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De ondergang van het Romeinse Rijk 
 

-Er  werd nogal eens onderling gevochten om de macht, zodat Romeinen tegen Romeinen vochten. 

-Bestuurders werden corrupt en vroegen meer belasting dan nodig. 

-Het rijk werd te groot om goed te kunnen besturen. 

-Bevolking sterk verminderd door besmettelijke ziekten. 

-In Rome meer slaven dan burgers. 

-Oprukken van de Hunnen, waardoor andere groepen weer verder vluchten en de grens aanvallen. 

-Rome wordt aangevallen door de Visigoten, waardoor troepen worden teruggeroepen. 

In 476 na christus werd de laatste Romeinse keizer afgezet. 

 

Enkele stammen, die ‘verhuisden’: 

Barbaren: 

1. Hunnen (ruitervolk�Atilla) 
2. Vandalen (vanuit Zweden) 

3. Allemannen 
4. Gothen 

5. Saksen 
6. Franken 

7. Angelen 
8. Longobarden 

 

 

 

 

 

 

 

Het Romeinse rijk was daarvoor al 

gesplitst in het West- en het Oost-

Romeinse rijk. (in 285) Het Oost-

Romeinse rijk bestond als keizerrijk 

tot 1453!! Het kwam redelijk 

ongeschonden door de 
Volksverhuizing heen. Het werd 

schatrijk door de handel! 
 

Het Oost-Romeinse rijk was beroemd 
om zijn  mooie architectuur. 

 
De Romeinen waren ondertussen voor 

een deel ook  bekeerd tot het 

Christendom. 

 

Tijdens en na de ‘Volksverhuizing’ was je je leven niet zeker. De zekerheid van de ‘Pax Romana’ 

was weg! 

Na de volksverhuizing woonden hier nog steeds de Friezen en ook de Franken en de Saksen. 
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1. Noem 4 redenen, waardoor het steeds slechter ging met de Romeinen:______________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Noem enkele beruchte stammen die ‘verhuisden’:______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.Welke stammen woonden hier na de ‘Volksverhuizing’?_________________________________ 

______________________________________________________________________________ _ 

4. Waar lag het Oost-Romeinse rijk?__________________________________________________ 

5. Tot hoe lang heeft dat bestaan?_____________________________________________________ 

6. Waar is het bekend door?__________________________________________________________ 

7. Welke godsdienst was net door de Romeinen erkend?____________________________________ 

De Franken 

 

De Franken werden steeds sterker, maar 

hadden ook onderling veel ruzie. Clovis 

wist ze samen te laten werken en veroverde 

zo een groot deel van ‘Frankrijk’ rond het 

jaar 500. Hij liet zich dopen, waardoor hij 

de kerk achter zich kreeg en zelfs tot 

koning gekroond werd.  

Zijn opvolgers werden steeds 

gemakzuchtiger en stelden hofmeiers aan 

om te regeren.  Hofmeier Pepijn de korte 

laat zich tot 

koning 
kronen. Zijn 

zoon Karel 
de Grote 

verovert nog 
meer 

gebieden en 
laat zich zelfs 

door de paus tot keizer kronen. (Rond het jaar 800) 

8. Wie wist de Franken samen te voegen? Hoe?________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9. Hoe wist hij nog machtiger te worden?______________________________________________ 

10. Wie namen de macht over?______________________________________ 

11. Wie was rond 800 de keizer?____________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Karel de Grote (rond 800) 
- 50 veldslagen in 45 jaar. 

- Stichtte kloosterscholen voor de 

bestuurders. 

- Had de steun van de kerk 

- Trok zijn rijk door met zijn 

hofhouding om de belasting op 

te eten in zijn paltsen 

(keizerlijke boerderijen).  

- 3-slagstelsel voor de landbouw  

- Ridders 

- Ambtenaren!! 

- Zondag vrij om naar de kerk te 

gaan. 
- Zendgraven om te controleren. 

- Grensmarken met eigen legers. 
 

Karel had niet veel geld (goud) tot zijn beschikking, want hij was steeds in oorlog met de moren in 
Spanje. Daar kwam eerst het goud vandaan. Vandaar, dat de mensen in spullen en eten belasting 

betaalden.  
Hijzelf betaalde zijn  ridders met stukken land, die voor hem mochten regeren.  

Heel veel oorlogen waren tegen de Saksen, die het pas na de moord op velen, en meenemen van een 

deel van het volk, opgaven. 

 

Karel de Grote breidde zijn rijk enorm uit. 

Hij werd zelfs na het helpen van de paus, 

tegen de Longobarden, tot Keizer 

gekroond!! 

 

Om de landbouw te verbeteren, waren de 

boeren verplicht om het drieslagstelsel toe 

te passen. Ook moesten ze bepaalde 

producten verbouwen. 

 
Een grensmark was een stuk land aan de 

grens. Hier makte hij een ‘vertrouweling’ 
of een zoon de baas met een grote groep 

soldaten. 
 

Om al die ‘baasjes’ te controleren zond hij 
‘zendgraven rond. 

Omdat hij de kerk veel hielp, steunde de paus hem ook steeds. De horigen kregen vrij op zondag om 

naar de kerk te gaan. Hier werd de bijbel uitgelegd, want de mensen konden niet lezen! 

Hij verzamelde geleerden aan zijn hof, om weer goede gebouwen en bruggen en wegen aan te 

kunnen leggen. Ook schrijvers (ambtenaren) had hij steeds veel bij de hand om brieven rond te 

sturen. Dikwijls werden monniken gebruikt om brieven voor te lezen. 

 

12. Waarom was Keizer Karel niet veel thuis? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13. Waar werd zijn belasting verzameld?________________________________________________ 
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14. Hoe verbeterde hij de landbouw?___________________________________________________ 

15. Waarom stelde hij de ‘vrije’ zondag in?______________________________________________ 

16. Wat is een grensmark?___________________________________________________________ 

17. Wat hielp om keizer te worden?____________________________________________________ 

18. Waarom had hij ‘zendgraven’?_____________________________________________________ 

19. Waarom betaalde hij zijn ridders niet gewoon?________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

20. Welk volk kwam steeds in opstand?________________________________________________ 

21. Voor wie waren de kloosterscholen?________________________________________________ 

 

Lodewijk de Vrome 
Zoon van Karel de grote. Hij deed het niet echt 

slecht, maar was nogal over te halen door de 
mensen om hem heen. 

Ook hij moet veel oorlogvoeren, met wisselend 
succes. 

Ruim voor zijn dood verdeelde hij zijn rijk al. Zijn 

zoons waren het er niet mee eens en voerden oorlog 

tegen hun pa en ook tegen elkaar.  

 

De kloosters moesten de regels van Benedictus 

volgen. Verder werden wetten verbeterd. 

 

Aan het einde van zijn leven waren er al steeds 

aanvallen en plunderingen van Noormannen. Deze 

kwamen uit het noorden en plunderden vooral kustgebieden en gebieden langs bevaarbare rivieren. 

 

22. Door wie werd Karel de Grote opgevolgd? ___________________________________________ 

23. Wat zijn de regels van Benedictus?_________________________________________________ 

24. Wat was er met zijn 

zoons?___________________

_________________________

_________________________ 

25. Wie kregen door al die 

onderlinge ruzies de kans om te 

plunderen?________________

_________________________

_________________________ 

 


