Van de MEROVINGERS tot de KAROLINGERS
Wanneer de Romeinen langzamerhand terugtrekken naar
Rome, om daar de Hunnen (Attilla) te verdrijven,
ontstaat in West-Europa een machts-vacuüm. Rond 450
na Chr. komen twee belangrijke Frankische stammen op,
enerzijds de Ripuariërs, die een halve eeuw tussen Rijn
en Maas hebben gewoond, en anderzijds de Saliërs
(waarnaar Saalland is genoemd), die tussen Rijn en
Schelde wonen. Deze Salische Franken trekken NoordGallië binnen en veroveren onder hun aanvoerder
Merovech (450-158) dit gebied. Hij roept zich uit tot
koning. Zijn nazaten worden de Merovingers genoemd.
Het Merovingische Huis
De afkomst der Merovingische koningen is door mythen
omgeven. Merovech (Meroveus) zou omstreeks 415
geboren zijn als zoon van Chlodion, bijgenaamd de
‘langharige’.
Merovech trouwt in 435 met Vercia, afkomstig uit
Westfalen (Duitsland). In 448 wordt Merovech uitgeroepen tot koning, en wordt de eerste koning uit het
geslacht der Merovingers. Merovech is vooral bekend
geworden door zijn strijd tegen de Hunnen. Hij helpt in
451 de Romeinse legeraanvoerder Aetius en Theodorik,
koning van de Gothen, om de opmars van Attilla de Hun
te stoppen. Merovech valt de Hunnen aan, ergens tussen
Châlons-sur-Marne en Méry-sur-Seine, nabij Troyes. Na
een verschrikkelijke veldslag worden de Hunnen teruggedreven. Deze gedenkwaardige slag op de
Catalunische velden (451) was evenwel niet beslissend
want Attilla kon zich terugtrekken aan de overzijde van
de Rijn
Merovech sterft in 458. Hij wordt opgevolgd door
Childerik I (458-481), die tot 481 de expansie-politiek
van zijn vader voortzet1 .
Childerik wordt opgevolgd door Chlodovech I, beter
bekend als Clovis I (481-511). Vanuit Doornik zet hij
zijn opmars voort. In 486 verslaat hij de laatste
Romeinse stadhouder, waardoor een einde komt aan het
West-Romeinse Rijk. Deze overwinning op de GalloRomeinse koning Syagrius in Soissons deed de
Frankische hegemonie in Noord-Gallië toenemen. Tien
jaar later laat Chlodovech I zich dopen.
De ingrijpende veranderingen die Gallië op het einde
van de 5e eeuw kenmerken, werden teweeggebracht
door Clovis.
Clovis ruimde niet alleen zijn rivalen uit de weg. Hij
verenigde ook alle Franken onder zijn bewind.
Bovendien vergrootte hij ook zijn heerschappij over
andere volkeren ten oosten en het westen van zijn
gebied. Met zijn overwinning op de Thüringers en de
Alemanen (496) in Tolbiac begon de tijd van Frankische
overheersing over de Germaanse stammen ten oosten
van de Rijn.
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Plots strekte zijn gebied zich uit tot de Loire en kon hij
de andere Franken zijn gezag opleggen. In Tolbiac moet
zich de historische bekering van Clovis tot de roomskatholieke godsdienst situeren. Clovis kende het
christendom daar zijn vrouw Chlotilde, een Bourgondische prinses, katholiek was. Wellicht had zij een
aanzienlijke invloed. Clovis betrok de clerus en de
Gallische christenen bij zijn bewind en deze laatsten
waren blij dat zij zich konden onderwerpen aan een
echte christen en niet aan een Ariaan. Met behulp van de
bisschoppen kon Clovis nu zijn veroveringen voortzetten. Hij overwon Alarik II bij Vouillé in 507 en dreef
de Visigothen terug over de Pyreneeën, maar niet uit
Septimanië, de kuststrook ten westen van Marseille). Na
de slag bij Poitiers bliezen de Visigothen de aftocht en
kon Clovis zijn grondgebied uitbreiden tot aan de
Pyreneeën. Zo was het oude Gallië nagenoeg herenigd.
Hij had dus een rijk dat zich uitstrekte van de Schelde tot
de Pyreneeën en van de Atlantische Oceaan tot aan de
Rijn.
In 511 sterft Chlodovech I en zijn vier zonen nemen het
over. Zij verdelen het rijk onder mekaar in overeenstemming met de Salische wet. Zijn oudste zoon,
Theodorik, heerst over Reims, terwijl Chlodomer,
Childebert en Chlotarius respectievelijk over Orléans,
Parijs en Soissons regeren. In 524 sneuvelt Chlodomir
en de drie broers verdelen de buit. Onderling spelen zij
een spelletje van oorlogen en bondgenootschappen, maar
voor de uitbreiding van het Frankenrijk slaan zij de
handen in mekaar.
Thierry sterft in 531 en zijn opvolger is Theodebert.
Berucht als vechtersbaas verovert hij Beieren. In 534
wordt Boergondië ingelijfd. Verder leggen zij de
Thüringers hun gezag op en verkrijgen in 536 de
Provence van de Oost-Goten. Rond 540 reikt de
Frankische heerschappij tot aan de midden-Donau.
In 547 wordt Theodebert opgevolgd door zijn zoon
Theodebald, die acht jaar zal meeregeren tot 555. Twee
zonen zijn nu nog over. Childebert I en Chlotarius I
(511-561). Deze laatste blijft het langst leven.
Door een samenloop van omstandigheden komt Clovis’
jongste zoon, Chlotarius alleen aan de macht in 558. Alle
concurrenten en familieleden waren dood of verdwenen.
Zo wordt het rijk voor een korte periode herenigd. Als
hij in 561 overlijdt, verdelen zijn zonen op hun beurt het
koninkrijk. Chilperik I regeert in Soissons over
Neustrië in het noord-westen, Sigebert I in Reims over
Austrasië in het noord-oosten, en Gontran in Orléans
over zowel Aquitanië in het Zuid-westen als Boergndië
in het zuid-oosten. Sigibert I huwt Brunehilde, een
mooie Visigothische prinses en in 575 volgt Childebert
II Sigebert op.
In de daaropvolgende periode vindt o.a. de beruchte
bloed-vete plaats tussen de Austrasische koninginmoeder Brunhilde en de giftmengster Fredegonde, die
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De verschillende deelgebieden tijdens de heerschappij der Merovingers
Overgenomen van http://www.courtois.cc/histoire/hist_fr1.html
zich had opge-werkt tot koningin van Neustrië. Door de
aanhoudende gruwelijkheden stijgt de macht van de
lokale aristocratie zienderogen.
Chlotarius II (584-628) volgt in 584 zijn vader
Chilperik I op. van 584 tot 592 moet hij Childebert II en
Gontran nog naast zich dulden. Gontran sterft en zijn
rijk, Bourgondië wordt met Austrasië samengevoegd
onder Childebert II. Deze overlijdt in 595 en laat twee
minderjarige zonen achter, Theodebert II en Thierry
II. Met hen deelt Chlotarius II nog even de macht.
Brunehilde, de Visigothische prinses, verovert in naam
van haar twee kleinkinderen het grootste deel van het
Frankische Rijk. Eenmaal volwassen brengt Thierry II in
611 meteen zijn broer Théodebert om het leven en neemt
diens rijk Austrasië in bezit. Het jaar daarop sterft hij en
Brunehilde stelt de jonge Sigebert II als koning aan. Zij
is weer de regentes.
De edelen in Austrasië en Bourgondië verzetten zich
hiertegen en zweren trouw aan Chlotarius II, maar hij
moet zijn raadslieden uit de kringen van de grootgrondbezitters kiezen.
Chlotarius II wordt in 628 opgevolgd door Dagobert I
(628-639). Hij is de laatste koning die nog enige macht
uitoefent. Het Frankische Rijk is nu opgedeeld in vele
kleine staten, waar de macht in handen is van de
hofmeier (major domus). De opvolgers van Dagobert I
(†638) zijn slechts marionetten in handen van de
koninklijke hofmeiers.
In Austrasië hadden Pepijn van Landen en zijn vriend
Arnulf, bisschop van Metz, de feitelijke macht in
handen. Na de dood van de opvolger van Chlotarius,

Dagobert in 639, verbrokkelde het koninklijk gezag ten
voordele van de aristocratie, geleid door de Pepiniden.
In 639 nemen twee zonen, Sigibert II en Chlodovech II
(639-656) van Dagobert het bestuur over. Daarna regeert
Chlotarius III alleen van 656 tot 660, maar hij krijgt
gezelschap van Childerik II (656-673). Samen regeren
ze tot 670. Dan is Childerik II alleen aan de macht. Bij
de overname van de macht van Childerik II moet
Thierry III (673-691) Dagobert II tot 678 naast zich
dulden. De hofmeiers bepalen wel de gang van zaken.
Na de slag van Tertry in 687 waar hij de zuidelijke
hofmeier over Neustrië versloeg, slaagde Pepijn van
Herstal er in Neustrië en Bourgondië te veroveren en de
territoriale eenheid te herstellen. De macht in het Frankische rijk is weer in handen van één man. Ook de
Alemanen van de andere kant van de Rijn en Beieren
ko-men opnieuw onder zijn gezag. Als hij in 714
overlijdt, kon zijn bastaardzoon Karel Martel zijn
positie als hofmeier consolideren onder het nominale
gezag van Theodorik IV. De machtsovername door Karel
Martel betekende het einde van de Merovingische
dynastie, al bleef formeel nog een Merovingische koning
aan het hoofd van het Rijk.
Achtereenvolgens komen Chlodovech III (691-695),
Childebert III (695-711) en Dagobert III (711-716) op
de troon. Hij moet na vijf jaar het veld ruimen voor zijn
jongste zonen Chilperik II en Chlotarius IV (716-720).
In 719, wanneer de Friese koning Radbod sterft, neemt
Pepijn het land in bezit tot aan de Lauwers. Thierry IV
houdt het nog lang vol (720-737). Pas in 734 worden de
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Friezen definitief verslagen door Karel Martel. Bij de
dood van Thierry IV, besluit Karel geen nieuwe koning
meer aan te wijzen. Dit is het definitieve einde van het
Merovingisch huis en vanaf dan zijn de Karolingers aan
de macht.
De macht van de Hofmeiers - De Pepiniden
De hofmeiers (Majores domus), aanvankelijk het hoofd
van de koninklijke hofhouding, worden vanaf het midden van de 7e eeuw, zowel de bewindsvoerders als de
vertegenwoordigers van de verlangens van de adel. Dit is
een tendens merkbaar in alle deelrijken.
Al vlug traden de hofmeiers van Austrasië - naar hun
voorvader Pepijn van Landen de Pepiniden genoemd, en
later de Karolingers naar Karel Martel, op de voorgrond.
In de slag bij Tertry (687) weet hofmeier Pepijn II van
Herstal zijn Neustrische rivaal uit te schakelen en wordt
de machthebber in het ganse rijk. Zijn veroveringen in
Friesland gaan gepaard met missiewerk. Zo ontstaat er
een nauwe samenwerking met de Angelsaksische
zendeling Willibrord.
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optreden konden deze worden onderdrukt. Karloman
trok zich evenwel terug in de abdij van Monte Cassino.
Voortaan regeerde Pepijn de Korte alleen.
Voor Pepijn was de tijd rijp om de Merovingische
dynastie, die niets meer voorstelde, opzij te zetten.
Omdat hij niet buiten de wet wilde handelen en ook
omdat hij wilde rekenen op een onbesproken moreel
gezag, vroeg hij de paus wie nu eigenlijk koning moest
zijn. Het pauselijk antwoord laat zich raden: ‘hij die
werkelijk de macht in handen heeft’.
In 751 liet hij zich door zijn medestanders onder de
aristocratie tot koning verkiezen, waarna Bonifatius hem
wijdde tot ‘Rex Francorum Dei Gratiae”. De laatste
Merovingische vorst kreeg een tonsuur en werd opgesloten in de abdij van St.Bertin. Na de invallen van de
Langobarden in Italië in de 7e eeuw zou Pepijn de
pausen ter hulp zijn gesneld.

Wanneer Pepijn II in 714 sterft, werd hij opgevolgd door
twee onmondige kleinzoons. Deze crisis geeft ondermeer de Friese ‘koning’ Radbod de mogelijkheid om
de Frankische veroveringen in zijn gebied onge-daan te
maken. Spoedig herstelt Karel Martel, de ‘Strijd-hamer’,
een bastaardzoon van Pepijn, de macht. Het bondgenootschap met de Kerk beleefde onder zijn bewind een
dieptepunt. De missionarissen Willibrord en Bonifatius
moeten van hem geen steun verwachten. In plaats
daarvan moet hij het rijk verdedigen tegen de invallen
van de Avaren en de Arabieren. Deze laatsten rukken na
hun verovering van het Iberisch schiereiland gestaag op
naar het Noorden. Karel slaagt er echter in hun opmars te
stuiten in een veldslag bekend als die van Poitiers in 732.
Hiervoor heeft hij een zwaarbewapend ruiterleger van
getrouwen nodig, die hij moet vergoeden met grond, de
meest efficiënte vorm van beloning in de geldarme
economie van de vroege Middeleeuwen. Ook kerkelijke
landgoederen blijven daarvan niet gespaard. Met deze
strijd houdt eindelijk het geruzie tussen de adel op, en
wordt Karel de onbetwistbare heerser over de Franken.

De eerste generatie Karolingers
Met enige moeite had Karel Martel zich meester
gemaakt van Frankenrijk, waarmee het werk van zijn
vader Pepijn gered was. Vervolgens ondernam hij
talrijke expedities naar Germanië om er tegen de Saksen,
op dat ogenblik de grootste bedreiging, te strijden. Hij
herstelde het Frankische gezag over Friesland en
onderwierp de Alemanen. Daarnaast betuigde hij wel
wat steun aan het evangelisatiewerk, inspanningen die
politiek werden beloond. In nauwe samenwerking met
de pausen en met Karel’s zegen organiseerde Bonifatius
de kerstening van de Germaanse volkeren, terwijl
Willibrordus Friesland voor zijn rekening nam.
Toen hij in 741 overleed, werd het rijk verdeeld onder
zijn beiden zonen. Karloman kreeg Austrasië, Alemanië
en Thüringen en Pepijn Neustrië en Bourgondië.
Vanzelfsprekend kregen Karels opvolgers te maken met
talrijke opstanden, maar door een collectief krachtdadig

De Donatio Pepini (uit Bühler et al.)
Hij veroverde het gebied en dwong de Langobarden het
exarchaat Ravenna en het hertogdom Rome over te
dragen aan de paus. Deze schenking, de ‘Donatio
Pepini’, legde de basis van de Pauselijke Staten, maar
ook een zware hypotheek op de Italiaanse en de
Europese geschiedenis. Het was een politieke daad (756)
waarvan hij toen de gevolgen niet kon inschatten. De
Italiaanse éénmaking kwam pas in 1870 to stand.
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De Schat van Childeric
Op 27 mei 1653 waren werklieden bezig met enkele
afbraakwerken in de omgeving van de kerk St.Brice in
Doornik. Eén van de werklieden, Adrien Quinquin, een
doofstomme, vond toevallig een aantal gouden voorwerpen in wat een graf bleek te zijn. De deken van de
parochie werd op de hoogte gebracht, maar toch werden
een aantal voorwerpen ontvreemd en anderen mogelijks
weggegooid. De beenderen werden verspreid en gingen
dan ook verloren.
De eerste magistraat van Doornik, die de Gouverneur
der Lage landen, aartshertog Leopold-Willem vertegenwoordigde, eiste de voorwerpen op, maar de deken had
er blijkbaar een aantal achtergehouden, zoals een
zegelring met de vermelding ‘Childerici Regis’, wat
identificatie van het graf toeliet. Eén der kanunnikken
van de kathedraal kon de voorwerpen opeisen. De aarts)
hertog kon zo alle voorwerpen verzamelen na een
beloning te hebben uitbetaald aan Quinquin.
De aartshertog nam alle documenten mee naar Wenen,
waar ze bij de koninklijke schat werden gevoegd. De
bisschop van Mainz, Filip von Schönbrun, die de
voorwerpen had gezien, suggereerde aan de keizer om
deze over te maken aan Lodewijk XIV. Dit gebeurde in
1665 te St.Germain-en-Laye en de voorwerpen werden
gevoegd bij het ‘Cabinet des Médailles’. Kanunnik
Chifflet publiceerde bij de drukkerij Plantijn in
Antwerpen een merkwaardig boek ‘Anastasis Childerici
Francorum Regis’, die in feite onze enige bron is over
deze vondst. In 1831 gebeurde er een belangrijke diefstal
in dit Cabinet, waarbij ook de voorwerpen van Childeric
verdwenen. Een deel van de voorwerpen werden
gesmolten, een ander deel teruggevonden in zakken in
de Seine, maar omdat een inventaris ontbrak, weet men
niet precies wat er verloren is gegaan. Wat er van
overblijft ligt dus nog in het Cabinet des Médailles van
Parijs. Onlangs zou een zekere professor Werner een
aantal documenten hebben teruggevonden.

(Medegedeeld door B. Desmaele, van de Société Royale
d’Histoire de Tournai, 16 november 2004)

*

Een aantal juwelen waaronder de zegelring met
inscriptie CHILDIRICI REGIS (Chifflet 1655).

Van www.area-archives.org/virtual-exhibition-fr/chifflet.htm

Begraafplaatsen der Merovingers
482 Childeric I
Doornik
511 Clovis
Parijs St.Germain
544 Chlotilde
Parijs St.Germain
558 Childebert I
Parijs St.Germain
561 Chlotarius I
Soissons - St.Medard
575 Sigebert
Soissons - St.Medard
584 Chilperic I
Parijs St.Germain
597 Fredegonde, echtg. Chilperic I Parijs St.Germain
629 Chlotarius II
Parijs St.Germain
639 Dagobert I
Parijs St.Denis
675 Childeric II
Parijs St.Germain
680 Bathilde, echtg. Clovis II Chelles
690 Thierry III en echtg.Doda Arras
711 Childebert III
Choisy au Bac (St.Etienne)
721 Chilperic II
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