
D5 Absolutisme en parlementarisme

1 De Franse koningen streven naar meer macht

Koninklijke macht in Frankrijk tussen de 11  e   en 15  e   eeuw versterkt  
oorzaken: 

1. Erfelijke koningschap 

2. Oprichting van centrale bestuur instelling

3. Vaste belastingen

4. Een staand leger

Maar ook hinderpalen voor uitbreiding van macht:

- Macht van Adel en Clerus

- Vele privileges van steden, vorstendommen en ambachten

Concordaat van Bologna: verdrag tussen Franse koning en  Paus
wat?

Franse koning mag kandidaten voor belangrijke functies binnen Franse kerk aanstellen

Midden 16  de   eeuw: crisis voor de Franse monarchie   

- Minderjarige en zwakke opvolgers

- adelijke verzet

maar! Onderling verdeeld 

1589: nieuwe dynastie: Bourbon
Hendrik IV 

- Wordt katholiek

- Edict van Nantes: godsdienstvrijheid voor de Calvinisten 

Lodewijk XIII

- Minderjarig

- Maar! Bekwame medewerker (Richelieu) effent het pad voor het absolutisme.

Ideologische grondslagen:

Romeins recht + ‘DROIT DIVIN4’ (koning krijgt macht van god)

2 De absolute macht van Lodewijk XIV

Regering van Lodewijk XIV in twee fases:



- 1643 – 1661: Mazarin 

- 1661 – 1715: Lodewijk regeert zelf

Lodewijk XIV verplaatst het volk naar Versailles.
waarom?

1. Controleren van de adel 

2. Veiliger dan in Parijs

Absolutisme: onder zijn gezag bereikt de Koninklijke macht een hoogtepunt.

Politieke maatregelen ipv  edellieden: stelt hij burgers aan als ambtenaren

Religieuze maatregelen 1682: Gallicaanse artikelen -> elke beslissing van 
de Paus moet eerst door de Franse Clerus 
worden goedgekeurd.

Economische maatregelen herroep van het Nantes

Mercantilisme:

Is een manier van handeldrijven waarbij je de eigen markt beschermt

Toch beperkingen van de Koninklijke macht:

1. Primitieve communicatiemiddelen 

2. Privileges

3. Geld tekort 

Na de dood van Lodewijk XIV gaat het bergaf met de Koninklijke macht.

- Zwakke opvolgers 

- ontevredenheid over dure hofhoudingen en oorlogen

- democratische ideeën

 1789: franse revolutie 

3 In Engeland mislukte het absolutisme

Beperking van Koninklijke macht 

1215: Magna Charta > koning moet rekening houden met standenvertegenwoordiging.= 
parlement

Gevolg: absolutisme onmogelijk




