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Deze studie onderzoekt hoe Frankische geschiedschrijvers omgingen met de 
compromitterende gebeurtenissen uit het Karolingische verleden: de zwarte 
bladzijden uit de eigen geschiedenis waaraan de Karolingische elite liever niet 
herinnerd werd. Politieke ontwikkelingen en veranderende morele waarden in 
de Frankische samenleving maakten een flexibele omgang met het verleden 
noodzakelijk, wilde het verleden in dienst kunnen blijven staan van het heden. 
Historiografie was bij uitstek het middel om de perceptie van het verleden te 
beïnvloeden. Zo presenteerden Frankische auteurs van annalen en kronieken 
Pepijn de Korte (ca. 714-768), de grondlegger van de Karolingische dynastie, 
niet als een usurpator van de Frankische troon, maar als een Nieuwe David en 
een erfgenaam van de Romeinse traditie. Diens voorganger, de Merovingische 
koning Childerik III (r. 742-751), werd daarentegen afgeschilderd als een 
zwakke vorst: zijn wanbeleid legitimeerde de Karolingische machtsovername.  
 Onze informatie over de nadagen van de Merovingische dynastie is hoofd-
zakelijk afkomstig uit de Karolingische historiografie, grotendeels opgetekend 
tijdens de regeerperioden van Karel de Grote (d. 814) en Lodewijk de Vrome (d. 
840). Tot op de dag van vandaag worstelen historici om voorbij deze sterk 
gekleurde verbeeldingen van het laat-Merovingisch verleden te kijken. In zeker 
opzicht kan de geschiedenis van het Merovingisch verval en de opkomst van de 
Karolingische dynastie in de achtste eeuw dan ook worden beschouwd als een 
negende-eeuwse literaire constructie, waarbij de mate van manipulatie niet 
altijd even duidelijk herkenbaar is. De manipulatie van de verbeelding van het 
verleden vormt het thema van deze dissertatie. Zij zal zich beperken tot de 
historiografische receptie van de regeerperiode van Pippijn in de Karolingische 
tijd. In het bijzonder ligt de focus op drie specifieke crisismomenten, aan de 
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hand waarvan zal worden geprobeerd dit proces van historiografische 
manipulatie te ontleden en te verklaren.  
 Aan de basis van deze studie staat een selectie van narratieve historio-
grafische bronnen, daterend van het midden van de achtste tot en met de 
vroege tiende eeuw. Het merendeel hiervan betreft zogenaamde hofgeoriën-
teerde teksten: teksten die werden geschreven en gelezen door de literaire elite 
die onderdeel uitmaakte van het Karolingische hof (dat niet beschouwd moet 
worden als een statische geografische locatie, maar als een netwerk van 
geestelijken en leken die hun status ontleende aan hun fysieke en sociale 
nabijheid tot de vorst en diens familie), en voor wie de historiografie een 
belangrijk instrument was om uiting te geven aan groepsidentiteit en het 
bepalen van de onderlinge hiërarchie. Het hoofddoel van dit onderzoek is om, 
aan de hand van dergelijke historiografische narratieve teksten, te analyseren 
hoe latere Frankische generaties omgingen met het Karolingisch verleden en 
met name welke strategieën zij gebruikten om dit verleden nieuwe vorm en 
nieuwe betekenis te geven. Hierdoor zal het eveneens mogelijk worden nieuwe 
inzichten te verkrijgen in de ontstaansgeschiedenis van de Karolingische 
dynastie en de regeerperiode van Pepijn de Korte. 
 De eerste crisis die in dit proefschrift behandeld zal worden, kwam aan de 
oppervlakte toen Karel Martel stierf in 741. Hoewel hij het bestuur over zijn rijk 
onder drie van zijn zonen had verdeeld, werd de jongste van hen, Grifo (d. 753), 
direct uitgesloten van opvolging door zijn oudere halfbroers, Karloman (d. 755) 
en Pepijn. Dit leidde tot een lange factiestrijd, waaruit uiteindelijk Pepijn als 
alleenheerser over het Frankische rijk naar voren zou komen. Hoewel deze 
turbulente periode de directe aanleiding vormde voor de Karolingische machts-
overname in 751, wensten de Karolingische elite niet herinnerd te worden aan 
de gewelddadige broederstrijd die hieraan vooraf ging, en die de Frankische 
elite tot op het bot verdeelde. Frankische geschiedschrijvers, begaan met de 
Karolingische reputatie, probeerden dan ook aanvankelijk om Grifo uit de 
geschiedenis te weren, maar dit bleek uiteindelijk te ambitieus: het resulteerde 
in te veel open einden en bovendien weken de opgetekende verhalen te sterk af 
van het Frankisch collectief geheugen. Pas aan het einde van de achtste eeuw, 
en ogenschijnlijk niet van harte, werd Grifo geleidelijk toegelaten tot het 
Karolingische historisch narratief, al bleef hij wel het zwarte schaap van de 
familie. Grifo’s rol in de Karolingische historiografie laat de soms extreme maat-
regelen zien die vroegmiddeleeuwse geschiedschrijvers namen om een 
verleden te creëren waarin de leiders van de dynastie en hun directe 
voorouders in een positief daglicht stonden. 



S A M E N V A T T I N G  

260 

 In 747 werden de Franken met een nieuw crisis geconfronteerd, toen 
Karloman zijn wereldlijke positie opgaf en in het klooster trad. Vrijwel alle 
overgeleverde bronnen benadrukken dat Karloman handelde op eigen initiatief. 
Iets dergelijks was echter tot dan toe nog niet voorgekomen in de Frankische 
geschiedenis: in de regel moest een Frankische machthebber worden 
gedwongen tot troonsabdicatie en de monastieke conversie, hetgeen gelijk 
stond aan diens politieke bankroet en eerverlies. Met name dat laatste was 
uiterst onwenselijk voor een Karolinger van het eerste uur. En hoewel 
contemporaine bronnen het vrijwillige karakter van Karlomans troonsafstand 
benadrukken, vertellen ze ons maar weinig over zijn achterliggende motieven. 
Er zijn sterke aanwijzingen dat Karlomans aftreden verband hield met een 
gewelddadige vergelding tegen de Alemannische adel, een jaar eerder. Dit zou 
er op kunnen wijzen dat zijn bekering een uiting was van (publieke) boete. 
Ideeën hierover waren sterk aan verandering onderhevig in de daaropvolgende 
decennia: terwijl publieke boete in de achtste eeuw nog werd geassocieerd met 
politiek falen en schande, wat de afwezigheid ervan in contemporaine bronnen 
mede zou kunnen verklaren, werd het in de negende eeuw – in het bijzonder 
tijdens de regeerperiode van Lodewijk de Vrome – een geaccepteerd onderdeel 
van het instrumentarium van de heerser om consensus in zijn rijk te 
bewerkstelligen. Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld in de historiografische 
traditie rondom Karlomans abdicatie en bekering, waarbij Frankische 
geschiedschrijvers Karloman gaandeweg als een model van voorbeeldige 
boetedoening presenteerden. 
 De derde crisis die in dit proefschrift centraal staat, heeft betrekking op de 
coup van 751, waarbij Pepijn de Koninklijke titel verwierf. Met uitzondering 
van de datum (en zelfs die is niet onbetwist), tasten historici grotendeels in het 
duister wat betreft de gebeurtenis zelf en de Frankische reactie hierop. De 
aanvankelijke stilte in de vroegste bronnen en de uitvoerige manipulaties in 
latere teksten tonen aan dat Karolingische geschiedschrijvers worstelden met 
de rechtvaardiging van iets dat feitelijk als een usurpatie van de macht mag 
worden beschouwd. Twee strategieën kunnen onderscheiden worden in de 
historiografie van de late achtste tot het midden van de negende eeuw: 
sommige auteurs betoogden dat, onder de laatste Merovingische vorsten, de 
koninklijke macht en de koninklijke titel van elkaar gescheiden zijn geraakt, 
hetgeen, zo beweerde men, inging tegen de natuurlijke orde. Deze scheiding 
tussen de koninklijke nomen en potestas werd vervolgens steeds verder terug 
in de tijd geprojecteerd. Dit had twee gevolgen: de dynastieke transitie kon 
worden gepresenteerd als de onvermijdelijke uitkomst van de lange-termijn 
degeneratie van het Merovingisch gezag (in plaats van een kortstondige daad 
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van Karolingisch opportunisme) en, ten tweede, de Karolingische voorouders 
konden worden gepresenteerd als (bijna naïeve) aanhangers van het oude 
regime, totdat zij uiteindelijk moesten erkennen dat de Merovingische macht 
dusdanig was afgenomen dat verdere steun niet langer in het algemeen 
Frankisch belang was.  
 De tweede strategie die Karolingische geschiedschrijvers toepasten om de 
legitimiteit van de coup te versterken, benadrukt de pauselijke goedkeuring die 
Pepijn ontving in 754, toen Paus Stefanus II (752-757) het Frankische hof 
bezocht. In ruil voor militaire steun tegen de Longobarden bevestigde de paus 
Pepijns nieuwe koninklijke status door hem publiekelijk tot koning van de 
Franken te zalven. Deze publieke legitimatie ontbrak vermoedelijk nog in 751. 
Dit aanvankelijke gebrek werd met terugwerkende kracht gecorrigeerd door te 
stellen dat Paus Zacharias, Stefanus’ voorganger, al met de coup zou hebben 
ingestemd. In latere getuigenissen, zoals Einhards Vita Karoli, werden de 
ontwikkelingen van 751 en 754 ook wel gecombineerd tot één gebeurtenis. 
 De eerste twee casussen, de opvolgingscrisis van 741 en Karlomans 
bekering in 747, laten zien dat, hoewel Frankische geschiedschrijvers in eerste 
instantie controversiële gebeurtenissen trachtten te verdonkeremanen, zij die 
later herintroduceerden als exempla voor morele instructie. De coup van 751 
was in dit opzicht een geval apart. Omdat met deze gebeurtenis de 
Karolingische familie tot vorstelijke dynastie promoveerde, kon zij niet zomaar 
worden genegeerd, maar diende zij van meet af aan te worden gelegitimeerd. 
Desalniettemin blijkt dat literaire strategieën ook konden mislukken. Visies op 
het verleden werden voortdurend aangepast aan nieuwe (politieke) eisen en 
veranderende waarden. Door de invloed van dergelijke veranderingen op de 
Frankische perceptie van het verleden te onderzoeken, toont dit onderzoek aan 
hoe snel, en hoe uitvoerig, historische narratieven konden evolueren. Indien we 
de historiografische tekst zouden vergelijken met een lachspiegel, zoals Mary 
Douglas dat deed, dan dient wellicht niet het (vertekende) spiegelbeeld 
centraal te staan in historisch onderzoek, maar juist de vertekening en haar 
oorzaken. Uiteindelijk, zo moet dit onderzoek aantonen, hebben de geschreven 
bronnen ons meer te vertellen over de samenleving die ze heeft geproduceerd, 
dan over de samenleving die erin beschreven wordt. 


