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Toen Pippijn de Korte in 768 stierf;
werd het Frankische rijk verdeeld
onder zijn twee zonen, Karel en
Karloman. Maar slechts drie jaar
later overleed ook Karloman en
werd Karel de enige koning der
Franken. Dank zij Eginhard, die
in zijn werk ,,Vita Caroli" een le-
vensbeschrijving van Karel de
Grote gaf, weten we over deze ko-
ning veel meer dan over alle an-
dere vorsten die een belangrijke
rol hebben gespeeld na het verval
van het Westromeinse rijk.
Hoe roemrijk de regering van Ka-
rel de Grote ook was, toch mogen
wij niet vergeten dat hij heel wat
te danken heeft aan zijn twee
voorgangers, Karel Martel en
Pippijn de Korte. Zij waren er im-
mers reeds in geslaagd de Fran-
kische macht uit te breiden tot in
Germanië en Italië; ze hadden
ook de strijd aangebonden met de

muzelmannen, die een ernstige be-
dreiging voor de beschaving van
het christelijke Europa vormden,
en tevens waren ze bondgenoten
geworden van de paus.
Karel de Grote wordt dikwijls als
een belangrijk wetgever voorge-
steld, maar dit is niet helemaal
juist; de traditie heeft hem op
dit gebied verdiensten toegeschre-
ven waarop hij eigenlijk niet kan
bogen. Feit is nochtans, dat hij
door de nationale wetten te her-
zien en aan te vullen de toestand
in het rijk stabiliseerde en door
zijn ,,capitularia" een aantal par-
ticuliere gevallen oploste die zich
bij de administratie van het
rijk stelden. Het staat nochtans
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vast, dat hij noch zijn opvoigers
enig idee hadden van een alge-
meen recht, dat van kracht zou
zijn in al hun staten.
Om hem bij de regering behulp-
zaarr' te zijn had Karel de Grote
een aantal raadgevers en hoog-
waardigheids bekleders, onder de-
welke de palatijnen de belang-
rijkste waren. Samen met de ko-
ning vormden zIj wat men noemt
het,,paleis". Dit paleis reisde
rond en ging van domein naar do-
mein. Slechts gedurende zijn Iaat-
ste levensjaren verbieef Karel veel
te Aken. Pas nadat hij er een pa-
leis en een kerk liet bouwen groei-
de deze stad uit tot de hoofdplaats
van het Karolingische rijk.
Om een regelmatig bestuur moge-
lijk te maken was het enorme rijk
verdeeld in administratieve onder-
afdelingen, waarin de graaf alle
macht bezat. Door de rondreizen-

de ,,missi dominici" en ook door
de op geregelde tijdstippen ge-
houden bestuursvergaderingen
(meivelden) kon de koning op de
hoogte blijven en tevens controle
uitoefenen op het beleid van deze
graven, Maar ondanks die maat-
regelen waren deze laatsten nooit
zeer gehoorzaam; ze beschikten
immers in hun gebied over een
bijna onbeperkte macht.
Karel de Grote was echter v66r
alles soldaat. Zijn militaire expe-
dities werden meestal met succes
bekroond. Hij slaagde erin alle
Germaanse en Romaanse volkeren
van Europa, behalve dan Span-
je en Scandinavië te verenigen.
Friesland en vooral Saksen werden
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Karel de Grote en Pippijn

na een langdurige en bloedige
veldtocht onderworpen, waardoor
de noordgrens van het rijk tot
aan de EIbe werd verlegd. Ook
Beieren werd aangehecht en om
zich te verdedigen tegen de Ava-
ren, die uit Hongarije opdrongen,
stichtte hrj op de oevers van de
Donau de ,,Oostmark", waaruit
later Oostenrijk ontstond. In
Noord-Italië onderwierp Karel de
Grote de Longobarden en liet zich
te Pavia met de IJzeren Kroon uit
Monza tot hun koning kronen.
In zijn veldtochten tegen de Ara-
bieren had hij echter minder ge-
luk. Het Karolingische leger, aan-
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gevoerd door de Bretoense graaf
Roeland, leed een zware nederlaag
in de pas van Roncevaux. Dit wa-
penfeit werd in de r r e eeuw bezon-
gen in één van de meesterwerken
van de Franse literatuur: het
Chanson de Roland (Roelands-
lied). Niettemin slaagde hij erin
rond Barcelona in Spanje een
christelijke mark op te richten, die
één van de vertrekpunten zou wor-
den voor de latere reconquista.
Door al die veroveringen was
het rijk zo enorm geworden, dat
Karel de Grote niet langer als een
nationaal vorst kan worden be-
schouwd. Hij was een waar soeve-
rein, die over een tiental volkeren
regeerde en wiens rijk zich uit-
strekte van de Ebro tot aan de
Elbe en van Rome tot Denemar-
ken. Sedert de val van het West-
romeinse rijk had Europa nooit
meer zulke machtsontplooiing ge-
kend. Daar Karel de Grote boven-
dien steeds voor het christendom
had gestreden, werd hij in Boo
door de paus te Rome tot keizer
gekroond. Hij was echter geen
Frankisch keizer, maar een chris-
telijk en Romeins keizer, de op-
volger van Constantijn de Grote.
Uit de stichting van dit keizerrijk
zal laler de opvatting groeien van
het Heilige Roomse Riik der

Germaanse Natie, dat, in 962
ontstaan, pas door Napoleon in
18o6 zal worden afgeschaft.
Zljn keizerlijke waardigheid be-
zorgde Karel de Grote heel wat
moeilijkheden met de keizer van
Byzantium, die zich terecht als
de enige keizer van het enige kei-
zerrijk beschouwde. Ten slotte
werd overeengekomen dat de kei-
zer vaî Aken zou regeren over de
Latijnse of westerse christenheid
en zijn Byzantijnse collega over
de oosterse of Griekse christenen.
Van een absolute eenheid van het
rijk, zoals ten tijde van het Ro-
meinse fmperium, was dus niet
langer sprake.
Het feit dat de Kerk Karel de Gro-
te steunde, verleende hem een
prestige dat door legende, kunst en
letterkunde nog werd verhoogd.
Reeds in 799 noemde zijn schoon-
zoon hem .,Vader van Europa".
Karels regerine bracht ook een
vernieuwing van het onderwijs,
die men meestal de ,,Karolingische
renaissance" noemt. Handel en
nijverheid waren in het Karolin-
gische rijk zo goed als onbestaan-
de; grondbezit was de enige rijk-
dom en het grootste deel van de
bevolking hield zich dan ook uit-
sluitend bezig met de bewerking
van die gronden. Daarenboven

Karel de Grote is één van de
belangrijkste figuren uit de
geschiedenis. Vô6r alles sol-
daat, wist hij het Frankische
rijk een uitbreiding te geven,
zoals dat sedert de val van
het Westromeinse rijk nooit
meer was gebeurd. Terecht
wordt hij de ,,Vader van Eu-
ropa" genoemd. Hij was ook
een goed bestuurder die orde
en veiligheid deed heersen,
terwijl zijn schoolhervorming
een lichtpunt bracht in de
duistere middeleeuwen.

was rond het midden van de 7e
eeuw de stadsbevolking, die vol-
gens Romeinse normen was opge-
voed, bijna helemaal verdwenen.
Zelfs de geestelijkheid was onge-
letterd; zij kenden alleen het
Volkslatijn. Karel de Grote wilde
in deze toestand verandering bren-
gen ; daarom richtte hij overal scho-
len op waar de kinderen leerden
lezen en rekenen. Hij stichtte ook
een paleisschool waar de kinderen
van de palatijnen en de edelen
werden onderwezen. De leermees-
ters haalde hij uit Spanje, Italië
en vooral uit Engeland, waar in
bepaalde kloosters de Latijnse
cultuur was blijven bloeien.

één van de verblijfplaatsen van I(arel de Grote
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