.”  In hun uitleg aan de lezer repten Febvre en Bloch 
hier  met  geen  woord  over.  Wesseling  en  Oosterhoff,  ‘De  Annales’,  552:  “In  november  1938 
kondigden  de  redacteuren  een  transformatie  aan,  niet  in  de  geest  maar  in  de  vorm  van  de 
Annales. Zij verwezen naar de ‘temps singulièrement difficiles’ waarin men leefde en lieten weten 
dat  de uitgeverij  Armand Colin  na tien jaar de publikatie  van de  Annales  opgaf.  Dit  was het 
resultaat van ‘une double décision  dont notre époque est responsable mais qui  n’implique de 
part et d’autre que de naturels sentiments d’estime’.”    
52 M. Wessel, ‘Geschiedenis en sociale verantwoordelijkheid: de controverse rond Lucien Febvre’, 
Theoretische Geschiedenis  22 (1995), 241-253. Aldaar 253 (noot 40). Ook: ibidem, 249 (“[...] feit [is] 
dat Bloch zelf  Febvre gelijk gegeven heeft,  zij  het pas na de publicatie van de eerste nummers 
[...]”); eadem, ‘Lucien Febvre, Marc Bloch en de  Annales’, 41 (noot 69): “Bloch, aanvankelijk fel 
tegen het schrappen van zijn naam, heeft van dat besluit geen spijt gehad”; en L. Raphael, ‘The 
present as challenge for the historian: the contemporary world in the Annales E.S.C.,  1929-1949’, 
Storia della Storiografia 21 (1992), 25-44. Aldaar 33: “There is no doubt about the fact (...) that Bloch 
finally accepted Febvre’s firm decision to continue the Annales during Nazi occupation (...).” 
53 In een aantal  essays  - ‘Geschiedenis  en sociale  verantwoordelijkheid’,  ‘Lucien  Febvre,  Marc 
Bloch en de Annales’ - probeert Marleen Wessel een “genuanceerder beeld [te geven] van Febvres 
houding tijdens de bezetting dan de karikatuur die op dit moment circuleert” (‘Lucien Febvre, 
Marc  Bloch en de  Annales’,  41).  Zij  richt  haar pijlen op de analyse  van  historici  als  Philippe 
Burrin  en  journalisten  als  Nicolas  Weill,  die  geen  goed  woord  overhebben  voor  Febvres 
optreden.  “Lucien  Febvre (...)”,  schrijft  zij,  “zou zijn  joodse  vennoot  Marc  Bloch  gewetenloos 
onder druk gezet hebben zich terug te trekken als eigenaar.” Anders gezegd, Febvre zou hem 
hebben “weggewerkt als een vaderlandsloze jood.” Wessel geeft toe dat Febvre “buitengewoon 
tactloos” kon zijn, en niet in de laatste plaats tegenover zijn collega. “Maar Burrin forceert deze 
tactloosheid tot een impliciet instemmen met de anti-joodse politiek van Vichy” (‘Geschiedenis 
en sociale verantwoordelijkheid’, 242, 244). Hun oordeel over het nieuwe regime was hetzelfde, 
aldus Lutz Raphael; alleen hun reactie verschilde (‘The present as challenge for the historian’, 33). 
Eens te meer bleek dat Bloch en Febvre een heel ander ‘temperament’ hadden. 
54 Fink,  ‘Marc Bloch’,  841: “Marc Bloch’s  entry into  the Resistance,  estimated as 1940,  1941,  or 
1942, did not actually take place until March 1943.” 
55 Eadem, Marc Bloch, 308: “In Lyon there were two kinds of résistants: those who led normal lives 
as well as participating in underground activities and those in a full-time clandestine existence. 
The former were primarily native Lyonnais, and the latter were French and foreign refugees with 
few ties to the local population. Bloch established himself in the second milieu.”
56 Bloch, L’étrange défaite, 215-216.

51



57 Lyon,  ‘Marc Bloch’,  188:  “Stationed in Alsace [!] during the phony phase of  the war,  Bloch 
occupied himself  by writing a book on historical  method,  published posthumously  under the 
title Métier d’historien (The historian’s craft).” Met “the phony phase of the war” wordt de periode 
van september 1939 tot 10 mei 1940 bedoeld: in deze acht maanden bleef het aan het westfront bij 
enkele schermutselingen.
58 Wesseling, ‘Marc Bloch’, 184: “Op 17 juni vroeg Pétain een wapenstilstand aan. Het eerste wat 
Bloch  hierna  deed,  was  een  boek  schrijven  over  de  gebeurtenissen  die  hij  zojuist  had 
meegemaakt.” Dit boek was L’étrange défaite.
59 Zie noot 57.
60 Fink, Marc Bloch, 213-214.
61 Dit was echter niet voor het eerst: “(...) je fus appelé d’abord en septembre 1938, lors de l’alerte 
de Munich;  puis,  une seconde fois,  au mois de mars suivant, pour quelques heures seulement 
(...); enfin, le 24 août de cette même fatidique année 1939” (Bloch, L’étrange défaite, 27).
62  Fink, Marc Bloch, 214-217. 
63 Vgl. Cantor, Inventing the Middle Ages, 122: “He taught at the University of Strasbourg (...) until 
1931, when he transferred to Paris” [mijn cursivering]. Dat is pertinent onjuist.
64 Ibidem, 121: “[Louis] Halphen and Bloch, like most French professors, worked a great deal at 
home and built up large private libraries (...).” Volgens Etienne Bloch omvatte die van zijn vader 
om en nabij de zesduizend titels (‘Marc Bloch’, 30).
65 Fink, Marc Bloch, 247-250, 254-257, 263-267.
66 Ibidem, 250-251: “According to its provisions,  within three months of its issuance,  or by the 
beginning of January 1941, he [Marc Bloch] would lose his position and his livelihood.”
67 Bloch, ‘Marc Bloch’, 30. 
68 Fink, Marc Bloch, 269 (noot 84).
69 Bloch, ‘Marc Bloch’, 30: “Un document nazi retrouvé, Mrs. Carole Fink montre que le 2 avril  
1942, ordre était donné par les autorités allemandes de réquisitionner et de déménager la totalité 
de la bibliothèque de ‘l’émigré juif Marc Bloch’. L’opération fut exécutée en mai 1942”; Wesseling, 
‘Marc  Bloch’,  185:  “De Duitse  bezetters  (...)  legden beslag op  alle  joodse  bezittingen in  Parijs 
waarvan de eigenaar afwezig was. Zo verdwenen in april 1942 Blochs bezittingen, waaronder zijn 
belangrijke  bibliotheek,  uit  zijn  Parijse  appartement”;  Fink,  Marc  Bloch,  276-277:  “Early  in 
February he learned from a faithful student that the upper, seventh, floor of his apartment at 17, 
rue de Sèvres had been occupied by soldiers of the Third Reich. All his books and some extra 
furniture were removed to the sixth floor.  Then,  around the beginning of  April,  all  his  books 
along with four bookcases were removed” [mijn cursiveringen]. Circa een derde van deze werken 
is later opgedoken in Duitsland en Oostenrijk en aan de familie overhandigd. Zij heeft de meeste 
in bewaring gegeven aan de Sorbonne (Bloch, ‘Marc Bloch’, 30).
70 Over Blochs arrestatie en executie doen uiteenlopende verhalen de ronde. Norman Cantor zet 
vraagtekens bij  de (populaire)  lezing  dat zijn  hospita  hem aangaf  nadat  ze in  zijn kamer een 
radiozender had gevonden:  “(...) a much more complicated and controversial  story [may have 
been] involved in Bloch’s betrayal to the Gestapo than his landlady’s alleged perfidy.”  Immers: 
“Many dark and ugly betrayals and deals happened in the resistance.” Hij concludeert: “Bloch’s 
death could possibly have been traced back to one or more big names of postwar France (...)” 
(Inventing the Middle Ages, 120, 123). Eugen Weber maakt melding van “the dressmaker’s shop, on 
the rue des Quatre Chapeaux, where [Maurice] Blanchard [Marc Bloch] rented a room. One of the 
women who worked there had apparently denounced him” (‘About Marc Bloch’, 73); Carole Fink 
houdt het op “someone close to him” (‘Marc Bloch’, 842). Dat Bloch in Lyon werd aangehouden, 
staat  niet ter discussie,  ook al meent Cantor  zeker te weten dat dit  in de hoofdstad gebeurde 
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(Inventing the Middle Ages, 120). De plek waar hij werd geëxecuteerd, was dan ook niet “a field 
outside Paris”,  zoals  laatstgenoemde beweert,  maar een op een uur rijden van  la capitale de la  
résistance (Lyon). Bloch was bepaald niet het enige slachtoffer. Fink stelt in haar biografie dat er 
sprake was van 28 gevangenen en 2 overlevenden (Marc Bloch, 320, 322). Dat wordt betwist door 
Weber (‘About Marc Bloch’, 73) en Cantor (Inventing the Middle Ages, 120): beiden zijn van mening 
dat het ging om 27 gevangenen en 1 overlevende. En ook Fink zelf lijkt niet erg zeker van haar 
zaak:  in  een artikel  uit  1992 -  de biografie  dateert  uit  1989 -  schrijft  zij  dat  “Marc  Bloch  and 
twenty-six other  Montluc  inmates  were  shot  by  German soldiers  in  a  field  near  St  Didier  de 
Formans” (‘Marc Bloch’, 842) [mijn cursivering]. R.R. Davies, tot slot,  meldt dat Bloch tezamen 
met “seven other Frenchmen” om het leven werd gebracht (‘Marc Bloch’, 268) [mijn cursivering]. 
In dit geval hoeft er evenwel geen verschil van inzicht te bestaan: het is goed mogelijk dat Fink 
en Davies het erover eens zijn dat er 27 (of 28) gevangenen waren en dat - met inbegrip van Bloch 
- 8 van hen de Franse nationaliteit bezaten. Meer informatie over Bloch als verzetsman (o.a.) in B. 
Geremek, ‘Marc Bloch: historien et résistant’,  Annales:  Economies, Sociétés, Civilisations 41 (1986), 
1091-1105, en C. Fink, ‘Marc Bloch: l’historien et la Résistance’, in Atsma en Burguière, Marc Bloch  
aujourd’hui, 51-64.  
71 F. Braudel, ‘Marc Bloch’,  International Encyclopaedia of the Social Sciences  2 (1968), 92-95. Aldaar 
93; geciteerd in P. Burke,  The French historical revolution: the  Annales  school,  1929-89  (Cambridge 
1990), 110.
72 G.G.  Iggers,  Historiography in  the  twentieth  century:  from scientific  objectivity  to the  postmodern  
challenge  (Hanover,  N.H./Londen 1997),  53:  “The intellectual  bases of  the  Annales  were laid by 
Febvre and Bloch long before they founded the journal.” 

2. Het decor : wat eraan voorafging

1 M. Bloch en L. Febvre, ‘A nos lecteurs’, Annales d’Histoire Economique et Sociale 1 (1929), 1-2.
2 G. Huppert, ‘The Annales school before the Annales’,  Review 1 (1978), 215-219. Aldaar 219: “The 
historian, no longer a pedantic bystander who holds up an album of snapshots for us to see, was 
becoming a film director. He zoomed in for closeups, moved away, came back when the subject 
changed his pose, moved away again, and came back again, until we were at last able to discern 
‘a new order, dynamic and genetic at the same time, in which nothing in [sic] separate which 
ought to be together’.”
3 S. Clark, ‘The  Annales  historians’,  in Q. Skinner (red.),  The return of grand theory in the human  
sciences (Cambridge enz. 1985), 177-198. Aldaar 181.
4 M.  Aymard,  ‘The  Annales  and French historiography (1929-72)’,  Journal  of  European Economic  
History 1 (1972), 491-511. Aldaar 492: “The short prefacing page which appeared at the start of the 
first issue of the review (...) seems on rereading it today modest, if not timid.”
5 Vgl.  Burke,  The  French  historical  revolution,  en  P.  den  Boer,  Geschiedenis  als  beroep:  de  
professionalisering  van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914)  (Nijmegen 1987):  anders  dan 
veel andere historici (zoals Dosse, Fink en Friedman) denken zij dat het boek in 1897 verscheen. 
Dat Burke het steevast over Seignebos heeft, is slordig.
6 Bloch en Febvre, The birth of Annales history, 153-154.
7 Davis, ‘History’s two bodies’, 24: “Certainly, poor Father Seignobos was no imbecile, or Charles 
V [Langlois] either. ‘But how far we are from them!’”
8 Wessel, ‘Lucien Febvre, Marc Bloch en de Annales’, 36 (noot 54); Den Boer, Geschiedenis als beroep, 
378.
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9 Den Boer, Geschiedenis als beroep, 11, 371, 374; Wessel, ‘Lucien Febvre, Marc Bloch en de Annales', 
36.
10 M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien (7e druk; Parijs 1974), 165 (noot 1): “(...) ils 
[Seignobos en Langlois] ne dissimulaient pas (...) que le progrès même de nos études est fait de la 
contradiction nécessaire entre les générations de travailleurs. Je resterai donc fidèle à leurs leçons 
en les critiquant, là où je le jugerai utile, très librement; comme je souhaite qu’un jour mes élèves, 
à leur tour me critiquent”; Davis, ‘History’s two bodies’, 24.
11 Friedman, Marc Bloch, sociology and geography, 89 (“Bloch [...] saw history as a search for truth, to 
be undertaken according to the rules of documentary criticism [...]”) en 179-180 (“Much like the 
earlier historians, he viewed geography as an auxiliary subject [...]. [...] Bloch remained [...] very 
much part of  the effort  to professionalize  French history and to put it  on a surer footing.  He 
shared with people such as Langlois  and Seignobos  a concern for  evidence and documentary 
criticism, striving to be ‘exact’”); Davies, ‘Marc Bloch’, 268: ‘He insisted more than once on the 
need for exact chronology and textual criticism (...)”; Chirot, ‘The social and historical landscape 
of  Marc Bloch’,  29 (“Because he is  so  well  known as someone who analyzed field patterns to 
unlock the secrets  of  medieval  societies,  it  is  easy to forget that Marc Bloch was also  a great 
analyst of conventional documents and written sources”) en 31-32 (“Even in French Rural History  
[Les caractères originaux de l’histoire rurale française], where he paid so much attention to nonwritten 
sources, Bloch used extensive documentary analysis. He knew as well as any good historian how 
to  apply  the  rules  of  logical  criticism  to  documents.  [...]  the  ability  to  critically  evaluate 
conventional written sources was the bread and butter of historical work. One had to do it well to 
be a minimally acceptable historian.  Neither Bloch nor Febvre ever imagined that the  Annales’ 
contribution should be to claim historical insight without being able to meet, at the very least, the 
standard qualifications demanded of all members of the craft. They felt that good history should 
go  beyond this,  but not  to the detriment of  what had already been achieved in developing  a 
sound historical method”).
12 Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, 29; Davis, ‘History’s two bodies’, 24.
13 C.  Seignobos,  ‘L’enseignement  de  l’histoire  dans  les  universités  allemandes’,  Revue  Inter-
nationale de l’Enseignement 1 (1881), 596; geciteerd in Den Boer, Geschiedenis als beroep, 372. 
14 Burke, The French historical revolution, 10: “(...) he was not an exclusively political historian, but 
also  wrote  on  civilization.  He was  interested  in  the  relation  between  history  and  the  social 
sciences (...)”; Den Boer, Geschiedenis als beroep, 375: “(...) La Méthode historique appliquée aux sciences  
sociales (...) [is] een ten onrechte vergeten stimulans voor de beoefening van sociale geschiedenis.”
15 Den Boer, Geschiedenis als beroep, 381: “Naast (...) [zijn] politiek-institutionele belangstelling [zie 
Le règne de Philippe III le Hardi  (1887) en  Saint Louis,  Philippe le Bel,  les derniers Capétiens directs, 
1226-1328  (1901)] ontwikkelde Langlois  een sterke cultuurhistorische interesse.”  (Boeken als  La  
société française au XIIIe siècle d’après dix romans d’aventure [1903] en Connaissance de la nature et du  
monde au Moyen Age [1911] zijn daarvan het bewijs.)
16 Zie pagina 10, 20 en noot 11. 
17 Burke, The French historical revolution, 9-10; Den Boer, Geschiedenis als beroep, 353-354.
18 Friedman, Marc Bloch, sociology and geography, 159; Burke, The French historical revolution, 25.
19 Friedman, Marc Bloch, sociology and geography, 12: “Even though well connected to the historical 
establishment, Bloch and Febvre did (...) explicitly cultivate an image as outsiders (...)”; Dosse, 
New history in France, 54: “(...) the Annales founders took (...) the idea that they were pariahs and 
university outlaws”; Wesseling en Oosterhoff, ‘De Annales’, 549: “Braudel beklemtoont graag dit 
marginale, welhaast outcast-karakter van de Annales.  Maar Burguière heeft er al op gewezen dat 
hierin iets van een romantisering schuilt“ (‘La naissance des  Annales’,  Annales E.S.C.  34 [1979], 
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1349).
20 Clark, ‘The Annales historians’, 181: “(...) they were scornful of what they regarded as the sterile 
positivism of official French historiography - the histoire Sorbonniste.”
21 Wesseling  en Oosterhoff,  ‘De  Annales’,  549:  “(...)  de  Annales-historici  [met uitzondering  van 
Bloch]  [zijn]  (...)  niet  via  de  gouden  weg,  de Sorbonne,  maar via  het  alternatieve  circuit,  het 
Collège de France en de ‘VIe Section’[,] omhoog (...) geklommen. (...) het prestigieuze Collège de 
France was (...) bepaald geen ballingsoord. Bloch was ook liever aan het Collège benoemd, dan 
aan de Sorbonne.” Zie ook pagina 14-16 en 18.
22 Friedman,  Marc Bloch,  sociology and geography,  99;  Fink,  Marc Bloch,  130:  “Shortly  after  their 
appointments to Strasbourg they announced their intention of establishing a journal dedicated to 
social and economic history”; Wesseling en Oosterhoff, ‘De Annales’, 550: “Plannen voor een (...) 
tijdschrift  [als  de  Annales  d’Histoire  Economique  et  Sociale]  waren  (...)  direct  na  de  Eerste 
Wereldoorlog (...) [ontwikkeld]”; H.L. Wesseling, ‘De Annales en de contemporaine geschiedenis’, 
in idem, Onder historici, 163-176. Aldaar 163: “(...) het was een kwestie van toeval en tegenslag dat 
het blad pas in 1929 begon te verschijnen.”
23 Bloch en Febvre, The birth of Annales history, 37.
24 P. den Boer,  ‘Historische tijdschriften in Frankrijk (1876-1914)’,  Tijdschrift voor Geschiedenis  99 
(1986), 530-546. Aldaar 542-543; Wesseling en Oosterhoff, ‘De Annales’, 550: “Berr wordt (...) altijd 
ingelijfd bij de geestelijke [sic] vaders van de  Annales”; M.F. Stieg,  The origin and development of  
scholarly historical periodicals  (University,  Ala.,  1986), 125-126: “His ideas profoundly influenced 
Lucien Febvre and Marc Bloch (...).  In several significant ways, especially those relating to the 
interdisciplinary approach, the Annales perpetuated ideas first presented in the Revue de synthèse  
historique.” 
25 Aymard,  ‘The  Annales  and French  historiography’,  495:  “(...)  the  Annales,  far  from being  an 
isolated product, formed part of a much wider cultural movement (...).”
26 Wessel, ‘Lucien Febvre, Marc Bloch en de Annales’, 26.
27 Cantor, Inventing the Middle Ages, 153.
28 H. Berr en L. Febvre, ‘History’,  Encyclopaedia of the Social Sciences  7 (1932), 357-368. Aldaar 368; 
A. Burguière, ‘The fate of the history of  mentalités in the  Annales’,  Comparative Studies in Society  
and History 24 (1982), 424-437. Aldaar 429-430; B.D. Lyon, ‘Marc Bloch: historian’, French Historical  
Studies 15 (1987-1988), 195-207. Aldaar 201-204.
29 E. Breisach, Historiography: ancient, medieval, & modern (2e druk; Chicago/Londen 1994), 232.
30 Wessel, ‘Lucien Febvre, Marc Bloch en de Annales’, 40.
31  Hughes, The obstructed path, 22.
32 Den Boer, Geschiedenis als beroep, 407.
33 De informatie in deze alinea is grotendeels ontleend aan Keylor,  Academy and community, Den 
Boer,  Geschiedenis als beroep, en G. Weisz,  The emergence of modern universities in France, 1863-1914 
(Princeton 1983).

3. Het werk
1

1 M.  Bloch,  Les  rois  thaumaturges:  étude  sur  le  caractère  surnaturel  attribué  à  la  puissance  royale,  
particulièrement en France et en Angleterre. Publications de la Faculté des Lettres de l’Université de 
Strasbourg 19 (Straatsburg/Parijs 1924), 37.
2 Af en toe toonde de koning zich echter inschikkelijk: “Sans doute, parfois encore le roi, au cours 
d’un déplacement, (...) consent à admettre près de lui presque à chaque étape quelques malades; 
ou bien il  se laisse émouvoir,  étant ‘sur les champs’, par la plainte d’un pauvre homme isolé” 
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(ibidem, 314).
3 Maar niet altijd zonder slag of stoot: “Un jour Charles VII [1422-1461] se trouvait à Langres; un 
certain  Henri  Payot,  maréchal  ferrant,  habitant  près  de cette  ville,  voulut  lui  amener sa  s?ur, 
qu’on  disait  scrofuleuse;  les  gens  du roi  refusèrent  d’admettre  cette  personne,  donnant  pour 
raison qu’elle n’avait point les écrouelles; Henri Payot, déjà aigri par les pertes que lui avaient 
fait  subir  les  guerres,  se  vengea  de  cette  dernière  déconvenue  par  des  paroles  mauvaises, 
appelant la malédiction divine sur son souverain et sur la reine, et traitant les deux royaux époux 
de fou et de folle. Ces propos, avec d’autres également malsonnants, furent répétés; si bien que le 
malheureux dut,  plus tard, se procurer une lettre de rémission,  qu’il  paya sans doute à beaux 
deniers comptants” (ibidem, 95-96).
4 Ibidem, 83.
5 Ibidem, 28.
6 W. Shakespeare, Richard II, III.2.55.
7 Bloch,  Les rois thaumaturges, 52: “Ce roi est un grand magicien; il exerce son empire sur l’esprit 
même de ses sujets... Il va même jusqu’à leur faire croire qu’il les guérit de toutes sortes de maux 
en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu’il a sur les esprits.”
8 Ibidem, 398.
9 E.F. Jacob, recensie van Les rois thaumaturges, English Historical Review 40 (1925), 267-270. Aldaar 
269.
10 ‘Lodewijk XVII’, zoon van Lodewijk XVI, overleed in 1795 in de gevangenis. 
11 Vgl. R. Fawtier, recensie van Les rois thaumaturges, Le Moyen Age 36 (1926), 238-244. Aldaar 240: 
“(...)  le  dernier  souverain  qui  ‘toucha’  des  malades  fut  Charles  X  en  1824”;  en  J.  Calbrecht, 
recensie  van  Les rois thaumaturges,  Revue d’Histoire Ecclésiastique 22 (1926),  116-119.  Aldaar 119: 
“Charles  X  ‘toucha’  encore  le  31  mars  1825”  [mijn  cursiveringen].  De  laatste  vergissing  is 
trouwens goed te begrijpen: Bloch maakt die fout zelf ook eenmaal (Les rois thaumaturges, 404). (In 
de Engelse vertaling daarentegen staat steeds “31 May 1825”.)
12 Burke, The French historical revolution, 17.
13 Zie pagina 8-9.
14 Zie pagina 4.
15 Bloch, Les rois thaumaturges, vi-vii.
16 P. Gay, Schnitzler’s century: the making of middle-class culture, 1815-1914 (Londen 2001), 164: “(...) 
[The] Golden Bough (...) did more to popularize cultural anthropology than any other text (...).”
17 Bloch, Les rois thaumaturges, 21.
18 Idem,  ‘Réflexions  d’un  historien  sur  les  fausses  nouvelles  de  la  guerre’,  Revue  de  Synthèse  
Historique 33 (1921), 13-35; Modestin, ‘Royal therapy as a collective error’: “(...) [in both cases] the 
ubiquitous censorship, and the almost total absence of news fostered a particular climate where 
hearsay flourished, escalating to mass panics.”
19 Fink, Marc Bloch, 112.
20 Shakespeare, Richard II, III.2.56-57.
21 J. Adamson, ‘Introduction: the making of the ancien-régime court, 1500-1700’, in idem (red.), The  
princely  courts  of  Europe:  ritual,  politics  and culture  under  the  ancien  régime,  1500-1750  (Londen 
1999), 7-41. Aldaar 30. 
22 E.  Perrot,  recensie  van  Les  rois  thaumaturges,  Revue  Historique  de  Droit  Français  et  Etranger  6 
(1927), 322-326. Aldaar 323. 
23 “(...) rien dans (...) [les] miraculeuses vertus [des rois thaumaturges du XIe ou du XIIe siècle] ne 
leur venait d’un passé très reculé”, aldus Bloch (Les rois thaumaturges, 53). En: “(...) la conscience 
médiévale  ignorait  profondément  les  vieilles  choses  dont  elle  [la  religion  monarchique]  était 
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sortie”  (ibidem,  216).  Dat  aan  sommige  Romeinse  keizers,  onder  wie  Vespasianus  (69-79)  en 
Hadrianus  (117-138),  bovennatuurlijke  krachten  waren  toegeschreven,  of  dat  de  barbaarse 
koningen als afstammelingen van de goden hadden gegolden, lag bijvoorbeeld niet meer vers in 
het collectieve geheugen.
24 Ibidem, 86.
25 Zie pagina 30-31.
26 Bloch, Les rois thaumaturges, 92.
27 Ibidem, 89, 92-93, 96-97, 112-114 en 317-320.
28 Ibidem, 280.
29 P.R.L. Brown, The cult of the saints: its rise and function in Latin Christianity (Chicago 1982).
30 Lodewijk  XIV liet  de  relikwieën  overbrengen  naar  een  klooster  in  Reims;  Lodewijk  XV en 
Lodewijk XVI lieten ze daar (Bloch, Les rois thaumaturges, 282).
31 Ibidem, 303.
32 Pagina 30 en 33.
33 Bloch, Les rois thaumaturges, 388, 391-392, 395-397; F. Barlow, ‘The King’s Evil’, English Historical  
Review  95 (1980), 3-27. Aldaar 27; D.J. Sturdy, ‘The Royal Touch in England’, in H. Duchhardt, 
R.A. Jackson en D.J. Sturdy (red.), European monarchy: its evolution and practice from Roman antiquity  
to modern times (Stuttgart 1992), 171-184. Aldaar 183.
34 Tijdens het republikeinse intermezzo (1649-1660) was het naast de vorst natuurlijk ook gedaan 
met de handoplegging (Bloch, Les rois thaumaturges, 375).
35 Ibidem, 392-395.
36 Ibidem, 23.
37 J. Le Goff, ‘La genèse du miracle royal’, in Atsma en Burguière, Marc Bloch aujourd’hui, 147-156. 
Aldaar 155.
38 Bloch, Les rois thaumaturges, 429.
39 Sturdy, ‘The Royal Touch in England’, 171-172, 183.
40 Bloch, Les rois thaumaturges, vi, 23.
41 Ibidem, 18: “‘This curious by-path of yours’, me disait en propres termes un aimable Anglais.”
42 Zie bijvoorbeeld M.S.  Anderson,  The ascendancy of Europe,  1815-1914 (2e druk; Londen/ New 
York 1995) 65, 376; en J. Adamson, ‘The Tudor and Stuart courts, 1509-1714’, in idem, The princely  
courts of Europe, 95-117. Aldaar 102 en 117.

4. De ontvangst

1 Modestin, ‘Royal therapy as a collective error’.
2 M. Bur, geciteerd in F. Chatillon, ‘Au sujet des rois thaumaturges’, Revue du Moyen Age Latin 40 
(1984), 254; Cantor, Inventing the Middle Ages, 140.
3 Hughes, The obstructed path, 40-43; Bloch en Febvre, The birth of Annales history, xxxii. 
4 Chirot, ‘The social and historical landscape of Marc Bloch’, 22-23; Y. Sénécal, recensie van Les  
rois thaumaturges, Canadian Journal of Political Science 17 (1984), 432-434. Aldaar 432-433.
5 Vgl.  Friedman,  Marc Bloch,  sociology and geography,  118:  “(...)  Bloch’s  book was not  very well 
received”; Modestin, ‘Royal therapy as a collective error’: “(...) the book was given [a rather cool 
reception] by his contemporaries”; Fink, Marc Bloch, 115: “(...) the reception was (...) cool (...)”; en 
Wessel, ‘De persoonlijke factor’, 251: “Bloch’s [sic] Les rois thaumaturges (...) [werd] indertijd (1924) 
verguisd (...).”
6 Calbrecht,  recensie  van  Les  rois  thaumaturges,  119;  P.-F.  Fournier,  recensie  van  Les  rois  thau-
maturges,  Bibliothèque de l’Ecole des Chartes  86 (1925), 192-194. Aldaar 194; F.L. Ganshof,  recensie 
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van Les rois thaumaturges, Revue Belge 5 (1926), 611-615. Aldaar 615; G.H. Gerould, recensie van Les  
rois  thaumaturges,  Journal  of  English  and  Germanic  Philology  24  (1925),  445-449.  Aldaar  449;  C. 
Guignebert, recensie van Les rois thaumaturges, Revue Historique 148 (1925), 100-103. Aldaar 100; R. 
Holtzmann, recensie van Les rois thaumaturges,  Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte  
(Germanistische Abteilung) 45 (1925), 492-496. Aldaar 494; Jacob, recensie van  Les rois thaumaturges, 
269; C. Pfister, ‘Les rois thaumaturges’, Journal des Savants 23 (1925), 109-119. Aldaar 110 en 111; L. 
Thorndike,  recensie  van  Les  rois  thaumaturges,  American  Historical  Review  30  (1925),  584-585. 
Aldaar 585.
7 Holtzmann, recensie van Les rois thaumaturges, 494.
8 Ganshof,  recensie  van  Les  rois  thaumaturges,  612;  Perrot,  recensie  van  Les  rois  thaumaturges, 
323-324. Vgl. S. Reinach, recensie van Les rois thaumaturges, Revue Archéologique 20 (1924), 280-281. 
Aldaar 280:  “‘Avec ce qui  n’était  jusqu’à présent que de l’anecdote’,  écrit  l’auteur,  ‘j’ai  estimé 
qu’on pouvait faire de l’histoire.’  Personne ne donnera tort sur ce point à M. Bloch”;  Gerould, 
recensie  van  Les rois thaumaturges,  445: “(...) the theme has emerged under his  hands from the 
state  of  being  merely  curious,  and has  become of  serious  value  as  an index  to  the  temper  - 
political,  religious,  and  social  -  of  many  centuries”;  en  Guignebert,  recensie  van  Les  rois  
thaumaturges,  103:  “Au  premier  abord,  mon  impression  avait  été  que  c’était  là  un  bien  gros 
ouvrage  pour  un  petit  sujet;  j’ai,  en  l’étudiant,  changé  d’avis:  le  livre  élargit  le  sujet  en  le 
replaçant dans une perspective d’histoire religieuse et politique où il prend toute sa valeur.”
9 Fawtier,  recensie  van  Les  rois  thaumaturges,  241:  “M.  Bloch  veut  (...)  que  ce  soit  Henri  I  d’ 
Angleterre qui ait commencé en Angleterre à toucher les écrouelles. (...) [Mais] [i]l ne nous paraît 
nullement démontré qu’Edouard le Confesseur [1042-1066] n’ait pas touché les écrouelles (...).” 
En, reagerend op Blochs opmerking dat pogingen van Hadrianus en Vespasianus om mensen te 
genezen,  op  zichzelf  stonden  (Les  rois  thaumaturges,  63):  Holtzmann,  recensie  van  Les  rois  
thaumaturges,  496:  “Die  (...)  Fälle  (...)  sind (...)  nicht  als  vereinzelte  Zufälligkeiten  zu werten”; 
Jacob, recensie van Les rois thaumaturges, 270: “(...) we do not feel him to be justified in dismissing 
their efforts as ‘exemples isolés’.”
10 Fawtier, recensie van Les rois thaumaturges, 240-241; Ganshof, recensie van Les rois thaumaturges, 
612; Jacob, recensie van Les rois thaumaturges, 270. Vgl. Gerould, recensie van Les rois thaumaturges, 
445 (“[Les rois thaumaturges is an] admirably ordered [volume]”) en 449 (“Les rois thaumaturges is a 
beautifully arranged [...] volume”).
11 Modestin, ‘Royal therapy as a collective error’: “(...) how was it possible (...) to believe in the 
efficacy of the (...) [royal touch]? ‘Ce qui créa la foi au miracle’, Bloch answers, ‘ce fut l’idée qu’il 
devait y avoir un miracle’ (p. 429). However, this self-fulfilling prophecy was nothing else but, as 
Bloch  concludes  in an over[ly]  rationalistic  manner that  betrays  its  time,  a collective  error.  A 
hasty, and slightly disappointing dismissal”; R. van der Elst, ‘Les rois thaumaturges’,  Revue de  
Philosophie 32 (1925), 652-661. Aldaar 656: “(...) c’est en termes exprès que nous sommes informés 
(...) que pour M. Bloch lui-même, ‘il est difficile de voir dans la foi au miracle royal autre chose 
que le résultat d’une erreur collective’ (p. 429). Si c’est là un préjugé, c’est dommage qu’il domine 
le débat: le surnaturel doit être au moins envisagé comme hypothèse, tant que cette hypothèse 
n’est pas démontrée absurde; or, cette démonstration est impossible (...).” (Vgl. Perrot, recensie 
van  Les  rois  thaumaturges,  322:  “[...]  il  [...]  [y  a]  assez  de  sympathie  ouverte  pour  éviter  la 
sécheresse  railleuse  à la  façon  des  encyclopédistes  [...].”)  Anders  gezegd:  “(...)  M.  Bloch  n’ait 
peut-être pas de l’âme des gens du moyen âge une notion bien exacte” (Fawtier, recensie van Les  
rois  thaumaturges,  243).  (Vgl.  Gerould,  recensie  van  Les  rois  thaumaturges,  445:  “[...]  [Bloch’s] 
splendid monograph cannot be neglected by anyone who aspires to know the state of mind that 
prevailed not only in the Middle Ages, but in the centuries that succeeded them.” En [p. 449]: 
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“No one [...] can with impunity neglect the volume [...] who wishes to know the mind of  the 
Middle Ages and the mentality of the Renaissance.”)
12 Gerould, recensie van Les rois thaumaturges, 449.
13 M. Andrieu, recensie van  Les rois thaumaturges,  Revue des Sciences Religieuses  4 (1924), 648-653. 
Aldaar  648;  Calbrecht,  recensie  van  Les  rois  thaumaturges,  116;  Van  der  Elst,  ‘Les  rois 
thaumaturges’,  655-656; Fournier,  recensie van  Les rois thaumaturges,  193; Ganshof,  recensie van 
Les rois thaumaturges, 612; Modestin, ‘Royal therapy as a collective error’; Perrot, recensie van Les  
rois  thaumaturges,  322-323;  Pfister,  ‘Les  rois  thaumaturges’,  111;  Reinach,  recensie  van  Les  rois  
thaumaturges, 281.
14 Holtzmann, recensie van Les rois thaumaturges, 494; Fawtier, recensie van Les rois thaumaturges, 
240.  Zie ook Jacob, recensie  van  Les rois thaumaturges,  269,  en Thorndike,  recensie van  Les rois  
thaumaturges, 585.
15 Een beetje té zelfs, aldus Fawtier (recensie van Les rois thaumaturges, 241) en Reinach (recensie 
van Les rois thaumaturges, 281).
16 Van der Elst, ‘Les rois thaumaturges’, 655-657; Fournier, recensie van Les rois thaumaturges, 193; 
Jacob, recensie van Les rois thaumaturges, 269; Perrot, recensie van Les rois thaumaturges, 322-323; 
Pfister, ‘Les rois thaumaturges’, 111, 118.
17 Bloch, Les rois thaumaturges, 22.
18 Ibidem, 23.
19 C. Blondel,  recensie van  Les rois thaumaturges,  Journal de Psychologie Normale et Pathologique  21 
(1924), 934-944. Aldaar 934; Pfister, ‘Les rois thaumaturges’,  110; Reinach, recensie van  Les rois  
thaumaturges, 281; Thorndike, recensie van Les rois thaumaturges, 585.
20 Ganshof, recensie van Les rois thaumaturges, 611-612.
21 Friedman, Marc Bloch, sociology and geography, 173, 176.
22 Zie pagina 24.
23 Fink, Marc Bloch, 240.
24 Friedman, Marc Bloch, sociology and geography, 118.

Nawoord: de Annales na ‘45

1 Greek literature: an anthology. M. Grant (red.) (Harmondsworth 1990), 304-305.
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