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Romeinen stopten uitbreiding Romeinse Rijk, vanwege

- behaalde resultaten en perspectief

- de strategische natuurlijke grens die de Rijn was

Romeinse Rijk viel uiteen, vanwege

- interne strijd

- ligging

Er was daardoor

- geen geld

- geen organisatie

De vroege middeleeuwen
Het Romeinse Rijk



Germanen

- landbouwcultuur

- losse stammen 

- “onbeschaafd”

- militair capabel

De vroege middeleeuwen
Germaanse volken





Angelen en Saksen

- landbouwcultuur

- losse stammen 

- onbeschaafd

- militair capabel

Angelen en Saksen plunderden, vanwege

- zoektocht naar welvaart

- bewondering voor Romeinse cultuur

De vroege middeleeuwen
Germaanse volken





Angelen, Saksen, en 

Juten vestigden zich in 

het huidige Engeland, 

vanwege

- de dreiging van de 

Hunnen

- op verzoek van de 

inwoners van Brittanië

- op zoek naar betere 

landbouwgrond



To Agitius [or Aetius], thrice consul: the groans of the 

Britons. [...] The barbarians drive us to the sea, the sea 

drives us to the barbarians; between these two means of 

death, we are either killed or drowned.

—Quoted in Gildas, De Excidio et Conquestu Britanniae. 

(6th century)



https://vimeo.com/105221860



De Angelsaksen zelf 

opereerden niet onder 

een verenigd leiderschap 

en voerden ook onderling 

oorlog. Pas in de 7e 

eeuw vormden ze grotere 

koninkrijken.



Een afbeelding van monnik 

Augustinus, die in 596 door de paus 

Gregorius werd gestuurd om de 

Angelsaksen te bekeren.

Hij was één van vele 

missionarissen.

Dit beleid leidde tot

- religie

- schrijfcultuur



De heptarchie duurde tot 

de invasie van de 

Vikingen in de 9e eeuw.





Na een periode van 

oorlogen tussen Vikingen 

en Angelsaksische 

vorstendommen werd de 

Denen een eigen gebied 

toegewezen, waar ze hun 

eigen wetten konden laten 

gelden: de Danelaw.

Lange tijd maakten de 

Vikingen en Angelsaksen de 

dienst uit.







Na een periode van 

oorlogen tussen Vikingen 

en Angelsaksische 

vorstendommen werd de 

Denen een eigen gebied 

toegewezen, waar ze hun 

eigen wetten konden laten 

gelden: de Danelaw.

Lange tijd maakten de 

Vikingen en Angelsaksen de 

dienst uit. Tot 1066.



https://vimeo.com/105221860



NOG UITWERKEN:

Bestuur/leger

HOFSTELSEL (economie/sociale verhoudingen)

(tijdens: landbouw, nijverheid, handel, steden)

Na: vrijwel iedereen leefde van landbouw

Vrije boeren

Horige (gekoppeld aan land)

Lijfeigene (in dienst van adel)

Leger en koning konden geen bescherming geven, dus 

lagere adel

FEODALE STELSEL

Koning en hoge adel wisselen macht en trouw uit

De vroege middeleeuwen
Bestuursvorm, sociale structuur, schrijfcultuur

https://www.youtube.com/watch

?v=tOieORUWHD0

https://www.youtube.com/watch?v=tOieORUWHD0







