
karel de grote was 1 van de belangrijkste frankische keizers.  

hij heeft een munt naar zichzelf vernoemt: de karolingische pont van 450 gr 

alleen keizers mochten munten slaan. hij zette de traditie voor  

hij liet zich afbeelden als  keizer dit kun je zien aan de romeinse toga en de tekst die zegt  

karel de verheven keizer 

 

 

clovis bekeerde doordat hij aan een god vroeg om hulp tijdens een veldpartij in ruil voor 

bekering 

hij verloor dus bekeerde zich tot het christendom 

 

 

in 395 splitste het romeinse rijk zich in west en oost romeinse rijk 

de hoofdstad van west romeinse rijk was rome en constatinopel van oost romeinse rijk 

door splitsingen kwamen er problemen: 

 verzwakking van het leger 

 de belasting steeg om het leger in stand te houden 

 door hoge belasting lieten boeren hun boerderij in de steek hierdoor daalde de 

productie 

 door dat het leger lange diensten draaide werd hun generaal belangrijker voor hun 

dan de keizer 

 de strijd om het keizerschap 

de germanen, franken en allemannnen werden weggestuurd uit hun land dus het west 

romeinse rijk liet ze binnen. Maar alleen als ze hielpen met de verdediging van het land  

 

 

het frankische rijk ontstond door dat clovis verschillende frankische stammen wist te 

verenigen 

clovis kreeg steun van de de kerk en  het grootste deel van zijn onderdanen werden ook 

christelijk geworden en keken op tegen de geestelijken. 

 

 

alleen rijken aten duiven ! 

een domein bestond uit 3 gebieden 

 de woestegronden 

 vroonland 

 hoevelen 



vroonland was de grond van de heer zelf 

 

 

hoedenband was eigendom van de heer maar de horigen mochten een deel van wat hier 

werd verbouwd houden 

 

 

plichten en rechten 

heer plichten  

 heervaart 

 bescherming bieden 

 wapens hebben 

rechten 

 heren diensten ontvangen] 

 uur ontvangen 

 heerlijke rechten 

 bepalen of een horige trouwt 

 

 

vrije boeren plichten 

 mee op herenvaart 

 wapens hebben 

 tienden betalen 

 werken op het kerkland 

rechten  

 opbrengst houden 

 grond bezitten 

 recht om te trouwen 

 zielenzorg van de kerk ontvangen 

 

 

horigen plichten 

 op het domein blijven  

 toestemming om te trouwen 

 naar de heer luisteren 

 herendiensten 

rechten 

 vrij op zon en feestdagen 

 deel van de opbrengst houden 



 zielenzorg van de kerk ontvangen 

 bescherming krijgen van de heer 

 


