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Inleiding

Na zijn [Karel de Dikke] dood losten de koninkrijken, die naar zijn wil geluisterd hadden, 

op in aparte delen, alsof zij geen rechtmatige erfgenaam meer hadden en zonder te 

wachten op hun natuurlijke heer, koos elk ervoor een koning te maken uit zijn eigen 

ingewanden. Dit was wat grote oorlogen veroorzaakte; niet omdat de Franken geen 

vorsten hadden die vanwege nobelheid, moed en wijsheid een koninkrijk konden regeren, 

maar omdat de gelijkheid van afkomst, autoriteit en macht de onrust tussen hen 

vergrootte, zodat geen van hen dusdanig boven de anderen stond dat de rest zich aan hem 

wilde onderwerpen.1

Met de dood van Karel de Dikke kwam in 888 een einde aan een tijdperk. Sinds 751 had de 

Karolingische dynastie onafgebroken geregeerd en op het hoogtepunt besloeg het rijk een groot 

deel van het Europese vasteland.2 De hierboven geciteerde Regino van Prüm was een product 

van het Karolingische tijdperk; telg van een adelijke familie, opgevoed in een klooster en 

uiteindelijk abt van het klooster Prüm, een klooster met vele Karolingische banden. De kroniek 

die hij schreef,  was ook een voortvloeisel van de tijd waarin Regino leefde. Meerdere 

kronieken en annalistische werken zagen, mede door koninklijke patronage, ten tijde van de 

Karolingen het licht. Regino's Chronicon zou echter één van de laatste zijn die in die periode 

geschreven werd. Het feit dat Regino nog leefde nadat het tijdperk waarin hij opgroeide ten 

einde was, stelde hem in staat om niet alleen de opkomst maar ook de ondergang van de 

Karolingen te beschrijven, iets wat nog velen na hem zouden doen. Gevolg was dat er in de 

loop der eeuwen heel wat boeken volgeschreven werden over het tijdperk van de Karolingen.3

Met de professionalisering van de geschiedschrijving in de negentiende eeuw nam de 

aandacht voor deze periode alleen maar toe, met name onder Franse en Duitse historici. Een 

grote rol speelde hierbij dat men in de negentiende eeuw op zoek ging naar de oorsprong van de 

1 Regino, Chronicon, F. Kurze (ed.), MGH Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum separatim 
editi, 50 (Hannover, 1980) p. 129; Post cuius mortem regna, que eius ditioni paruerant, veluti legitimo 
destituta herede, in partes a sua compage resolvuntur, et iam non naturalem dominum praestolantur, sed 
unumquodque de suis visceribus regem sibi creari disponit. Quae causa magnos bellorum motus excitavit; 
non quia principes Francorum deessent, qui nobilitate fortitudine et sapientia regnis imperare possent, sed 
quia inter ipsos aequalitas generositatis dignitatis ac potentiae discordiam augebat, nemine tantum ceteros 
precellente, ut eius dominio reliqui se submittere dignarentur. 

2 Rosamund McKitterick, The Frankish Kingdoms under the Carolingians, 751-987 (Londen/New York, 1983) 
pp. 16-76; Eric J. Goldberg, Struggle for Empire. Kingship and Conflict under Louis the German, 817-876 
(Ithaca/London, 2006) pp. 2-7

3 Carl-Richard Brühl, Deutschland-Frankreich, Die Geburt zweier Nationen (Wenen, 1990) pp. 7-82; Janet L. 
Nelson, Charles the Bald (Londen, 1992) pp. 1-2
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Europese naties. Deze oorsprong werd gevonden in de vroege middeleeuwen, bij Karel de 

Grote. Het probleem was echter dat zowel de Franse als Duitse historici van mening waren dat 

Karel de Grote stamvader was van hun volk, en dientengevolge niet van de andere partij. Dat 

beide groepen historici zo aan Karel de Grote trokken, lag grotendeels aan het feit dat ze hem 

als het enige lichtpuntje in een donkere periode zagen; zowel de Merovingen voor Karel de 

Grote als de andere Karolingen na hem stonden in zijn schaduw. Sterker nog, na de dood van 

Karel de Grote kwam Europa wederom in een neerwaartse spiraal terecht, welke pas een paar 

eeuwen later zou worden doorbroken.4 De gevechten om Karel de Grote zijn ondertussen 

bedaard. Ten eerste is men tegenwoordig wat minder nationalistisch ingesteld en is men bereid 

om historische grootheden te delen. Daarnaast zijn historici tot de conclusie gekomen dat 

hoewel Europa met Karel de Grote is ontstaan, de Europese naties van latere datum zijn. 

Meerdere historici houden zich dan ook nog steeds bezig met de vraag wanneer hun natie 

'geboren' werd. De mogelijke antwoorden lijken eindeloos en zijn afhankelijk van de 

interpretatie van de historicus in kwestie. Is die namelijk vooral geïnteresseerd in de taalkundige 

verwijzingen naar het Duitse volk, dan zal hij de 'geboorte' in kwestie eerder plaatsen dan een 

historicus die meer de institutionele kant van de natie wil onderzoeken.5

Regino zou ook niet de enige zijn die een neerwaartse spiraal in de geschiedenis van het 

Karolingische rijk zag. Historici zijn namelijk lange tijd van mening geweest dat de opvolgers 

van Karel de Grote slechts een schaduw waren van hun illustere voorganger. De meer recente 

historiografie heeft het begin van deze spiraal, het begin van het einde van het rijk, steeds 

verder opgeschoven op de tijdlijn. Zo werden achtereenvolgens Lodewijk de Vrome en diens 

zonen Karel de Kale en Lodewijk de Duitser gerehabiliteerd.6 Recentelijk is ook de 

daaropvolgende generatie onder de loep genomen, waaruit is gebleken dat zelfs Karel de Dikke 

mogelijk niet zo'n slechte koning was als vaak wordt aangenomen.7 Het einde van het tijdperk 

van de Karolingen wordt echter nog steeds gelegd in 888, bij de dood van Karel de Dikke. Met 

4 Brühl, Deutschland-Frankreich pp. 7-82; Simon MacLean, Kingship and Politics in the Late Ninth Century. 
Charles the Fat and the End of the Carolingian Empire (Cambridge, 2003) pp. 2-8; Bernd Schneidmüller, 
'Sehnsucht nach Karl dem Großen', in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 51:5-6 (2000) pp. 284-301, 
aldaar pp. 284-287

5 Brühl, Deutschland-Frankreich pp. 7-82; Nelson, Charles the Bald pp. 1-2; Bernd Schneidmüller, 
'Constructing the past by means of the present: historiographical foundations of medieval institutions, 
dynasties, peoples, and communities', in:  Gerd Althoff, Johannes Fried and Patrick J. Geary (eds.), Medieval 
Concepts of the Past: Ritual, Memory, Historiography (Washington, 2002) pp. 167-192; Eckhard Müller-
Mertens, 'Römisches Reich in Besitz der Deutschen, der König an Stelle des Augustus. Recherche zur Frage: 
seit wann wird das mittelalterlich-frühneuzeitliche Reich von den Zeitgenossen als römisch und deutsch 
begriffen?', in: Historische Zeitschrift 282:1 (2006) pp. 53-78

6 Lodewijk de Vrome werd gerehabiliteerd in P. Godman en R. Collins (eds.), Charlemagne's heir: New 
Perspectives on the Reign of Louis the Pious, 814-840 (Oxford, 1990); Karel de Kale door Janet Nelson in 
Charles the Bald; Lodewijk de Duitser door Eric Goldberg in Struggle for Empire

7 MacLean, Kingship and Politics
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hem stierf namelijk de hegemonie van het Karolingische koningschap. Een hegemonie die 

duurde van het moment dat Pepijn de Korte de Meroving Chilperic III van de troon stootte tot 

de coup die Arnulf van Carinthië in 887 pleegde en definitief werd met het overlijden van Karel 

de Dikke.

Het einde van de hegemonie hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat ook 

het tijdperk van de Karolingen afgelopen was. Het feit dat er nog nakomelingen van de 

Karolingische dynastie in leven waren en dat er bijvoorbeeld in oorkonden nog gebruik 

gemaakt werd van Karolingische tradities geven aanleiding tot twijfel. In dit essay zal dan ook 

onderzocht worden of 888 daadwerkelijk het einde van het Karolingische tijdperk was of dat de 

invloed en tradities van de Karolingen nog langer hebben doorgewerkt. Om de omvang van dit 

werk enigszins binnen de perken te houden zal in mindere mate naar de bronnen uit de negende 

en tiende eeuw gekeken worden, maar veeleer naar de huidige stand van zaken in de 

historiografie. Gezien het belang die bronnen evenwel hebben op een onderzoek, gericht op de 

vroege middeleeuwen, is het noodzakelijk om naast een korte bespreking van de secundaire 

literatuur, eerst enige opmerkingen over de bronnen uit deze periode te maken.

Wanneer een historicus zich richt op het einde van de negende en de tiende eeuw, de periode 

van de laatste Karolingen, dan heeft hij slechts beperkt materiaal om mee te werken. Ten 

opzichte van de periode ervoor, de hoogtijdagen van de Karolingische renaissance, en zeker in 

vergelijking met de 'Hoge Middeleeuwen' die na de tiende eeuw volgen, zijn er slechts weinig 

bronnen overgeleverd uit het tijdvak waar dit essay over gaat. Als men het beschikbare 

bronnenmateriaal in ogenschouw neemt, valt bovendien op dat een aantal genres er nog 

bekaaider vanaf komen dan andere. De annalen bijvoorbeeld, waaraan men in de achtste en 

negende eeuw begonnen was, komen grotendeels al in de negende eeuw tot een eindpunt en in 

de tiende eeuw zijn slechts weinig initiatieven van die strekking te vinden.8 De redenen die voor 

deze afname in bronnen worden aangevoerd zijn legio: het doorbreken van de Karolingische 

hegemonie zorgde voor een feodale anarchie; plunderende Vikingen verjoegen monniken uit 

hun kloosters zodat deze geen nieuwe teksten meer konden schrijven; de koningen die een 

gebied voor zich opeisten na het uiteenvallen van het Karolingische rijk hadden andere 

prioriteiten dan hun voorgangers; de strijd tussen de nieuwe koningen zorgden voor een 

dusdanig onstabiele situatie dat men niet vrijelijk durfde te schrijven uit angst een toekomstige 

bondgenoot voor het hoofd te stoten; er was geen opvolger van Hincmar van Reims, een 

8 Jason Glenn, Politics and History in the Tenth Century. The Works and World of Richer of Reims (Cambridge, 
2004) pp. 3-5 
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aartsbisschop die zowel religieuze als wereldlijke werken schreef en bovendien ook nog invloed 

uit kon oefenen aan het hof; sterker nog: er was geen hof waar een nieuwe Hincmar tot zijn 

recht zou kunnen komen.9

Het grote aantal verklaringen voor het ontbreken van bronnen brengt echter het risico 

met zich mee, dat mensen één ding uit het oog verliezen: dat er wel degelijk bronnen zijn 

overgeleverd uit de tiende eeuw. De aantallen zijn misschien wat geringer, en voor veel 

gebeurtenissen hebben we maar één bron, maar het feit is dat we niet helemaal in het duister 

tasten over de tiende eeuw.10 Een groot deel van het bronnenmateriaal uit de tiende eeuw wordt 

echter door veel historici als problematisch ervaren.11 Niet alleen is er voor veel gebeurtenissen 

slechts één bron die er melding van maakt, een aantal bronnen worden op zichzelf al als een 

probleem beschouwd. Een goed voorbeeld hiervan is het werk van Richer van Reims, die een 

geschiedkundig werk schreef, deels gebaseerd op het werk van Flodoard van Reims en deels uit 

eigen ervaringen puttend. Een groot aantal van de gebeurtenissen echter die bij Flodoard 

vermeld worden, worden door Richer anders uitgelegd, waaruit historici concludeerden dat 

Richer de waarheid verdraaide. De reden hiervoor zou zijn dat hij de troonsbestijging van Hugo 

Capet wilde legitimeren. Richers werk werd dientengevolge aan de kant geschoven als een 

propagandistisch verhaal en slechts gebruikt voor perioden waar alleen Richer over geschreven 

had. Historici zijn echter tot het inzicht gekomen dat bronnen niet alleen informatie geven 

wanneer ze feitelijk helemaal correct zijn, maar ook wanneer ze onwaarheden bevatten. 

Onwaarheden kunnen namelijk een inzicht geven in de motivatie van de auteur en de situatie 

waarin het werk geschreven werd. Zo heeft Glenn het werk van Richer recentelijk onderzocht 

en is hij tot de conclusie gekomen dat het niet per se het geval hoeft te zijn dat Richer een 

fervent voorstander van de Capetingen was, maar dat er in het werk aanwijzingen te vinden zijn 

9 Dit sombere beeld over de laat-Karolingische periode is een gevolg van de negentiende en twintigste eeuwse 
historiografie. Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie: Brühl, Deutschland-Frankreich pp. 7-82;

10 Behalve Regino van Prüm die de teloorgang van het Karolingische rijk beschrijft, is er bijvoorbeeld nog het 
werk van Flodoard van Reims, Les annales de Flodoard, P. Lauer (ed.), Collection de textes pour servir à 
l'enseignement de l'histoire XXXIX (Parijs, 1906), en over het Oostfrankische rijk het werk van Widukind 
van Corvey, Res gestarum Saxonicarum, Hans Eberhard Lohmann en Paul Hirsch (eds.), MGH Scriptores 
Rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi, 60 (Hannover, 1935); Michel Sot, 'Les élévations 
royales de 888 à 987 dans l'historiographie du Xe siècle', in: Dominique Iogna-Prat en Jean-Charles Picard 
(eds.), Religion et culture autour de l'an Mil. Royaume capétien et Lotharingie. Actes du Colloque Hugues 
Capet 987-1987: La France de l'An Mil, Auxerre, 26 et 27 juin 1987 / Metz, 11 et 12 septembre 1987 (Parijs, 
1990) pp. 145-150

11 Glenn, Politics and History in the Tenth Century pp. 3-9; Stuart Airlie, ‘”Sad stories of the death of kings”: 
narrative patterns and structures of authority in Regino of Prüm’s Chronicle’, in: E.M. Tyler en R. Balzaretti 
(eds.), Narrative and History in the Early Medieval West (Turnhout, 2006) pp. 105-131, aldaar 107-109; 
Bernd Schneidmüller, 'Widukind von Corvey, Richer von Reims und der Wandel politischen Bewußtseins im 
10. Jahrhundert' in: Carlrichard Brühl en Bernd Schneidmüller (eds.), Beiträge zur mittelalterlichen Reichs- 
und Nationsbildung in Deutschland und Frankreich (Historische Zeitschrift, Beiheft 24) (München, 1997) pp. 
83-102
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dat hij juist van mening was dat de tegenstrever van Hugo Capet, Karel van Lotharingen, de 

rechtmatige troonopvolger was.12 Wanneer men de 'problematische' bronnen uit de tiende eeuw 

dus in hun eigen context plaatst, dan hebben ze de historicus dus beduidend meer te bieden dan 

de verdraaide waarheid waarvan ze tot nu toe beschuldigd zijn. 

Deze behandeling van bronnen brengt direct een aantal implicaties met zich mee. Men 

moet niet alleen maar kijken naar wat een auteur schreef, maar ook waarom hij schreef, voor 

wie hij schreef en wat zijn afkomst was. Ook moet men er rekening mee houden dat de bronnen 

een vertekend beeld van het verleden kunnen geven. Er zijn namelijk vrijwel alleen geschreven 

bronnen voor en door de bovenste lagen van de bevolking; bovendien is het zo dat de winnaar 

de geschiedenis schrijft. Een bekend voorbeeld hiervan is wat de Karolingen deden toen zij de 

Merovingen opvolgden als Frankische vorstenfamilie.  De geschiedkundige werken over de 

laatste Merovingen zijn namelijk geschreven door medestanders van de Karolingische 

dynastie.13 De omschrijving van de laatste Merovingische koningen als 'do-nothing kings' is dan 

ook op te vatten als een legitimering van de coup gepleegd door Pepijn de Korte, maar men kan 

er niet blindelings vanuit gaan dat deze beschrijving van de laatste Merovingen in 

overeenstemming is met de daadwerkelijke gebeurtenissen.14 Een ander punt dat meegenomen 

moet worden in de beoordeling van bronnen is door wie het indertijd werd gelezen en gebruikt. 

Een werk als dat van Richer, dat slechts in één handschrift is overgeleverd, heeft waarschijnlijk 

geen grote bekendheid genoten bij het middeleeuws publiek en het is dientengevolge mogelijk 

dat het toentertijd geen algemeen aangenomen interpretatie van de gebeurtenissen was. Dit 

geldt voor meer werken die in de tiende eeuw geschreven zijn.15

Hierboven zijn al kort de recente werken, waarin negende eeuwse Karolingische koningen 

gerehabiliteerd werden, aangestipt. Het is echter niet zo dat deze rehabilitatie het doel was van 

de desbetreffende auteurs. Het doel dat Janet Nelson zich met haar politieke biografie over 

Karel de Kale voor ogen had gesteld, vertoont veel overeenkomsten met de zojuist beschreven 

12 Glenn, Politics and History in the Tenth Century; Schneidmüller, 'Widukind von Corvey, Richer von Reims' 
pp. 85-90

13 Paul Fouracre, 'The long shadow of the Merovingians', in: Joanna Story (ed.), Charlemagne. Empire and 
Society (Manchester, 2005) pp. 5-21, aldaar pp. 5-6, 17-19; Rosamund McKitterick, History and Memory in 
the Carolingian World (Cambridge, 2004) pp. 123-124, 

14 Egon Boshof, 'Die Vorstellung vom sakralen Königtum in karolingisch-ottonischer Zeit', in: Franz-Rainer 
Erkens (ed.), Das frühmittelalterliche Königtum. Ideelle und religiöse Grundlagen (Berlijn, 2005) pp. 331-
358, aldaar pp. 331-340; Stuart Airlie, ‘Towards a Carolingian aristocracy’, in: M. Becher en J. Jarnut (eds.), 
Der Dynastiewechsel von 751. Vorgeschichte, Legitimmationsstrategien und Erinnerung (Münster, 2004) pp. 
109-27, aldaar pp. 109-111; Régine Le Jan, 'Le royaume franc vers 900: un pouvoir en mutation?', in: Pierre 
Bauduin (ed.), Les Fondations scandinaves en Occident et les débuts du duché de Normandie. Colloque de 
Cerisy-la-Salle (25-29 septembre 2002) (Caen, 2005) pp. 83-95, aldaar p. 86

15 Glenn, Politics and History in the Tenth Century pp. 4-5;
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behandeling van bronnen. Naast de bronnen en hun auteurs heeft ze ook getracht de personen en 

gebeurtenissen, die in de bronnen beschreven worden, in hun eigen context te plaatsen. 

Zodoende heeft ze in haar werk Karel de Kale niet bekeken als mislukte opvolger van Karel de 

Grote of als de allereerste Franse koning, maar als een Karolingische vorst in de negende eeuw, 

die voor een groot deel van zijn leven zijn koninkrijk moest beschermen tegen zijn oudere 

broers.16 

Met het plaatsen van historische figuren in hun context werd ook afstand genomen van 

het begrip staat. Lange tijd heeft dit begrip met name de Duitse historiografie gedomineerd. De 

staat is echter een moderne uitvinding met moderne connotaties en niet als zodanig terug te 

vinden in de geschiedenis, zeker niet in de vroege middeleeuwen. Dit heeft historici er echter 

niet van weerhouden om ernaar op zoek te gaan en handelingen van koningen uit deze periode 

te interpreteren naar de mate waarin ze een gecentraliseerde staat bevorderden. Aangezien de 

vroegmiddeleeuwse koningen weinig boodschap hadden aan een dergelijke staat, welke nog 

ettelijke eeuwen op zich zou laten wachten, werden zij in de historiografie vaak afgeschilderd 

als zwak of mislukt. In recente werken komt echter meer naar voren hoe lastig het is om het 

begrip staat toe te passen op de vroege middeleeuwen en dat het de beschrijving van de periode 

eerder heeft belemmerd dan geholpen.17

Dit is ook terug te zien in het werk dat Simon Maclean geschreven heeft over Karel de 

Dikke. Hij is van mening dat er teveel gekeken is naar de processen die mogelijk in de negende 

eeuw plaats hebben gevonden, waardoor de daadwerkelijke gebeurtenissen, die soms haaks 

stonden op de processen die auteurs wilden beschrijven, naar de achtergrond werden gedrukt. 

Naast het problematische begrip staat heeft in zijn ogen vooral de zoektocht naar de geboorte 

van de naties vaak tot interpretaties van het verleden geleid, die de conclusies van de auteurs 

bevestigden, in plaats van het verleden te beschrijven.18 Eric Goldberg, die Lodewijk de Duitser 

op vergelijkbare wijze behandeld heeft, is bovendien van mening dat er in werken over de 

vroege middeleeuwen onterecht weinig aandacht geschonken is aan het voeren van oorlogen en 

opstanden. Onterecht, aangezien oorlogen, en de planning ervan, behoorden tot de belangrijkste 

en jaarlijks terugkerende activiteiten van koningen en de mensen om hen heen. Ook probeerde 

hij, net als Janet Nelson voor Karel de Kale gedaan heeft, Lodewijk de Duitser te ontdoen van 

het stigma van grondlegger van een later koninkrijk en in plaats daarvan te benaderen als 

16 Janet Nelson, Charles the Bald pp. 4-5, 10-13; Nelson wijst Montesquie aan als de belangrijkste veroorzaker 
van het negatieve beeld van Karel de Kale, een beeld dat overgenomen is door auteurs als Bloch en Ganshof.

17 Matthew Innes, State and Society in the Early Middle Ages. The Middle Rhine Valley, 400-1000 (Cambridge, 
2000) met name pp. 251-263

18 MacLean, Kingship and Politics pp. 1, 3-8

Luc Spruit - 0271713 Koningschap na de Karolingen 8



Karolingische koning.19

Om te kunnen bepalen in hoeverre er na 888 nog te spreken valt van Karolingische koningen, 

zal eerst moeten worden gekeken waarom een koning van voor 888 als Karolingisch werd 

aangemerkt. Uit het citaat van Regino van Prüm aan het begin van dit essay zijn al een aantal 

elementen van het Karolingische koningschap te onttrekken. Ook in andere bronnen is te lezen 

hoe een Karolingisch vorst zich behoort te gedragen. Zowel in praktische werken, zoals 

bijvoorbeeld Hincmar's De ordine palatii, als in biografische werken als Einhardt's Vita Karoli  

en Vita Hludowici imperatoris van de Astronoom.20 Als belangrijkste elementen, naast de 

afkomst van de vorsten, komt naar voren dat een koning met zijn raadgevers moet regeren, 

Konigsnähe, nabijheid van de koning, moet bieden aan de edelen van zijn rijk en in het 

algemeen wijs en verstandig moet zijn.21 Andere zaken zijn vaak achteraf door historici 

aangemerkt als Karolingisch. Het uitvaardigen van capitularia, hoewel in eerdere tijden ook 

gangbaar, is iets wat de meeste Karolingische vorsten tussen 751 en 888 gedaan hebben en dus 

als onderdeel van het Karolingisch koningschap aangemerkt kan worden. Er zijn ook tradities 

die door de Karolingen in leven zijn geroepen. Hierbij valt te denken aan de intitulatio in 

oorkonden welke bij Karolingische koninklijke oorkonden altijd een vorm van dei gratia, bij de 

gratie van god, bevatte. Ook de aandacht voor bepaalde plaatsen, met name Aken, is ontstaan in 

de hoogtijdagen van het Karolingische rijk.22

In het eerste hoofdstuk van dit essay zal beschreven worden hoe de hegemonie van de 

Karolingen ten einde kwam, maar ook hoe de zonen van Lodewijk de Vrome probeerden hun 

vader en hun grootvader, Karel de Grote, na te bootsen en in hun voetsporen te treden. Vanaf 

hoofdstuk twee zal bekeken worden wat er veranderde na 888 met betrekking tot het 

koningschap. In het tweede hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan het belang van Karolingisch 

bloed en het hebben van een welluidende, Karolingische naam. Het derde hoofdstuk is gewijd 

aan hoe de koningen van na 888 gebruik maakten van de innerlijke en uiterlijke kenmerken van 

oorkonden om de nalatenschap van de Karolingen op te eisen. In het vierde hoofdstuk wordt 

19 Eric Goldberg, Struggle for Empire pp. 4-14
20 Hincmar, De ordine palatii, T. Gross en R. Schieffer (eds.), MGH Fontes (Hannover, 1980); Einhard, Vita 

Karoli, O. Holder-Egger (ed.), MGH Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 25 
(Hannover, 1911);  Astronomus, Vita Hludowici imperatoris, E. Tremp (ed.), MGH Scriptores Rerum 
Germanicarum in usum scholarum separatim editi 64 (Hannover, 1995)

21 Hans-Werner Goetz, ‘The perception of ‘power’ and ‘state’ in the early Middle Ages: the case of the 
Astronomer’s Life of Louis the Pious’, in: B. Weiler and S. MacLean (eds.), Representations of Power in 
Medieval Germany (Turnhout, 2006) pp. 15-36;

22 Goetz, 'The perception of ‘power’ and ‘state’'; Geoffrey Koziol, 'Political Culture', in: Marcus Bull (ed.), 
France in the Central Middle Ages (Oxford/New York, 2002) pp. 43-76, aldaar 48-52
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ingegaan op het belang dat gehecht werd aan bepaalde plaatsen waar de Karolingen sterke 

banden mee hadden. Het vijfde en laatste hoofdstuk behandelt de perceptie van de verandering 

en hoezeer het landschap na 888 daadwerkelijk veranderd was.
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Geschiedenis tot 888

De periode na de dood van Lodewijk de Vrome was onrustig. Zijn drie nog levende zonen, 

Lotharius, Lodewijk de Duitser en Karel de Kale, vochten met elkaar in steeds wisselende 

allianties om te proberen een zo groot mogelijk deel van het Karolingische rijk van hun vader te 

erven. Het duurde drie jaar voordat de broers uiteindelijk in Verdun een schikking troffen over 

de verdeling van het rijk. Daarbij was niet zozeer de omvang van de gebieden die eenieder 

kreeg van belang, maar veeleer de politieke waarde die de broers eraan hechtten. De 

kerngebieden van het Karolingische rijk hadden voor de nazaten van Lodewijk de Vrome meer 

waarde dan de gebieden die recenter aan het rijk toegevoegd waren. Zodoende werd het rijk niet 

via de meest praktische manier gedeeld, maar ontstonden er drie rijken naast elkaar, het 

westelijke rijk voor Karel de Kale, het oostelijke deel voor Lodewijk de Duitser en het 

middenrijk voor Lotharius. Daarmee kreeg Lotharius het deel van het rijk waarin een aantal 

belangrijke palatia, koninklijke verblijfplaatsen, van de Karolingische dynastie lagen, en de 

twee steden die gezien hun geschiedenis een grote betekenis hadden voor de Karolingen: Aken 

en Rome. Lotharius kreeg bovendien als oudste van de drie de keizerstitel.23

Het verdrag van Verdun bleek niet het einde van de strijd om land. De rivaliteit tussen 

de broers was groot en het vertrouwen in elkaar uitermate klein. In het decennium na het sluiten 

van het verdrag probeerde Lotharius onrust te stoken in het rijk van Karel de Kale, om indien 

mogelijk zijn eigen rijk uit te breidden ten koste van zijn jongste broer. Lotharius deed dit met 

name door het steunen Pepijn II van Aquitanië, een neef van de broers, die een koninkrijk 

probeerde te vormen in een deel van het rijk van Karel de Kale.24 Tot openlijke strijd kwam het 

echter niet doordat Lodewijk de Duitser bemiddelde tussen de twee kemphanen. Hij was 

namelijk gebaat bij de status quo, vooral omdat hij in zijn eigen rijk nog orde op zaken aan het 

stellen was. Door continu de kant van Karel de Kale te kiezen, waren ze in staat hun oudere 

broer in toom te houden.25 

De situatie veranderde in 852: Pepijn II van Aquitanië werd door Karel de Kale 

gevangen genomen, waarmee deze laatste één van de voornaamste problemen binnen zijn 

koninkrijk onder controle kreeg.26 Lotharius had nu niemand in het rijk van Karel de Kale om 

23 McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 172-173; Nelson, Charles the Bald pp. 105-131; Goldberg, Struggle 
for Empire pp. 113-116

24 Nelson, Charles the Bald pp. 135, 139, 142-144, 155-156; McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 173-175
25 Goldberg, Struggle for Empire pp. 148-156; Nelson, Charles the Bald pp. 143, 149; McKitterick, The 

Frankish Kingdoms pp. 174
26 Goldberg, Struggle for Empire pp. 235; Nelson, Charles the Bald pp. 162-163
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tegen zijn jongere broer op te zetten en Karel de Kale maakte van de situatie gebruik door een 

alliantie met Lotharius, zijn voormalige plaaggeest, te sluiten. Dit bondgenootschap had zowel 

een doel op de korte als lange termijn: Lotharius en Karel de Kale voerden samen strijd tegen 

de Vikingen die hun lastig vielen in het noorden. Zeker zo belangrijk was de leeftijd van 

Lotharius, die met zijn zestig jaar het einde van zijn leven naderde. Lotharius wilde zijn rijk 

verdelen onder zijn drie zoons, Lodewijk II, Lotharius II en Karel het Kind. Hij vreesde echter 

dat zij niet opgewassen zouden zijn tegen hun ooms. Om die reden probeerde hij tenminste één 

van zijn broers over te halen de verdelingsplannen te steunen. Voor Karel de Kale bood dit 

perspectief om invloed te krijgen in de voor de Karolingen belangrijkste delen van het rijk, en 

mogelijk een deel van het rijk van Lotharius voor zichzelf op te eisen. Niet verwonderlijk zag 

Lodewijk de Duitser de alliantie tussen zijn broers als een gevaar voor zijn positie en probeerde 

er alles aan te doen om het tij weer in zijn voordeel te keren. In eerste instantie probeerde hij de 

positie als beschermheer van de zonen van Lotharius over te nemen. Dit lukte in 854, maar nog 

in hetzelfde jaar wist Karel de Kale de acties van Lodewijk de Duitser ongedaan te maken, door 

Lotharius ervan te overtuigen dat hij, Karel de Kale, wel degelijk beter in staat zou zijn om de 

zonen van Lotharius te beschermen tegen een op land beluste oom. Lodewijk de Duitser besloot 

daarop dat het tijd was voor een andere tactiek en probeerde zich niet meer aan de zijde van 

Lotharius te scharen, maar aan die van Karel de Kale. Het gevolg was dat Karel de Kale en 

Lodewijk de Duitser vlak voor de dood van hun oudere broer hun alliantie vernieuwden, 

waarmee ze de pogingen van Lotharius om bescherming voor zijn kinderen te vinden teniet 

deden.27

De zonen van Lotharius, hadden de steun van hun ooms echter niet nodig om het rijk 

van hun vader binnen de familie te houden. In 856 besloten ze namelijk de verdeling die hun 

vader had bepaald te volgen, zonder dat hun ooms in staat waren om ze op andere gedachten te 

brengen.28 Dit betekende dat er vijf koningen waren die afwisselend allianties met en tegen 

elkaar sloten, om hun positie te verstevigen en zo mogelijk hun koninkrijk uit te breiden. Alleen 

de ziekelijke Karel het Kind had vanwege zijn leeftijd en gezondheid weinig in de pap te 

brokkelen.29 Karel de Kale en Lodewijk de Duitser sloten geen bondgenootschap meer met 

elkaar; de laatste waagde in 858 zelfs een poging om Karel de Kale van de troon te werken, 

maar de Westfrankische bisschoppen weigerden Lodewijk de Duitser hierin te steunen.30 Ook de 

27 Goldberg, Struggle for Empire pp. 235-238, 240-242, 248; Nelson, Charles the Bald pp. 169-171
28 Lotharius stierf niet als koning; zes dagen voor zijn dood trok hij zich terug in het klooster van Prüm, zijn 

zonen verzoekend zich te houden aan de verdeling die hij had gemaakt. Goldberg, Struggle for Empire p. 
249; Nelson, Charles the Bald p. 180

29 Goldberg, Struggle for Empire pp. 249-279; Nelson, Charles the Bald pp. 180-181
30 Goldberg, Struggle for Empire pp. 250-258; Nelson, Charles the Bald pp. 188-192; McKitterick, The 
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dood van Karel het Kind in 863 bood de twee oudste Karolingen geen mogelijkheden tot 

uitbreiding van hun gebieden. Zowel Karel de Kale als Lodewijk de Duitser hadden op dat 

moment hun handen vol aan hun opstandige kinderen die voor onrust zorgden. Het gevolg was 

dat Lodewijk II en Lotharius II – de twee andere zonen van Lotharius – het gebied van hun 

jongste broer gezamenlijk konden verdelen.31 

Ondanks de problemen die hun eigen kinderen veroorzaakten, lieten Lodewijk de 

Duitser en Karel de Kale de koningen van het middenrijk niet met rust. Met name Lotharius II 

moest het ontgelden, de reden hiervoor was ten dele aan hem zelf te wijten. Hij probeerde al 

sinds 857 van zijn vrouw te scheiden, om met de moeder van Hugo, zijn buitenechtelijke zoon, 

te trouwen, zodat Hugo als legitieme zoon erkend kon worden.32 Dit lukte echter pas in 862, 

maar een jaar later werd dit al tenietgedaan door toedoen van paus Nicolaas I, die probeerde 

zijn invloed te laten gelden. De mogelijk hiervoor had Lotharius II zelf gecreëerd door de 

argumentatie van zijn scheiding om Christelijke termen de baseren. Nicolaas I had echter een 

andere interpretatie van dezelfde termen en floot de bisschoppen uit het koninkrijk van 

Lotharius II, die de scheiding hadden goedgekeurd, terug. Of dit onder andere omstandigheden 

net zo succesvol zou zijn geweest valt te betwijfelen, maar in 862 kreeg Nicolaas I bijval van 

Lodewijk de Duitser en Karel de Kale, en hun bisschoppen.33 Zolang Lotharius II namelijk geen 

legitieme kinderen had, zou zijn koninkrijk na een eventuele vroege dood tussen de andere 

Karolingen verdeeld kunnen worden. Karel de Kale en Lodewijk de Duitser gingen zelfs zo ver 

dat ze in 868 afspraken om indien Lotharius II eerder dan hen stierf, zijn koninkrijk eerlijk te 

verdelen. Eerlijk hield hierbij in dat de oudere broer van Lotharius, Lodewijk II, buitengesloten 

werd.34

Een jaar later deed zich de mogelijkheid al voor om hun afspraken na te komen. 

Lotharius II vertrok naar Italië om daar bij de nieuwe paus, Hadrianus II, te pleiten voor een 

scheiding van zijn vrouw. Hadrianus II was Lotharius II gunstig gezind en stemde ermee in 

Frankish Kingdoms p. 178
31 Goldberg, Struggle for Empire p. 294; Nelson, Charles the Bald pp. 205-209; Stuart Airlie, ‘Private bodies 

and the body politic in the divorce case of Lothar II’, in: Past and Present 161 (1998) pp. 3–38, aldaar pp. 9-
10

32 Goldberg, Struggle for Empire pp. 292-294; Nelson, Charles the Bald pp. 198-199; McKitterick, The 
Frankish Kingdoms pp. 178-179; De scheidingsperikelen van Lotharius II worden behandeld door: Airlie, 
‘Private bodies' pp. 8-9; en door Karl Heidecker, 'Lotharius verstoot Teutberga en neemt Waldrada. Politieke 
kwesties tijdens de regering van Lotharius II (855-869)', in: Marco Mostert ea (eds.), Vrouw, familie en 
macht. Bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen (Hilversum, 1990) pp. 127-145, aldaar 129-135

33 Goldberg, Struggle for Empire pp. 293-294; Nelson, Charles the Bald pp. 198-199, 215-219; McKitterick, 
The Frankish Kingdoms pp. 178-179; Airlie, ‘Private bodies' pp. 10-35; Heidecker, 'Lotharius verstoot 
Teutberga' pp. 131-133, 138-145

34 Goldberg, Struggle for Empire pp. 294; McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 178-179; Airlie, ‘Private 
bodies' pp. 36-38
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opnieuw naar de zaak te laten kijken, maar zover zou het nooit komen. In 869 stierf Lotharius II 

in Italië aan de griep.35 Karel de Kale greep daarop meteen zijn kans, en, omdat de gezondheid 

van Lodewijk de Duitser ook te wensen over liet, probeerde hij het hele grondgebied van 

Lotharius II voor zichzelf op te eisen. Hiermee zouden namelijk de meeste Frankische 

kernlanden, en daarbij ook Aken, in zijn handen vallen. Vooral Aken was belangrijk, aangezien 

die plaats herinneringen opriep aan zijn grootvader Karel de Grote, die gezien werd als ijkpunt 

voor zijn opvolgers. Lang kon Karel de Kale echter niet van het paleis in Aken genieten, want 

in 870 herstelde Lodewijk de Duitser weer en dwong Karel de Kale tot een verdeling van zijn 

pas verkregen gebieden, waarbij Lodewijk de Duitser Aken opeiste. Zo werd de afspraak die de 

broers in 868 hadden gemaakt toch nagekomen en kreeg Lodewijk II niets van het gebied van 

zijn broer onder zijn macht, ondanks de steun die hij kreeg van paus Hadrianus II. Deze was net 

als Lodewijk II van mening dat die als broer de rechtmatige erfgenaam was van Lotharius II. 

Rechtmatigheid ten spijt, Lodewijk II was niet bij machte om zijn ooms te dwingen gehoor te 

geven aan zijn claim en hij moest genoegen nemen met slechts een klein deel van de gebieden 

van zijn broer.36

Lodewijk II had zelf ondertussen vergelijkbare problemen als zijn broer. Hij had 

namelijk ook geen opvolger, zelfs geen buitenechtelijke zoon die hij eventueel zou kunnen 

legitimeren. Hierdoor aasden zijn ooms ook op zijn koninkrijk. Bij geruchten van Lodewijks 

dood in 871 verzamelden Lodewijk de Duitser en Karel de Kale dan ook direct legers om Italië 

aan hun respectievelijke gebieden toe te voegen en elkaar te slim af te zijn.37 Lodewijk II bleek 

echter nog springlevend, waarop de invasie uitgesteld werd. Lodewijk de Duitser zocht in de 

daarop volgende jaren toenadering tot zijn jongere naamgenoot in een poging een regeling te 

treffen over de opvolging van de laatste. De twee Lodewijken spraken uiteindelijk in 874 af dat 

Carloman, de oudste zoon van Lodewijk de Duitser, de opvolger van Lodewijk II zou worden 

en dat Lodewijk II onder de bescherming van de oudere Lodewijk zou staan.38 Toen Lodewijk II 

het jaar daarop stierf bleek echter dat de afspraken niet zoveel waard waren als Lodewijk de 

Duitser had gehoopt. Karel de Kale was namelijk sneller in Italië en door onenigheid tussen de 

zonen van Lodewijk de Duitser stond Carloman er alleen voor tegen zijn oudere oom. 

Bovendien had Karel de Kale een groter leger tot zijn beschikking. Carloman trok zich daarop 

35 Goldberg, Struggle for Empire pp. 295; Nelson, Charles the Bald p. 219; McKitterick, The Frankish 
Kingdoms pp. 178-179; Heidecker, 'Lotharius verstoot Teutberga' pp. 134-135

36 Goldberg, Struggle for Empire pp. 295-300; Nelson, Charles the Bald pp. 219-226; McKitterick, The 
Frankish Kingdoms pp. 178-179

37 Goldberg, Struggle for Empire pp. 307-309; Nelson, Charles the Bald p. 238
38 Goldberg, Struggle for Empire pp. 313-314; Nelson, Charles the Bald p. 238; McKitterick, The Frankish 

Kingdoms p. 180
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terug uit Italië, nadat hij en Karel de Kale overeengekomen waren dat ze beide zouden 

vertrekken. Karel de Kale hield zijn woord, maar pas nadat hij zich in Rome door de paus tot 

Keizer had laten kronen.39

Lodewijk de Duitser was echter niet van plan om zich erbij neer te leggen. Karel de 

Kale was op zijn beurt van plan zijn recente succes door te zetten en pochte dat hij het 

koninkrijk van zijn broer zou veroveren. Tot een treffen tussen de twee broers kwam het echter 

niet meer, aangezien beiden ziek werden in 876. Karel de Kale zou hiervan herstellen, maar 

Lodewijk de Duitser niet en overleed in september hetzelfde jaar.40 Twee weken eerder was 

Karel de Kale het oostelijk deel van Lotharingen binnen gevallen, het deel van het koninkrijk 

van Lotharius II dat Lodewijk de Duitser sinds 870 tot de zijne rekende. Karel liet zich tot 

koning van het gebied kronen en nam wederom bezit van Aken. Ook ditmaal bleek het geen 

blijvend succes. Zijn neef Lodewijk de Jongere, middelste zoon van Lodewijk de Duitser was in 

staat om hem uit het oosten van Lotharingen te verdrijven en Aken weer terug te veroveren.41 

Na dit nieuwe debacle met betrekking tot Aken richtte Karel de Kale zijn aandacht weer op 

Italië, zowel vanwege hulpkreten van paus Johannes VIII als vanwege Carloman die zijn hoop 

op het verkrijgen van Italië nog niet opgegeven had. Italië bleek, zoals al eerder het geval was 

geweest, geen gezonde leefomgeving voor een Karoling. Karel de Kale werd in Italië wederom 

ziek en stierf in 877 op de terugreis naar het noorden.42

Gedurende hun leven probeerden Lodewijk de Duitser en Karel de Kale elkaar zoveel 

mogelijk af te troeven om hun eigen grondgebied te vergroten.43 Vooral de Frankische 

kernlanden, waartoe ook Aken behoorde, en Rome waren erg verleidelijk. Dit kwam door de 

positie die deze gebieden ten tijde van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome in hadden 

genomen. Door controle over de Frankische kernlanden probeerden Lodewijk de Duitser en 

Karel de Kale zich te positioneren als de opvolger van hun illustere grootvader.44 De broers 

namen ook andere stappen om deze positionering te bewerkstelligen. Karel de Kale en 

Lodewijk de Duitser probeerden Karel de Grote ook in zijn handelingen te na te bootsen. Zo 

vierde Karel de Kale Kerstmis in Aken toen hij in 869 de stad tijdelijk in zijn macht had en nam 

hij plaats op de troon van zijn grootvader.45 Zes jaar later, wederom met Kerstmis, had hij Rome 

39 Goldberg, Struggle for Empire pp. 328-332; Nelson, Charles the Bald p. 239; McKitterick, The Frankish 
Kingdoms p. 180

40 Goldberg, Struggle for Empire p. 333; Nelson, Charles the Bald p. 244
41 Goldberg, Struggle for Empire pp. 333-336; Nelson, Charles the Bald pp. 244-246
42 Goldberg, Struggle for Empire pp. 336; Nelson, Charles the Bald pp. 252-253
43 De strijd tussen Karel de Kale en Lodewijk de Duitser, en in eerste instantie ook Lotharius, begon al voor de 

dood van hun vader Lodewijk de Vrome. Vanaf 838, twee jaar voor de dood van laatstgenoemde, was er 
continu strijd om land tussen de drie broers. Goldberg, Struggle for Empire pp. 86-84

44 Goldberg, Struggle for Empire pp. 234, 288; Nelson, Charles the Bald pp. 132-133
45 Goldberg, Struggle for Empire pp. 295; Nelson, Charles the Bald p. 223
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in handen en liet hij zich tot keizer kronen, op de dag nauwkeurig 75 jaar na Karel de Grote.46 

Volgens Regino van Prum ging hij zelfs zover dat hij net als zijn vader en grootvader koning 

van koningen wilde zijn. Daartoe 'zette Karel een kroon op zijn [Boso's] hoofd en beviel hij dat 

hij [Boso] koning genoemd werd'.47 Echt koning werd Boso op dat moment echter niet, maar hij 

regeerde wel over Italië tijdens afwezigheid van Karel de Kale. Lodewijk de Duitser probeerde 

zich eveneens te profileren als opvolger van Karel de Grote en werd daarbij gesteund door 

mensen van zijn hofhouding. In de strijd met Karel de Kale om het middenrijk legitimeerde het 

hof van Lodewijk de Duitser diens strijd door hem af te beelden als een keizerlijk heerser en als 

de nieuwe Karel de Grote.48 Zelfs na zijn dood probeerde Lodewijk de Duitser de banden met 

zijn grootvader nog te onderstrepen: hij wilde begraven worden in Aken, net zoals Karel de 

Grote. Dit was echter niet mogelijk, omdat Karel de Kale op dat moment Aken wederom 

veroverd had.49

Zoals hierboven al kort werd aangestipt, werd Boso door Karel de Kale aangesteld als regent in 

Italië. Het zou nog een aantal jaren duren voordat hij een hogere positie wist te bereiken, maar 

dit zou het slechts van korte duur blijken. Tijdens de regering van Karel de Kale had Boso zich 

op weten te werken tot de rechterhand van zijn vorst. Hij werd door Karel de Kale als lekenabt 

van meerdere kloosters aangesteld, kreeg land en titels en was bovendien één van de 

belangrijkste adviseurs, zo niet de belangrijkste, aan het Westfrankische hof.50 Bovendien had 

hij, hoewel hij zelf niet van een Karoling af stamde, wel familiebanden met de regerende 

familie. Zijn zuster was de tweede vrouw van Karel de Kale en Boso's tante was getrouwd met 

Lotharius II. Nog belangrijker was dat Boso zelf één van de weinige mannen in de negende 

eeuw was die met een vrouw van Karolingische afkomst trouwde, te weten Ermengard, dochter 

van Lodewijk II.51 Na de dood van Karel de Kale bleef Boso een belangrijk figuur aan het hof, 

maar zijn banden met Lodewijk de Stotteraar, de zoon en opvolger van Karel de Kale, waren 

minder sterk. Boso probeerde daarom de positie van rechterhand van de koning, die hij onder 

Karel de Kale had, terug te krijgen, maar de vroegtijdige dood van Lodewijk de Stotteraar 

46 Nelson, Charles the Bald pp. 242
47 Nelson, Charles the Bald pp. 242-243; Regino, Chronicon, p. 113; Stuart Airlie, 'The nearly men: Boso of 

Vienne and Arnulf of Bavaria', in:  Anne J. Duggan (ed.), Nobles and Nobility in Medieval Europe: Concepts, 
Origins, Transformations (Woodbridge, 2005) pp. 53-68, aldaar pp. 33-34

48 Goldberg, Struggle for Empire pp. 288-291, 314
49 Goldberg, Struggle for Empire pp. 335; Nelson, Charles the Bald pp. 244-245
50 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 260; Airlie, 'The nearly men' pp. 33-34; Simon Maclean heeft Boso's 

plannen en de reactie van de Karolingische koningen beschreven in: Simon Maclean, 'The Carolingian 
response to the revolt of Boso, 879-887', in: Early Medieval Europe 10:1 (2001) pp. 21-48, aldaar p. 23

51 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 260; Airlie, 'The nearly men' pp. 32-35; Maclean, 'The Carolingian 
response' p. 23
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gooide roet in het eten: hij stierf in 879, slechts twee jaar na zijn vader.52

Na de dood van Lodewijk de Stotteraar ontstond er strijd om de opvolging. De adel van 

het Westfrankische rijk was verdeeld over hoe de erfenis geregeld moest worden. Enerzijds 

waren er de edelen rondom Lodewijk III, de oudste zoon van Lodewijk de Stotteraar, die van 

mening waren dat het beter voor het rijk zou zijn wanneer de oudste zoon het hele rijk zou 

erven. De aanhangers van de jongere zoon van Lodewijk de Stotteraar, Carloman, dachten daar 

anders over. Die waren bang dat wanneer Carloman geen koning zou worden, zij geen toegang 

zouden hebben tot Konigsnähe, nabijheid van de koning.53 Konigsnähe was van belang omdat 

de koning uiteindelijk degene was die het voor het zeggen had en het land en de ambten 

uitdeelde, maar de mensen in zijn directe omgeving waren wel in staat om invloed op hem uit te 

oefenen en hem om gunsten te vragen.54 Om een doorbraak te forceren riepen de edelen rond 

Carloman er nog iemand bij: Lodewijk de Jongere, zoon van Lodewijk de Duitser. Deze was 

bereid te helpen, maar wilde in ruil daarvoor wel een groot deel van Lotharingia, het koninkrijk 

waar Lotharius II over had geregeerd, aan zijn bezittingen toevoegen. Voor Boso was deze gang 

van zaken erg ongunstig. Als de verdeling door zou gaan, dan zouden de bezittingen, die hij in 

de loop van zijn leven als adviseur van Karel de Kale had weten te verkrijgen, over drie 

koninkrijken verdeeld raken. Waarschijnlijk zou hij genoodzaakt zijn om partij te kiezen voor 

één van de drie koningen, waarop de andere koningen hem de landen in hun respectievelijke 

rijken afhandig zouden maken.55 Bovendien zou het erg lastig worden om weer een 

toonaangevende positie te krijgen, aangezien de twee zonen van Lodewijk de Stotteraar al 

genoeg aanhangers hadden die een beloning verwachtten en Lodewijk de Jongere al een 

gevestigd hof had.56

In september 879 werd de verdeling werkelijkheid: Lodewijk III en Carloman werden 

beide gekroond en het koninkrijk van Lodewijk de Stotteraar tussen hen verdeeld, na een stuk 

aan Lodewijk de Jongere af te staan. Boso nam daarop een gewaagde stap: hij liet zichzelf tot 

koning kronen. Alle Karolingische koningen van dat moment, naast Lodewijk III, Carloman en 

Lodewijk de Jongere, ook de broer van Lodewijk de Jongere, Karel de Dikke, keerde zich 

echter tegen de niet Karolingische Boso. Gezamenlijk trokken ze tegen hem op, drie koningen 

en een leger namens de vierde. Tegen zoveel samenwerking en machtsvertoon was Boso niet 

52 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 258-259; Airlie, 'The nearly men' pp. 34-35; Maclean, 'The 
Carolingian response' p. 22

53 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 259; Airlie, 'The nearly men' p. 35; Maclean, 'The Carolingian 
response' p. 22

54 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 259; Maclean, 'The Carolingian response' p. 22; Innes, State and 
Society p. 223

55 Airlie, 'The nearly men' p. 35
56 Nelson, Charles the Bald pp. 255-256
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bestand, want alhoewel hij zelf nog enige tijd verzet bood, lieten zijn bondgenoten hem al 

spoedig in de steek. Boso's koninkrijk ging dus ten gronde voordat het echt voeten in de aarde 

had gekregen.57

Wat belangrijk is om in de gaten te houden bij Boso's poging om koning te worden, was 

dat hij zich niet afzette tegen de Karolingische koningen. Integendeel, hij presenteerde zichzelf 

als een Karolingisch vorst.58 Hij gebruikte in zijn oorkonden formules die duidelijk op 

Karolingische voorbeelden gebaseerd en om zijn eigen familiebanden meer kracht bij te zetten, 

trok hij ook de legitimiteit van de zonen van Lodewijk de Stotteraar in twijfel. Zelfs de kroning 

van Boso was gebaseerd op Karolingische gebruiken.59 Boso probeerde zich dus niet alleen als 

de nieuwe koning te profileren, maar ook als nieuwe Karoling. Helaas voor hem wilden de 

Karolingische koningen hier niet aan mee werken. De Karolingen zagen Boso als een usurpator 

en wilden zo snel mogelijk van hem af, voordat andere edelen dachten dat ze ook koning 

konden worden. Ze konden en wilden niet toestaan dat er voor het eerst sinds 751 iemand op 

een Frankische troon kwam die niet in de mannelijke lijn verwant was aan de Karolingen.60

Het was de vroege dood van Lodewijk de Stotteraar en de onrust die daarop volgde die leidde 

tot de stappen van Boso. Het was echter niet de eerste onverwachte dood van een Karoling, en 

er zouden er nog meer volgen. Dit zorgde voor veel onrust en onstabiliteit in het Frankische rijk 

en een groot contrast met Karel de Grote en Lodewijk de Vrome die wel een hoge leeftijd 

bereikten.61 De zonen van Lodewijk de Vrome zouden de laatste generatie Karolingen vormen 

die de zestig haalden, met de uitzondering van Pepijn van Aquitanië. Daarna was de koek op.62 

Naast de al genoemde zonen van Lotharius II, die hun ooms niet overleefde, had Karel de Kale 

zelf ook nog meerdere zonen die eerder dan hem stierven.63 Na de dood van Karel de Kale leek 

het alleen maar sneller te gaan met de koningsbegrafenissen. In 879 stierf Lodewijk de 

Stotteraar en kreeg Carloman, de oudste zoon van Lodewijk de Duitser een beroerte waardoor 

hij niet meer kon regeren. Hij zou een jaar later sterven. Twee jaar later overleden er nog twee 

koningen: Lodewijk de Jongere en Lodewijk III, zonen van respectievelijk Lodewijk de Duitser 

en Lodewijk de Stotteraar.64 De enige legitieme nakomeling van Lodewijk de Jongere was 

57 Airlie, 'The nearly men' pp. 35-36; Maclean, 'The Carolingian response' pp. 23
58 Airlie, 'The nearly men' pp. 35-36; Maclean, 'The Carolingian response' pp. 23-24
59 Maclean, 'The Carolingian response' p. 24
60 Maclean, 'The Carolingian response' pp. 23-24
61 Karel de Grote en Lodewijk de Vrome werden respectievelijk 72 en 62 jaar oud
62 MacLean, Kingship and Politics p. 124
63 Carloman stierf in 874; Karel het Kind was in 866 al op 18-jarige leeftijd overleden, tenminste drie andere 

waren al kort na de geboorte overleden. Nelson, Charles the Bald pp. 310-311
64 Goldberg, Struggle for Empire pp. 337-338; Nelson, Charles the Bald pp. 255-256; McKitterick, The 

Frankish Kingdoms p. 261
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echter al in 879 bij een val uit het raam gestorven.65 In 884 stierf ook Carloman, tweede zoon 

van Lodewijk de Stotteraar, waardoor er nog maar twee Karolingen in leven waren die in de 

mannelijke lijn van Karel de Grote afstamden: Karel de Dikke, zoon van Lodewijk de Duitser, 

en Karel de Simpele, zoon van Lodewijk de Stotteraar die pas na diens dood geboren werd. 

Aangezien Karel de Simpele nog te jong werd bevonden voor de troon, werd het Frankische rijk 

voor een laatste maal herenigd onder één koning, Karel de Dikke.66

Over het algemeen wordt Karel de Dikke gezien als een zwakke en inactieve vorst. Dit 

beeld wordt echter vooral gecreëerd door de nadruk die gelegd wordt op het einde van zijn 

regering.67 Toen werd hij namelijk afgezet door zijn neef, Arnulf, buitenechtelijke zoon van 

Carloman, de oudere broer van Karel de Dikke, en werd de hegemonie van het Karolingische 

koningshuis doorbroken. Het probleem dat deze benadering van het koningschap van Karel de 

Dikke met zich meebrengt, is dat men gemakkelijk de bronnen gelooft wanneer daarin 

negatieve berichten over Karel de Dikke zijn opgetekend.68 Dit bevestigd namelijk het beeld, 

gevormd door het abrupte einde van zijn regering, dat hij geen goede koning was. Daarbij wordt 

vaak vergeten dat de bronnen zelf gekleurd waren en dat de schrijvers mogelijk een politieke 

agenda hadden die niet strookte met die van Karel de Dikke.69 Een dergelijke agenda is te zien 

in het werk van de annalist van Mainz, die in en over de betreffende periode schreef. De 

aartsbisschop van Mainz, Liutbert, was niet blij met het besluit van Karel de Dikke om 

Liutward als aartskapelaan aan te stellen, aangezien Liutbert deze functie bekleedde ten tijde 

van Lodewijk de Duitser. Dientengevolge wordt niet alleen Karel de Dikke voortdurend 

afgekraakt in de uit Mainz afkomstige continuatie van de annalen geschreven in het klooster 

Fulda, maar vooral ook Liutward. Tekenend voor deze situatie is dat toen Karel de Dikke 

uiteindelijk Liutward in 887 aan de kant zette en Liutbert tot aartskapelaan benoemde, de toon 

van de annalist van Mainz ook opeens positiever werd met betrekking tot Karel de Dikke. 

Liutward moest het echter nog steeds ontgelden.70

Een voorbeeld van de gekleurde weergave van de gebeurtenissen is de belegering van 

Asselt. Volgens de annalist van Mainz deed Karel de Dikke alles fout wat hij fout kan doen en 

gedroeg hij zich het tegenovergestelde van hoe een koning zich zou moeten gedragen.71 Een 

65 Goldberg, Struggle for Empire pp. 337-338; Nelson, Charles the Bald p. 256;
66 Goldberg, Struggle for Empire pp. 337-338; Nelson, Charles the Bald p. 256; McKitterick, The Frankish 

Kingdoms p. 262; MacLean, Kingship and Politics pp. 124-5
67 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 262; MacLean, Kingship and Politics pp. 1-8, 24
68 MacLean, Kingship and Politics pp. 25-27
69 MacLean, Kingship and Politics pp. 25-27
70 Voor een uitgebreidere behandelingn van de bronnen rondom Karel de Dikke zie: MacLean, Kingship and 

Politics pp. 28-30, 178-190
71 MacLean, Kingship and Politics pp. 30-37
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Beierse annalist, die eveneens een continuatie schreef op de Annalen van Fulda, beschreef de 

handelingen van Karel de Dikke een stuk positiever. Nog steeds liep het niet af zoals Karel de 

Dikke gepland had, maar nu lag de fout niet bij de koning. Integendeel, de uiteindelijke 

oplossing van Karel de Dikke, onderhandelingen met de Vikingen, werden vanwege de 

omstandigheden door de Beierse annalist positief omschreven.72 De vermeende inactiviteit van 

Karel de Dikke is ook voor een groot deel gebaseerd op de annalen van Mainz. In het werk 

wordt slechts spaarzaam vermeld dat Karel de Dikke een religieus feest vierde. De religieuze 

feesten van zijn voorgangers waren wel met enige regelmaat beschreven, zodat een groot 

contrast ontstond.73 Wanneer men een beeld van zijn rondreizen door het rijk probeert te creëren 

via zijn oorkonden blijkt echter het tegendeel. Daaruit valt namelijk op te maken dat Karel de 

Dikke één van de meest actief rondtrekkende Karolingen is geweest.74

Karel de Dikke deed het dus als koning niet per se slechter, of beter, dan zijn 

voorgangers. Ook op andere punten zijn de verschillen slechts klein. De structuur van de 

aristocratie en het bestuur van het koninkrijk verschilde niet wezenlijk met die uit de tijd van 

Karel de Grote en Lodewijk de Vrome.75 Daarnaast zag Karel de Dikke zichzelf, net als zijn 

vader en zijn oom, als echte opvolger en van Karel de Grote, wat waarschijnlijk ook de reden 

was voor de opdracht die Karel de Dikke aan Notker gaf om de Gesta Karoli te schrijven ter ere 

van zijn overgrootvader.76 Bovendien liet hij mogelijk in Schlettstadt een palatium bouwen met 

daarin verwijzingen naar de gebouwen die in opdracht van Karel de Grote in Aken gebouwd 

waren.77 Er waren echter ook verschillen met de periode voor de alleenheerschappij van Karel 

de Dikke. Het zwaartepunt van het rijk was naar het oosten verschoven: de verwijzingen in 

Schlettstadt ten spijt, Aken was niet meer zo belangrijk als het geweest was. Daarnaast waren de 

edelen in de periode tussen 840 en 884 gewend geraakt aan het feit dat er meerdere koningen in 

het rijk waren, en dus meerdere plaatsen voor Konigsnähe. Als alleenheerser was het voor Karel 

de Dikke een stuk moeilijker om iedereen de aandacht te schenken die hij verdiende, laat staan 

de aandacht die iemand dacht te verdienen.78

De oplossing die Karel de Dikke had voor zowel het veranderde zwaartepunt als het 

72 MacLean, Kingship and Politics pp. 30-37
73 MacLean, Kingship and Politics pp. 37-42
74 MacLean, Kingship and Politics pp. 37-42
75 MacLean, Kingship and Politics pp. 77-78; Goetz, 'The perception of ‘power’ and ‘state’'; Stuart Airlie, 'The 

aristocracy in the service of the state in the Carolingian period', in: Stuart Airlie, Walter Pohl en Helmut 
Reimitz (eds.), Staat im frühen Mittelalter (Wenen, 2006) pp. 93-111

76 MacLean, Kingship and Politics pp. 222-227; Thomas Zotz, 'Carolingian tradition and Ottonian-Salian 
innovation: comparative observations on palatine policy in the empire', in: Anne J. Duggan (ed.), Kings and 
Kingship in Medieval Europe (Londen, 1993) pp. 69-100, aldaar p. 84

77 MacLean, Kingship and Politics pp. 120, 187-189;  Zotz, 'Carolingian tradition' pp. 80-84
78 MacLean, Kingship and Politics pp. 44-46; Innes, State and Society pp. 222-223
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gebrek aan Konigsnähe was zeer actief door zijn rijk reizen. Het probleem dat hem de das om 

zou doen was dan ook van andere aard: zijn opvolging.79 Karolingische koningen voor hem 

hadden ook al problemen gehad met de opvolging, zij het op een andere manier. Na de dood 

van Karel de Grote was het rijk redelijk soepel in handen van Lodewijk de Vrome gekomen, 

waarbij het feit dat deze laatste de enige zoon was die zijn vader overleefde waarschijnlijk een 

grote rol gespeeld heeft. Lodewijk de Vrome wilde ook voorkomen dat er tussen zijn kinderen 

strijd zou ontstaan om de erfenis en maakte daarom al vroeg duidelijk hoe hij de verdeling van 

zijn rijk in gedachten had. Dit had echter een averechts effect, omdat hijzelf de verdeling aan 

wilde aanpassen om ook Karel de Kale, die na de eerste verdeling geboren werd, erin op te 

nemen.80 De zonen van Lodewijk de Vrome zouden op hun beurt ook weer problemen met hun 

nageslacht hebben. De volgende generatie had hier echter geen last van, aangezien ze geen 

nageslacht kregen dat hen op kon volgen. De kleinkinderen van Lodewijk de Vrome kregen 

uiteindelijk gezamenlijk slechts vier legitieme zonen, waarvan er één al op twee-jarige leeftijd 

en twee voor hun twintigste stierven en de vierde, Karel de Simpele, nog zo jong was ten tijde 

van de regering van Karel de Dikke dat hij geen rol speelde in een mogelijke opvolging.81 Wel 

waren de koningen in staat geweest om een aantal buitenechtelijke kinderen te produceren die 

van mening waren dat ze hun vader konden opvolgen.82

Karel de Dikke was één van de koningen die geen legitieme zoon had, maar wel een 

buitenechtelijke. In eerste instantie probeerde hij deze zoon, Bernhard, te legitimeren. Dit gaf 

echter twee problemen. Ten eerste waren er twee andere buitenechtelijke Karolingen, Hugo van 

Provence en Arnulf van Carinthië, zonen van respectievelijk Boso van Provence en Carloman, 

die zich hierdoor gesterkt zouden voelen in hun claims op een koninkrijk, ten tweede was er het 

precedent van Lotharius II, die hetzelfde had geprobeerd en toen dwars werd gezeten door de 

paus en zijn oom.83 Om herhaling hiervan te voorkomen verzocht Karel de Dikke twee 

respectievelijke pausen om de legitimatie te voltrekken, maar de eerste, Hadrianus III stierf 

terwijl hij op weg was naar het noorden, terwijl Stefanus V toen het puntje bij het paaltje kwam 

zijn steun introk.84 Daarop zag Karel de Dikke zich genoodzaakt om een andere oplossing te 

vinden, wat tot uiting kwam in de scheiding van zijn vrouw bij wie hij de afgelopen twintig jaar 

79 MacLean, Kingship and Politics pp. 81-83, 123-198
80 Goldberg, Struggle for Empire pp. 24-32; Nelson, Charles the Bald pp. 75-105; McKitterick, The Frankish 

Kingdoms pp. 135-136, 170-172
81 De eerste Lodewijk, zoon van Lodewijk II leefde van 877-879; De andere drie, alledrie zonen van Lodewijk 

de Stotteraar waren Lodewijk III (863/5-882), Carloman (866-884) en Karel de Simpele (879-929). Deze 
laatste werd pas na de dood van zijn vader geboren. MacLean, Kingship and Politics p. 125

82 MacLean, Kingship and Politics pp. 124-126; Goldberg, Struggle for Empire p. 340
83 MacLean, Kingship and Politics pp. 134-160
84 MacLean, Kingship and Politics pp. 129-134
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geen kind had kunnen verwekken. Het plan om Bernhard te legitimeren was veranderd in een 

plan om nieuw nageslacht te krijgen bij een nieuwe koningin.85 

Voordat dit plan echter vrucht kon dragen, viel het doek voor Karel de Dikke. In 

november 887 werd hij ziek, waarop Arnulf zijn kans schoon zag om de groten van het rijk te 

overtuigen dat hij een geschiktere koning zou zijn dan Karel de Dikke. Arnulf werd door de 

Oostfrankische edelen uitgeroepen tot koning, waarmee de mythe, dat alleen legitieme zonen 

van Karolingische koningen hun vader konden opvolgen, was verbroken.86 Dit was evenwel niet 

het einde van de Karolingen. Naast Arnulf waren er nog meer buitenechtelijke zonen, 

Karolingen via moeders kant en zelfs nog een legitieme, zij het minderjarige Karoling in de 

gedaante van Karel de Simpele. Bovendien legden Arnulf en andere koningen, die na het de 

dood van Karel de Dikke een koninkrijk kerfden uit het voormalige Frankische rijk, nadruk op 

de banden die zij met de Karolingen hadden gehad, om zodoende hun koningschap te 

legitimeren. Het is deze manier van legitimatie die nu nader bekeken zal worden.

85 MacLean, Kingship and Politics pp. 161-178
86 MacLean, Kingship and Politics pp. 191-199; Goldberg, Struggle for Empire pp. 340-342 Nelson, Charles the 

Bald pp.  256-257; McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 262
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Bloedverwantschap en namen

Het feit dat Arnulf een bloedverwant was van de Karolingische familie was één van de redenen 

dat de adel van het Oostfrankische rijk hem de meest geschikte kandidaat voor het koningschap 

vond.87 Dat hij niet de enige kandidaat was, bleek al snel toen er in andere delen van het rijk nog 

een aantal koningen, al dan niet van Karolingische bloede, gekroond werden. Het ontstaan van 

deze koninkrijken volgde echter niet direct op de door Arnulf gepleegde coup van 887. In alle 

delen van het rijk, behalve het oostelijke waar Arnulf gekroond was, werd met het instellen van 

een nieuwe heerser gewacht tot Karel de Dikke overleden was. Het heeft er dan ook alle schijn 

van dat men niet zeker wist of Arnulf zijn positie kon behouden zolang Karel de Dikke nog in 

leven was, zodat pas na de dood van laatstgenoemde het rijk echt uiteen viel in kleine 

koninkrijken. De illusie van een rijkseenheid werd tot op zekere hoogte nog wel in stand 

gehouden doordat een aantal van de heersers van de nieuw ontstane koninkrijken, zoals Odo en 

Berengar, Arnulf nominaal erkende als koning boven henzelf. Arnulf erkende op zijn beurt de 

positie van de nieuwe koningen, maar had geen invloed op beslissingen in het gebied, behalve 

de invloed die hij met behulp van een leger kon afdwingen, hetgeen hij bijvoorbeeld in 895 

deed toen hij zijn zoon Zwentibold in Lotharingen op de troon zette.88

Berengar van Friuli was één van de nieuwe koningen. Na de dood van Karel de Dikke 

liet hij zich tot koning kronen in Italië.89 Berengar was ook van Karolingische afkomst, via zijn 

moeder Gisela, een dochter van Lodewijk de Vrome.90 Bovendien had hij ervaring met het 

besturen van het schiereiland. Al tijdens het leven van Karel de Kale en Lodewijk de Duitser 

was hij, en zijn vader voor hem, één van de belangrijkste figuren in Italië. Tijdens de regering 

van Karel de Dikke was Berengar in staat om zijn positie verder uit te bouwen. Aan hem werd 

door Karel de Dikke het bestuur van Italië toevertrouwd, zodat Berengar als het ware als 

tussenpersoon tussen de keizer en de lokale adel functioneerde.91 Toen Berengar zelf koning 

werd, probeerde hij zoveel mogelijk de continuatie van het Karolingische koningschap te 

87 MacLean, Kingship and Politics pp. 230-231; McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 262-263; Goldberg, 
Struggle for Empire pp. 340-342

88 McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 263, 268; Goldberg, Struggle for Empire pp. 343-344
89 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 263; Barbara H. Rosenwein, 'The family politics of Berengar I, king 

of Italy (888-924)', in: Speculum: A Journal of Medieval Studies 71:2 (1996) pp. 247-289, aldaar pp. 247-248; 
Barbara H. Rosenwein, 'Friends and family, politics and privilege in the kingship of Berengar I', in: Samuel 
K. Cohn, Jr. and Steven A. Epstein (eds.), Portraits of Medieval and Renaissance Living: Essays in Memory of 
David Herlihy (Michigan, 1996) pp. 91-106, aldaar pp. 91-93

90 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 263; Rosenwein, 'The family politics of Berengar I' p. 249
91 MacLean, Kingship and Politics pp. 70-79
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benadrukken. Hij maakte gebruik van Konigsnähe om de adel aan zich te binden en 

huwelijkspolitiek om deze banden te verstevigen. Daarnaast probeerde hij de Karolingen in het 

schenken van giften te overtreffen, maar, net als deze Karolingen, gaf hij niet zomaar aan 

iedereen: er zat een duidelijk patroon achter de schenkingen.92

De 'Karolingische' praktijken van Berengar waren niet voldoende om hem een 

onbezorgde regeerperiode te bezorgen,  zelfs niet in combinatie met zijn afstamming. In 889 

riep Wido van Spoleto zich eveneens uit tot koning van Italië en deze was in staat om een groot 

deel van Italië onder controle te krijgen.93 Berengar zag zijn macht beperkt tot het noordelijke 

gedeelte van het schiereiland. Wido, geen bloedverwant van het Karolingische vorstenhuis, 

probeerde andere manieren te vinden om zijn verbintenis met het Karolingische huis invulling 

te geven. Hij deed dit door capitularia uit te vaardigen, een bezigheid van de Karolingen tijdens 

hun hoogtijdagen.94 Daarnaast gebruikte hij een zegel met het opschrift Renovatio regni 

Francorum, aangevend dat hij zich achter de traditie van de Franken, en dus de Karolingen, 

schaarde en niet terugkeerde naar eerdere koninklijke families. Het opschrift van het zegel 

verwijst ook nog rechtstreeks naar Karel de Grote, aangezien het een variant is van diens 

Renovatio imperii Romanorum dat laatstgenoemde na het verkrijgen van de keizerskroon 

gebruikte.95 In 891 bereikte Wido het hoogtepunt van zijn carrière: hij kreeg paus Stefanus V 

zover hem tot keizer te kronen. Het bleek echter voor korte duur, aangezien Wido in 894 

onverwacht stierf. Zijn zoon Lambertus, die tot medekeizer van Wido was gekroond, was niet in 

staat om de titel binnen de familie te houden, aangezien Arnulf van mening was dat de titel hem 

toekwam en hij deze mening kracht bij kon zetten met een leger. In 896 trok hij over de Alpen 

en liet hij zich door paus Formosus de keizerskroon op het hoofd zetten.96 

Berengar was intussen nog steeds niet de onbetwiste koning van Italië die hij zou willen 

zijn. Lambertus, de zoon van Wido, had misschien niet de keizerstitel kunnen behouden, hij had 

wel het koningschap van zijn vader geërfd. Hij probeerde het beleid van zijn vader voort te 

zetten en benadrukte dit onder andere door het zelfde zegel te gebruiken. In 898 overleed 

Lambertus echter op jonge leeftijd, en toen het jaar erop ook Arnulf stierf, leek het erop dat 

Berengar eindelijk het schiereiland voor zich alleen had.97 Een aantal edelen waren echter niet 

blij met de ontstane situatie, omdat ze nu geen koningen meer tegen elkaar konden uit spelen. 

92 Rosenwein, 'The family politics of Berengar I' p. 249, 255, 276-278; Rosenwein, 'Friends and family' pp. 
103-106

93 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 263
94 Rosenwein, 'The family politics of Berengar I' p. 247; Rosenwein, 'Friends and family' p. 94
95 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 263-264
96 McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 263
97 McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 264-265
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Om dit 'probleem' te verhelpen  nodigden zij Lodewijk van Provence, ook een Karoling via zijn 

moeder, uit om koning van Italië te worden. In eerste instantie ondervond Lodewijk weinig 

problemen in Italië: hij versloeg Berengar en liet zich in 901 tot keizer kronen. Het jaar na de 

kroning keerde echter het tij. Berengar wist Lodewijk van Provence te verslaan en dwong hem 

te beloven terug te keren naar het noorden en nooit meer een voet in Italië te zetten.98 Lodewijk 

hield zich slechts drie jaar aan deze belofte en in 905 trok hij wederom over de Alpen om te 

proberen Berengar van de troon te stoten. Het eindigde in een pijnlijk fiasco voor Lodewijk: hij 

werd door Berengar verslagen en op bevel van de laatste werden zijn ogen uitgestoken, zodat 

hij voortaan als Lodewijk de Blinde door het leven ging.99

De positie van Lodewijk van Provence was een merkwaardige. Zijn vader Boso had, zoals 

eerder vermeld, in 879 geprobeerd een koninkrijk voor zichzelf te creëren, wat uiteindelijk 

mislukte. Hoewel het niet ongewoon was voor opstandige edelen om later weer in gratie aan het 

hof terug te keren, was dit bij Boso niet het geval. Zijn poging tot koningschap betekende dat 

hij het de rest van zijn leven zonder macht moest stellen en als politieke eenling stierf in 887.100 

Tijdens zijn poging om koning te worden had Boso op alle mogelijke manieren geprobeerd om 

Karolingisch over te komen, om zodoende zijn niet Karolingische afkomst te verbloemen. Het 

resultaat was dat de zoon van Boso wel Karolingisch bloed had, via zijn moeder, en dat hij 

bovendien een Karolingische koningsnaam had: Lodewijk. Die naam kreeg Lodewijk niet 

zomaar. Toen Lodewijk geboren werd was Boso's streven koning te worden nog niet verijdeld 

door de Karolingische koningen. Door zijn zoon een koningsnaam te geven wilde zich nog 

verder integreren in de koninklijke familie en duidelijk maken dat hij niet probeerde om een 

nieuwe dynastie te stichten, maar veeleer de huidige regerende dynastie uit te breiden.101 

Lodewijk was uiteindelijk in staat om te bereiken waar zijn vader van droomde, want in 890 

werd Lodewijk tot koning van Provence gekroond.102

Lodewijk van Provence was niet de enige waarbij de naam de ambities van de vader 

onderstreepte: Arnulf, degene die Karel de Dikke onttroonde, is er ook een voorbeeld van. Zijn 

eigen naam is weliswaar geen koningsnaam, maar wel een Karolingische naam.103 Aangezien 

Arnulf een buitenechtelijk kind van Carloman was, kwam hij in principe niet in aanmerking 

voor de troonsopvolging. Het feit of iemand al dan niet een buitenechtelijk kind was, speelde 

98 McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 264-265
99 McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 264-265
100McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 260-261 Maclean, 'The Carolingian response' pp. 21-23
101Airlie, 'The nearly men' pp. 33, 36; Goldberg, Struggle for Empire pp. 264-265
102McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 264-265; Goldberg, Struggle for Empire pp. 264-265
103Airlie, 'The nearly men' pp. 31-32, 35-6
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echter nagenoeg geen rol bij andere functies. Vaak bekleedden deze kinderen dan ook hoge 

posities in de kerk. Hoog, omdat ze toch van koninklijke komaf waren, en in de kerk omdat ze 

dan geen nageslacht mochten produceren dat eventueel voor problemen kon zorgen door een 

koninkrijk voor zich op te eisen. Gezien de naam van Arnulf, de naam van de bisschoppelijke 

stamvader van de Karolingen, was een kerkelijke positie ook wat zijn vader voor hem in 

gedachten had gehad.104 Arnulf dacht daar zelf duidelijk anders over. Arnulf gaf op zijn beurt 

zijn enige legitieme zoon een echte koningsnaam, Lodewijk, om duidelijk te maken dat er nog 

steeds koningen van Karolingische bloede geboren werden. Anderen, buiten de Karolingische 

familie, imiteerden deze naamgeving, zoals Arnulf van Bavaria, zo genoemd door zijn vader 

Liutpold die zijn koningsambities kracht bij wilde zetten.105

Een koningsnaam was echter geen vereiste voor het koningschap. Naast Berengar en 

Wido in Italië waren er ook ten noorden van de Alpen koningen met namen die geen Frankische 

koning voor hen had gehad: Rudolf, Odo en zelfs Zwentibold, wat niet eens een Frankische 

naam was.106 Rudolf was in 888 koning geworden van Bourgondië en had geprobeerd om ook 

het huidige Lotharingen binnen zijn macht te krijgen.107 Dit gebied was het kerngebied van de 

Karolingen geweest en zodoende voor velen zeer interessant om de positie van opvolger van de 

Karolingen te benadrukken. Rudolf stuitte dan ook al snel op Arnulf van Carinthië, wie niet van 

plan was om Rudolf gebruik te laten maken van het verleden van de regio. Met groot 

machtsvertoon dwong Arnulf zijn tegenstander om zich terug te trekken. Arnulf installeerde 

daarop zijn buitenechtelijke zoon Zwentibold op de troon. Arnulf benadrukte bij de kroning het 

Karolingische bloed van Zwentibold, maar zijn acties zorgden voor veel wrijving en 

ontevredenheid onder de adel van het gebied. Het gevolg was dat hij, in plaats van zijn positie 

als koning van Lotharingen te verstevigen, iedereen van zich vervreemde, wat in 900 leidde tot 

zijn dood door toedoen van zijn politieke tegenstanders.108

De naam Odo was ook verre van Karolingisch. Bovendien was de Roberting Odo 

gespeend van elke vorm van bloedverwantschap met de Karolingen. Dat hij in 888 toch tot 

koning van het Westfrankische rijk gekozen werd, kwam omdat hij in dit gebied een 

vergelijkbare positie bekleedde als Berengar in Italië. In 882 was hij graaf van Parijs geworden 

en in die positie verdedigde hij de stad tegen de Vikingen.109 Als beloning voor zijn succesvolle 

104Sint Arnulf was bisschop van Metz in de zevende eeuw, maar voordat hij tot priester was gewijd was hij 
getrouwd geweest en had hij kinderen gekregen, van wie de latere Karolingische koningen afstamden. 

105Airlie, 'The nearly men' pp. 31-32, 35-6
106McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 264; Innes, State and Society p. 227
107McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 264
108Innes, State and Society pp. 225-232
109McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 267; MacLean, Kingship and Politics pp. 49-67; Reinhard Schneider, 

'Odo 888-898', in: Joachim Ehlers, Heribert Müller en Bernd Schneidmüller (eds.), Die französischen Könige 
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optreden kreeg hij in 886 van Keizer Karel de Dikke de ambten en landen toegewezen die Odo's 

vader twee decennia eerder had gehad.110 Tezamen met hetgeen hij tot die tijd al had opgebouwd 

aan eigendommen werd hij hierdoor de invloedrijkste magnaat uit de regio.  Tevens werd hij de 

rechterhand van Karel de Dikke voor zover het om het Westfrankische rijk ging, waardoor hij 

net als Berengar tussenpersoon werd tussen de lokale adel en de keizer. Door dit alles had hij na 

de dood van Karel de Dikke in 888 niet alleen een goede staat van dienst op militair gebied, 

maar ook voldoende ervaring en invloed om een groot gebied te besturen. Hij was echter niet de 

enige kandidaat voor de troon. Wido van Spoleto, welke later tot koning van Italië zou worden 

gekroond, deed ook een gooi naar de kroon, daarbij gesteund door zijn bloedverwant Fulk, 

aartsbisschop van Reims. Hoewel Wido in 888 nog wel werd gekroond, was hij niet in staat om 

zijn koningschap in het Westfrankische rijk kracht bij te zetten: nog hetzelfde jaar vertrok Wido 

naar Italië om daar zijn geluk te beproeven.111

Odo probeerde vervolgens te regeren zoals de Karolingische koningen voor hem hadden 

gedaan, bijvoorbeeld door het bijeenroepen van synodes.112 Zijn belangrijkste probleem was een 

probleem waar ook zijn voorgangers mee geworsteld hadden: de Vikingen. Odo was echter 

ervaren genoeg om ervoor te zorgen dat de schade die aangericht werd, beperkt bleef.113 Ook 

opstandige edelen waren niets nieuws. Er ontstonden ook problemen die werden veroorzaakt 

door het ontbreken van een Karolingische koning op de troon en waar Odo's Karolingische 

voorgangers geen last van hadden gehad. In de periode na 888 probeerden namelijk meerdere 

invloedrijke edelen om een koninkrijk uit het voormalige Karolingische rijk te kerven. 

Sommigen slaagden er niet in, zoals Wido, die twee jaar na zijn aftocht in 888 opnieuw op Odo 

stuitte bij een poging om zich in het Westfrankische rijk tot koning te laten kronen.114 Odo was 

niet in staat om alle potentiële koningen tegen te houden: in 890 moest hij toestaan dat 

Lodewijk, later de Blinde, met toestemming en steun van Arnulf in Provence een koninkrijk 

stichtte.115 

Lodewijk was echter geen probleem voor het koningschap van Odo, aangezien hij een 

afzonderlijk koninkrijk stichtte. Karel de Simpele was wel een gevaar voor Odo's troon. Karel 

de Simpele was de jongste zoon van Lodewijk de Stotteraar en werd pas geboren na de dood 

des Mittelalters: Von Odo bis Karl VIII. (München, 1996) pp. 12-21, aldaar pp. 14-15
110McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 266-267; MacLean, Kingship and Politics pp. 50-51; Schneider, 

'Odo' pp. 14
111McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 267-268
112McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 270; Bernd Schneidmüller, 'Constructing identities of medieval 

France', in: Marcus Bull (ed.), France in the Central Middle Ages (Oxford/New York, 2002) pp. 15-42, aldaar 
p. 24

113McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 269
114McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 267-268
115McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 268; Schneider, 'Odo' p. 13
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van zijn vader.116 Hij was dus een legitieme Karolingische koningszoon. In 884, na de dood van 

zijn oudere broers, was hij echter pas vijf jaar oud en vond men het onverstandig om hem tot 

koning van het Westfrankische rijk te kronen. Daarom wendde de adel zich tot Karel de Dikke, 

wie zodoende het gehele Frankische rijk onder één vorst herenigde. Toen Karel de Dikke vier 

jaar later ook overleed, was Karel de Simpele negen, dus nog steeds te jong om zonder regenten 

te regeren. Aangezien de Vikingen voor onrust zorgden in het rijk koos men daarom voor Odo, 

iemand die bewezen had om met dergelijke situaties om te gaan.117 Hiermee was echter niet 

uitgesloten dat Karel de Simpele op enig moment de troon van zijn vader voor zich op zou 

eisen. Dit gebeurde uiteindelijk in 893. Aartsbisschop Fulk van Reims kroonde Karel de 

Simpele tot koning.118 Het was niet de eerste keer dat Fulk zich tegen Odo keerde: in 888 had 

Fulk in eerste instantie geprobeerd om zijn bloedverwant Wido van Spoleto op de troon te 

krijgen. Pas toen duidelijk werd dat dit plan niet zou slagen, steunde hij Odo. Er was echter 

geen sprake van een goede relatie tussen de aartsbisschop en de koning, en meerdere malen 

kwamen de twee tot botsing over bisschoppelijke aangelegenheden. De kroning van Karel de 

Simpele betekende voor Fulk dan ook meer dan alleen een Karoling op de troon: Karel de 

Simpele was nog steeds te jong om zelf te regeren, zodat regenten het voor het zeggen zouden 

hebben. Regenten, waarvan Fulk er één van zou zijn.119

Veel indruk leek zijn jonge tegenkoning niet op Odo te maken, getuige diens rustige 

reactie op de situatie.120 Het feit dat de opstand rondom Karel de Simpele beperkt leek te blijven 

tot het noorden zal hier een rol bij hebben gespeeld. Naast de aartsbisschop van Reims en de 

graaf van Vermandois, waren er weinig invloedrijke figuren in het koninkrijk die zich achter 

Karel de Simpele schaarden. Wel wist Fulk erkenning te krijgen voor Karel de Simpele van 

Arnulf en paus Formosus.121 Het bleek niet genoeg  om Odo van de troon te verdrijven en Karel 

de Simpele op diens plaats te installeren: toen Odo uiteindelijk zijn aandacht op de opstand 

vestigde en Reims belegerde was er geen andere optie voor de jongen dan te vluchten. In de 

daaropvolgende jaren keerden steeds meer supporters Karel de Simpele de rug toe, tot 

uiteindelijk ook Fulk zich genoodzaakt zag om zijn steun weer aan Odo te betuigen. Toch was 

116McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 258; Bernd Schneidmüller, 'Karl III. ("der Einfältige") 893/898-
923/929', in: Joachim Ehlers, Heribert Müller en Bernd Schneidmüller (eds.), Die französischen Könige des 
Mittelalters: Von Odo bis Karl VIII. (München, 1996) pp. 22-35, aldaar pp. 23-24

117McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 267; Schneider, 'Odo' pp. 14-15; Schneidmüller, 'Karl III.' p. 26; 
Marcus Bull, 'Introduction', in: Marcus Bull (ed.), France in the Central Middle Ages (Oxford/New York, 
2002) pp. 1-14, aldaar pp. 9-10

118McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 271; Schneider, 'Odo' p. 19; Schneidmüller, 'Karl III.' p. 26; Bull, 
'Introduction' pp. 9-10

119McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 271; Schneider, 'Odo' p. 19; Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 26-28
120McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 271-272; Schneider, 'Odo' pp. 19-20; Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 

26-28
121McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 272; Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 26-28
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de opstand voor Karel de Simpele mogelijk niet geheel zonder resultaat: toen hij in 897 vrede 

sloot met Odo, wees deze hem, volgens de Annalen van St Vaast, aan als opvolger voor de 

Westfrankische troon.122 

Het feit dat er nog een legitieme Karolingische kandidaat voor de troon was, betekende 

niet dat Odo zich probeerde af te zetten tegen zijn directe voorgangers. Integendeel, hij 

probeerde net als de andere koningen in de periode na 888 om zoveel mogelijk de continuïteit 

met het verleden te behouden. Hij probeerde dan ook te regeren als de Karolingen en maakte 

weinig wijzingen in de manier van besturen. Het eerste jaar van zijn koningschap ging hij naar 

de verschillende delen van zijn rijk om zich er van te verzekeren dat hij gesteund werd door de 

lokale adel, een handelswijze die terug te vinden valt bij Lodewijk de Stotteraar.123 Het tevreden 

houden van volgelingen gebeurde door het geven van ambten en honores, welke afgenomen 

werden van in ongenade gevallen edelen of simpelweg vrijkwamen vanwege een 

overlijdensgeval.124 Een belangrijk aspect in de continuïteit was dat Odo de kanselarij van de 

Karolingen overnam. Door dezelfde kanselarij, en daarmee dezelfde formuleringen en 

protocollen als zijn voorgangers te gebruiken, kon hij een beeld scheppen waaruit bleek dat 

alles bij hetzelfde bleef.125

Voor het koningschap was Karolingisch bloed vanaf 888 dus niet meer noodzakelijk. Noch was 

het zeker dat iemand met Karolingische voorvaderen met succes aanspraak kon maken op de 

troon. Toch zou een Karolingische afkomst nog lange tijd een rol blijven spelen in relatie met 

het koningschap. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Lotharingen. De Lotharingse edelen 

besloten in 911, na de dood van Lodewijk het Kind, om niet Koenraad I als koning te erkennen, 

maar zich bij het koninkrijk van Karel de Simpele aan te sluiten.126 Lodewijk het Kind was in 

900 op zesjarige leeftijd zijn vader Arnulf opgevolgd als koning van het Oostfrankische rijk. De 

bijnaam het Kind heeft hij met een reden gekregen, hij overleed namelijk toen hij achttien was. 

Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij geen erfgenamen achterliet, zodat de Karolingische 

lijn in het Oostfrankische rijk met hem stierf.127 Het gevolg was dat de edelen uit het koninkrijk 

een nieuwe koning uit hun midden kozen, zoals eerder al in andere delen van het voormalige 

Frankische rijk gebeurd was. Maar de Lotharingers waren van mening dat ze meer gebaat waren 

122McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 272; Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 28-29
123McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 258-259; Schneider, 'Odo' pp. 15-17
124McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 271-275; Schneider, 'Odo' pp. 15-17
125Schneider, 'Odo' pp. 15-17,21
126McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 307-308; Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 30-32; Schneidmüller, 

'Constructing identities of medieval France' pp. 27-28
127Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 30-32; Schneidmüller, 'Constructing identities of medieval France' p. 27
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bij een Karolingische koning dan bij de door de andere edelen gekozen Koenraad I, zodat het 

gebied in handen van Karel de Simpele kwam. Of de Lotharingse edelen inderdaad voor het 

Westfrankische rijk kozen vanwege de afkomst van de koning, of dat er opportunistischere 

redenen aan ten grondslag lagen, is niet te achterhalen. Feit is wel dat in de bronnen het eerste 

als reden is aangevoerd.128

In het westen kwam de Karolingische familie ook in zwaar weer terecht. Karel de 

Simpele werd 923 onttroond en stierf vijf jaar later in gevangenschap. Het bleek echter niet het 

einde van de dynastie. De vrouw van Karel de Simpele was met hun zoon Lodewijk naar haar 

vader in Engeland gevlucht.129 Toen Rudolf I, niet te verwarren met Rudolf van Bourgondië, 

degene die koning was geworden nadat Karel de Simpele van de troon gestoten was, in 936 

overleed, werd Lodewijk IV door de belangrijkste edelen van het rijk gevraagd om koning van 

het Westfrankische rijk te worden, wat hij aanvaardde. Zijn zoon en kleinzoon, Lotharius en 

Lodewijk V, zouden na hem regeren en de Karolingische familie leek het koningschap weer 

stevig in handen te hebben. De dynastie werd toen echter weer door het noodlot getroffen: 

Lodewijk V stierf in 987 op jonge leeftijd en liet geen kinderen na.130 Hugo Capet, nazaat van 

Odo, eiste de Westfrankische troon voor zich op. Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen de 

situaties waarin Odo en Hugo Capet zich bevonden. Beiden probeerden de continuïteit in het 

koninkrijk te benadrukken door in hun handelen de Karolingen na te bootsen, en beiden dienden 

rekening te houden met een nog levende legitieme Karoling. Want Lodewijk V had geen zoon, 

maar wel een oom, Karel van Lotharingen, jongste zoon van Lodewijk IV. Karel, graaf van 

Lotharingen onder de Ottoonse koningen van het Oostfrankische rijk, kreeg echter weinig steun 

in het Westfrankische rijk, en ook zijn eigen koning gaf de voorkeur aan Hugo Capet, zodat de 

lijn van Karolingische koningen met Lodewijk V ook in het westen ten einde kwam.131

128McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 307-308; Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 30-32; Schneidmüller, 
'Constructing identities of medieval France' pp. 27-28

129McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 313-315; Schneidmüller, 'Karl III.' p. 32-35; Carl-Richard Brühl, 
'Ludwig IV. ("der Überseeische") 936-954', in: Joachim Ehlers, Heribert Müller en Bernd Schneidmüller 
(eds.), Die französischen Könige des Mittelalters: Von Odo bis Karl VIII. (München, 1996) pp. 46-59, aldaar 
pp. 48-49

130McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 319-327; Franz J. Felten, 'Robert I. 922/923 und Rudolf I. 923-936', 
in: Joachim Ehlers, Heribert Müller en Bernd Schneidmüller (eds.), Die französischen Könige des 
Mittelalters: Von Odo bis Karl VIII. (München, 1996) pp. 36-45, aldaar pp. 39-40, 44-45; Brühl, 'Ludwig IV.'; 
Carl-Richard Brühl, 'Lothar 954-986 und Ludwig V. 986-987', in: Joachim Ehlers, Heribert Müller en Bernd 
Schneidmüller (eds.), Die französischen Könige des Mittelalters: Von Odo bis Karl VIII. (München, 1996) pp. 
60-74; Carl-Richard Brühl, 'Ludwig IV.' p. 49

131Andrew W. Lewis, 'Successions ottoniennes et robertiennes: un essai de comparaison', in: Michel Parisse en 
Xavier Barral i Altet, Le Roi de France et son royaume autour de l'an Mil: Actes du colloque Hugues Capet 
987-1987. La France de l'an Mil, Paris-Senlis, 22-25 juin 1987 (Parijs, 1992) pp. 47-53; McKitterick, The 
Frankish Kingdoms pp. 327-328; Hans-Werner Goetz, 'Hugo Capet 987-996', in: Joachim Ehlers, Heribert 
Müller en Bernd Schneidmüller (eds.), Die französischen Könige des Mittelalters: Von Odo bis Karl VIII. 
(München, 1996) pp. 75-86, aldaar pp. 76-81; Elizabeth M. Hallam en Judith Heverard, Capetian France, 
987-1328 (Londen/New York, 1980, tweede editie: 2001) pp. 26-27, 87-89; Volkhard Huth, 'Erzbischof 
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De betekenis van het Karolingisch bloed was echter nog onverminderd aanwezig. 

Sterker nog, nu er geen koning of troonkandidaat van Karolingische komaf meer was, 

probeerden andere koningshuizen om Karolingisch bloed in hun dynastie te verwerven. 

Zodoende werd voor de laatste Ottoonse vorst, Hendrik II, een Karolingische genealogie 

geschreven, en wel op zo'n manier dat Hendrik II zowel via moeders als vaders kant van Karel 

de Grote zou afstammen.132 Ook de Capetingers, die de Karolingen in het Westen van de troon 

hadden verdreven, keerden terug naar het Karolingische bloed.  In 1180 trouwde de Capeting 

Philips II met Elisabeth van Henegouwen, een nazaat van het Karolingische vorstenhuis, zodat 

toen hun zoon Lodewijk VIII in 1223 de troon besteeg er weer een Karoling het Westfrankische 

koninkrijk regeerde.133

Arnulf von Reims und der Kampf um das Königtum im Westfrankenreich. Zugleich ein Beitrag zur 
Geschichte der Reimser Remigius-Fälschungen', in: Francia (Paris): Forschungen zur westeuropäischen 
Geschichte 21:1 (1994) pp. 85-124; Karl Leyser, '987: The Ottonian Connection', in: Timothy Reuter (ed.), 
Communications and Power in Medieval Europe. The Carolingian and Ottonion Centuries (Londen/Rio 
Grande, 1994) pp. 165-180; Richard Landes, 'L'accession des Capétiens. Une reconsidération selon les 
sources aquitaines', in: Dominique Iogna-Prat en Jean-Charles Picard (eds.), Religion et culture autour de l'an 
Mil. Royaume capétien et Lotharingie. Actes du Colloque Hugues Capet 987-1987: La France de l'An Mil, 
Auxerre, 26 et 27 juin 1987 / Metz, 11 et 12 septembre 1987 (Parijs, 1990) pp. 151-166

132Schneidmüller, 'Sehnsucht nach Karl dem Großen' pp. 296-297; Hagen Keller, 'Die Ottonen und Karl der 
Große', in: Frühmittelalterliche Studien: Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität 
Münster 34 (2000) pp. 112-131, aldaar pp. 130-131

133Bernd Schneidmüller, 'Die Gegenwart der Vorgänger: Geschichtsbewußtsein in den westfränkisch-
französischen Herrscherurkunden des Hochmittelalters', in: Hans-Werner Goetz (ed.), Hochmittelalterliches 
Geschichtsbewußtsein im Spiegel nichthistoriographischer Quellen (Berlijn, 1998) pp. 217-235, aldaar pp. 
231-235; Schneidmüller, 'Sehnsucht nach Karl dem Großen' pp. 300-301; Schneidmüller, 'Constructing 
identities of medieval France' pp. 34-40
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Oorkonden en zegels

De continuïteit was dus niet per se afhankelijk van de afkomst van de koning: een niet 

Karolingische koning kon net zo goed proberen om Karolingische tradities voort te zetten. 

Zoals al gezegd, is het aantal bronnen dat we uit de late negende eeuw en de tiende eeuw 

hebben aanzienlijk lager dan hetgeen uit de periode daarvoor is overgebleven. Bovendien 

werden de werken die wel geschreven werden niet meer in opdracht van de heersers 

geschreven, maar meestal op initiatief van een kerk of klooster.134 Oorkonden bleven de 

koningen echter wel uitvaardigen en zowel de vorm als de inhoud vertoonden vaak 

overeenkomsten met de oorkonden van Karolingische koningen.135 Bevestiging van oorkonden 

van voorgangers is hier een voorbeeld van, maar ook oorkonden waarin nieuwe koningen zelf 

een schenking deden hebben vaak duidelijk Karolingische elementen. Dit is duidelijk in een 

oorkonde van Berengar I, koning in Italië. Hij beoorkondde een schenking die hij deed aan het 

klooster Brescia. Dit is op zich al een gebruik in Karolingische traditie, maar de 

overeenkomsten gaan verder in dit geval. Het klooster had namelijk altijd erg goede banden met 

de Karolingen gehad, en op het moment dat Berengar I zijn donatie aan het klooster deed, was 

zijn eigen dochter daar abdis.136 Het installeren van een vrouwelijk familielid in een, meestal 

invloedrijk, klooster, was iets dat de Karolingen meerdere malen gedaan hadden, en wat 

Berengar I met succes probeerde na te bootsen.137

Uiterlijke kenmerken van oorkonden werden door de nieuwe koningen ook 

overgenomen van hun Karolingische voorgangers. Door het niet aanpassen van het uiterlijk van 

oorkonden werd het idee gestimuleerd dat de oorkonden authentiek en koninklijk waren.138 Een 

belangrijk element hierin was het gebruik van een zegel. Zegels waren in de loop van de 

negende eeuw door de Karolingen in gebruik genomen en zouden nog lang na de val van het 

Karolingische rijk gebruikt worden om oorkonden te valideren.139 Ten tijde van de Karolingen 

was het geen vereiste voor een koninklijke oorkonde om een gezegeld te zijn, maar bij hun 

134Brigitte Bedos-Rezak, 'Ritual in the royal chancery: text, image, and the representation of kingship in 
medieval French diplomas (700-1200)', in: Heinz Duchhardt, Richard A. Jackson en David Sturdy (eds.), 
European Monarchy: Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times (Stuttgart, 1992) pp. 
27-40, aldaar p. 34; McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 286-301

135Bedos-Rezak, 'Ritual in the royal chancery' pp. 31-36; Ildar H. Garipzanov, 'Metamorphoses of the early 
medieval signum of a ruler in the Carolingian world', in: Early Medieval Europe 14:4 (2006) pp. 419-464, 
aldaar pp. 451-452; Hallam en Heverard, Capetian France pp. 119-120

136Rosenwein, 'The family politics of Berengar I' pp. 249, 255
137Rosenwein, 'The family politics of Berengar I' pp. 249, 255
138Bedos-Rezak, 'Ritual in the royal chancery' pp. 32-40
139Bedos-Rezak, 'Ritual in the royal chancery' pp. 39-40
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opvolgers was het aanhangen van een zegel een ritueel geworden om de koninklijke 

waardigheid van de beoorkonder te benadrukken. Het was dan ook iets wat alleen gedaan werd 

wanneer zij als koning een oorkonde uitvaardigde. Er zijn bijvoorbeeld oorkonden bewaard 

gebleven van Robert I, die door hem uitgevaardigd werden in de hoedanigheid van graaf, welke 

in alle opzichten op koninklijke oorkonden lijken, maar geen zegel dragen.140 De zegels die 

gebruikt werden door de nieuwe koningen riepen zelf ook herinneringen op aan de Karolingen 

en in sommige gevallen werd zelfs het zegel van een Karoling hergebruikt door een opvolger. 

Dergelijk hergebruik is overigens niet tot oorkonden beperkt: het monogram op de munten van 

Karel de Simpele was dezelfde als die van Karel de Grote een eeuw eerder, en ook het 

monogram dat Rudolf van Bourgondië gebruikte toont sterke overeenkomsten met die van 

Karel de Grote.141

De formuleringen en gebruiken in oorkonden bleven ook nagenoeg ongewijzigd, mede 

doordat de Karolingische kanselarijen overgenomen werden door de nieuwe koningen.142 Een 

voorbeeld hiervan is het gebruik van de invocatie Dei gratia rex, wat door de Karolingen 

geïntroduceerd werd.143 In nagenoeg alle koninklijke oorkonden is een variatie van deze 

invocatio te vinden en zelfs in de oorkonden van graven en bisschoppen is het al in de late 

negende eeuw terug te vinden. Daarnaast waren de titels die de koningen voerden afgeleiden 

van de titels die met name de vroege Karolingen hadden gebruikt. De eenvoudige koningstitel 

rex, die de latere Karolingen gebruikten, werd aangepast ten faveure van het oudere rex 

Francorum, welke titel Karel de Grote had gebruikt voor zijn keizerskroning.144 Het gebruik van 

deze titel wordt door sommige historici geïnterpreteerd als een poging van de verschillende 

koningen om te benadrukken wie de daadwerkelijke koning van de Franken was, en daarmee de 

140Bedos-Rezak, 'Ritual in the royal chancery' pp. 32-33
141Garipzanov, 'Metamorphoses of the early medieval signum' pp. 451-452; John W. Bernhardt, 'Concepts and 

practice of empire in Ottonian Germany (950-1024)', in: B. Weiler and S. MacLean (eds.), Representations of 
Power in Medieval Germany (Turnhout, 2006) pp. 141-164, aldaar p. 147; Keller, 'Die Ottonen und Karl der 
Große' p. 121; McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 334-336

142Bedos-Rezak, 'Ritual in the royal chancery' pp. 34-36; Hallam en Heverard, Capetian France pp. 119-120; 
McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 333-334

143McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 78-85; Régine Le Jan, 'Continuity and Change in the Tenth-Century 
Nobility', in:  Anne J. Duggan (ed.), Nobles and Nobility in Medieval Europe: Concepts, Origins, 
Transformations (Woodbridge, 2005) pp. 25-41, aldaar p. 55; Garipzanov, 'Metamorphoses of the early 
medieval signum' p. 434

144Eckhard Müller-Mertens, 'Frankenreich oder Nicht-Frankenreich? Überlegungen zum Reich der Ottonen 
anhand des Herrschertitels und der politischen Struktur des Reiches', in: Carlrichard Brühl en Bernd 
Schneidmüller (eds.), Beiträge zur mittelalterlichen Reichs- und Nationsbildung in Deutschland und 
Frankreich (Historische Zeitschrift, Beiheft 24) (München, 1997) pp. 45-52, aldaar pp. 47-51; Eduard 
Hlawitschka, 'Vom Ausklingen der fränkischen und Einsetzen der deutschen Geschichte. Ein Abwägen von 
Kriterien', in: Carlrichard Brühl en Bernd Schneidmüller (eds.), Beiträge zur mittelalterlichen Reichs- und 
Nationsbildung in Deutschland und Frankreich (Historische Zeitschrift, Beiheft 24) (München, 1997) pp. 53-
78, aldaar p. 64; Schneidmüller, 'Constructing identities of medieval France' pp. ; Brühl, Deutschland-
Frankreich pp. 153-180
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opvolger van de Karolingen.145 De keizerstitel leende zich ook voor imitatie. Vanaf het moment 

dat Otto I zich in 962 tot keizer liet kronen, voerde hij de titel imperator augustus, een exacte 

kopie van de keizerstitel die de Karolingen sinds Lodewijk de Vrome gevoerd hadden.146

Een formulering die noodgedwongen wel aangepast werd, was het verwijzen naar 

voorgangers. De Karolingen spraken in hun oorkonden, met name wanneer zij geschenken van 

eerdere koningen bevestigden, meestal over vader of grootvader. De meeste nieuwe koningen 

konden dit echter niet, aangezien zij niet in een rechte lijn van hun voorganger afstamden. Odo, 

koning van het Westfrankische rijk, beriep zich in zijn oorkonden dan ook op zijn predecessores 

en sprak over Karel de Kale als diens quondam senior noster, om zo zijn banden met de 

Karolingische vorsten aan te geven.147 Karel de Simpele, Odo's tegenstrever voor de 

Westfrankische troon, had het wat dat betreft gemakkelijker. In zijn oorkonden wordt meerdere 

malen verwezen naar parentes nostri, om zo de rechten op de troon die hij vanwege zijn 

afkomst had te benadrukken.148

Een aantal decennia later stond Karel de Simpele aan de andere zijde van dergelijke 

'propaganda'. Robert I, de jongere broer van Odo, werd na de dood van laatstgenoemde 

gepasseerd voor de troon, ten gunste van Karel de Simpele. In eerste instantie lijkt Robert met 

deze gang van zaken ingestemd te hebben, maar uiteindelijk liet hij zich toch tot koning kronen 

in oppositie tegen Karel de Simpele.149 In de enige oorkonde die we van Robert I als koning 

hebben, heeft deze geprobeerd om zijn koningschap te rechtvaardigen.150 In deze oorkonde 

schetst Robert zichzelf als het tegenbeeld van Karel de Simpele en bovendien als een koning in 

de Karolingische traditie, implicerend dat Karel de Simpele, ondanks zijn afkomst, geen echte 

Karolingische koning is. De voornaamste aanklacht aan het adres van Karel de Simpele is dat 

hij niet meer luisterde naar de raad van de edelen van zijn rijk, maar slechts naar één persoon, 

Hagano, die bovendien een slechte invloed op hem zou hebben. Robert I claimt dat hij, zoals de 

Karolingische vorsten eerder gedaan hadden, zou luisteren naar de groten van het rijk, zoals een 

145Müller-Mertens, 'Frankenreich oder Nicht-Frankenreich?' pp. 47-51; Hlawitschka, 'Vom Ausklingen der 
fränkischen und Einsetzen der deutschen Geschichte' p. 64; Schneidmüller, 'Constructing identities of 
medieval France' pp. 28-29; Brühl, Deutschland-Frankreich pp. 153-180

146Müller-Mertens, 'Frankenreich oder Nicht-Frankenreich?' p. 51; Bernhardt, 'Concepts and practice of empire' 
pp. 147; David A. Warner, 'The representation of empire: Otto I at Ravenna', in: B. Weiler and S. MacLean 
(eds.), Representations of Power in Medieval Germany (Turnhout, 2006) pp. 121-140, aldaar p. 131

147Schneidmüller, 'Die Gegenwart der Vorgänger' pp. 222-223
148Schneidmüller, 'Die Gegenwart der Vorgänger' pp. 222-223
149Voor een uitgebreide behandeling van deze oorkonde en de motivatie van Robert I, zie: Geoffrey Koziol, 'Is 

Robert I in hell? The diploma for Saint-Denis and the mind of a rebel king (Jan. 25, 923)', in: Early Medieval 
Europe 14:3 (2006) pp. 233-267, aldaar pp. 238-246; McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 308-310; 
Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 32-35; Felten, 'Robert I. und Rudolf I.' pp. 36-38; Geoffrey Koziol, 'Charles the 
Simple, Robert of Neustria, and the vexilla of Saint-Denis', in: Early Medieval Europe 14:4 (2006) pp. 355-
390

150Koziol, 'Is Robert I in hell?' pp. 246-260
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goede koning betaamde.151 Behalve de beschuldiging aan het adres van Karel de Simpele is de 

ontvanger van de oorkonde interessant. De zeer gulle schenking die met de oorkonde gepaard 

ging, is namelijk bedoeld voor het klooster Saint-Denis. Het klooster was op dat moment niet de 

vaste begraafplaats zou worden voor de latere Capetingische Franse koningen. Er lagen echter 

wel meerdere Merovingische en Karolingische vorsten begraven, onder wie Karel de Kale. Het 

klooster was ten tijde van de Karolingen ook een zeer belangrijk koninklijk klooster geweest en 

was gewijd aan de patroonheilige van onder andere Lodewijk de Vrome en Karel de Kale. Een 

betere heilige voor het vragen van steun in de aanstaande strijd tegen Karel de Simpele, en een 

betere plaats voor het benadrukken van het belang van de Karolingische traditie rondom een 

koning, was in het rijk bijna niet te vinden.152

De koninklijke oorkonden die de Karolingische gebruiken volgden, werden na het 

uiteenvallen van het rijk in 888 dus nog gewoon uitgevaardigd. Deze gebruiken waren echter 

niet meer gereserveerd voor Karolingen: iedere koning kon proberen om oorkonden te 

gebruiken om zijn heerschappij te legitimeren en te onderbouwen.

151McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 308-309; Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 32-35; Felten, 'Robert I. und 
Rudolf I.' pp. 36-38;Koziol, 'Is Robert I in hell?' pp. 249-252; Koziol, 'Charles the Simple, Robert of 
Neustria' pp. 358-359

152McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 53, 81-83, 195, 272; Koziol, 'Is Robert I in hell?' pp. 246-248; Janet 
L. Nelson, 'Carolingian royal funerals', in: Frans Theuws en Janet L. Nelson (eds.), Rituals of Power. From 
Late Antiquity to the Early Middle Ages (Leiden, Boston, Keulen, 2000) pp. 131-184
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Plaatsen

Saint-Denis uit het vorige hoofdstuk was niet de enige plaats met Karolingische banden, noch 

was het de belangrijkste. Binnen het Westfrankische rijk speelde het echter een grote rol. Dit 

was met name te danken aan Karel de Kale, die abt van het klooster was geweest en er begraven 

lag.153 Karel de Kale werd in het Westfrankische rijk bovendien gezien als de eerste vorst van dit 

deelrijk, in tegenstelling tot Karel de Grote en Lodewijk de Vrome die over het hele rijk hadden 

geregeerd en dus 'gedeeld' moesten worden met het Oostfrankische rijk.154 De betrokkenheid 

van Karel de Kale bij het klooster leidde er toe dat zijn opvolgers probeerden om eveneens abt 

te worden, om op deze manier de overeenkomsten tussen henzelf en hun illustere voorganger te 

versterken. Zodoende benoemde Odo na de dood van abt Ebalus in 892 zichzelf tot lekenabt 

van het Saint-Denis, een functie waarin zijn broer Robert hem opvolgde. Deze opvolging was 

niet zonder problemen, want ook Karel de Simpele zag de waarde van het klooster in en trachtte 

het uit handen van Robert te houden, waar hij uiteindelijk in faalde.155 Buiten het 

Westfrankische rijk was er weinig aandacht voor Saint-Denis, enerzijds omdat andere 

Karolingen veel minder aandacht aan de plaats hadden besteed, anderzijds omdat het buiten hun 

bereik en hun koninkrijk lag.

Een andere belangrijke stad binnen het Westfrankische rijk was Reims. Voor een groot 

deel kwam dit door de inspanningen van de aartsbisschoppen van de stad. Hincmar was de 

eerste aartsbisschop van de stad die in staat bleek om het om te vormen tot een Karolingisch 

centrum.156 Hincmar was door toedoen van Karel de Kale als aartsbisschop benoemd en was 

gedurende het grootste gedeelte van de regering van deze laatste een belangrijke adviseur aan 

het hof.157 Door deze positie kon Hincmar er voor zorgen dat Reims het belangrijkste 

aartsbisdom van het rijk van Karel de Kale werd. Om dit nog meer kracht bij te zetten, claimde 

hij bovendien het recht voor de aartsbisschoppen van de stad om de koningen van het 

153McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 180, 188; Koziol, 'Is Robert I in hell?' p. 247; Nelson, 'Carolingian 
royal funerals' pp. 161-166

154Koziol, 'Is Robert I in hell?' p. 247; Brühl, Deutschland-Frankreich pp. 243-302
155McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 273-274; Koziol, 'Is Robert I in hell?' pp. 247-248; Koziol, 'Charles 

the Simple, Robert of Neustria' pp. 371-390
156Rosamond McKitterick behandeld de positie van Reims in de negende en tiende eeuw in: Rosamond 

McKitterick, 'The Carolingian kings and the see of Rheims, 882-987', in: Rosamond McKitterick (ed.), 
Frankish Kings and Culture in the Early Middle Ages (Great Yarmouth, 1995) Essay IV: pp. 228-249, aldaar 
p. 228; McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 188-189; Geoffrey Koziol, Begging Pardon and Favor.  
Ritual and Political Order in Early Medieval France (Ithaca/London, 1992) p. 242; Glenn, Politics and 
History in the Tenth Century pp. 176-235

157McKitterick, The Frankish Kingdoms. pp. 188-189; McKitterick, 'The Carolingian kings and the see of 
Rheims' p. 228
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Westfrankische rijk te kronen. Daarom was Hincmar ook degene die na de dood van Karel de 

Kale diens opvolger, Lodewijk de Stotteraar, kroonde.158 Het behalen van de positie die 

Hincmar voor zowel zichzelf als Reims verworven had, werd de doelstelling voor zijn 

opvolgers, maar Hincmar werd zelden geëvenaard. Hincmars directe opvolger, Fulk, gokte 

tijdens de machtswisseling in 888 in eerste instantie op het verkeerde paard, en moest zich 

tevreden stellen met een herkroning van Odo.159 Vijf jaar later probeerde hij Karel de Simpele 

als koning te installeren, maar ook dit was niet geheel succesvol.160 Ook latere aartsbisschoppen 

van Reims kunnen in verband gebracht worden met de Karolingische koningen van de tiende 

eeuw, maar dit wil niet zeggen dat de stad zich had verbonden met het lot van de Karolingen. 

Aangezien de aartsbisschoppen van Reims de dominante positie van de stad zoals die was onder 

Hincmar wilde verdedigen, dienden ze zich op te stellen als stad van de koning, niet stad van 

Karolingische koningen.161 

Gedurende het midden van de tiende eeuw was de invloed van Reims echter zeer 

beperkt. Herbert Vermandois, de lokale machthebber, wist zijn vijf jaar oude zoon Hugo tot 

aartsbisschop benoemt te krijgen, waarna er jarenlang strijd was over tussen Herbert 

Vermandois en koning Rudolf I, en later Lodewijk IV, over wie er aartsbisschop van de stad 

moest zijn. Het gevolg was dat er Hugo Vermandois en Artoldus, de kandidaat van de koning, 

beide twee keer tot aartsbisschop benoemd werden.162 Pas toen Hugo in 948 door een synode 

werd geëxcommuniceerd, kon Reims haar aspiraties als belangrijkste aartsbisdom van het 

koninkrijk weer proberen waar te maken.163

De interesse van de nieuwe koningen voor plaatsen met Karolingische banden 

verschilden per koning en niet alle koningen schonken even veel aandacht aan de traditioneel 

Karolingische plaatsen. Hendrik I bijvoorbeeld kwam in de tweede helft van zijn regering 

zelden nog in dergelijke plaatsen.164 Dit was echter niet direct een verandering ten opzichte van 

de periode voor 888: tijdens het bewind van Karel de Dikke was het zwaartepunt van het rijk 

verschoven naar het oosten, weg van de Karolingische kernlanden rondom Lotharingen, 

158McKitterick, The Frankish Kingdoms. p. 258
159McKitterick, The Frankish Kingdoms. pp. 268-269; McKitterick, 'The Carolingian kings and the see of 

Rheims' pp. 230-231; Glenn, Politics and History in the Tenth Century pp. 191-192
160McKitterick, The Frankish Kingdoms. pp. 271-272; McKitterick, 'The Carolingian kings and the see of 

Rheims' pp. 231-232; Schneidmüller, 'Sehnsucht nach Karl dem Großen' p. 291; Glenn, Politics and History 
in the Tenth Century pp. 191-198

161McKitterick, The Frankish Kingdoms. pp. 268-269; McKitterick, 'The Carolingian kings and the see of 
Rheims'; Glenn, Politics and History in the Tenth Century pp.176-235 

162McKitterick, The Frankish Kingdoms. pp. 311-312; McKitterick, 'The Carolingian kings and the see of 
Rheims' pp. 231, 234-238; Glenn, Politics and History in the Tenth Century pp. 215-234

163McKitterick, 'The Carolingian kings and the see of Rheims' p. 237; Koziol, Begging Pardon and Favor p. 
242; Glenn, Politics and History in the Tenth Century pp. 235-249

164Boshof, 'Die Vorstellung vom sakralen Königtum' pp. 344-345
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waardoor deze minder aandacht kregen van de vorst.165 Twee steden konden zich meestal wel in 

de aandacht van tenminste één van de opvolgers van de Karolingen verheugen: Rome en Aken. 

De eerste was met name van belang voor de koningen op het Italiaanse schiereiland en voor 

koningen met keizeraspiraties. Vanaf het einde van de negende eeuw had het keizerschap wat 

aan waardigheid ingeboet door de strijd om de titel. Gedurende de eerste helft van de tiende 

eeuw werd de titel lange perioden door niemand opgeëist. Otto I herstelde het keizerschap in 

962 echter in ere en liet zich naar voorbeeld van Karel de Grote in Rome door paus Johannes 

XII kronen. Ook zijn imperialistische titel en formuleringen in zijn oorkonden met betrekking 

tot Italië waren een afgeleide van die van Karel de Grote.166

De stad met de meeste aantrekkingskracht op zowel de Westfrankische als Oostfrankische 

vorsten was Aken. Verwonderlijk was dit niet, gezien de geschiedenis die de stad had met het 

Karolingische vorstenhuis. Het palatium, gebouwd in opdracht van Karel de Grote, was 

gedurende een halve eeuw het politieke centrum van het gehele rijk. Ook de opvolger van Karel 

de Grote, Lodewijk de Vrome, resideerde in de stad.167 Pas onder Lotharius I, en later diens 

zoon Lotharius II die het noordelijke gedeelte van het rijk van zijn vader erfde, verminderde de 

centrale positie van het rijk. Oorzaak hiervan was de verdeling van het rijk na de dood van 

Lodewijk de Vrome in 840. Aken was hierna nog slechts centrum van het middenrijk, en onder 

Lotharius I, het overkoepelende keizerrijk.168 Aken bleef echter wel een aantrekkingskracht op 

de andere Karolingen houden, met als gevolg dat de stad na de dood van Lotharius II een 

belangrijk strijdpunt tussen Karel de Kale en Lodewijk de Duitser werd, die beide probeerden 

om de stad van Karel de Grote in handen te krijgen.169 Gedurende de tijden dat ze de stad niet in 

handen hadden, weken ze uit naar andere plaatsen. De begraafplaats van Lodewijk de Duitser 

werd zo bijvoorbeeld noodgedwongen niet het door hem gewenste Aken, maar het klooster 

Lorsch.170 Zijn broer Karel de Kale nam een andere stap. Ondanks vele pogingen de stad in 

handen te krijgen, wist hij nooit lang de controle over Aken te houden. Daarom zag hij zich 

genoodzaakt om een andere plaats tot centrum van zijn rijk te maken. Hij liet zijn oog vallen op 

165MacLean, Kingship and Politics pp. 80-81
166Bernhardt, 'Concepts and practice of empire' pp. 143-147; Müller-Mertens, 'Frankenreich oder Nicht-

Frankenreich?' pp. 48-49
167McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 78, 108; Voor enig inzicht in hoezeer Aken het politieke centrum 

van het rijk was geworden, zie Janet L. Nelson, 'Aachen as a place of power', in: Mayke de Jong, Frans 
Theuws en Carine van Rhijn (eds.), Topographies of Power in the Early Middle Ages (Leiden, Boston, 
Keulen, 2001) pp. 217-237

168McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 180
169Nelson, Charles the Bald pp. 190-254; Goldberg, Struggle for Empire pp. 233-263
170Goldberg, Struggle for Empire pp. 335-336
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Compiègne, dat al onder Lodewijk de Vrome door de koninklijke familie was omarmd171. Karel 

de Kale breidde het uit en liet er naar Akens voorbeeld een klooster en een kapel bouwen. Het 

klooster overtrof zelfs het klooster dat Karel de Grote in Aken had gesticht qua omvang. Karel 

de Kale besloot dus, toen duidelijk werd dat Aken buiten zijn bereik zou blijven, dat hij zijn 

grootvader na zou bootsen door zelf het centrum van zijn rijk te creëren op de zelfde wijze als 

Karel de Grote gedaan had.172

De rol van Compiègne was niet uitgespeeld na de dood van Karel de Kale, alhoewel het 

onder Odo een minder voorname plaats innam. Toen Karel de Simpele op de troon kwam, wilde 

deze echter op zoveel mogelijk manieren zijn afkomst eer aan doen. Aangezien Aken voor hem 

op dat moment buiten bereik was, wendde hij zich tot Compiègne. Het klooster was ondertussen 

echter afgebrand, dus Karel de Simpele liet het in ere herstellen, om zodoende de herinneringen 

aan Karel de Kale, en indirect aan Karel de Grote en diens Aken, levendig te houden.173 Ook 

nadat Karel de Simpele in 911 Aken in handen had gekregen, bleef hij Compiègne veelvuldig 

bezoeken en schonk hij gul aan het klooster aldaar, ondanks het feit dat hij vanaf dat moment 

veel aandacht besteedde aan Aken en Lotharingen.174

Na de dood van Lodewijk de Duitser en Karel de Kale luwde de strijd om Aken, ook 

omdat, na Boso's poging zich tot koning uit te roepen, de Karolingische vorsten eensgezind 

waren en elkaar niet meer beconcurreerden.175 Nadat Arnulf in 887 de troon bemachtigd had, 

wist hij ook de controle over Lotharingen en Aken te houden. Rudolf van Bourgondië deed nog 

wel een poging om het gebied te veroveren, maar was niet in staat Arnulf te verdrijven.176 

Lotharingen, en daarmee Aken, zou in Oostfrankische handen blijven, tot de dood van Arnulfs 

zoon Lodewijk het Kind in 911.177 Ook toen werd er echter niet gestreden om Aken: de 

Lotharingische adel koos er voor om Koenraad I, die wel tot koning van de rest van het 

Oostfrankische rijk gekroond werd, niet te erkennen en wendden zich tot Karel de Simpele. 

Deze aanvaardde de kroon en kwam zo op eenvoudige wijze in het bezit van Lotharingen en 

Aken, iets wat zijn grootvader en voorbeeld Karel de Kale nooit gelukt was.178

De voorspoed van Karel de Simpele kwam echter ten einde in 922, toen Robert I, de 

171Nelson, Charles the Bald pp. 235, 247-248; Stuart Airlie, ‘The Palace of Memory: the Carolingian Court as 
Political Centre’, in: S. Rees Jones, R. Marks en A. Minnis (eds.), Courts and Regions in Medieval Europe 
(York, 2000) pp. 1-20, aldaar pp. 14-16

172Nelson, Charles the Bald pp. 247-248; Airlie,  'The Palace of Memory' pp. 14-16
173Airlie,  'The Palace of Memory' pp. 16-17
174Airlie,  'The Palace of Memory' p. 17
175Maclean, 'The Carolingian response' pp. 33-48
176McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 263-264
177McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 307-308; Schneidmüller, 'Constructing identities of medieval 

France' pp. 27-28
178McKitterick, The Frankish Kingdoms p. 180, 307-308; Schneidmüller, 'Constructing identities of medieval 

France' pp. 27-28; Nelson, Charles the Bald pp. 190-254
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broer van Odo zich eveneens tot koning van het Westfrankische rijk liet kronen. In de 

beslissende veldslag tussen de twee koningen van het rijk wist Robert I het leger van Karel de 

Simpele te verslaan, maar moest hij het met zijn leven bekopen.179 Rudolf I werd daarop de 

nieuwe koning van het Westfrankische rijk, aangezien de medestanders van Robert I er niets 

voor voelden om zich achter Karel de Simpele te scharen. In 923 voltrok zich het definitieve 

vonnis over Karel de Simpele, toen hij, terwijl hij zich in Lotharingen voorbereidde op een 

nieuwe poging zijn rijk terug te winnen, met een simpele list door Herbert Vermandois 

gevangen genomen werd.180 Aken en Lotharingen zouden niet lang in de handen van Rudolf I 

blijven. In 924 was hij weliswaar nog in staat om Lotharingen te verdedigen tegen het leger van 

de Oostfrankische koning Hendrik I, een jaar later stond hij machteloos toen dezelfde koning 

opnieuw een poging deed om het gebied te veroveren. Met de benoeming van Gislebert, een 

lokale machtshebber, tot dux in de regio, wist Hendrik I Lotharingen definitief aan het 

Oostfrankische rijk te binden.181 Hendrik I legde minder dan de andere koningen na 888 nadruk 

op de Karolingische elementen van zijn koningschap, het veroveren van Aken ten spijt. Dit is 

ook terug te vinden in de plaatsen waar Hendrik I verbleef en oorkonden uitvaardigde: hij 

verbleef relatief weinig in de traditioneel Karolingische plaatsen en gaf meer aandacht aan de 

plaatsen waar zijn familie van oudsher banden mee had.182 

Otto I, de zoon en opvolger van Hendrik I, voer direct een andere koers dan zijn vader. 

Zijn kroning vond plaats in Aken, in traditionele Frankische kledij, om zodoende te 

benadrukken dat hij in de voetsporen van Karel de Grote en de andere Karolingen trad. Met het 

benadrukken van Frankische en Karolingische gebruiken probeerde Otto I aan te tonen dat hij 

wel degelijk een Frankisch vorst was, ondanks dat de oorsprong van zijn familie niet in de 

Frankische gebieden lag, maar in Saksen. Hiermee kon hij zijn koningschap verder legitimeren, 

maar vooral ook zijn claim op Lotharingen, het Frankische gebied bij uitstek, verstevigen.183 

Otto I maakte Aken echter niet tot centrum van zijn rijk, daarvoor was het zwaartepunt van het 

rijk te zeer naar het oosten verschoven. Wel deed hij wat Karel de Kale voor hem had gedaan: 

hij bouwde zijn eigen centrum, Magdeburg, waarbij met de stijl van de bouwwerken naar Aken 

179Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 32-34; Felten, 'Robert I. und Rudolf I.' pp. 36-38; Koziol, 'Is Robert I in hell?' 
pp. 260-263; McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 309-310

180Schneidmüller, 'Karl III.' pp. 34-35; Felten, 'Robert I. und Rudolf I.' pp. 38-40; McKitterick, The Frankish 
Kingdoms pp. 309-310

181Felten, 'Robert I. und Rudolf I.' pp. 40-41; McKitterick, The Frankish Kingdoms pp. 309-311
182Zotz, 'Carolingian tradition' pp. 85-87; Boshof, 'Die Vorstellung vom sakralen Königtum' pp. 344-345; 

Keller, 'Die Ottonen und Karl der Große' pp. 121-122; Ludwig Falkenstein, Otto III. und Aachen pp. 18-21
183Zotz, 'Carolingian tradition' p. 87; Keller, 'Die Ottonen und Karl der Große' pp. 121-122; Ludwig 

Falkenstein, Otto III. und Aachen pp. 24-25; Stuart Airlie, 'Talking Heads: Assemblies in Early Medieval 
Germany', in: P.S. Barnwell en Marco Mostert (eds.), Political Assemblies in the Earlier Middle Ages 
(Turnhout, 2003) pp. 29-46, aldaar pp. 41-43
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werd verwezen.184 Onder Otto I, later onder Otto II, was Aken niet de belangrijkste stad in het 

rijk. Wel was het één van de belangrijkste steden, zodat Otto II een aanval op de stad niet over 

zijn kant kon laten gaan. In 978 veroverde Lotharius II van het Westfrankische rijk Aken in een 

verrassingsaanval, daarbij tevens proberend om de Ottoonse keizer gevangen te nemen. Met 

Aken kreeg hij de stad van zijn voorvaderen in handen, maar Otto II wist te ontkomen, zodat 

deze zich kon opmaken voor de tegenaanval. Hierbij nam hij niet alleen Aken terug, maar 

volgde er ook een soort strafexpeditie door het Westfrankische koninkrijk, waarbij met name 

plaatsen met Karolingische banden in vlammen opgingen, om aan te tonen dat Lotharius II niet 

in staat was om deze plaatsen te beschermen.185 

De derde Otto op rij richtte zijn aandacht in veel grotere mate op Aken. Vanaf het 

moment dat hij zelf het rijk ging besturen, hij volgde zijn overleden vader op toen hij drie was 

zodat in eerste instantie regenten de bestuurlijke taken op zich namen, zijn er aanwijzingen dat 

Otto III meer wilde met Aken.186 Meerdere malen bezocht hij de stad en hij zorgde ervoor dat 

het klooster aldaar pauselijke privileges kreeg. Otto III probeerde echter niet zozeer om zijn 

banden met de stad te verstevigen, maar meer die met Karel de Grote. In tegenstelling tot zijn 

directe voorgangers was hij in de persoon van Karel de Grote geïnteresseerd. Hij was dan ook 

de eerste Ottoonse koning die aan de Akense hofkapel schonk ten behoeve van het zielenheil 

van Karel de Grote.187 Bovendien ging hij nog een stap verder: met Pinksteren in 1000 opende 

Otto III het graf van Karel de Grote. De precieze bedoeling die Otto hiermee had is niet meer te 

achterhalen, maar een mogelijke verklaring is dat het de eerste stappen waren van een 

heiligverklaring van Karel de Grote.188 Dezelfde eerbied voor Karel de Grote die ertoe leidde 

dat Otto diens graf opende, leidde er waarschijnlijk ook toe dat hij diens stad weer tot sedes, 

zetel, van het keizerrijk wilde maken.189 Otto III stierf echter op jonge leeftijd, zodat zijn 

184Zotz, 'Carolingian tradition' pp. 88-94
185Voor meer informatie over de verovering van Aken in 978 en met name het nachleben van de gebeurtenis, zie 

Theo Riches, 'The Carolingian capture of Aachen in 978 and its historiographical footprint', in: Paul Fouracre 
en David Ganz (eds.), Frankland. The Franks and te World of the Early Middle Ages. Essays in honour of 
Dame Jinty Nelson (Manchester, New York, 2008) pp. 191-208; Schneidmüller, 'Constructing identities of 
medieval France' p. 31; Brühl, 'Lothar und Ludwig V.' pp. ; Ludwig Falkenstein, Otto III. und Aachen pp. 58-
60

186Ludwig Falkenstein, Otto III. und Aachen pp. 61-173; Matthew Gabriele, 'Otto III, Charlemagne, and 
Pentecost A.D. 1000: a reconsideration using diplomatic evidence', in: Michael Frassetto (ed.), The Year 
1000: Religious and Social Response to the Turning of the Millennium (New York, 2002) pp. 111-132, aldaar 
pp. 111-112

187Ludwig Falkenstein, Otto III. und Aachen pp. 160-164; Knut Görich, 'Otto III. öffnet das Karlsgrab in 
Aachen. Überlegungen zu Heiligenverehrung, Heiligsprechung und Traditionsbildung', in: Gerd Althoff en 
Ernst Schubert (eds.), Herrschaftsrepräsentation im ottonischen Sachsen (Sigmaringen, 1998) pp. 381-430, 
aldaar p. 429

188Ludwig Falkenstein, Otto III. und Aachen pp. 160-164; Görich, 'Otto III. öffnet das Karlsgrab'; 
Schneidmüller, 'Sehnsucht nach Karl dem Großen' pp. 294-297; Gabriele, 'Otto III, Charlemagne, and 
Pentecost' 

189Falkenstein, Otto III. und Aachen p. 194
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plannen al vroeg in de kiem gesmoord werden. Hij werd, op eigen verzoek, in Aken begraven. 

Onder zijn opvolger Hendrik II verschoof het zwaartepunt van het rijk direct weer naar het 

oosten, en alhoewel Aken van belang bleef voor de keizers en koningen van het rijk, zou het 

nooit meer het centrum van het rijk worden zoals Karel de Grote en Lodewijk de Vrome. 

Hiervoor was namelijk meer nodig dan de herinnering aan Karel de Grote, namelijk de, 

nagenoeg continue, aanwezigheid van de heerser190

190Falkenstein, Otto III. und Aachen pp. 177-185; Görich, 'Otto III. öffnet das Karlsgrab' pp. 421-426; Riches, 
'The Carolingian capture of Aachen' pp. 207-208
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(Dis)Continuïteit en Perceptie

Zoals hierboven duidelijk werd probeerden de nieuwe koningen de gebruiken van hun 

voorgangers over te nemen. Hierdoor bleven Karolingische tradities nog lang na het einde van 

de Karolingische hegemonie op het koningschap relevant. Er waren echter ook koningen die 

anders probeerden te regeren dan hun directe voorgangers, of daar door tegenstanders van 

beschuldigd werden. Van Karel de Simpele werd bijvoorbeeld door de Westfrankische edelen, 

met Robert I voorop, beweerd dat hij zijn rijk niet als een Karolingische koning bestuurde.191 

Het voornaamste verwijt was dat Karel de Simpele slechts naar één adviseur luisterde, de 

Lotharingische Hagano.192 Sommige moderne auteurs zijn van mening dat de problemen tussen 

Karel de Simpele en zijn edelen voortkwamen uit de pogingen van de vorst om als diens 

voorvader Karel de Grote te regeren, waarbij spanningen ontstonden aangezien de relatie tussen 

koning en adel in tussen liggende anderhalve eeuw behoorlijk veranderd waren.193 Dit zijn 

echter twee variaties op hetzelfde thema, waarbij de beschuldiging aan het adres van Karel de 

Simpele luidde dat hij niet meer luisterde naar de raad van de edelen van zijn rijk, en dus niet 

meer met de counsel regeerde die van een Karolingische vorst verwacht mocht worden.194 De 

veranderingen in de regeerstijl van Karel de Simpele vielen in ieder geval niet in goede aarde en 

hij werd van zijn troon gestoten en vervangen door een vorst waarvan de edelen dachten dat hij 

wel de juiste eigenschappen voor het koningschap bezat.195

Een andere koning die gezien wordt als breuk in de continuïteit in de lijn van koningen 

is Hendrik I, de eerste Ottoonse vorst van het Oostfrankische rijk. Één van de redenen die 

hiervoor aangevoerd wordt is dat hij, voornamelijk aan het begin van zijn regeerperiode, vaak 

gebruik maakte van amicitia, vriendschapsverdragen, met edelen van zijn rijk.196 Dit zorgde 

191Felten, 'Robert I. und Rudolf I.' pp. 36-38; Koziol, 'Charles the Simple, Robert of Neustria' pp. 357-359; 
Koziol, 'Is Robert I in hell?' pp. 244-246

192Felten, 'Robert I. und Rudolf I.' pp. 36-38; Koziol, 'Charles the Simple, Robert of Neustria' pp. 358-359; 
Koziol, 'Is Robert I in hell?' pp. 244-246

193Le Jan, 'Continuity and Change' pp. 54-55; Gerd Althoff, 'Amicitiae [Friendships] as Relationships Between 
States and People', in: Lester K. Little en Barbara H. Rosenwein eds, “Debating the Middle Ages: Issues and 
Readings” (Oxford, 1998) pp. 191-210, aldaar pp. 202-203

194Le Jan, 'Continuity and Change' pp. 54-55; Koziol, 'Political Culture'; Goetz, 'The perception of ‘power’ and 
‘state’' pp. 28-32

195Felten, 'Robert I. und Rudolf I.' pp. 38-40; Le Jan, 'Continuity and Change' p. 54
196Hlawitschka, 'Vom Ausklingen der fränkischen und Einsetzen der deutschen Geschichte' pp. 68-69; Karl 

Leyser, 'Early Medieval Warfare', in: Timothy Reuter (ed.), Communications and Power in Medieval Europe. 
The Carolingian and Ottonion Centuries (Londen/Rio Grande, 1994) pp. 29-50; Althoff, 'Amicitiae as 
Relationships' pp. 203-206; Pierre Bauduin, 'Chefs normands et élites franques, fin IXe - début Xe siècle', in: 
Pierre Bauduin (ed.), Les Fondations scandinaves en Occident et les débuts du duché de Normandie. Colloque 
de Cerisy-la-Salle (25-29 septembre 2002) (Caen, 2005) pp. 181-194, aldaar 184-7
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ervoor dat Hendrik I omschreven wordt als een primus inter pares koning, een eerste onder 

gelijken. Wanneer men ook nog in ogenschouw neemt dat Hendrik I bij zijn koningskroning 

niet, zoals gebruikelijk wordt geacht, gezalfd werd, dan is het niet onbegrijpelijk dat hij gezien 

wordt als uitzondering op de Karolingische traditie.197 Hier zijn echter een aantal 

kanttekeningen bij te maken. Ten eerste was het gebruik van amicitia door Hendrik I niets 

nieuws: Karel de Dikke en Arnulf van Carinthië waren hem hierin voorgegaan en ook bij Karel 

de Kale zijn dergelijke verdragen al terug te vinden, zij het onder een andere naam.198 

Bovendien was het gebruik van amicitia een vorm van regeren in samenwerking met de adel, 

het gebrek waarvan er bij Karel de Simpele toe leidde dat hij een onkarolingische koning werd 

genoemd.199 Ook het ontbreken van de zalving in het kroningsritueel van Hendrik I hoeft geen 

teken te zijn van verandering ten opzichte van de traditie. Hoewel de afwezigheid van de 

zalving door meerdere auteurs over de periode vermeld wordt en in meerdere gevallen als 

uiterst problematisch wordt omschreven, is het te eenvoudig om aan te nemen dat het inderdaad 

een probleem was. De bronnen de kroning van Hendrik I namelijk beschrijven zijn minimaal 

een halve eeuw na de gebeurtenis geschreven, op een moment dat het zalvingsritueel wel een 

vast onderdeel van een koningskroning was geworden.200 Het ontbreken ervan bij de eerste 

koning van de dynastie was dan ook opvallend, maar dat wil niet automatisch zeggen dat het op 

het moment dat Hendrik I gekroond werd ook als problematisch werd ervaren. Dat is namelijk 

afhankelijk van het al dan niet gebruikelijk zijn van het zalvingsritueel in het Oostfrankische 

rijk in ten tijde van de kroning, waarbij zowel argumenten voor als tegen zijn aan te voeren.201 

Tekenend voor deze redenatie is dat de vroegste auteur die bericht over de kroning van Hendrik 

I, Widukind van Corvey, het ontbreken van de zalving wel meldt, maar er nog geen probleem 

van maakt. Het staat dan ook niet vast of het zalven van een koning in het Oostfrankische rijk 

een voorwaarde was voor een koning in de Karolingische traditie.202

197Boshof, 'Die Vorstellung vom sakralen Königtum' pp. 344-345; Hagen Keller, 'Widukinds Bericht über die 
Aachener Wahl und Krönung Ottos I', in: Frühmittelalterliche Studien: Jahrbuch des Instituts für 
Frühmittelalterforschung der Universität Münster 29 (1995) pp. 390-453, aldaar pp. 441-442

198Karel de Kale maakte gebruik van convenientia waarbij alle groten van het rijk, zowel de adel als de 
bisschoppen zich met elkaar verbonden, zie Janet L. Nelson, 'The Intellectual in Politics: Context, Content 
and Authorshop in the Capitulary of Coulaines, November 843', in: Janet L. Nelson (ed.), The Frankish World 
(Londen, Rio Grande, 1996) pp. 155-168, aldaar 161-162; Voor de amicitiae van Karel de Dikke en Arnulf 
van Carintië zie Althoff, 'Amicitiae as Relationships' pp. 197-200; en Bauduin, 'Chefs normands et élites 
franques' pp. 184-187

199Le Jan, 'Continuity and Change'' pp. 54-55; Goetz, 'The perception of ‘power’ and ‘state’' pp. 28-32
200Boshof, 'Die Vorstellung vom sakralen Königtum' pp. 348-350; Keller, 'Widukinds Bericht über die Aachener 

Wahl' pp. 64, 69-75;
201Boshof, 'Die Vorstellung vom sakralen Königtum' pp. 348-350; Keller, 'Widukinds Bericht über die Aachener 

Wahl' pp. 441-451
202Boshof, 'Die Vorstellung vom sakralen Königtum' p. 348; Keller, 'Widukinds Bericht über die Aachener 

Wahl' pp. 441-442
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Interessanter dan de verschillen die achteraf te ontdekken zijn tussen de heerschappij 

van Hendrik I en zijn voorgangers, is mogelijk hoe het koningschap van Hendrik I indertijd 

werd gezien. Er zijn meerdere bronnen die berichten over zijn regeerperiode, zij het zoals 

gezegd geschreven een aantal decennia na het einde van zijn regering. De bronnen zijn redelijk 

eensluidend over het feit dat met Hendrik I een nieuwe dynastie aan de macht gekomen was.203 

Een aantal bronnen meldt echter ook, dat met Hendrik I het regnum Francorum ten einde was 

gekomen, maar de meesten bronnen hebben het over het regnum Francorum et Saxorum een 

aanduiding voor het Oostfrankische koninkrijk die al langer in gebruik was.204 Bovendien moet 

worden aangetekend dat auteurs de verandering in dynastie niet als probleem ervaarden. 

Volgens Widukind van Corvey was het bijvoorbeeld niet meer dan normaal dat bij gebrek aan 

koningszoon de heerschappij van het koninkrijk op een andere, koningschap waardige, familie 

overging.205 Anderzijds nam Hendrik I geen afstand van tradities die ten tijde van de Karolingen 

gangbaar waren geworden: volgens zijn oorkonden regeerde Hendrik I net zo goed Dei gratia 

als zijn Karolingische voorgangers.206

De definitieve overgang van Karolingen naar Capetingen in het Westfrankische rijk, is 

eveneens gepaard gegaan met een schaarste aan bronnen. Het vroegste werk over deze 

wisseling van de wacht is weliswaar kort na de gebeurtenissen geschreven, het ook het enige dat 

enigszins contemporain vervaardigd is. Bovendien is dit werk, een autograaf van de Reimse 

monnik Richer, problematisch.207 Over het algemeen wordt het werk gezien als een pro-

Capetingisch werk, voornamelijk vanwege de dedicatie van het boek aan Gerbert, een 

medestander van Hugo Capet en tevens aartsbisschop van Reims. Uit een recente studie van 

Glenn blijkt echter dat de loyaliteit van Richer mogelijk niet zo eenvoudig te bepalen valt. 

Volgens Glenn zijn er in het werk van Richer op meerdere punten aanwijzingen dat hij vond dat 

Karel van Lotharingen, de Karolingische troonskandidaat wel degelijk recht had op het 

koningschap.208 

Achteraf gezien lijkt het verschil tussen de regering van Hugo Capet en bijvoorbeeld Lotharius 

203Hlawitschka, 'Vom Ausklingen der fränkischen und Einsetzen der deutschen Geschichte' pp. 69-75; Keller, 
'Widukinds Bericht über die Aachener Wahl' pp. 441-442

204Hlawitschka, 'Vom Ausklingen der fränkischen und Einsetzen der deutschen Geschichte' p. 64, 69-75; Keller, 
'Widukinds Bericht über die Aachener Wahl' pp. 451-450

205Hlawitschka, 'Vom Ausklingen der fränkischen und Einsetzen der deutschen Geschichte' pp. 69-75; Keller, 
'Widukinds Bericht über die Aachener Wahl' pp. 433

206MGH Diplomata, Konrad I., Heinrich I. und Otto I
207Glenn, Politics and History in the Tenth Century pp. 1-19, 110-128
208Huth, 'Erzbischof Arnulf von Reims und der Kampf um das Königtum' pp. 85-90; Glenn, Politics and 

History in the Tenth Century pp. 89-93; Koziol, Begging Pardon and Favor pp. 115-121; Landes, 'L'accession 
des Capétiens' pp. 157-158
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IV in ieder geval niet groot te zijn geweest. Er was weliswaar een koning uit een andere familie, 

maar het was geen nieuwe dynastie: de grootvader van Hugo Capet, Robert, en diens broer Odo 

waren hem al als koning voorgegaan.209 Dat er lange tijd gedacht werd dat er in 987 een 

duidelijke grens in de geschiedenis lag, een grens met aan de ene zijde Karolingische koningen 

en en aan de andere de Capetingische, is waarschijnlijk te wijten aan bronnen die een aantal 

eeuwen na de kroning van Hugo Capet geschreven zijn. In de Historia Francorum Senonensis, 

een anoniem werk geschreven in Sens in de elfde eeuw, werden namelijk de niet-Karolingische 

koningen van de late negende en de tiende eeuw verzwegen evenals de manier waarop de 

Capetingische familie op de troon kwam.210 Gevolg was dat de geleidelijke overgang, waarin 

twee rivaliserende dynastieën probeerden de Westfrankische troon probeerden te bemachtigen 

en te behouden werd ingekort tot een plotselinge verandering in dynastie, om zodoende een 

beeld te scheppen van drie koninklijke families die elkaar opvolgden: Merovingen, Karolingen 

en Capetingen.211 Het ironische is alleen dat hierdoor de continuïteit die er was in de manier van 

regeren van de late Karolingen en de vroege Capetingen verbloemd werd.

209Huth, 'Erzbischof Arnulf von Reims und der Kampf um das Königtum' pp. 85-90; Bernd Schneidmüller, 
'1000 Jahre Frankreich? Forschungen zum Herrschaftsantritt Hugo Capets 987', in: Francia (Paris): 
Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 21:1 (1994) pp. 227-244, aldaar 227-228; McKitterick, The 
Frankish Kingdoms 327-328; Koziol, Begging Pardon and Favor pp. 25-26; Glenn, Politics and History in the 
Tenth Century pp. 176-215, 89-93; Goetz, 'Hugo Capet' pp. 76-78

210Schneidmüller, 'Die Gegenwart der Vorgänger' pp. 231-235; Schneidmüller, 'Constructing identities of 
medieval France' pp. 34-35; Goetz, 'Hugo Capet' p. 75; Schneidmüller, 'Constructing the past' pp. 170-175

211Schneidmüller, 'Die Gegenwart der Vorgänger' p. 231 ; Schneidmüller, 'Constructing identities of medieval 
France' 34-35; Goetz, 'Hugo Capet' p. 75; Schneidmüller, 'Constructing the past' pp. 170-175
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Conclusie

De dood van Karel de Dikke in 888 betekende het einde van de Karolingische hegemonie op het 

koningschap. De vraag is of het meer dan dat was. De Karolingische dynastie was namelijk nog 

niet ten einde, aangezien er nog een legitieme Karoling in leven was, die later nog koning zou 

worden in het Westfrankische rijk. Daarnaast waren er nog meerdere buitenechtelijke zonen van 

Karolingische koningen in leven, alsmede een aantal edelen die dankzij hun moeder 

Karolingisch bloed door hun aderen hadden stromen. Belangrijker dan dat was hoe de koningen 

van na 888 zich positioneerden en legitimeerden. Zeker in de eerste jaren na 888 waren het de 

edelen die al tijdens het bewind van Karel de Dikke of eerder invloedrijke posities hadden 

bemachtigd die zich tot koning lieten kronen. Ze probeerden zich niet af te zetten tegen hun 

Karolingische voorgangers, integendeel, ze probeerden juist de continuïteit van het koningschap 

te benadrukken en streefden naar een vergelijkbare regeringswijze als hun Karolingische 

voorgangers, zoals gebleken is uit de oorkonden die ze uitvaardigen. Alleen van de Ottonen, die 

vanaf 919 over het Oostfrankische rijk regeerden, kan gezegd worden dat ze zich losmaakten 

van de Karolingische traditie, en zelfs zij maar ten dele. Met name Otto III en ook Otto I 

probeerden de herinnering aan Karel de Grote levend te houden. De Robertingen, voorvaders 

van de Capetingen, ruzieden daarentegen in het Westfrankische rijk met de nazaten van Karel 

de Kale over het koningschap. Beiden partijen maakten gebruik van de Karolingische tradities 

om de ander af te troeven en de rest van het koninkrijk te overtuigen dat hun familie wel 

degelijk de regerende familie zou moeten zijn. In hoeverre dit streven naar een Karolingisch 

koningschap in de ogen van tijdgenoten behaald werd, is mede door de schaarsheid van de 

bronnen niet meer te achterhalen, hoewel de bronnen die overgeleverd zijn voor het merendeel 

positief zijn over de nieuwe koningen.

Het vastpinnen van het einde van het Karolingische tijdperk op een jaartal, zij het 888, 

987 of en ander jaar, is niet mogelijk. Voor zover het tijdperk ergens geëindigd is, is dit einde 

geleidelijk gekomen. Tradities die door de Karolingen in leven waren geroepen, werden door 

andere koningen in hun eigen tradities geïncorporeerd. De Karolingische dynastie zou voorlopig 

ook niet helemaal van het toneel verdwijnen. Na de dood van Lodewijk V in 987 was er 

weliswaar geen Karolingische vorst meer op een troon in Europa, maar meerdere koninklijke 

families kregen een Karolingische afstamming toegemeten. In het Westfrankische rijk zou de 

Capetingische dynastie in de twaalfde eeuw via een huwelijk Karolingisch bloed in de familie 
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krijgen, zodat er tot in de achttiende eeuw een koning op de troon zou zitten die afstamde van 

Karel de Grote. 
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