
 

 

 

De Vroege Middeleeuwen: een voorspoedige tijd? 
 

De Vroege Middeleeuwen worden vaak gezien als een ‘vage’ of ‘donkere’ periode uit de 

geschiedenis. Niet voor niets wordt die ook wel aangeduid als the Dark Ages. Er wordt vaak 

gesproken van een armoedige periode, waarvan vrijwel niets meer over is. Maar is dat wel 

zo? Rijke grafgiften en goudschatten, opgravingen van nederzettingen en 

gezondheidsonderzoek naar skeletten laten zien dat de vroege Middeleeuwen wel degelijk 

een voorspoedige periode was. 

 Het doel van deze lesbrief is om leerlingen kennis te laten maken met deze andere 

kijk op de Vroege Middeleeuwen. Hierbij wordt ingezoomd op de Merovingische periode. 

Aan de hand van diverse bronnen wordt geprobeerd om een beeld te schetsen van die tijd. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het begrip beeldvorming. In de bijbehorende 

opdracht onderzoeken de leerlingen hoe verschillende generaties tegen de Vroege 

Middeleeuwen aan keken. Hiermee worden vaardigheden als het zoeken, beschrijven en 

interpreteren van bronnen en het presenteren van eigen bevindingen getraind. Uiteindelijk 

worden de leerlingen uitgedaagd om zelf een beeld van de Vroege Middeleeuwen te 

creëren.  

 

Doelgroep  4 havo/4 vwo 

Duur Twee tot drie lesuren (inclusief verwerking van de opdracht) 

Tijdvak Deze lesbrief sluit aan bij het tijdvak Monniken en Ridders 

Opzet De lesbrief bestaat uit: 
- Deze handleiding voor de docent met achtergrondinformatie 
- Een digibordles in PowerPoint met bijbehorend beeldmateriaal 
- Een opdracht voor de leerlingen 

Voorkennis  Enige voorkennis van het tijdvak Monniken en Ridders is vereist. Er 
wordt van de leerlingen verwacht dat zij over de basiskennis, 
behandeld in de onderbouw, beschikken. 

Leerdoel  De leerlingen kennis laten maken met het minder gangbare beeld van 
de Vroege Middeleeuwen, namelijk als een voorspoedige periode.  

Vaardigheden  De leerlingen leren bronnen zoeken, beschrijven en interpreteren. 
Daarnaast leren ze hun bevindingen in beeld te brengen en te 
presenteren door middel van een informatieve poster en een korte 
presentatie. 

 

 

Praktische informatie over de lesbrief 

In deze lesbrief is achtergrondinformatie voor de docent over de te behandelende 

onderwerpen opgenomen. Hierbij hoort een digibordles, waarin beeldmateriaal is verwerkt. 

In de lesbrief wordt verwezen naar de dia’s in de digibordles. De digibordles is te 

downloaden op de onderwijspagina van de website van het Rijksmuseum van Oudheden: 

www.rmo.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/op-school/lesbrief-middeleeuwen 

 

http://www.rmo.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/op-school/lesbrief-middeleeuwen


 

 

 

Indeling en onderwerpen 

Inhoudelijk bestaat de lesbrief uit drie delen. In het eerste deel zal beknopt ingegaan worden 

op de samenleving, politiek en organisatiestructuur van de Merovingische periode 

(verkenning). Vervolgens zal in het tweede deel aandacht geschonken worden aan de  

kostbare voorwerpen die bij opgravingen zijn gevonden en die een beeld geven van de 

Vroege Middeleeuwen als een voorspoedige tijd (verdieping). Ten slotte zal er kort aandacht 

geschonken worden aan het begrip beeldvorming, dat een inleiding vormt op de opdracht 

(verwerking).  

 

De volgende onderwerpen komen in de les aan bod: 

- Merovingisch: wie, waar, wanneer? 

- Dynastieën en koningen 

- Clovis en het christendom 

- De rol van vrouwen 

- Begraven en grafgiften: graf Childerik I en grafveld in Rhenen 

- Glaskunst 

- De opdracht: de Vroege Middeleeuwen in beeld 

 

Inleiding           DIA 1 

Waar denken de leerlingen aan bij de periode van de Vroege Middeleeuwen? Wat weten ze 

er al van af? Wat hebben ze onthouden van de lessen uit de onderbouw? Het kan nuttig zijn 

om als inleiding op de les de kennis van uw leerlingen te inventariseren en gedeeltelijk weer 

op te halen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een woordweb op het bord. Neem als 

middelste knoop ‘de Vroege Middeleeuwen’ en brainstorm klassikaal over het onderwerp. 

Welk beeld hebben de leerlingen bij deze periode uit de geschiedenis? Een beeld van the 

Dark Ages of van een voorspoedige tijd? 

 

DEEL 1: STRUCTUUR, POLITIEK EN SAMENLEVING IN DE MEROVINGISCHE PERIODE 

 

Merovingisch: wie, waar, wanneer?         DIA 2 

Met de Merovingische tijd bedoelen we de periode van circa 400 tot 750 n.Chr. De 

Romeinen waren toen vertrokken uit Nederland. Deze tijd wordt nog vaak gezien als een 

chaotische periode met de vele volksverhuizingen. Dit beeld blijkt nogal achterhaald. Er 

werd in die tijd nog niet echt gesproken van ‘volken’, dus de term ‘volksverhuizing’ is wat 

ongelukkig gekozen. Bovendien varieerden de migraties in omvang, tijd en plaats en waren 

ze veel complexer en verliepen veel langzamer dan we nu vaak denken. Bovendien bleven er 

altijd meer mensen achter dan er vertrokken. 

De benaming ‘Merovingisch’ komt van de mythische koning Merovech. Toch kunnen 

we niet spreken van ‘Merovingers’ als een volk of ras, het was enkel een dynastie bestaande 

uit Merovingische koningen. In Nederland leefden Franken, Friezen en Sasksen naast elkaar. 

Een deel van Nederland viel onder de heerschappij van Merovingische koningen. 

 



 

 

 

Plaatselijke leiders maakten afspraken met deze koningen en moesten verantwoording aan 

hen af kunnen leggen.  

De Merovingische dynastie bestond uit Frankische koningen die regeerden over een 

regelmatig veranderend gebied dat bestond uit delen van het huidige Nederland, België, 

Frankrijk en Duitsland. Onder deze koningen bevond zich ook de bekende Clovis (hier zal 

verderop in deze lesbrief uitgebreider op worden ingegaan). 

Hoewel deze periode vaak wordt gezien als een tijd van verval, na het Romeinse rijk 

en voor de Karolingische periode, zijn er veel rijke grafgiften gevonden: sieraden van 

edelmetaal met granaten, kleurrijke kralen, bronzen voorwerpen en prachtig glaswerk. 

Opgravingen van kleine nederzettingen vertellen ons dat de mensen hier in relatief grote 

rijkdom leefden. Onderzoek naar skeletten wijst uit dat de mensen ook behoorlijk gezond 

waren; mensen werden redelijk lang, hadden weinig last van besmettelijke ziekten en hun 

gebit verkeerde in behoorlijk goede staat. Bovendien is in deze tijd de basis gelegd voor de 

successen van Karel de Grote en de ontwikkeling van Dorestad, een belangrijke 

handelshaven in Nederland.  

 

Dynastieën en koningen          DIA 3 

De Merovingische dynastie bestond dus uit Frankische koningen. Zij staan tegenwoordig 

vaak bekend als de ‘langharige koningen’, omdat velen van hen hun haar lieten groeien, in 

tegenstelling tot de Romeinen die hun haar juist kort knipten. Maar wie waren deze 

langharige koningen eigenlijk? 

 Er wordt gezegd dat Merovech de eerste koning van de Merovingische dynastie was, 

maar er is geen enkel bewijs dat hij ooit heeft bestaan. Waarschijnlijk is zijn bestaan 

verzonnen, maar er is wel een hele legende rond hem en zijn geboorte ontstaan. Volgens 

deze legende is hij verwekt door een zeemonster toen zijn moeder aan het baden was. 

Koning Childerik I, volgde hem omstreeks 458 op. Op 27 mei 1653 werd het graf van 

Childerik I intact gevonden in Doornik (in het huidige België). Verderop in de les, onder het 

kopje ‘begraven en grafgiften’, zal uitgebreider worden ingegaan op deze vondst. Koning 

Childerik I werd op zijn beurt weer opgevolgd door Chlodovech I, de beroemde koning die 

wij nu kennen onder de naam Clovis. In Frankrijk zijn veel koningen naar Clovis vernoemd, 

daar kent men hem onder de naam Louis. Onder het bewind van Clovis werden voor het 

eerst alle Frankische rijkjes verenigd tot een sterke militaire eenheid. Daarnaast breidde hij 

zijn rijk enorm uit (zie afbeelding op dia 2). Dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Zowel 

bij de vereniging van de rijkjes als bij de uitbreiding van het gebied is veel geweld gebruikt.  

Na zijn dood werd het rijk van Clovis verdeeld over zijn vier zonen. Zij werden op hun 

beurt weer opgevolgd. Vanaf de 8e eeuw kregen de Merovingische koningen steeds minder 

macht. De functie werd meer symbolisch opgevat en de macht kwam bij de hofmeiers te 

liggen. In de periode van de Karolingen werd het ambt van hofmeier erfelijk. In 751 

onttroonden de Karolingen de Merovingen: het begin van de Karolingische periode.  

 

 

 



 

 

 

Koning Clovis en het christendom        DIA 4 

Koning Clovis heeft niet alleen gezorgd voor een enorme uitbreiding van het Frankische rijk, 

maar ook voor de verspreiding van het christendom. Het bekeringsverhaal van Clovis is 

verweven met legenden. Zo zou Clovis op het dieptepunt van een slag tegen de Alemannen 

de Germaanse oorlogsgod Wodan hebben aangeroepen, echter zonder effect. Daarom riep 

hij de god van zijn christelijke echtgenote aan, met de belofte zich te bekeren als hij de slag 

zou winnen. Uiteindelijk won hij op bijna wonderbaarlijke wijze. Clovis hield 

zich aan zijn belofte en liet zich dopen. Het verhaal luidt dat zijn twee zusters en 3000 van 

zijn krijgers hem volgden.  

 Dit is een mooi verhaal, dat Clovis heel bewust heeft ingezet als propagandamiddel. 

De waarheid ervan kan sterk in twijfel worden getrokken. De bekering lijkt vooral een 

strategische politieke zet van Clovis te zijn geweest. Het maakte hem tot de held van de 

Christelijke bevolking.  

 

De rol van vrouwen 

De Merovingische koningen werden na hun dood meestal opgevolgd door hun zoon (of 

zonen). Je zou kunnen denken dat vrouwen geen enkele eigen inbreng hadden in de 

Merovingische periode, maar niets is minder waar. Zo mochten vrouwen zelf een vermogen 

hebben en regelden ze zelf hun omvangrijke huishouden. Het was in sommige gevallen zelfs 

geaccepteerd dat ze optraden als regentes. In de Salische wetgeving werden mannen en 

vrouwen gelijk gesteld wat betreft straffen en schadevergoedingen. Bovendien is het bekend 

dat Merovingische koninginnen na de dood van hun echtgenoot de macht overnamen. Er 

hebben in de Merovingische periode dus wel degelijk vrouwen op de troon gezeten.  

 Clothilde, de vrouw van koning Clovis, is een goed voorbeeld van een vrouw met een 

sterke positie en behoorlijke invloed. Clothilde trouwde met Clovis onder de voorwaarde dat 

zij haar christelijke geloof mocht uitoefenen. Clovis was op dit moment zelf nog niet 

katholiek. Toch accepteerde hij het geloof van zijn vrouw. Clothilde probeerde haar man te 

bekeren. Aanvankelijk lukte dit niet omdat hun ene zoon stierf na te zijn gedoopt en hun 

andere zoon ernstig ziek werd. Clovis verweet dit aan het geloof van zijn vrouw. Zoals we 

weten liet Clovis zich uiteindelijk toch dopen. Hoogstwaarschijnlijk was dit een politieke zet, 

maar zijn vrouw Clothilde heeft er ook een rol in gespeeld. Na de dood van Clovis heeft zijn 

vrouw allerlei abdijen en kloosters gesticht, op die manier is zij ook een verspreider van het 

christendom geweest. 

 

DEEL 2: GRAVEN, GRAFGIFTEN EN GLASKUNST: DE GOUDEN MIDDELEEUWEN 

 

Begraven en grafgiften          DIA 5 

Hoewel er vaak over de Vroege Middeleeuwen wordt gesproken als een tijd van verval en 

teruggang, laten de rijke grafgiften uit archeologische opgravingen een heel ander beeld 

zien. Goud, zilver, brons en prachtige granaten schetsen het beeld van de Vroege 

Middeleeuwen als een voorspoedige periode. Bijzonder zijn de grote aantallen en de goede 

staat waarin de grafgiften verkeren.  



 

 

 

In de Merovingische periode werden mensen zowel gecremeerd als begraven. Als er 

bij een crematie giften werden meegegeven, gingen deze meestal tijdens het verbranden 

kapot. Soms werd de urn met as bijgezet en werden er grafgiften aan toegevoegd. Er zijn ook 

veel graven uit de Merovingische periode gevonden. In sommige daarvan zijn grafgiften 

gevonden, in andere niet. We zullen inzoomen op verschillende graven. Ten eerste zal de 

vondst van het graf van koning Childerik I aan bod komen. Vervolgens zal het grafveld bij 

Rhenen, opgegraven in 1951, worden besproken. 

 

Graf van koning Childerik I         DIA 6            

In 1653 vond men tijdens werkzaamheden bij de Sint-Brixiuskerk (Saint-Brice) in Doornik een 

Frankisch graf. Erin werden vele rijke grafgiften gevonden, wat wees op het graf van een 

vorst. In het graf lagen: 100 gouden munten, 200 zilveren munten, een ijzeren zwaard met 

gevest en schede versierd met goud en inlegwerk, een ijzeren werpbijl, de randen van een 

kistje, een gouden speld, gouden gespen en fragmenten met inlegwerk, een bol van 

bergkristal, een zegelring, ongeveer 300 gouden bijen en een gouden sieraad in de vorm van 

een stierenkopje. De belangrijkste vondst was de zegelring met de inscriptie CHILDERICI 

REGIS met een portret van een langharige koning in een Romeins kuras en een lans in zijn 

hand. Door deze vondst weten we dat het graf van de Merovingische koning Childerik I was.  

 Waarschijnlijk dienden de 300 gouden bijen oorspronkelijk als decoratie op de 

mantel van Childerik I. Het gouden stierenkopje was waarschijnlijk een persoonlijk amulet. 

Napoleon Bonaparte nam het idee van de bijen over en gebruikte het als symbool van zijn 

macht. Tijdens zijn kroning tot keizer droeg hij een mantel waarop ook dergelijke bijen 

bevestigd waren. In de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bevindt zich 

een kleine vergulde fibula (kledingspeld), waar een bronzen vlieg op is bevestigd. Er waren in 

de Merovingische periode dus meerdere fibulae met de vorm van een insect in omloop.  

 Veel van de grafgiften van koning Childerik I zijn tijdens de niet goed georganiseerde 

ontdekking van het graf al verspreid geraakt of verloren gegaan. Daarnaast is in 1831 het 

overgebleven deel van de in Parijs tentoongestelde schat geroofd. Slechts enkele stukken 

zijn teruggevonden, vrijwel het meeste is verloren gegaan. Nu nog over zijn: de versieringen 

in goud met granaat van gevest en schede van zwaard en zwaardmes, twee gouden bijtjes, 

vier beslagstukjes en een gespbeugel van goud, twee gouden munten, de ijzeren werpbijl, de 

bergkristallen bol en een verstandskies. Van de zegelring is een replica gemaakt. Er zijn 

diverse afbeeldingen van de schat. Deze werden vervaardigd door Jean-Jacques Chiflet. Hij 

kreeg de voorwerpen van Leopold Willem om te bestuderen.  

 

Grafveld bij Rhenen           DIA 7 + 8 

In 1951 werd bij Rhenen een grafveld uit de Merovingische periode opgegraven. Het bleek 

het rijkste, langst gebruikte en grootste Frankische grafveld dat tot nu toe in Nederland is 

gevonden. Er zijn zo’n 1100 graven aangetroffen, deze bestaan zowel uit inhumatie- als uit 

crematiegraven. Net als bij de ontdekking van het graf van koning Childerik I zijn er bij de 

opgravingen in Rhenen een aantal rijke grafgiften gevonden. Aan de hand van het soort 

grafgiften kan achterhaald worden of er een man, vrouw of kind in het graf heeft gelegen. 



 

 

 

 Niet iedereen kreeg grafgiften mee. In graven van eenvoudige mensen is meestal 

niets of heel weinig gevonden, bijvoorbeeld alleen een spinklosje. Belangrijke mensen 

kregen juist meerdere grafgiften mee.  

Rijke mannen met een belangrijke functie kregen een wapen mee het graf in. In 

Merovingische graven zijn veel lansen, bijlen, zwaarden en schilden gevonden. Archeologen 

denken dat een wapen in een graf wijst op de hoge status van de overleden persoon. Op dia 

8 is de afbeelding van een vergulde helm uit de Merovingische periode te zien. Deze helm 

komt niet uit het grafveld in Rhenen, maar is gevonden bij een grafveld in Krefeld-Gellep 

(Duitsland), dat erg lijkt op het grafveld in Rhenen. 

De graven van vrouwen en meisjes zijn te herkennen aan sieraden: kralenkettingen 

en kledingspelden. De kralenkettingen bestaan uit een bonte verzameling kralen van 

barnsteen (een roodachtige, harde stof ontstaan uit boomhars), transparant glas en mat glas 

in allerlei kleuren en combinaties. De kralenkettingen werden door vrouwen op hun kleding 

gedragen. Ze speldden de kettingen vast met fibulae. Er zijn in Merovingische graven 

verschillende soorten filbulae gevonden: kleine spelden in de vorm van vogels, schijffibulae 

van zilver met inleg van almandijn (rode edelsteen) en schijffibulae van gouden 

filigraanwerk. Er zijn kettingen gevonden die niet alleen bestaan uit kleurige kralen. Ook 

doorboorde Romeinse munten of een koperen gespje werden aan een ketting gehangen.  

In Rhenen zijn ook kindergraven gevonden. De afmetingen van deze graven wijzen 

hierop. Net als bij de volwassen graven verschillen de grafgiften in omvang en waarde. 

Kinderen van goede afkomst kregen veel, rijke grafgiften mee, arme kinderen werden met 

weinig tot geen grafgiften begraven. In sommige kindergraven zijn opvallend genoeg 

‘volwassen’ grafgiften gevonden, zoals een speerpunt. Archeologen denken dat dit soort 

giften de eigenlijke toekomstige loopbaan van het kind moeten laten zien.  

In veel graven, zowel van mannen als van vrouwen, zijn aardewerken potten en 

schalen gevonden. Waarschijnlijk zat hier eten in dat aan de overledene werd meegegeven. 

De bovenrand van de potten is vaak versierd met groeven of stempeltjes. In de rijkere 

graven zijn ook bekers van glas gevonden.  

 

Glaskunst           DIA 9 

Glas was een zeldzame grafgift in de rijkere graven. In de al eerder besproken 

kralenkettingen waren vaak kralen van glas verwerkt, maar er zijn ook glazen drinkbekers en 

schaaltjes gevonden. Opvallend is dat bij opgravingen veel van het glaswerk zonder 

aantastingen uit de grond komt. Door de vorm en de techniek zijn de glazen bekers en 

schaaltjes enorm stevig.  

Er zijn drinkbekers in verschillende vormen aangetroffen. Veel van de bekers hebben 

een bolle onderkant of lopen uit in een punt. Er wordt nu vaak verondersteld dat de gevulde 

bekers in één keer moesten worden leeggedronken en daarna op hun kop werden gezet, 

omdat ze niet op een plat oppervlak konden blijven staan. Bij het grafveld in Wijchen zijn 

dergelijke bekers in zogenaamde knikpotten, aardewerken potten met een knik in de wand, 

gevonden. Het is aannemelijk dat men de knikpotten gebuikte om de bekers rechtop in te 

laten staan. Het kan ook zijn dat de glazen bekers in het stro of op een zandgrond werden  



 

 

 

gezet. Op een zandgrond zou dit bovendien vaak prachtige afdrukken hebben gegeven, want 

de glazen waren dikwijls gedecoreerd. Overigens zijn er ook glazen bekers gevonden met 

een voetje, deze bekers konden op zichzelf staan.  

Glazen drinkbekers waren vaak van gekleurd glas: van allerlei tinten groen tot blauw- 

en bruintinten. Op een aantal van de gevonden glazen bekers is decoratie aangetroffen. De 

bekers werden gedecoreerd door middel van een reliëf (kruisen of stippen) of door het 

maken van kleine inkepingen. De glazen bekers zijn in zowel in graven van mannen als in 

graven van vrouwen en van kinderen gevonden.  

 

DEEL 3: DE VROEGE MIDDELEEUWEN IN BEELD 

 

De opdracht          DIA 10 + 11 

Het beeld van de Vroege Middeleeuwen is door de tijd heen veranderd en ook nu kijken 

mensen verschillend tegen deze periode uit de geschiedenis aan. Het gangbare beeld is dat 

van the Dark Ages, van een tijdperk dat tussen de klassieke tijd en de Renaissance in zit en 

dat zich kenmerkt door teruggang en verval. In voorgaande informatie en de digibordles 

komt naar voren dat er rijke grafgiften zijn gevonden, dat de opgegraven nederzettingen 

relatief veel rijkdom en voorspoed kenden en dat uit onderzoek is gebleken dat de mensen 

uit die tijd behoorlijk gezond waren. Koning Clovis breidde het Frankische rijk enorm uit en 

vrouwen hadden in de Merovingische samenleving wel degelijk wat te zeggen. Is het 

onterecht dat we deze periode bestempelen als een donkere periode? 

 In de opdracht is het de bedoeling dat de leerlingen in tweetallen op zoek gaan naar 

twee bronnen uit verschillende perioden die een bepaald onderwerp of een bepaalde 

gebeurtenis uit de Vroege Middeleeuwen representeren (bijvoorbeeld de doop van Clovis). 

Ze moeten de bron nauwkeurig beschrijven en interpreteren. Verschilt de kijk op het 

betreffende onderwerp per bron en dus per periode? Wie heeft de bron vervaardigd of wie 

was de opdrachtgever? Heeft dit invloed gehad op de visie die wordt uitgedragen? 

Vervolgens wordt de leerlingen gevraagd om op een creatieve manier zelf een beeld van de 

vroege middeleeuwen te creëren.  

 Het is de bedoeling dat de leerlingen hun bevindingen uitwerken in een kort essay 

(minimaal één, maximaal twee A4). Daarnaast maken ze een informatieposter, waarop de 

bronnen, hun bevindingen en hun eigen beeld van de Vroege Middeleeuwen te vinden zijn. 

Ieder tweetal presenteert de bevindingen en de informatieposter kort (in ongeveer vijf 

minuten) aan de klas.  

 

  



 

 

 

Beoordeling  

Bij de beoordeling van het essay kan op de volgende punten worden gelet: 

- Zijn alle vragen, die op het opdrachtenblad worden gesteld, beantwoord en verwerkt 

in het essay? 

- Is er nauwkeurig te werk gegaan? Kloppen de geraadpleegde bronnen? 

Representeren de gekozen bronnen hetzelfde onderwerp?  

- Klopt de redenering? Is deze onderbouwd met redelijke argumenten? 

- Hebben de leerlingen zich gehouden aan de minimale en maximale omvang van het 

essay? 

- Is het essay goed opgebouwd? 

- Is de spelling correct? 

 

Bij de beoordeling van de informatieposter kan op de volgende punten worden gelet: 

- Is de verhouding tussen tekst en beeld reëel (op een informatieposter mag uiteraard 

meer tekst staan dan op een gewone poster)?  

- Is er een titel aanwezig? 

- Is er netjes gewerkt (geen lijmresten, scheve knipranden)? 

- Is de lees- en kijkrichting duidelijk? 

- Is de spelling correct?  

- Ziet de algemene lay-out er verzorgd uit? 

- Is het zelf gecreëerde beeld van de Middeleeuwen origineel, grappig of aangrijpend? 

 

Bij de beoordeling van de presentatie kan op de volgende punten worden gelet: 

- Wordt er duidelijk gesproken? 

- Wordt er contact gezocht met het publiek? 

- Is de opbouw van het verhaal overzichtelijk? 

 

Extra informatie 

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van het Rijksmuseum van 

Oudheden: www.rmo.nl 

Daarnaast geven de volgende boeken extra informatie over het onderwerp: 

- Blockmans, W. en Hoppenbrouwers, P. Eeuwen des onderscheids. Een 

geschiedenis van middeleeuws Europa. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2008. 

- Bolt, J. en Heeren, S. Een Merovingisch grafveld in Wijchen. Hazenberg 

Archeologie, Leiden. 

- Kuipers, J. Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons Middeleeuws 

verleden. Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen, 2011. 

 

Wist u dat u met uw klas een bezoek kunt brengen aan het Rijksmuseum van Oudheden in 

Leiden? Er bestaat een speciale museumles over de archeologie van Nederland. Voor meer 

informatie en boekingen kunt u de website raadplegen: 

http://www.rmo.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs  

http://www.rmo.nl/
http://www.rmo.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs


 

 

 

Tentoonstelling: Gouden Middeleeuwen 

Van 25 april t/m 26 oktober 2014 in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.  

 

Met deze veelzijdige tentoonstelling rekent het Rijksmuseum van Oudheden af met het 

sombere beeld van de Vroege Middeleeuwen. Het is een expositie voor jong en oud, met 

nieuwe verhalen over de Nederlanden in de zogeheten Merovingische tijd, tussen 400-700 

na Chr. 

 

Bij deze tentoonstelling verschijnt tevens een publicatie, geschreven door dr. Annemarieke 

Willemsen, conservator collectie Nederland middeleeuwen. 


