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Het Frankische rijk

Bedreigd door de islam

Hofmeiers
Voordat een Frankische koning stierf, verdeelde hij het rijk onder zijn zonen. Wanneer 
de zonen daarmee ontevreden waren, voerden ze oorlog om hun gebied te vergroten. 
Het besturen van het rijk lieten ze steeds meer over aan hun voornaamste dienaar: 
de hofmeier. Uiteindelijk kreeg de hofmeier de macht in handen. Pippijn, 
die Willibrord steunde bij het zendingswerk, was zo’n 
hofmeier. Toen zijn zoon Karel Martel hem opvolgde, 
dreigde er een groot gevaar. 

Opmars van de islam
Mohammed (±570-632) stichtte in Arabië een nieuwe 
godsdienst. Hij verkondigde: ’Er is geen god dan 
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Jos staat in een hoek van de kringloopwinkel in een grote doos te grabbelen. 
Hij rommelt tussen ridderzwaarden, grote plastic schilden, helmen met en 

zonder vizier. ‘Zo,’ zegt opa, ‘ben jij hier?’ Weet je dat er in de tijd van Karel de 
Grote voor het eerst ridders kwamen? Dan vervolgt opa wat plagend: ‘De eerste 

scholen zijn trouwens ook door Karel de Grote gesticht.’ ‘Was dat wel verstandig van 
hem?’ vraagt Jos. ‘Tuurlijk’, antwoordt opa, ‘anders had jij niet geweten of je dit schild 
kan betalen!’

middeleeuwen vroeg moderne tijdoudheid
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Karel de Grote (742-814)
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Allah, en Mohammed is zijn profeet.’ Hij noemde 
zijn godsdienst de islam. Dat betekent: overgave of 
onderwerping. In de Koran kon je lezen hoe Allah 
gediend moest worden. Mohammed en zijn opvolgers 
wilden de islam uitbreiden over de hele wereld. De 
islamieten veroverden in hun ‘heilige oorlog’ alle 
landen ten oosten en ten zuiden van de Middellandse 
Zee. Ze trokken door Spanje naar het Frankische rijk. 
Maar de Heere gebruikte Karel Martel en zijn soldaten 
om de christelijke kerk te beschermen. 

In het jaar 732 versloeg Karel Martel de Arabieren bij 
Poitiers in Frankrijk. Hij drong ze terug tot in Spanje. 
Toen Karel stierf, volgde zijn zoon Pippijn de Korte 
hem op als hofmeier. Pippijn wilde zelf regeren, 
daarom sloot hij de koning op in een klooster. 

Tot keizer gekroond
In 768 volgde Karel zijn vader Pippijn 
de Korte op. Hij wilde een groot, 
machtig, christelijk rijk stichten. Hij 
werd de beroemdste vorst uit de 
middeleeuwen. Daarom werd hij 
Karel de Grote genoemd. Om zijn doel 
te bereiken heeft hij zijn hele leven 
moeten vechten. Hij probeerde de 
Arabieren uit Spanje te verdrijven. 
Dat lukte hem echter niet. Ook tegen 
de Saksen voerde hij oorlog. Na een 
dertigjarige strijd onderwierp hij deze Karel Martel verslaat de Moren bij Poitiers

Frankisch soldaat 
uit het leger van 
Karel Martel 
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Karel de Grote (742-814)

heidenen. Hij dwong ze tot het christendom over 
te gaan. Karel beschermde ook de paus. Als dank 
werd hij door de paus tot keizer van de Romeinen 
gekroond. 

Het bestuur van het rijk
Karel de Grote kon zijn rijk niet alleen besturen. 
Daarom verdeelde hij het in graafschappen en 
gouwen. Aan het hoofd van zo’n gebied stond een 
graaf. De taken van een graaf waren rechtspreken, 
belasting innen en de gouw verdedigen. Zendgraven 
van de keizer kwamen langs om de graven te 
controleren. 

Gouwen werden verdeeld in domeinen. In een domein 
stond de hoeve van de heer op het saalland. Een 
rentmeester of meier bestuurde vaak een domein. 
Lijfeigenen, eigenlijk slaven, werkten op het saalland. 
Horigen hadden hun boerderijtjes op een ander deel 
van het domein. Zij mochten niet verhuizen, want 

ze hoorden bij de grond 
waar ze op woonden. Ze 
betaalden pacht met een 
deel van de opbrengst van 
het land. Ze verrichtten 
herendiensten op de 
vroonhoeve en het saalland.

Tussen de domeinen 
woonden vrije boeren. Zij 
waren eigen baas. Als er 
oorlog uitbrak, moesten 

ze samen met de heren van de domeinen in het leger 
dienen. Er was dan niemand om het land van de vrije 
boeren te bewerken en om hun vrouwen en kinderen 
te beschermen.

Ridders
Wanneer een graaf ging vechten 
nam hij een legertje gewapende 
boeren mee. Dat waren geen 
echte soldaten. Daarom gaf de 
graaf aan de dapperste kerels een 
stuk grond te leen. Deze ridders 
hoefden niet meer op het land 
te werken, maar moesten met 
hun paard klaarstaan om hun 
heer te volgen in de strijd. Ridders versterkten hun 
vroonhoeves met een omheining van houten palen. 
Om zich nog beter te verdedigen lieten zij een gracht 
graven. Zo voelde de ridder zich met zijn horigen veilig. 

Troon van Karel de Grote in de 
Dom te Aken

Karel de Grote door de paus tot keizer gekroond
Geschilderd in 1517 door Raphael

Ridder te paard
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Vrije boeren hadden geen bescherming. Rovers 
brandden hun boerderijen af en stalen hun vee. In ruil 
voor veiligheid vroegen zij aan een heer om horige te 
mogen worden. 

Beschaving
Karel de Grote liet op zijn domeinen sterke, stenen 
huizen bouwen. In deze paltsen of paleizen logeerde 
hij met zijn hovelingen tot de voorraden opgegeten 
waren. De palts ‘Het Valkhof’ in Nijmegen bezocht 
hij geregeld. Deze palts is later verwoest, alleen een 
kapel herinnert er nog aan.
Op Karels reizen door zijn rijk, merkte hij dat het 
noorden van Frankenland minder beschaafd was 
dan het zuiden. Daarom liet hij bouwmeesters en 

Boerderij met akkers

Karel de Grote in zijn hofschool 
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Verdelingsverdrag van Verdun

De paus
In de eerste christengemeenten 
waren ouderlingen en diakenen. De 
bisschop was de opziener van de 
gemeente. Bisschoppen uit grote 
steden voelden zich voornamer en 
noemden zich aartsbisschop. Later 
noemden ze zich patriarchen. De 
patriarch uit Rome werd uiteindelijk 
het hoofd van de kerk. Hij liet zich 
paus noemen. Dat betekent: vader.

Leenmannen
Wanneer een vorst zijn dienaren 
wilde belonen, gaf hij als leenheer 
een stuk grond te leen. De 
leenmannen of vazallen beloofden 
hun leenheer met raad en daad te 
dienen. Wanneer een leenman stierf, 
kwam het ‘leen’ bij de vorst terug. Na 
verloop van tijd werd het leen erfelijk. 
Dat betekent dat na de dood van de 
leenman zijn zoon hem opvolgde.

Verdeling van het rijk
Toen keizer Karel de Grote stierf, volgde 
zijn zoon Lodewijk de Vrome hem 
op. Na de dood van Lodewijk, hun 
vader, sloten zijn drie zonen in 843 het 
Verdelingsverdrag van Verdun:
•  Lotharius, de oudste, werd keizer 

over het middelste gedeelte; 
•  Lodewijk de Duitser kreeg het land 

ten oosten van de Rijn: Oost-Frankenland;
•  Karel de Kale kreeg het westelijke gebied:  

West-Frankenland.
Toen Lotharius stierf werd het gebied tussen zijn broers 
verdeeld.

Karel de Kale afgebeeld op een 
raam in de Notre Dame te Parijs

geleerden aan zijn hof komen. Overal in 
het rijk stichtte hij scholen, waar monniken 
les gaven in lezen en schrijven. 

Aan het eind van zijn leven woonde hij in 
zijn palts bij de warmwaterbronnen te Aken. 
Daar is hij in het jaar 814 overleden. Zijn 
graftombe is te zien in de Dom van Aken.


