
De Eerste Frankische Periode (450 tot 751 n. C.) 

 

De Merovingers 

 

De grens bezwijkt 

Ondanks het belang van het Frankenvolk blijven ze over het algemeen in het donker gehuld. Ze 

verschijnen pas in de derde eeuw n. C. voor het eerst in de historische bronnen. Dan bezetten ze een 

gebied van de Bovenrijn tot de Elbe. Wellicht vormt de naam Franken de verzamelnaam voor 

verschillende Germaanse stammen zoals de Amsivarii en Chattuari, die we voor de derde eeuw wel 

in de geschreven bronnen tegenkomen en die na de derde eeuw uit de teksten verdwijnen. 

 

Vanaf de Republikeinse periode waren er reeds conflicten tussen Romeinen en Germanen. De eerste 

confrontatie met de Franken vond plaats in het midden van de de 3e eeuw n. C. Tussen 256-260 

breken Franken verscheidene keren via niet-bewaakte routes door de Rijndefensies en al plunderend 

zaaiden ze een spoor van vernieling in het Romeinse hinterland. Tot dan hanteerde Rome een 

politiek die er op gericht was de Germanen koste wat het kost uit hun rijksgrenzen te weren. In het 

midden van de derde eeuw moeten ze deze tactiek noodgedwongen aanpassen. Keizer Maximianus 

slaagt er in 287 wel nog in de Franken te overwinnen en tot de Midden-Rijn nabij Keulen terug te 

dringen, maar hij kon niet beletten dat er zich Franken op de Betuwe aan de Rijn-en Scheldemonding 

vestigden. 

 

In het begin van de vierde eeuw versterkt Constantijn de Grote, de Rijndefensie en annexeert hij de 

Franken opnieuw in bij het Romeinse rijk waarin ze als laeti worden geduld. Hetzelfde gebeurde met 

andere Germaanse stammen. Door ze aan de grenzen van het rijk te tolereren fungeerden deze 

Germaanse stammen zelf als een eerste buffer tegen andere Germaanse invallers. De rust kon 

hierdoor even in het rijk terug keren. Dit was echter maar tijdelijk. Rond 350 roerden de Franken zich 

opnieuw en vergrootten ze hun gebied tot Toxandrië, van waaruit ze hun macht in de 5e eeuw nog 

verder zouden uitbreiden. In 358 sloten ze een nieuw verbond met Rome, dat hen het statuut van 

Foederati opleverde en dus tot de officiële verdedigers van het Romeinse rijk maakte. De Franken op 

de westelijke Rijnoever werden de Salische Franken genoemd. De Frankische stammen op de 

oostelijke Rijn waren de Ripuarische. Deze tweedeling is echter enkel geografisch. Ripuarische en 



Salische Franken betreffen wel degelijk één en hetzelfde volk. Op het einde van de 4e eeuw 

vervulden de Franken een voorname rol in de defensie van het rijk en bekleedden ze belangrijke 

militaire posten. 

 

Het einde van het West-Romeinse Rijk 

 

Kaart die de situatie in Europa weergeeft ten tijde van de Val van het West-Romeinse Rijk. 

Een volgende belangrijke verandering kwam er ten gevolge van de Hunnen die westwaarts trokken 

en daarmee in de Germaanse wereld een massale volksverhuizing op gang brachten. Verschillende 

Germaanse groepen trokken hierdoor het voormalig Romeins territorium in. Deze massale 

volksverhuizing ging voor de Romeinen dan ook nog eens gepaard met interne problemen, waarbij 

ambitieuze generaals de keizerlijke macht ondermijnden en soms zelf als usurpatoren optraden. Dit 

alles maakte dat het eens zo machtige Imperium Romanum bezweek onder de druk. In 406 viel Gallia 

reeds uit Romeinse handen. In 476 zou Rome zelf vallen. 

 

In deze, voor Rome, dramatische 5e eeuw, wordt het voormalig West-Romeinse rijk vervangen door 

een aantal barbaarse koninkrijken. Italia kwam in handen van de Ostrogoten te liggen. Het 

voormalige Gallia werd verdeeld tussen Franken, Bourgondiërs en de Visigothen, die ook nog eens 



Spanje controleerden. De Franken kenden in deze vijfde eeuw hun tweede grote migratie, na de 

eerste kleinschaligere in de derde eeuw. 

 

Rond 450 wist één familie de macht binnen de Franken naar zich toe te trekken en behoorden bijna 

alle stamhoofden van de Franken ten westen van de Rijn tot dezelfde familie, namelijk deze die 

afstamde van de legendarische voorvader Merovech, naar wie de koninklijke dynastie ook genoemd 

werd. 

 

De oorsprong van de dynastie wordt in de zevende eeuw door Fredegar beschreven. Samen met het 

werk van Gregory van Tours is het één van de enige geschreven bronnen die een licht werpen op de 

Merovingische geschiedenis. Fredegar meldt dat Merovech zou verwekt zijn door een Quinotaur, een 

zeemonster, wanneer Chlodio's vrouw ging zwemmen. Via Apollinaris Sidonius, die een nederlaag 

documenteerde van deze Chlodio, die in 448 zou 

hebben plaatsgevonden kennen we Chlodio ook uit de historische bronnen. Voeg daar nog de info 

van Gregorius Van Tours aan toe en dan is men eerder geneigd te zeggen dat Merovech gewoon een 

tijdgenoot was van Chlodio en niet zijn zoon zoals uit de mythe volgens Fredegar zou kunnen 

verondersteld worden. 

 

Het staat alleszins vast dat Merovech wel degelijk een historisch figuur moet zijn geweest, die in het 

midden van de vijfde eeuw moet geleefd hebben. De stichting van de Merovingische dynastie moet 

dan ook rond dat tijdstip te situeren zijn. De legende van Merovechs verwekking leidt ons tot de 

vaststelling dat de Merovingische vorsten van een bovennatuurlijke, mythische afstamming 

pretendeerden te zijn. 

 

De machtsgreep van Clovis 

 

De oprichting van een Frankisch koninkrijk 

In 481 werd Clovis, zoon van Childeric en kleinzoon van Merovech, de nieuwe vorst. Clovis bracht 

eenheid onder de Franken en breidde hun gebied over heel Gallië uit. Een eerste uitbreiding van zijn 

gebied bekwam hij door bij de slag van Soissons de Noord-Gallische vorst Syagrius, te verslaan. Door 

deze overwinning steeg zijn gezag aanzienlijk en werd hij door alle Salische Franken als enige koning 

erkend. Op die manier verenigde hij de voordien verdeelde Frankische stammen ten westen van de 

Rijn. 



 

Het Frankische Rijk ten tijde van de Merovingers (5e - 8e eeuw). Het omcirkelde gebied is het Rijk ten 

tijde van de heerschappij van Clovis (481 - 511). 

Wanneer Clovis in het huwelijk treed met de christelijke Clothildis, dochter van de Bourgondische 

koning, weet hij ook zijn christelijke Gallo-Romeinse onderdanen, die nog in aanzienlijke getale 

aanwezig waren in het voormalig Romeins territorium, gunstig te stemmen. Met hun steun stak hij in 

496 de Rijn over en versloeg er de Alamannen in de slag bij Tolbiac. Voor deze veldslag bad Clovis tot 

de christelijke God. Na de overwinning liet hij zich dan ook dopen door bisschop Remigius in Reims. 



Met Clovis bekeerden stilaan ook zijn Frankische onderdanen zich tot het christendom. Hierdoor 

versterkten de banden met de voormalige Gallo-Romeinen nog meer en werd een versnelling 

getriggerd in het assimilatieproces tussen de twee etnische groepen in Clovis' rijk. 

 



Geromantiseerde afbeelding uit 1500 van de doop van Clovis in de kathedraal van Reims (die in de tijd 

van Clovis nog niet bestond) door bisschop Remigius van Reims. 

Het koninkrijk breidt uit 

 

Uiteindelijk startte Clovis in 507 zijn laatste militaire campagne, dit maal tegen de Visigothen. Hij 

rondde deze campagne vrij succesvol af en hij wist de Visigothen tot achter de Pyreneëen terug te 

dringen. Enkel de kuststreek ten westen van Marseille moest hij nog in Visigothische handen dulden. 

Na deze zuidelijke uitbreiding werd zijn macht nu ook door de ‘Ripuarische Franken’, aan de overzijde 

van de Rijn, erkend. Bij zijn dood in 511 laat Clovis een groot rijk achter. In het noorden reikte het tot 

over de Rijn, tot diep in het huidige Nederland. In het Oosten reikte het tot aan de Donau en gold de 

macht van Clovis over een gebied dat overeenkomt met dat wat nu Zuidwest-Duitsland is. In het 

westen werd het begrensd door de kustlijn. Enkel Bretagne viel niet onder het Merovingisch bewind. 

In het zuidwesten liep zijn koninkrijk via de vallei van de Garonne tot aan de Pyreneëen. In het 

zuidoosten werd het rijk begrensd door het Koninkrijk van de Bourgondiërs. 

 

Slag bij Vouillé, in de buurt van het huidige Poitiers, tussen de Franken, onder leiding van Clovis en de 

Wisigoten, onder leiding van Alaric II. 

Het Concilie van Orléans 

 

In 511 organiseert Clovis een concilie in Orléans. Tweeëndertig van de vierenzestig bisschoppen uit 

zijn koninkrijk tekenen present. De vragenlijst van de koning, die zelf niet op de vergadering aanwezig 

is, behandelt onder meer de organisatie van de Kerk en haar plaats binnen de maatschappij, 

maatregelen betreffende het asielrecht en de macht van de bisschoppen over de priesters en 

kloosters in hun bisdom. Op 10 juli keuren de bisschoppen 31 regels (canons) goed, waarvoor ze de 

toestemming van de koning vragen. Ze erkennen hem als 'hun heer, zoon van de Kerk'. Dit concilie is 



het begin van de samenwerking tussen de wereldlijke en de geestelijke macht in deze nieuwe 

samenleving. Die steunt niet enkel op het katholiek geloof maar evenzeer op het wereldlijk recht. 

Clovis laat het gewoonterecht van de Salische Franken dan ook neerschrijven in de Salische Wet. 

 

De verdeling van het koninkrijk 

 

Stamboom van Clovis I tot aan Clotaris II, die het rijk terug verenigde in 613. 

Volgens het Germaanse recht was het rijk het persoonlijk bezit van de vorst. Dit impliceerde dat dit 

rijk bij de dood van de vorst onder diens zonen werd verdeeld. Deze Germaanse traditie werd 

gedurende de hele Merovingische en de daaropvolgende Karolingische periode in ere gehouden. Dit 

betekende dat het Frankische rijk slechts korstondig verenigd bleef en onderlinge strijd tussen de 

erfgenamen vormde een voortdurende bedreiging voor de eenheid van het rijk. Clovis' zonen traden 



wel nog min of meer eensgezind op en tussen 531-537 wisten ze het rijk nog aanzienlijk uit te 

breiden. In het noorden breidden ze de macht uit tot aan de Elbe door het koninkrijk van de 

Thuringers onder de voet te lopen en grotendeels deze hun gebieden te bezetten. In het zuiden 

annexeerden ze Bourgondië en de Provence. Met deze uitbreidingen waren de ‘definitieve’ grenzen 

van het Merovingisch territorium min of meer getekend. Uiteraard waren er vaak kleine wijzigingen 

aan de grenzen en was de heerschappij van de Merovingers over andere volkeren, zoals bijvoorbeeld 

over de Thuringers geen constant gegeven. 

 

Tussen 558-561 kwam het rijk weer in handen te liggen van één koning. Het territorium van Clovis' 

kinderen werd bij hun dood niet aan hun zonen overgeleverd, maar werd verdeeld tussen de nog 

levende broers onderling. In 558 blijft op die manier Clorthar als enige van Clovis rechtstreekse 

erfgenamen over en is het Frankisch territorium weer kortstondig verenigd. Als Clorthar sterft wordt 

het rijk opnieuw onder zijn 3 zonen verdeeld. De coherentie tussen de deelrijken, die we nog 

enigszins vaststelden bij Clovis’ erfgenamen, verdwijnt met de dood van Clorthar I. Er tekent zich dan 

een duidelijke driedeling van het rijk af. In het noorden bevond zich Austrasië, centraal lag Neustrië 

en in het zuiden Bourgondië. 

 

Het einde van de zesde en het begin van de zevende eeuw werden gekarakteriseerd door 

burgeroorlog en onderlinge twist tussen Clorthars opvolgers. Na deze woelige periode kon de rust 

uiteindelijk terug keren wanneer het hele Merovingische gebied in 613 opnieuw onder één iemands 

bewind viel, dat van Clorthar II. De twee generaties, die daarop volgden, bleven gespaard van 

burgeroorlogen. Van groot belang is het jaar 623, waarin Clorthar II een onderkoninkrijk creëerde 

voor zijn zoon Dagobert I. Op die manier ontstond er 

een standaardopdeling tussen het westelijk Frankisch rijk, met Neustrië en Bourgondië enerzijds en 

het oostelijk rijk dat samenviel met Austrasië anderzijds. Na de dood van Clorthar II in 629 regeerde 

Dagobert een tiental jaar als enige vorst over het hele rijk. 

 

Reeds vanaf 615 echter werd de bestuurlijke macht van de Merovingische koningen steeds meer 

uitbesteed aan de hofmeiers. Dit waren de voornaamste functionarissen van de koning, die 

instonden voor de hofhouding en het openbaar bestuur. Dagobert werd bijgestaan door de 

hofmeiers Peppijn I van Landen en Arnulf van Metz. Elk deelrijk had namelijk zijn eigen hofmeier. Na 

de dood van Dagobert I werd het rijk opnieuw verdeeld onder diens zonen. Terzelfdertijd nam de 

macht van de hofmeier evenwel nog meer toe. Uiteindelijk leidde dit rond 650 tot een situatie 

waarin de Merovingische koningen gedegradeerd waren tot weinig betekenisvolle koningen, die niet 

veel meer waren dan de speelbal van de hofmeiers. Uiteindelijk zouden de opvolgers van Pepijn I van 

Landen, de familie van de Pippiniden uit Austrasië, het succesvolst uit het politiek geharrewar na 

Dagoberts dood komen. 



 

Frankische rijk aan het begin van de burgeroorlog in 715. 

In 687 slaagde Pippijn II van Herstal er in de hofmeier van Neustrië te verslaan en kon hij daardoor 

zijn macht over het hele Merovingisch rijk te laten gelden. Het einde van de zevende eeuw en het 

eerste decennium van de achtste eeuw was het vrij rustig in het Merovingenrijk. Aan die rust kwam 

echter een einde wanneer Peppijn II in 714 door ziekte geveld werd. Door diens dood zagen de 

tegenstanders van de Pippiniden hun kans schoon om zich te verenigen tegen de Pippinidenfamilie. 

In 717 werden ze echter bij Vinchy verslaan door Karel Martel, de bastaardzoon van Peppijn II. Hij 

zou hierna dan ook de macht van zijn vader verder zetten. Er werden intussen nog steeds 

Merovingische koningen gezalfd, wat aantoont dat een koning van de Merovingische bloedlijn een 

belangrijk gegeven bleef. Het is pas de opvolger van Karel Martel, Peppijn III, die met de goedkeuring 

van de paus de laatste Merovingische koning afzette en zelf de troon kon bestijgen. De paus gaf hem 

hiervoor zijn zegen nadat Peppijn hem ter hulp was gekomen in een conflict tegen de Longobarden. 

Met de zalving van Peppijn bereiken we het einde van de Merovingische periode en komen we in het 

tweede luik van de vroege middeleeuwen van West-Europa terecht, dat van de Karolingers. 


