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Onze onsterflijke Hendrik Conscience zegt, in zijne «Geschiedenis VÇLn België,) sprekende van Keizer ~arl den Groote :
«Hij bronk in den nacht der barbaarschheid als een schitterend luchtverschijnsel; maar. eilaas I als een luchtverschij~el
verdween hij, niets na zich latende dan den roem zijner groote
daden.... )
Ziedaar inderdaad met twee woorden die ontzagwekkende
figuur geschetst, te gelijkertijd als de rol welke hij in de wereld
vervulde.
Karl de Groote is een dier historische mannen zooals er op
sommige tijden, maar heel zelden, eens een enkele verschijnt,
een dier helden welke tot zulke duizelingwekkende hoogte
oprijzén dat zij niet alleen hunne eeuw overheerschen, doch
zelfs nog gfooter schijnen te worden naarmate de loop der
tijden hen verder van ons verwijdert. Tevens krIjgsman, wetgéver, beschermer van kunst ~n wetenschap, deed de ongeëvenaarde We'Ster-kcizer, binnen enkele jaren tijds, het licht der
beschaving gloren tè midden van de duisternissen der barbaarsc~eid ; d9ch daar zijne opvolgers zijn gem;, niet mochtetll
erven, doofde de zon welke eenen stond had geschitterd, na
zijn verdwijnen plo~seliilg weder uit, en kwamen de duisternissen zooveel te dichter voor als haar glans helderder w~s
geweest.
Toch ging van het vele, door den ({ Alexander der Christen-

-6eeuwen» gesticht, niet alles verloren, - want de Voorzienigheid heeft hare oogmerken, wanneer zij eenen sterveling met
zoovele uitstekende gaven bedeelt, - en de nieuwe zakentoestand door Karl in hèt leven geroepen, heeft Opl latere eeuwen
zijnen invloed doen gelden en is onder sommige oogpunten tot
op onzen tijd bewaard gebleveo..
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IETS OVER DE FRANKEN, ALS INLEIDING.

Tusschen cle Barbaren of volken van het Noorden,
die meer dan eenig ander, er toe bijdroegen om de macht
te fnuiken van het Heidensch Rome, dat zoolang de
schier geheele bekende Wereld onder zijne heerschappij
had doen bukken, bekleedden de Franken eene voorna~
me plaats.
Het woord Franken beteekent cc vrije mannen ». Dl.
Franken waren een volk van Germaanschen oorsprong,
waarvan het eerste spoor in de Geschiedenis wordt aangetroffen omtrent het jaar· 250 van de Christelijke tijdrekening. Door opvolgende invallen in België, - over
hetwelk sinds bijna drie eeuwen de Romeinen den staf
zwaaiden, - hadden zij het, eene eeuw later, zooverre
~ebracht,dat eene afdeeling dier natie zich gevestigd had
in het Westen van het huidige België, met Doornik als
hoofdstad. Die afdeeling voerde den naam Salische
Franken, omdat zij zich op de oevers van de Sala, toen-

-8maJige benaming van de rivier de IJ 8set, in Vlaanderen,
had nedergezet. - De aan gene zijde van den Rijn geblevene stam heette Ripuarische Franken.
In België hadden de Salische Franken zich aangemeld als bondgenooten, met het zuiver doel onzen voorvaderen de behulpzame hand toe te steken om hen van
het juk der Romeinen te bevrijden; doch, eenmaal de
Romeinen verjaagd. deden zij zich met woeker de verleende hulp betalen, door hunne eigene oppermacht door
de Belgen te doen erkennen. Zulks wekte echter weinig
tegenstand, daar de Franken een volk van gelijken oorsprong waren als onze voorouders, en derzelver zeden
en gewoonten weinig van de hunne verschilden. In ieder
geval hadden zij liever dat juk dan het gehate juk van
Rome, en overigens deden de Frankische Vorsten hun
best om de vreedzame versmelting der beide volken te '
bekomen, en om de overheersching zoo weinig drukkend
mogelijk te doen zijn.
Overwinning op overwinning behaalden nu de, samen
onder het zelfde vaandel strijdende, Franken en Belgen
op de Romeinen in Gallië, waar de beslissende slag deze
ten slotte toegebracht werd door den Frankischen koning
Hlodwig, - wiens naam, tusschen haakjes gezegd. door
de Fransche geschiedschrijvers verbasterd en bij hen
Clopis geworden is. - Hlodwig was dus de stichter der
latere Fransche monarchie.
Bij het afsterven dezes grooten Vorsten, in 't jaar 5 11.
was het rijk der Franken samengesteld uit, benevens
eene brok van Duitschland, geheel het huidige België en
een aanzienlijk gedeelte van het tegenwoordige Frank-

-9rijk. - Dit woord is naamlijk eenvoudig eene verkorting
van Frankenrijk of Rijk der Franken.
Die uitgebreide bezitting was in vier voornaamlijke
afdeelingen gesplitst, welke, onder Hlodwig's opvolgers,
nu eens tusschen de verschillende zonen van een' dier
Vorsten verdeeld, dan weêr onder éénen schepter vereenigd werden. De geschiedenis der Vorsten van het ras
der Merwigings, - het huis waaruit Hlodwig en zijne
opvolgers sproten, wordt aldus genaamd naar deszelfs
grondlegger Merwig, - is naamlijk eene lange reeks van
ijslijke schelmstukken. Telkenmale een dier Vorsten
meer dan éénen zoon naliet, ontstond een bloedige broederstrijd, die steeds eindigde met eenen hunner over al
de anderen, waarvan hij zich door verraad en moord
ontmaakte, te doen zegevieren, - waardoor die dan de
kroon van het gansche Rijk op zijn misdadig hoofd
plaatste.
De vier hooger bedoelde afdeelingen waren Austrasië,
Neustrië, Burgondië en Aquitanië.
Austrasië, - zooveel als Oostrijk, - begreep, behalve het grondgebied gelegen tusschen de opper-Maas, de
Schelde en den Rijn, aanzienlijke bezittingen op den
rechter oever van dien laatsten stroom.
Neustrië, - zooveel als Westrijk, - werd de streek
genaamd, gelegen tusschen de Schelde, de Opper-Maas
en de Loire.
Burgondië' begreep het grondgebied der latere Fransche provincie van dien naam.
Door Aquitanië werd verstaan de streek gelegen Zuidwaarts van de Loire
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't Zal wel geen verwondering baren dat, te midden
der burgeroorlogen welke de regeering van Hlodwig's
opvolgers kenmerkten, het Rijk geene aanwinsten buitenslands deed. Stilstand, nu, - in politiek even als in alle
andere zaken, - is achteruitgang. Toch bleven de Merwigings nagenoeg, staatkundigerwijze, hunne afkomst
getrouw, tot tegen het einde van de eerste helft der VUe
eeuw, alswanneer het bepaalde verval dier monarchie
begint met de opkomende grootheid van het gezin waaruit Karl de Groote gesproten is.
11.

KARL's VOOROUDERS: PEPIJN DE OUDE. HERSTAL. -

KARL MARTEEL. -

GRIMOALD. -

PEPIJN VAN

PEPIJN DE KORTE.

Een edelman van Austrasië, Pepijn van Landen, is de
eerste van des grooten Karls voorzaten, wiens naam de
Historie met eere aanhaalt, en kan dus, geschiedkundiGerwijze, als de wortel beschouwd worden van de familie der Karlings, die de Merwigings op den troon van
Frankrijk zou vervangen.
Pepiin was Morddom in Austrasië (jaar 615.)
Morddom (Oud-Duitsch woord, letterlijk: ({ opperrechter» of iets dergelijks, wat in 't Latijn wordt weêr- .
gegeven door major domûs, «. opperste des huizes,
oppertoezichter van den huize,» in 't Fransch door
maire du pa/azs) was de hoogste waardigheid, na die des
konings, bij de Merwigings, sinds Dagobert, die de lijst
opent der zoogenaamde Roisfainéants (letterlijk ( luie
Koningen» ) dat is: de Koningen, onder wier regeering
de monarchie in verval geraakte; Koningen die zich
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schier of niet met de Staatszaken bezighielden, en de zorg
daarover aan een en vertrouweling, die den titel Morddom droeg, overrlieten.
Pepijn, bijgenaamd de Oude of van Landen, omdat
hij van Landen geboortig was, onderscheidde zich door
eene schitterende overwinning op de Friezen, bij gelegenheid dat dezen eenen inval in België beproefd hadden. Van hem getuigt zijn historicus, een schrijver uit
de IXe of Xe eeuw: « In die waardigheid, weinig verschillend van de hoogste waardigheid des konings, bestuurde hij alles op 't wijsselijkst en was even moedig in
den oorlog, als rechtvaardig in vredestijd. »
Hij werd in dit ambt opgevolgd door zijnen zoon
Grimoald.
Doch deze, zijnen eigen zoon op den troon hebbende
willen doen brengen na het afsterven van koning Zegebrecht 11, zoon van Dagobert, moest, even als zijn zoon,
dit stout bestaan met den dood bekoopen, op bevel van
Hlodwig 11, koning van N eustrië en broeder van Zegebrecht (jaar 658).
Pepijn van Herstal, kleinzoon van Pepijn van Landen, - en die de heilige Begga tot moeder had, - herstelde de macht zijns gezins. Aan 't hoofd der Austrasische Edelen, versloeg hij koning Diederik 111, die door
de N eustriërs ondersteund werd, bekwam daardoor het
ambt van maire du pa/ais en werd alzoo, even als zijn
grootvader, de wezenlijke gebieder der Franken. Die
overwinning schonk bovendien voorgoed het overwicht
aan Austrasië boven N eustrië. - Kort na de vestiging
van het Frankische Rijk, was namelijk van lieverlede
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tusschen deze twee deelen, Austlllsië en N eustrië, met
andere woorden tusschen de Ooster- en Wester-Franken, een antagonisme ontstaan, dat tot menige onlusten
aanleiding had gegeven, en zich steeds geweldiger ontwikkeld had. Die vijandschap sproot voort uit het verschil van aard en zeden. De Frankisc..l!e bewoners
naamlijk van N eustrië, meer den invloed ondergaande
der verwijfde zeden van Gallië, hadden langzamerhand
hun nationaal karakter verloren en vereenzelvigden zich
met de oorspronkelijke bevolking der streek. De Austrasiërs daarentegen behielden ongeschonden de mannelijke
hoedanigheden die zij uit hunne wouden hadden medegebracht: zij overigens waren gedeeltelijk vastgebleven
aan den Germaanschen bodem, waar zij immer nieuwe
krachten van zelfbestaan en eigen aard putteden. De
uitslag van dien strijd om den voorrang tusschen deze
beide deelen van het Rijk was nu, zoo als noodzakelijk
moest gebeuren: het overwicht moest natuurlijk blijven
aan het onverbasterde deel der natie, - want, zooals
onze grootste dichter, Ledeganck, zingt :
.... wie geen onheil ziet in laffe bastaardij
Is yeil voor vlek en schande, en rijp voor slavernij.

Een grooteren naam in de geschiedenis dan zIjne voorouders, bekwam Pepijn's zoon, te weten Kar! Marteel
of « met den Hamer. » Deze, na zijnen invloed in het
binnenland verzekerd te hebben door eene overwinning
op de hem vijandige N eustriërs en hunne bondgenooten
de Aquitaniërs, legde er zich op toe het grondgebied det
Frankische monarchie te vergrooten, versloeg de Friezen

- 13en lijfde hun grondgebied in. Zesmaal werden de Saksers door hem verslagen en in hunne wouden teruggedreven. Ook de Allemannen, Beierschen en Thuringers
werden gedwongen de meerderheid der Franken te erkennen. Doch wat Kar! den grootsten roem verwierf,
was zijn krijg tegen de Sarraceenen, of Araben, van
wier juk hij Europa bevrijdde.
De dienst welken hij in die omstandigheid aan Godsdienst en Beschaving bewees, is onberekenbaar. De
Sarraceenen, - die hunnen naam ontleenen aan het
Arabisch woord Saric, (~dief, baaustrooper », of aan het
Hebreeuwsche Sarak, « woestijn, armoede», --- waren
zwervende volksstammen uit de Arabische woestijnen,
die zich opvolgend van een groot sleel van Azië, en van
Spanje, in Europa, hadden meester gemaakt. Steeds
machtiger wordende, dreigden zij geheel Eu!,opa aan
het juk der Mohamedanen te onderwerpen. Waren Z1j
in dit opzet gelukt, dan zouden wij op dit oogenblik
misschien, in stede van aan 't hoofd der beschaving te
staan, in den diepsten nacht der barbarie verzonken
liggen.
De groote daden van Karl Marteel brachten de macht
van de Morddoms tot een onbeperkte hoogte. In de
oogen van het begeesterde volk waren er geen andere
meesters meer dan zij. De koning telde voor niets meer,
en behield langer geen schaduwe van gezag.
Bij den dood van Kar! Marteel, verdeelden dan ook
zijne zonen het rijk alsof de Morddom, hun vader, en
niet de koning de echte souverein was. Pepijn kreeg
N eustrië, Provence en Burgondië; Karloman kreeg

-14Austrasië, Zwaben en Thuringen. Doch Karloman, de
wereldsche eer moede, ·vertrok zich in 't klooster van
Monte Cassino in haliS, en zijn broeder Pepijn bleef
alléén Morddom onder de regeering van den zwakken
HilperikIII.Hoemeer men heeft,hoe meer men hebben
wil. 't Was den heerschzuchtigen Morddom niet genoeg
in alles zijnen wil aan den Vorst op te dringen: hij wilde
zelf de koningskroon op zijn hoofd zetten. Het Frankische volk vroeg niet beter, want Pepijn, bijgenaamdde Korte, werd algemeen bemind. In algemeene vergadering te Suessionum (Soissons) vereenigd, riep het
den Morddom als zijn wettigen Vorst uit, en deze werd
plechtig gezalfd door den heiligen Paus Bonifacius. De
laatste der Merwigings eindigde zijn leven in een
klooster.
Dit was het begin van de dynastie der Karlings
Gaar 752). De heldendaden van Pepijn's voorouders,
de wenschen van het Frankische volk, dat het recht had
behouden zelf zijne Vorsten te verkiezen, dit alles rechtvaardigde Pepijn's troonbeklimmirig; ten onrechte dus
zou men dien Vorst als een eigenlijken overweldiger aanzien.
Spoedig werd een krachtig optreden van den nieuwen
Vorst in Italië vereischt. Astolf, koning der Lombardijërs, had zich meester gemaakt van het marchisaat
van Ravenna en van Pentapolis , laatste bezittingen der
keizers van Constantinopel in het Westen, en wilde het
hertogdom Rome onderjukken, waar de Pausen regeer"
den onder de opperleenheerlijkheid van het keizerrijk.
Paus Steven U kwam in Frankenrijk de bescherming
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Tan Pepijn inroepen, wien hij andermaal de koninklijke
zalving toediende, alsmede aan zijne twee zonen.
De koning toog Astolf te gemoet, sloot hem op in Pavia, en dwong hem van zijne veroveringen af te zien;
hi~ schonk den Heiligen Stoel het Exarchaat van Ravenna en van Pentapolis, -wat, gevoegd bIj het hertogdom
Rome, het wereldlijk gebied der Pausen uitmaakte; van
dien tijd af, namen de opvolgers van den heiligen Petrus
in de rei der Vorsten plaats.
(Het Exarchaat van Ravenna begreep een gedeelte van
Venetië en Emilië; buiten de hoofdstad, telde tot als
steden van aanbelang Padua, Bolonië en Ferrara.Ook de vijf steden van Pentapolis waren den Exarch
(Ei:arch is zooveel als Stadhoud~r) onderworpen. Die
steden waren Rimini, Ancona, Fano, Posaro en Sinigaglia.)
Vervolgens ontnam Pepijn den Muzulmanncn Septimanië en voerde gedurende acht jaren krijg tegen den
hertog van Aquitanië, die geweigerd had hem als koning
der Franken te erkennen. Hij stierf echter, alvorens dit
gewest voorgoed te hebben bemachtigd.
Die Pepijn, welke dep bijnaam cc de Korte]l gekregen
heeft omdat hij klein van gestalte was, overleed op 24en
September 768. Hij zou de grootste Vorst van zijn ras
mO{1ien heeten, ware zijn roem niet geheel doof geschoten
door den stralenden luister van de grootste figuur der
Middeleeuwen, Karl den Groote, wiens geschieden~s
thans aanvang neemt .
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TWEEDE HOOFDSTUK. FRANKENRIJK. -

KARL, KONING VAN

EERSTE WAPENFEITEN.

I. KARL EN ZIJN BROEDER KARLOMAN BESTIJGEN DEN TROON. HEID. -

OPROER IN AQUITANIE. -

VERZOENING.

-

KARL

ONEENIG-

EERSTE WAPENFEITEN VAN KARL.

HUWT MET HILDEGARDE. -

KARLOMAN

STERFT.

Karl, Pepijn's oudste zoon, telde ongeveer zeven en
twintig jaren toen zijn vader stierf; hij was naamlijk
geboren op 26 Februari 742; Karloman had slechts zijn
negentiende jaar bereikt. (Waar Karl geboren werd, kan
niet met zekerheid vastgesteld worden. Verschillende
steden betwisten elkander de eer zijne bakermat te zijn
geweest. - Schier algemeen echter wordt thans geloofd
dat het te Luik of te Jupille was dat hij het eerste levenslicht aanschouwde). Reeds hoorden wij dat beiden door
Paus Steven 11 waren gezalfd, en van dien tijd af hadden zij den titel van koning gedragen, waarbij zij nog
dien voegden van Patriciër der Romeinen, hun door Z.
Heiligheid toegestaan.Weinigedagen voor zijn afsterven,
had Pepijn te Saint-Denis al de grooten van het Rijk,
de bisschoppen, hertogen en graven gedagvaard, om
hunnen raad in te winnen nopens de wijze waarop hij
de landen, over dewelke hij heerschte, tusschen zijne
zonen verdee1en zou; allen waren te vreden met de
door hem voorgestelde schikkingen, en zwoeren den
eed van trouw aan degenen die weldra hunne Vorsten
zouden wezen.
De verdeeling greep als volgt plaats: Het gansche
I

- 17Rijk werd in Oostelijke en Westelijke helft verdeeld,
derwijze dat ieder deel Noordelijke en Zuidelijke landstreken vereenigde. Het Westen werd Karl aangewezen:
zijn rijksgebied strekte zich uit van Friesland tot de
Pyreneën, over een gedeelte van Austrasië, van Neustrië en Aquitania. Karloman kreeg het Oosten, dat liep
van Zwaben en den Rijn tot de « zee van Marseille»
(Middellandsche zee) en dat Elzas en Helvetië, Burgondië en Provence ,insloot. - Pepijn eenige dagen latèr
gestorven zijnde, zoo werden beide broeders denzelfden
dag, - zijnde 9 October 768, - tot Vorst uitgeroepen,
Kart te N oyon en Karloman te Soissons.
Beiden vingen hunne Regeering aan door een omreis
in hunne Staten : Karl vierde het Kerstfeest te Aken en
Paaschfeest te Rowaan. Bij ongeluk heerschte tusschen
de jeugdige Vorsten niet zulke goede verstandhouding als
waarvan hun vader Pepijn en hun- oom Karloman het
voorbeeld hadden gegeven. De hovelingen legden er zich
op toe deze oneenigheid, die zich tot dusverre nog enkel
tot woorden bepaald had, aan te hitsen, met de hoop er
voordeel uit te halen. Al spoedig kwam eene gelegenheid, die dezelve openlijk deed uitbarsten.
H unold, vader van den hertog van Aquitanië, die
door Pepijn den Korte, na een achtjarigen strijd overwonnen en gedood was, en die na de nederlaag der
zijnen in een klooster was getreden, vernemende het
afsterven van Pepijn en de oneenigheid welke tusschen
zijne zonen heerschte, oordeelde de gelegenheid gunstig
om de vaan des opstands nogmaals te doen wapperen,
ver1iet het klooster waar hij verbleef, verscheen in Aqui2

- 18tanië en nep zijne landgenooten tot den krijg op. De graven en ridders van de streek, die de Franken als vreemdelingen en barbaren beschouwden, wier taal zij niet verstonden,en wier onbeschaafdheid zij verachtten,kwamen
talrijk op om hem ter zijde te staan.
Karl, zulks vernemende, snelde met een legerde Aquitaniërs te gemoet, na zijnen broeder Karloman te hebben
verzocht om zich bij hem aan te sluiten. Beide koningen
togen met hunne krijgsmacht de Loire over en ontmoetten elkander te Duas Dives in Poitou. Daar gaf hunne
oneenigheid zich lucht in zulke mate, dat zij handgemeen
stonden te worden. Ten slotte liet Karloman zijnen
broeder in den steek, en keerde met zijn leger huiswaarts.
Karl, den krijgstocht alléén voortzettende, behaalde een
gemakkelijke overwinning: Hunold's troepen vloden
schier zonder slag of stoot voor hem weg, en de steden
openden hare poorten zonder tegenweer. Hunold moest
vluchten en ging eene schuilplaats afsmeeken bij den
hertog van Gasconje, zijnen neef, zoon van zijnen broeder Hatton, wien hij vijf en twintig jaren vroeger de
oogen had doen uitsteken, uit wraak omdat Hatton hem
niet in zijnen oorlog tegen Pepijn geholpen had. Karl
eischte den vluchteling op; de hertog voldeed aan dit
verzoek, en Hunold werd krijgsgevangen naar Frankrijk gevoerd, waaruit hij echter twee jaren later wist te
ontsnappen om zich eerst naar Rome en van daar bij
Diederik, koning der Lombarden, te begeven. Karl, na
op de boorden van de Dordogne het sterke slot Prousac
te hebben doen bouwe~.1, bestemd om de Aquitaniërs in
bedwang te houden, trok met zijn leger terug de Loire
over.

- 19Koningin Bertrade, Pepijn's weduwe, en moeder van
Karl en Karlonian, gelukte er intusschen in, hare zonen
met elkander te verzoenen. Niet alleen kwam zij dus de
uitbarsting van eenen burgeroorlog voor, maar nog bovendien wilde zij hare kinderen bvrijden van een en builandschen oorlog die gevaar kon opleveren bij den
aanvang hunner regeering. Met dit doel begaf zij zich
naar Beieren, bij TassilIo, hertog van die streek, die,
ofschoon hij een neef was' van Pepijn, eene hevige
vijandschap koesterde tegen zijne familie en tegen de
Franken, wier meesterschap hij had moeten erkennen.
Bertrade haalde hem - op welke voorwaarde is niet
gekend - tot den vrede over, en begaf zich verder naar
I!alië om' met Diederik, koning der Lombar4en, te
onderhandelen. Dezen vond zij gunstig gestemd en zelfs
niet ongenegen om een nauw verbond met de Frankische koningen te sluiten. Diederik vroeg Gislena, Karl's
en Karloman's zuster, voor zijnen zoon Adelgijs ten
huwelijk, en drukte ;t verlangen uit dat ook een der
beide Vorsten met zijne dochter zou trouwen. Wat Diederik aanzettede om die verwantschay te verlangen, was
om op zijne Noordergrens vrede te verzekeren en bondgenooten te bekomen, of ten minste naburen die onzijdig
zouden blijven bij zijne haspelingen met de Grieken en
met den Paus. Overigens was zijn voorganger door de
Franken bijna verpletterd geworden, en de Lombarden
wisten bij ondervinding hoe duur het kon te staan komen zulk volk tot vijan4 te hebben.
Doch, wegens de smadelijke wijze waarop Kar! het
huwelijksvoorstel, door Diederik gedaan, afsloeg, spron-
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gen de onderhandelingen met den Lombardijër af, en
ontstond een diepe haat tusschen beide Vorstenhuizen,
welker gevolgen zich echter eenige jaren lieten wachten.
In 't jaar 771, huwde Karl eene vrouw van adellijken
bloede, uit het land der Zweven, mef name Hildegardis.
Il.

KARL WORDT KONING OVER GANSCH FRANKENRIJK. -

EERSTE KRIJGS-

TOCHT IN SAKSEN.

Karl degvaardde, zoodra hij de tijding van zijns broeders overlijden vernam, de Kerkvoogden, Graven en
Edelen van dat gedeelte waarover zijns broeders gezag
zich had uitgestrekt,' en werd door hen als opvolger
van Karloman en eenig opperhoofd van het Rijk erkend.
Enkele Heeren van Oostelijk Frankenrijk, hielden het
echter met Erberga, Karloman's weduwe, en hare beide
zonen, welke hun toeschenen de eenige rechtmatige
opvolgers huns vaders te zijn. Erberga, vreezende of
althans veinzende te vreezen dat zij zou bemoeilijkt
worden, vluchtte met hare kinderen en de Grooten die
hare partij gekozen hadden, bij der Lombarden koning
Diederik, die hun een schuilplaats in Italië schonk.
Dit vernemende, besloot Kar! zich over Diederik te
wreken, doch moest de uitvoering van dit plan verdagen tot hij zijn voorgenomen krijgstocht tegen de Saksers zou ten einde gebracht hebben. Alvoréns van dien
tocht te spreken, die het hegin was van een schrikkelijken oorlog welke drie en dertig jaren duurde, zal 't niet
ongeraden zijn iets over die barbaarsche volken meê te
deelen.
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De Saksers, welke Pepijn en Karl Marteel reeds bestreden hebben, waren verdeeld in Westfalings ten Westen, in Oostfalings ten Oosten, in Angariërs ten Zuiden
en in N ordfalings ten Noorden. De eersten leefden tu"sschen de Ems en <.ie Weser, de Oostfalings tusschen de
Weser en de Elbe, en de laatstgenoemden strekken zich
.uit aan gene zijde der Elbe tot aan de Baltische Zee en
bezetteden het gewezen vaderland der Saksers, de veroveraars van Engeland, Alt-Saxen en Olden-Saten,
waarvan Holstein geworden was. Dit volk was nog Heidensch, en zoo barbaarsch en ruw gebleven als de Franken zelven, vóór hunne bekeering, geweest waren. Even
als andere Germaansche volken, waren zij niet aan
éénen meester onderworpen, maar hadden zooveel opperhoofden of koningen als er kantons of schier dorpen
waren. Jaarlijks hielden zij op de boorden van de Weser
een algemeenen Rijksdag waar de openbare aangelegen-heden besproken werden. Op een dier vergaderingen,ontvingen de Saksers met bedreigingen den heiligen priester
Librinus, die daar verschenen was en hen aanzettede
om het Christengeloof te omhelzen : misschien wel zouden zij den heilige vermoord hebben, ware 't niet dat
een grijsaard dezen hadde beschermd; doch uit haat
voor den God dien hij hun had verkondigd, staken zij
de onlangs gebouwde Daventer-kerk in brand, en brachten de aanwezige Christenen om het leven.
Eenigen tijd na die gebeurtenis, in 772, had Karl te
Worms, tien Landdag der Franken beroepen. Op die
vergaderingen, welke jaarlijks gehouden werden, eerst
gedurende de maand Maart, vervolgens in Mei, van
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waar zij Mars- of Meiveld wenden geheeten, besprak
men al de Rijksbelangen ; dezelve werden door eenen
algemeenen wapenschouw besloten. Karl stelde den
moord op de Christenen van Daventer gepleegd, als eene
uitdaging van wege de Saksers vbor. Aanstonds werd tot
den oorlog besloten, en stelde het daar vergaderde leger
zich in aantocht. Die krijgshaftige benden drukten onbevreesd de stappen van een jeugdig opperhoofd dat nog
geene blijken van dapperheid segeven had; doch het
bloed van Pepijn en Karl Marteel vloeide hem in de aderen; dit volstond om hun het blindste vertrouwen in te
boezemen .
.Bosschen, moerassen, rotsen, bergpassen - niets
houdt hen tegen. Zij dringen door tot die bergen welke
de Weser-vallei van de Ems- en de Rijnvallei afscheiden;
zij bereiken een dier wijkplaatsen, welke men sterkten
noemden, doch welke veeleer verschanste legerplaatsen
waren, verdedigd door gracqten, paalwerk, gevelde
boomstammen, afgronden, en al~e hinderpalen welke een
berg- en boschrijke landstreek kan opleveren. Die sterkte,
Ehrenburg geheeten, ~ thans $tadbergen, nabij Paderbom, - bevattede een soort t~mpel. waar de Saksers
een op eene kolom geplaatst standbeeld vereerden. Dit
beeld was een hunner oudste afgoden en herinnerde aan
den roem van Hermann, die WIeleer de door Varus aangeleide Romeinsche keurbenden had verslagen: van
daar werd het denkmaal Her~ansul (Hermanszuil) geheeten. -Hermann (heir-man} beteekent eigenlijk « oorlogsman Il. - De naam van d~ 1 grooten krijgsheld die
den Romeinsehen bevelhebber Varus versloeg, is door
I

I

I

- 23de Romeinen tot A,.minius verbasterd. Als dusdanig
wordt hij door Tacitus vermeld.-De neêr1aagvan Varus
was een uiterst gevoelige slag voor het keizerlijke Roma,
dat het puik zijner legerscharen aan dien veldheer had
toevertrouwd. Er wordt verhaald dat de Keizer, geen
enkele tijding uit Duitschland vernemende, ofschoon
zooveel tijd reeds verstreken was sedert de onverwonnen
Adelaren naar gindsche verre streken hunne vlucht hadden genomen, met tranen van woede uitriep: « Varus!
Varus! waar hebt gij mijne keurbenden gelaten! » Doch
Varus antwoordde niet: want hij met al zijne keurbenden, tot den laatsten man toe, lag neêrgeveld, der raven
ter prooi, op de oevers van den vrijen Duitsehen Rijn!'t Is begrijpelijk dat zulke merkwaardige gebeurtenis
op eene buitengewone wijze herdacht werd. Het denkmaal stelde eenen krijgsman voor, en had in de rechterhand eenen standaard, waarop aan eenen kant eene
roos en aan den anderen eene weegschaal voorgesteld
was; op zijnen schild was een leeuw afgebeeld, en op
zijne borst een beer. Al die zinnebeelden werden uitgelegd als betrekking hebbende op de vreugden en korten
duur van den krijgsroem. - Karl gebood zijnen manschappen den gedenkzuil neêr te halen, en de burcht zelve
te vernielen en te verbranden, na eerst het goud en zilver dat door de Saksers in dit soort; van heiligdom bewaard werd, te hebben doen wegnemen. Terwijl het
leger dien last uitvoerde, was het drie dagen lang ter
prooi aan watergebrek: dan plotseling eene overvloedige
bron ontdekt hebbende, aanzagen zij dit als een wonderdadige tusschenkomst des Hemels welke de Christene
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krijgers, die bezig waren de afgodC:tnbeelden en tempels te
vernietigen, beschermde, en dankten God vurig. De
koning eischte van den vijand twaalf gijzelaars, en bracht
zijne zegevierende krijgsbenden op de Weser . terug.
Hij vierde de groote Kerst- en Paaschfeesten op zijn slot
van Herstal.
(Herstal « heir» - « stalI» legerstandplaats. Dit slot
was gelegen op de Maas, ter plaatse waar thans nog
eene gemeente bestaat, die denzelfden naam draagt.)
In dezen krijg had het leger Karlleeren kennen. Zij
konden voortaan op elkander rekenen, en de zwaarste
ondernemingen zouden nu zoo~in het genie des aanleiders een hinderpaal zijn, als zij den aandrift zijner
krijgslieden zouden verkoelen. W ~ldra bood eene nieuwe
gelegenheid zich aan om de banden van dit wederzijdsch
vertrouwen nauwer toe te halen.
lIl.

OORLOG MET LOMBARDIJE. -

INTOCHT TE ROME. -

KARL; K:ONrNG

VAN ITALIE.

Diederik van Lombardije zocht reeds lang naar middelen om Karl's macht afbreuk te doen en zijne plannen
te dwarsboomen. Dat hij aan ~rIoman's weduwe en
kinderen eene schuilplaats in zijne Staten verleend had,
had reeds der Franken koning di~p misnoegd, en nog
erger maakte het Diederik door eenen stap te doen welken
hij van aard geloofde om beroertng en burgertwist in
zijns vijands Rijk te weeg te brengen: hij poogde naamlijk Paus Hadriaan I, opvolger v~n Steven IV, over te
halen om de koninklijke zalving toe te dienen aan de
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met zijn leger op het grondgebied der Pauselijke Staten,
en nam een deel van het Exarchaat van Ravenna in.
Hadriaan vroeg Karl om hulp. Karl antwoordde den
gezanten des Pautes dat hij hem van zijne vijanden bevrijden zou.
Dit jaar riep hij het Meiveld bijeen in de stad Geneve,
welke destijds tot het Burgondische Rijk behoorde. Hij
maakte der vergadering zijn plan bekend, en met geestdrift werd de oorlog uitgeroepen. Aanstonds trad men in
't veld. Karl verdeelde zijn leger in tweeën; het eene,
onder aanvoering van zijnen oom Bernhard, zoon van
Kar! Marteel, toog den Grooten St-Bernhardsberg over;
het andere, waarover hij zelf het bevel voerde, nam
zijnen weg over den Cenis-berg.
Aan de Alpen-engten, die poorten van Italië, werd
sterk de wacht gehouden door de Lombardiërs, die zich
in al de valleien van Piëmont verschanst hadden. Alvorens hen in die geduchte stelling aan te vallen, meende
K~rl eene laatste poging te moeten beproeven. Hij vaardigde gezanten af naar Dieçlerik, om hem uit te noodigen den Paus voldoening te geven, en het tusschen Pepijn
en Diederik's voorganger Astolf gesloten verbond uit te
voeren, wilde hij den oorlog ontwijken. De koning der
Lombardiërs, meenende dat zijn tegenstander begon te
vreezen voor den uitslag van de on lerneming welke hij
had aangevangen, weigerde dit vredelievend voorstel.
Het sein tot den strijd werd dus gegeven. Doch eensklaps schenen de Lombardiërs door eenen onuitlegbaren
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te ontmoeten, verscheen Kar! in October voor Pavia,

waar Diederik met de meeste Lombardische hertogen en
krijgslieden zich verschanst had. Terwijl een zijner veldheeren deze stad belegerde, doorliep hij de Po-vallei,
maakte zich van het Milaansche, het Bressiaansche, het
Mantuaansche en van al het opem land meester. Slechts
twee steden hielden nog stand, naamlijk Pavia en
Verona, waar Adelgijs, zoon vliln Diederik, zich had
vertrokken met Karloman's weduwe en zonen en met de
Frankische edelen die het met de kinderen huns konings
hielden.
Karl keerde voor Pavia weder, doch voorziende dat
die duchtig versterkte stad het lang uithouden zou, en
om te toonen dat hij even standvastig zou blijven bij het
belegeren als de vijand bij het verdedigen, deed hij zijne
gemalin Hildegarde bij hem in hEet kamp komen. Aldaar
werd hem eene dochter geboren, die Adelheid gedoopt
werd.
In de volgende lente (jaar 774) verliet hij andermaal
zijn leger, om het Paaschfeest te Rome te gaan bijwonen. Hij toog heel Toskanen door, vergezeld van talrijke
bisschoppen, abten, rechters, heIttogen en verscheen op
1 April. zijnde Paaschavond, vóór de Heilige Stad. Een
overgroote menigte kwam hem ~e gemoet, en deed de
lucht weêrgalmen van blij gejuich. Sinds langen tijd had
de Koningin der steden de zegevierende intreê van zulken machtigen Vorst, haar de hulde zijner veroveringen
komende bewijzen, niet meer beleefd. Doch Karlliet
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het zien van die Heilige Stad en van dit Capitool, waar
het Kruis van Christus de Afgoden van het Heidendom
tot puin had vermorzeld, vergat hij al de heerlijkheid der
Cresars, om enkel de verhevene Geheimenissen te gedenken die gedurende deze week hadden plaats gegrepen ;
hij stapte van zijn paard af, en wilde met geheel zijn
gevolg te voet de stad binnentreden, alle koninklijke
pracht ter zijde latende, om de houding van eenen eenvoudigen boeteling aan te nemen. De Paus kwam met
gansch zijne geestelijkheid den koning te gemoet tot op
depui van St-Pieterskerk. Karl kuste, bij het opklimmen,
iederen trap dezer pui. Paus en koning omhelsden elkan-

der en traden vérvolgens samen de Basiliek binnen, terwijl de volksvreugde zich alom lucht gaf.
Karl vroeg om de oorkonde van begiftiging te zien,
door zijnen vader aan de Kerk gedaan, en bevestigde
dezelve plechtig, nieuwe weldaden nog daaraan toevoegende.
Na het Paaschfeest gevierd en al de godvruchtige
oefeningen verricht te hebben, bij de ware geloovigen te
dien tijde in gebruik, keerde de koning voor Pavia weder. Die stad was thans ter prooi aan al de gruwelen van
een langdurig beleg: hongersnood en pest woedden er,
en het volk sloeg aan·'t muiten, zoodat Diederik gedwongen werd het op te geven. Karl zond hem eerst naar
Luik, en van daar naar een klooster van Corbië, waar
die laatste koning der Lombardiërs het overige zijns
levens doorbracht in boetedoening en in het oefenen
der Christene deugden, in den Godsdienst meer troost
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Zijne gade en dochter hadden look eerst zijne gevangenschap gedeeld; waarschijnlijk gingen ook zij in een
klooster .Adelgijs, vreezende dat hein hetzelfde lot als zijne
ouders te beurt viele, vluchtteuitVf!rona, gingin de Pisanhaven scheep en trok naar Constantinopel, waar hij door
keizer Constantijn Copronymus lallergunstigst ontvangen werd. De stad Verona gaf Zit aanstonds over: de
weduwe en kinderen van KarIom n, alsmede de andere
Frankische edelen, die met hen w aren, vielen Karl in
handen. De twee jeugdige prinseXwerden naar Frankkrijk overgebracht, waar zij ver oedelijk het overige
huns levens in kloosters doorbrac ten.
Lombardije was nu geheel ond~rjukt. Reeds voor dat
pavia ingenomen werd, had de Paus aan Karl eenen
brief gestuurd waarin hij hem k~ning der Franken en
der Lombardiërs, en Patriciër det Romeinen betitelde.
Al de hertogen en provincievoogden herkenden Karl als
hun koning, uitgezonderd Aregijs~ zwager van koning
Diederik, hertog van Benevent, dielonder dien titel bijna
de heele streek bestuurde welke v~or eenige jaren het
koninkrijk Napels uitmaakte. Al biet overige gaf zich gewonnen.
Te midden dier algemeene onde~werping, poogde een
enkel man de liefde tot de onafhanJelijkheid in het h~rt
zijner landgenooten op te wekken~aamlijk de vermaarde geschiedschrijver Pauwel-Diak n, aldus bijgenaamd
omdat hij diaken van Aquilea w as. Deswege voor de
rechtbank gedaagd, werd hij veroprdeeld om de oogen
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de koning liet niet toe dat dit wreede vonnis uitgevoerd
werd; hij bewonderde des schrijvers vaderlandsliefde
en riep uit : « Waar zou nog een hand gevonden worden
die zoo wèl de geschiedenis schrijft» ? Aanstonds schonk
hij den veroordeelde de vrijheid weder, en gaf hem schitterende bewijzen zijner achting.
Alvorens naar Frankrijk terug te keeren, bezocht Karl
nogmaals Rome. Hij stelde den Paus in bezit van al het
grondgebied dat zijn vader en hij aan den Heiligen Stoel
hadden afgestaan; op zijne beurt gaf de Paus, in naam
van den Senaat en van het volk, hem den titel van Patriciër der Romeinen, en droeg hem al de rechten van het
opperste gezag op; zijne afgevaardigden, de miss! dom;-,
nici, oefenden sedertdien hun ambt uit tot in Rom~
zelf; en in de open bare stukken dagteekenden voortaan
de jaren niet meer van de regeering der Oostersche
keizers, maar van die van Karl's patriciaat.
, Bij zijnen terugkeer in Frankrijk, begaf zich de koning
naar Monza waar hij de Ijzeren Kroon der Vorsten van
Lombardije ontving, en voegde den titel « koning van
Italië », bij zijne overige waardigheidstitels. Hij behield
de oude wetten van het Lombardische volk, doch daar
dit land uit volken van verschillende natiën bestond, als
Italianen, Lombardiërs, Franken en Beiersehen, gebood
hij door een Capitularzum, datiederzou'geoordeeld worden volgens de wetten van zijn land.
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TW."",OE OORLOG IN SAKSEN. -

WI'FIKIND.

De Kerst- en Paaschfeesten bracht Kar! over op zijn
kasteel van Quiersy, op de Oise. Hij beriep het Meiveld
van dit jaar te Duren in het land van Gulik, waar hij den
Franken zijne grieven voordroeg tegen de Saksers die,
het vorig jaar, terwijl hij in Itali~ bezig was, in Hesse
waren gevallen, dit te vuur en te zwaard hadden gezet,
en zelfs den tempel zouden hebben vernield welken de
heilige Bonifacius te Fritzlard had upgericht, ware niet
hun leger verstrooid geworden doof een onverklaarbaren
schrik, hun door eene Hoogere macht overgezonden.
Aanstonds werd tot den oorlog door de vergadering besloten. De koning viel in SakseI1l, toog tot de Weser
door, noopte andermaal de Saks~rs tot onderwerping,
en voerde dan zijn leger naar Frmlkrijk terug om er den
winter over te brengen.
Hij had tot het vieren van het lrstfeest, zijn slot van
Schelestadt in Elzas uitgekozen. M en heeft opgemerkt
dat Karl de voorliefde voor Fra krijk niet schijnt gedeeld te hebben welke de Merwigs hadden aan den dag
gelegd, maar meer hield van de s,reken waar de Duitsche taal gesproken werd.
Terwijl hij nog op dit slot was, zag Adelgijs, geholpen
door keizer Constantijn Copronymus, naar middelen
uit om den troon zijner vaderen te Iveroveren. Kar! had
bijna al de Lombardische hertogel in hunne bediening
gelaten, ten einde het land zoo weinig mogelijk bij de
verovering zou geleden hebben, z90dat het Adelgijs ge-
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te verstaan en hen om te koopen. Paus Hadriaan ontdekte echter de samenzweering en gaf er aanstonds bericht van aan den koning. Deze toog onmiddellijk vooruit door Zwaben en Beieren, en viel langs Tyrol in
Italië, alvorens men nog vernomen had de dat hij uit
zijne Staten vertrokken was. Binnen korten tijd had hij
het oproer gedempt, strafte twee der voornaamste belhamels met den dood, zettede al de Lombardische gewest- en stedevoogden af en verving hen door Franken,
en begaf zich vervolgens naar Worms, waar ditmaal het
Meiveld beroepen was.
Van zijn kortstondig afwezen hadden de ontembare
Saksers gebruik gemaakt om andermaal in opstand te
komen. Aangeleid door Witikind, - een hunner dapperste opperhoofden, en die door zijne verkleefdheid
aan den vaderlande, zijne liefde tot de onafhankelijkheid
en de eer zich met Kar! te hebben durven meten, onsterfelijk is geworden, - hadden zij in de lente van 776,
het slot van Ehrenburg overvallen, en mede, doch
vruchteloos, dat van Sigesburg bestormd. Ka rl , de
Saksers willende overvallen alvorens zij tijd hadden om
den tegenstand in te richten, toog met verhaaste dagreizen vooruit en verscheen plotseling aan de bronnen van
de Lippe, alwaar zich een aanzienlijke macht van Saksers bevond; doch verre van aan strijden te denken,
vroegen dezen genade en stemden er in toe, zich te laten
doopen. Karl aanvaardde nieuwe gijzelaars, herstelde
het slot Ehrenburg en wierp een andere versterking aan
de Lippe op; vervolgens voerde hij zijn leger op den
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Rijn terug en kwam het Kerstfeest overbrengen op het
slot van Herstal.
Het volgende jaar (777) wilde Klarl te midden van de
Saksers zelven al zijne koninklijke macht ten toon spreiden, hopende hun aldus ontzag in te boezemen en hen
tot rechtzinnigere onderwerping aan te zetten. In den
schoot hunner woeste toevluchtsourden, te Paderborn,
was het dus dat hij het Meiveld hield, niet verre van het
destijds boschrijk gebergte, waar de Lippe haren oorsprong neemt, en dat Zuid-Westwaarts de Weservallei
bezoomt. De Saksische opperhoofden werden er zoowel
als de Franken beroepen. Allen haastten zich om te gehoorzamen, allen beantwoordden Karl's stem - behalve
Witikind, die niet wilde getuige zijn van de vernedering
zijns vaderlands en die, el' aan wanhopende hetzelve
met eigen krachten te kunnen verdedigen, bij de Denen of
Noormannen, bev~ijders of wrekers was gaan zoeken.
Door Siegfried, koning van Scandinavië, werd hij ontvangen en misschien was 't de indruk zijner toespraken
die deze kinderen van het Noorden voorbereidde tot het
beproeven dier invallen welke, onder Karl begonnen,
zoo lang onder de regeering zijner opvolgers voortduurden en vernieling en dood in onze streken brachten.Men zal in het Aanhangsel op 't' einde van dit boek
eenige wetenswaardige aanteekeningen over de N OOfmannen en hunne strooptochten aantreffen.
De nog niet gedoopte Saksers die ter vergadering gekomen waren, onderwierpen zich thans ook, zwoeren
trouw aan den overwinnaar, verklarende hun land en
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hunner beloften.
V.

OORLOG TEGEN DE SARRACEENEN IN SPANJE.

Een onverwacht schouwspel kwam de te Paderborn
vergaderde Franken en Saksers met verrassing rslaan.
Op zekeren dag zag men een talrijke troep krijgslieden
aankomen wier kleeding geheel verschilde van die der
kinderen van het Noorden. In stede van het ijzer of de
wollen stoffen die de Frankische krijgers dekte, of de
huiden van wilde dieren waarmeê de Saksers gekleed
waren, droegen de nieuwgekomenen breedezijden stoffen
met borduursel belegd; hun Oostersch slagzwaard gekromd in den vorm van halve maan, was versierd met
edelgesteenten, in plaats van een ijzeren helm, droegen
zij op het hoofd eenen tulband welks plooien op 't midden van 't voorhoofd bijeengebonden waren met eenen
haak waarin eene smaragd schitterde en waarboven eene
pluim stak. Hunne gebruinde gelaatstrekken, zwarte
vurige 'oogen staken af bij de blanke huiden, de blauwe
oogen der bewoners van Germanië. Die kleedij, het
voorkomen dier lieden, hunne wapens, dit alles was
nieuw voor de Saksers; doch een groot getal Frankische krijgslieden hadden weldra in hen de zonen van
Mohamed, die trotsche Sarraceenen herkend, welke zij
achttien jaren vroeger in Septimanië hadden overwonnen, wanneer Pepijn hun de stad Narbonne had ontnomen.
Het hoofd van die troep was Ibn-al-Arabi, Muzelmansch landvoogd van Cordoba; hij kwam Karl's be3
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scherming inroepen tegen Abdefam, Emir-al-Monillenim van Spanje. (Emir-al-MonmeDim beteekent « bevelhebber der ge1oovigen», d. w. z. der geloovige
Mohamedanen, of volgelingen van Mohamed). De
Sarraceenen, die onlangs de wereld met een algemeene
overweldiging hadden bedreigd, waren door tweespalt
verzwakt. Het Muzelmansche Rilk was toenmaals verdeeld in twee kalifaten: het kalifaat van Bagdad, - in
Azië, - en dat van Cordoba, - in Spanje, - of de
Vorstenhuizen der Abassiden en der Amminden. Laatsgenoemden, die te Cordoba hee~schten, hadden al de
Muzelmannen in Spanje gevestigd, aan hun gezag willen
onderwerpen, doch onophoudelijke oproeren bewezen
den Kalif van Cordoba dat de scl1euring met het overige
van het Muzelmansche Rijk den volke nog tegenstak.
Ibn-al-Arabi, vergezeld van z1jne~ zwager Alaroës, zoon
van Hiusif, laatsten onderkoning der Abassiden, van een
anderen zoon Hiusifs en van een aantal Heeren, die
mede de partij van den Kalif vati Bagdad hielden tegen
dien van Cordoba, kwam nu Warl het opperleenheerschap aanbieden over al de steden welke hun door den
I
Kalif van Bagdad waren afgestaan.
Natuurlijk nam Karl de hem alangeboden gelegenheid
te baat om zijne heerschappiJ over Spanje uit te breiden;
hij beriep het Meiveld voor 778 fn het paleis van Chasseneuil, in Aquitanië, en verliet daarop Paderborn en
de Saksers, wien hij voorzeken een groot gedacht van
zijne macht moest laten, daar ge volken van zoo verre
zijne bescherming kwamen afsmeeken. 't Volgende jaar,
vond hij te Chasseneuil, ingevolge ziin bevel, het leger
I
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veIgaderd. Nau gewoonte hetzelve in twee splitsende,
om den vijan j langs verschillende zijde te gelijk aan
te vallen, - eene taktiek, waaraan hij grootendeels zijne
snelle overwinningen te danken had,-viel hij in Spanje
en onderjukte op korten tijd Navarra, Aragon en Catalonië. De twee leger-afdeelingen vereenigden zich voor
Sarragossa, dat zich spoedig overgaf. De Sarraceenen
leverden gijzelaars, betaalden eene schatting, en heel
de streek tusschen den Eberstroom en de Pyreneën gelegen, erkende Karl's heerschappij.
VI.

DERDE OORLOG IN SAKSEN. -

WI'I'lK1ND. -- NOODLOTTIGE SLAG VAN

RONCEVAUX.

Terwijl de koning aldus zegevierend door Spanje
trok, was Witikind (1) terug in Saksen verschenen, had
zijnen landgenooten hunne lafheid verweten en door
zijne gloeiende toespraken de liefde tot onafhankelijkheid in hun hart onsteken. Nimmer scheen eene gelegenheid gunstiger om het juk van den overheerscher af
te schudden. Kar! was drie honderd mijlen van hun
land verwijderd-een aanzienlijke afstand op dien tijd,
waarop het verkeer tusschen de verschillende landen
zooveel moeilijkheid opleverde; - wellicht was zijn
leger verzwakt, vermoeid. Onder beleid van Witikind
rukken de Saksers op, overal vernieling en dood
zaaiende.
Zood ra echter Kar! van het gebeurde kennis kreeg,

(I) Wordt door sommigen Widukind geschreven.
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gaan straffen. Doch eerst verzekerde hij zijne heerschappij in het Zuiden door overal gewestvoogden van Frankischen oorsprong aan te stellen en gijzelaars van de
Muzelmannen te eischen. Was overigens zijn tocht niet
geheel naar zijn' wensch gelukt, toch had hij een belangrijk doel bereikt: zijne macht aan gene zijde der Pyreneën uitgebreid en den Moren zooveel ontzag ingeboezemd dat hij voortaan van hen op de grenzen zijns Rijks
niets meer te vree zen had. Intusschen werd zijn zegepralende aftocht, zooals men 't heeten mag, versomberd
door een ongeluk, dat hem gevoeligl trof.
Zijn leger was de lange bergpassen der Pyreneën,
welke het langs de Roncevaux-vallei had bereikt, bijna
door; het gros van 't leger daalde de helling van 't gebergte langs den kant van Frankrijk af, tusschen dreigende rotsen of duizelingwekkende afgronden. De achterhoede was nog dicht bij de plaa~s waar de abdij van
Roncevaux later werd opgericht. Van deze achterhoede
maakten deel ettelijke der befaamdste dapperen van
Frankenland, om over 't heil van h~t leger te waken. Aan
hun hoofd bevond zich Roeland, koon van Milo, graaf
van Angers, en van Bertha, Kar~'s
zuster. Geen enkel
I
vijand, geen Muzelman had zich vertoond, er bestond
geene reden om te vreezen dat men zoude aangevallen
worden. De nacht viel in, toen de~ Gasconjers, die zich
in de Pyreneën-valleien hadden sevestigd, aangelokt
door de hoop op den buit, vertrouwende op die vlugheid
welke nogheden ten dage de bewoners van die gebergten
onderscheidt, en in de volkomeJ bekendheid met de

Ridder Roeland sterft te Roncevaux

- 39streek, van hunne rostsen neêrstormden op die achterhoede, in haren marsch belemmerd door menigvuldige
hinderpalen. De Franken werden of verpletterd onder
zware rotsblokken die op hen werden neêrgeworpen, of
met pijlen doorboord. Intusschen verdedigden zij zich
met leeuwenmoed, doch sneuvelden tot den laatste. De
Gasconjers maakten zich uit de voeten, vóór het licht
werd.
Heden ten dage draagt Spanje nog roem op dien beruchten slag, van Roncevaux, en boogt er op, dààr
Karl den Groote en zijne twaalf Rijksgrooten verslagen te
hebben. Dat is alles wat ons de geschiedenis leert omtrent den paladijn Roeland, neef van Karl den Groote
en zijne wapenmakkers, die helden van de Ridderromans
der Elfde eeuw, door Ariosto, - in zijn heldendicht
Orlando furioso, - vereeuwigd.
Volgens de legende, was Roeland het laatst overgebleven, ofschoon overdekt met doodelijke wonden, en
had hij alvorens neêr te vallen op de lijken der ontelbare vijanden die hij verslagen had, uit den elpenbeenen
hoorn dien hij immer bij zich droeg, eenige krachtige
tonen gehaald, die door Karl vernomen werden. Aanstonds zond deze eenige zijner getrouwen op hunne
stappen terug; zij bereikten de plaats waar de ramp had
plaats gehad, tijdig om het laatst vaarwel uit des stervenden mond op te vangen.
Karl sidderde van verontwaardiging toen hij het gebeurde vernam, en van spijt omdat hij zijnen neef niet
aans .onds wreken kon, doch het gevoel der plichten
welke hij te vervullen had, deed hem zijne nuttelooze
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voort.
Later deed hij ter plaatse waar Roeland met zijnt
dappere wapenbroeders gesneuveld was een prachtig
denkmaal oprichten, dat nog bestond bij den aanvang
der verledene eeu ,V.
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zeer was Karl's leger uitgeput door den langen
marsch en door zijne overwinningen, dan dat hij het tot
in Germanje hadde kunnen voeren; alleen Duitschen
enAustrasiërs zond hij tegen de Saksers af. Reeds waren
de Saksers achteruitgetrokken, doch daar de buit waar
zij meê beladen waren hunnen gang vertraagde, werden
zij ingehaald in een dorp van Hesse, genaamd Bradenfeld, aangevallen en bijna allen gedood terwijl zij de
rivier Adern poogden over te trekken. Intusschen was
Karl, na het grootste gedeelte zijns legers ontbonden te
hebben, te Herstal teruggekeerd om er den winter over
te brengen.
Het Meiveld voor 779 was voor dit jaar beroepen ten
paleize van Duren, op ongeveer tien mijlen van Keulen.
Andermaal rukte Karl tegen de Saksers op en versloeg hen
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land binnendringende, richtte hij er zulke schrikkelijke
verwoesting aan dat al de gewesten een voor een gedwongen werden den vrede. af te smeeken. Aldus doorliep hij
zegevierend, dit jaar en het volgende, heel het grondgebied der Saksers, tot aan de Elbe, ter plaatse waar deze
met de Ohr samenvloeit. Hij sloot vredestractaten met
de Slavoniërs, die den rechteroever der Elbe bewonen,
liet den Saksers bisschoppen en priesters om hen in den
Godsdienst te onderrichten en bracht daarop zijn leger
in het Vaderland terug, waar het onthonden werd. Aanstonds begaf hij zich met koningin Hildegardis en zijne
beide zoons Karloman en Lodewijk naar Italië, waar
hij den winter overbracht te Pavia. In de lente van
't jaar 781 reisde. hij naar Rome af, voor het Paaschfeest. De Paus doopte Karioman, welke Ilaam door den
naam Pepijn werd vervangen, en zalfde hem tevens
koning van Lombardije; Lodewijk werd op zijnij beurt
"koning van Aquitanië gezalfd.
In den loop van ditzelfde jaar kwam den grooten
Westervorst een plechtig gezantschap, uit de hoofdstad
van het Oosterkeizerrijk toe.
Irene, weduwe van Leo IV, keiler van Constantinopel, had na heurs gemaals overlijden' het bewind
behouden en heerschte onder den naam haars zoons,
Constantijn Porphyrogenetes, toenmaals slechts tien
jaren oud. Doch daar er vele grooten waren die haar
het gezag dat zij uitoefende misgunden, zocht zij eenen
steun bij het volk, en vooral in een verbond met den
grooten Frankischen Vorst, wiens roem verre over gene
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dat zij tot Karl zond, had dus ten doel hem zijne oudste
dochter ten huwelijk te vragen voor haren zoon Constantijn. Die prinses, door de Franken Rotrudis geheeten, wat de Grieken door Erythrea vertaalden, was
geboren in 773, en slechts acht jaren oud. Karl nam het
voorstel aan, dat van aard was om zijne uitzichten te
bevoordeeligen. Na de overeenkomst gesloten en bij eede
bevestigd was geworden, werd een leermeester gelast de
jeugdige Prinses te onderwijzen in de Grieksche taal en
letterkunde, in afwachting dat zij oud genoeg zou zijn
om naar het hof van Constantinopel te vertrekken.
Tijdens zijn verblijf te Rome, ondernam Karl eene
onderhandeling, die ten volle gelukte, met Tassilc, hert03 van Beieren, den meest verwijderde en machtigste
zijner leenroerigen. - Die Vorst, wiens ongenoegen gevaarlijk w<;>rdenkon, doordien zijne Staten Saksen en Slavonië begrensden, scheen geneigd om zijne onafhankelijkheid te herwinnen. Karl haalde Paus Hadriaan over
om twee bisschoppen naar hem af te vaardigen, die, te
gelijk met de Frankische gezanten, de.n hertog van
Beieren de door hem bij Pepijn bezworen eeden zouden
herinneren. Tassilo ontving de gezanten gunstig en hernieuwde zijne beloften.
11.
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Karl bracht den winter door te Worms, tot na 't Paaschfeest van 782, en beriep dan het Meiveld te Lippspring,
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mogendheden die een verbond met hem wilden aangaan
of vernieuwen, namelijk de afgevaardigden van Siegfried, koning der Denen, die van den vorst der Awaren
en van den koning der Hunnen. Hij richtte in Saksen
een bestuur in, geheel in den aard van het Frankische,
verleende recht aan hen die te klagen hadden, deed de
bijzondere veeten • die aanleiding tot burgertwisten
konden geven, bedaren, en meenende het zaad van oproer versmacht te hebben, bracht hij zijn leger terug
iri Frankrijk, en ontbond het.
Doch niet zoodra was Karl vertrokken. of Witikind,
die in Scandinavië verbleven had, keerde terug in zijn
land en spoorde zijne landgenooten aan om opnieuw in
opstand te komen, hun belovende de medehulp der naburige volken, die nog hunne vrijheid behouden hadden.
Zoo groot eenen invloed oefende die buitengewone
man uit dat zijne welsprekendheid, door de vaderlandsliefde ingeboezemd, op een oogenblik vernietigde wat
door Kar! met moeite was opgebouwd bij middel van
den schrik dien zijne macht verwekte. Da koning was
dil'! geheime bewegiag onbew1:lst, doch een leger dat door
hem was afgezonden tegen eenen stam Slavoniërs, die
in ThUI;ingen gevallen waren, vernam het gebeurde.
De oversten van Elit leger lieten onmiddellijk de Slavoniërs los en togeR de grens van Saksen over. Zij werden
s,?oedig vervoegd door Theodorik, nabestaande des konings, die met een leger van Ripuarische Franken insgelijks tegen Witikind te velde trok.
De Saksers hadden een goede stelling ingenomen ten
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die het voordeel ·dier stelling had ingezien, had een
aanvalsplan ontworpen dat onfeilbaar scheen te moeten
gelukken. Hij kampeerde op een der Weser-oevers, en
had den drie aanleiders van het leger den post aangewezen welken zij op den anderen oever innemen moesten,
ten einde de Saksers te omsingelen en gezamenlijk op te
treden. Doch dezen die zich vleiden alléén eenen roem te
bevechten wel~en zij ongaarne met den graat deelden,
poogden, in plaats van dit plan te volgen, op hun eigen
hand te handelen. Zonder hem te verwittigen, vielen zi~
de Saksers aan en deden werkelijk bij den eersten schok
den vijand deinzen. Doch Witikind had spoedig bemerkt
dat hij met onvoorzichtigaards te doen had; hij veinsde
achteruit te wijken, en liet de Franken vooruitsnellen;
vervolgens, blijk gevende van dat krijgsgenie, 't welk
alleen voor dat van Karl moest wijken, hereenigde hij
de zijnen, omsingelde de Franken en behaalde eenen
schitterenden zegepraal op hen: bijna allen werden
neêrgeveld; twee der aanleiders, met vier graven en
twintig der voornaamste edelen, schoten mede het leven
in. De weinigen, die den dans ontsprongen, zwommen
den stroom over en vluchtten Theodorik's kamp binnen;
deze moest er niet eens aan denken dergelijKe ramp te
herstellen: hij mocht het een geluk heeten dat hij en
zijne legermacht ongehinderd aftrekken konden.
Dergelijken tegenstand was Kar! niet gewend: aan
niemand anders dan zichzelven wilde hij de zorg overlaten om wraak te nemen. Aanstonds toog hij naar
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vrede te doen vragen. Karl dagvaardde al de opperhoofden op de algemeene vergadering der Franken; allen
gehoorzaamden aan dit bevel. Met algemeene stemmen
beschuldigden zij Witikind, die reeds bij de Noormannen eene schuilplaats gezocht had, hunne landgenooten
opgeruid te hebben; doch de Koning was daardoor niet
te bevredigen. Hij wilde dat een schrikkelijk voorbeeld
van strengheid het hart dezer lieden, die zoo dikwijls
hunne du urstQ eeden schonden, met engst zou slaan.
Een groot gedeelte dergenen die in den jongsten oorlog
de wapens gevoerd hadden, werden aangehouden, en de
voornaamste belhamels, ten getale van vier duizend
vijf honderd, op éénen dag, ter plaatse genaamd Warden, onthoofd.
Die bloedige strafuitvoering is door menigen geschied
schrijver gelaakt geworden en der nageda<;htenis van
Karl den Groote als eene vlek aangewreven. Wij zijn van
gevoelen dat, om naar behooren eene daad van dien
aard te beoordeelen, men in de gelegenheid zou moeten
zijn om ten volle al de omstandigheden te kennen die
Karl hebben kunnen aanzetten om aldus zijn karakter
te verloochenen. Daar de tijdgenooten hierover het stilzwijgen bewaren, kunnen wij desaangaande heden louter veronderstellingen maken. Billijk is 't te doen aanmerken dat Karl in dees geval geheel buiten gewoonte
handelde, en hij zich juist van al de Vorsten van dien
tijd onderscheidt door zijne zachtmoedigheid tegenover
verwonnelingen. Meesttijds bestuurdde hij hen volgens
hunne eigene wetten en door inlandsche waardigheids-
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uit Lombardijers, Saksers, Westgothen, Beierschen als
uit Franken.
Karl verliet gindsche streken, ongetwijfeld betreurende
dat hij genoodzaakt was geworden om zulke wreedheid
aan den dag te leggen, en kwam den winter overbrengen
te Diedenhoven, alwaar hij zijne vrouw Hildegarde verloor, en in 't zelfde jaar" 783, ook zijne moeder Bertrade.
lIL
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Intusschen was Witikind, bij het vernemen van de
bloedige slachting te Warden gepleegd, met zijnen broeder Albion naar Saksen teruggesneld. Hij sprak zijnen
landgenooten van hunne geslachtofferde broeders, vervulde hen met een nieuwe woede en ontstak in hunne
harten het vuur der wraak. Geheel de Saksische natie
stond op en riep den oorlog « tot den dood» uit. Karl
verbleef nog te Diedenhoven toen hij de beweging der
Saksers vernam. Hij meende die natie verpletterd te
hebben - en daar zag hij haar dreigender, woedender,
verschrikkelijker dan ooit opstaan! Aanstonds verzamelde hij zijn leger, toog den Rijn oyer, en viel in hun land.
Tot hiertoe hadden de Saksers zich nog niet met hem,slechts met zijne luitenants durven meten. Doch ditmaal
maakte de haat hen stouter; door den moed der wanhoop bezield, streden zij niet meer voor den zege, maar
om, bezwijkende, zooveel vijanden mogelijk te slachtofferen.,
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den winter in Germanië door te brengen. Herhaaldelijk
sloeg hij de Saksers; behaald.e op hen twee groote veldslagen, te Dethmold, nabij den Osneggberg, en op de
oevers van de Hase, tusschen de Ems en de W@ser. Doch die twee overwinRingen kwamen den Franken duur te staan, en aan der Saksers verwoedheid,
erkenden zij dat de vijanà eerder bezwijken zou dan zich
te onderwerpen. Het grootste deel van het Saksisch
leger sneuvelde in deze twee veldslagen, het overige
werd krijgsgevangen genomen. Na dien tocht, voe~de
Karl zijne troepen op de Rijnoevers terug, en ging den
winter op zijn slo'. te Herstal overbrengen, met zijne
tweede echtgenoote, genaamd Fartrade, dochter van
graaf Radolf, eenen Frank uit Austrasië, welke hij kort
naar Hildegarde's overlijden gehuwd had.
Gedurende het jaar 784 en een groot deel van 785,
"erliet Karl Saksen niet; besloten om den Saksers geene
rust te gunnen, alvorens hij hen ten voll~ onderjukt hadde,wilde hij,ook tijdens den winter, wat hij nog nimmer
gedaan had, den oorlog voortzetten. Een zoo langdurige, zoo moorddadige krijg had Saksen tot zooverre
uitgeput, dat het niet meer in staat was zijn leger te
voeden, en er levensmiddelen uit Frankrijk moesten
aangevoerd worden. Aanstonds na het Meiveld te Paderborn, toog hij vooruit tot Bardengaw, op de rivier
Ilmenaw, ongeveer ter plaatse waar later Luneburg
gebouwd werd. Daar werd hem bericht dat het Saksisch opperhoofd dat tot dusverre den strijd met zooveel
moed en volhardine: had volgehouden, \Vitikind, met
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der Elbe was en dat zij genegen schenen om te ooderhandelen. Karl zond eenen zijner hovelingen, Amalwijn,
tot hen, met gijzelaars om in te staan voor hunne veiligheid, en met belofte dat hun vorig gedrag zou vergeten
worde. Alsdan verklaarden zij bereid te zijn om zich tot het
Christengeloof te bekeeren, en trouw aan Kar! te zweren
zoodra hij zulks zou verlangen. Op zijn aanzoek, gingen
zij tot hem, om die groote verzoening te besluiten. Hij
ontving hen met veel welwillendheid, behandelde Witikind als den waardigen Vorst van een moedig volk, en
Witikind zwoer allen wrok af: wat met geweld niet was
verkregen, brachten vriendelijke behandeling en zachtmoedigheid te weeg. Witikind werd gedoopt even als
zijn broeder en een groot getal Saksers (786) en Karl
was daarover zoo verheugd dat hij Paus Hadriaan eenen

bode zond om plechtige dankgebeden to verzoeken.
Witikinà en zijn broeder werden met rijke geschenken
begiftigd, en keerden met eere naar hun land weder; en
gedurende acht jaren hield de vrede in Saksen aan.
Het schijnt dat de Vorstelijke Huizen van Rusland,
van Denemark en het vroegere Zweedsche Huis van
dien beruchten Witikind afstammen. Is het zoo, dan
heeft het geslacht van Witikind een veel schitterender
lot gehad en vooral veel langer voortgeleetd dan dat
zijns verwinnaars.
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Het volgende jaar, 787, deed de koning eene nieuwe
reis naar Rome om de stoutmoedige ondernemingen te
beteugelen van Aregijs, hertog van Benevent, die zich
onafhankelijk wilde verklaren en de koningskrone op
zijn hoofd plaatsen. Karl werd door den Paus met
r;roote eerbewijzing ontvangen. Aregijs, vreezende des
konings toorn, dorst niet zelf voor hem verschijnen, en
zond zijne beide zoons om de verzekering van zijne
onveranderlijke trouw aan te bieden. Karl hield een der
jonge Vorsten als gijzelaar, eischte een jaarlijkschen tol
van zeven duizend gouden sols en bevestigde daarop
Aregijs' rechten op het hertogdom Benevent.
Terzelfdertijd ontving Karl de tijding dat eene gisting
in Beieren ontstaan was, waar Tasilo, hertog van dit
land en schoonbroeder van den hertog van Benevent,
oorlogsplannen koesterde. TB.silo was naamlijk in onderhandeling getreden met de Slavonische natiën die zijn
hertogdom begrensden; hij wilde deze tot eenen inval
in het land der Franken overhalen, en in overeenstemming met hen Italië en Gallië overvallen, zijne betrekk.ing~n strekten zich tot al de ontevredenen in I taI1ë en
telfs tot Constantinopel uit. - Na het Paaschfeest, begaf
Kar! zich ter algemeene vergadering te Worms, alwaar
hij, na den eed van getrouwheid der Bretanjers of inwoners van het land, dat reeds Klein-Bretanje geheeten
werd en door een' zijner veldheeren was onderworpen,
ontvangen te hebben, aan de vergadering de redenen
A.
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van klagen beKend maakte welke hij tegenover den hertog
van Beieren had; waarop tot den oorlog besloten werd.
Volgens gewoonte verdeelde de Koning zijn legeren
viel Beieren langs drie kanten te gelijk aan. Op 11 October gaf de verschrikte hertog zich reeds gewonnen en
smeekte om vrede. Doch dit was slechts veinzerij,
en in Mei 788 stond hij voor de volksvergadering, dit
jaar te J ugelheim, nabij Maintz gehouden, te recht wegens hoogverraad, als hebbende in 't geheim onderhandelingen met de Hunnen voortgezet om tegen Kar! te velde
te trekken, en werd tot de straffe des doods veroordeeld.
Deze straffe werd echter door den Koning veranderd in
levenslange verbanning in een klooster, en het hertogdom
aan de Frankische kroon gehecht.
Dan, het gebeurde leerde de Hunnen en Awaren,
welke Tasillo tegen de Franken had in 't harnas gejaagd,
niet: zij deden eenen inval in Italië en in Beieren, doch
werden geslagen en over de grenzen huns lands terug·
gedreven.
VIERDE HOOFDSTUK. - VOORTDURENDE ZEGETOCHTEN.
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Alvorens het verhaal van Karl's wapenfeiten voort te
zetten, zal 't niet ongeraden zijn eenen blik te werpen
op de wijde uitgestrektheid zijner Staten en te zien hoezeer hij reeds in 788 het grondgebied had uitgebreid dat
hem door Pepijn was nagelaten.

- 51Na eene twintigjarige regeering, heerschte de held
over bijna al de natiën die 't zij de Germaansche, 'tzij de
Latijnsche. taal spraken, daaronder begrepen de nog
vormelooze spreekwijzen die uit de laatste begonnen te
spruiten. Zijn Rijk was in in 't Zuiden begrensd door
den Atlantischen Oceaan, en reikte in 't Noorden tot
aan de monding der Elbe; vervolgens den Zuidelijken
oever dezes strooms volgende tot aan deszelfs bronnen,
liep het tot aan den Donau, ell van de Donau-oevers tot
aan de Adriatische zee. De Adriatische en Middellandsche zeeën begrensden het overige des Rijks, tot aan de
monding van den Eber-stroom. Karl's bezittingen bevatteden dus het gansche huidige Frankrijk, Zwitserland,
Duitschland, - uitgezonderd dat gedeelte van Pruisen
welk rechts van de Elbe ligt,-Holland, België en, in het
Spaansc~e schiereiland, Biskaaie, Navarre en een deel
van Arragon en Catalonië.
Op den rechteroever van de Elbe, nabij de monding
diens strooms, bevonden zich nog wel Germanen die het
juk der Franken niet droegen, en beurtelings door den
naam Denen, Noormannen en Zee-Saksers aangeduid
werden. Onder dien naam waren insgelijks begrepen al
de Germaansche volken van de oevers der Baltische zee
en van Scandinavië. Deze laatsten lagen te ver af om
deel te nemen aan de oorlogen op het vasteland; doch
ditzelfde jaar, misschien ten gevolge van Witikind's aanhitsingen, begonnen zij hunne strooptochten ter zee. Zij
lieten vooreerst Karl's Staten onverlet, doch landden
met drie schepen op Engeland's kust. Aldus begonnen
die noodlottige strooptochten welke twee eeuwen lang
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jaar 800 deden zij ook de Frankische kusten aan.
Het overige van den rechteroever der Elbe, van Holstein tot Boheme, was bewoond door Slavonische volken, die, alhoewel hunne onafhankelijkheid behoudende,
Karl's bondgenootschap gezocht hadden. De Oostelijke
grenzen, van de bronnen der Elbe tot aan de Adriatische zee, waren niet zoowel afgeteekend; de H unnen, de Awaren, alsmede andere Sarmatische of
Slavonische volken vermengden zich om zoo te zeggen
met de Franken; ook stond die grens meer dan al de
andere aan invallen bloot, en weldra zullen wij Karl
pogingen in 't werk zien stellen om dezelve te versterken.
Ook in Italië werd zijne overheersching nog niet algemeen erkend; de Grieken naamlijk deden nog rechten
gelden op Venetië, op Napels en op verschillende steden
van Calabrië. De betrekkingen tusschen Karl en het Hof
van Constantinopel waren ook niet langer vriendschappeJijk. Het voorgenomen huwelijk tusschen den zoon
van Irene en de dochter van Karl was afgesprongen,
zonder dat men eigenlijk weet wie van beiden, de Koning
of de Keizerin, de verbintenis desaangaande verbroken
had. Hoe het zij, Irene zocht voortaan zooveel mogelijk
Kar! afbreuk te doen, en zijne bezittingen in Italië te
verontrusten. Een nuttigen handlanger meende zij gevonden te hebben in Adelgijs, dien zoon van den laatsten
Koning der Lombardijers, die, na de rampen zijns
vaderlands, eene schuilplaats te Constantinopel gezocht
had. Deze, aan 't hoofd des legers dat de Keizerin te
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en Gaëta, van waar hij poogde de Lombardiërs op te
ruien, wat hem echter niet gelukte. Het leger van Adelgijs, aan zijne eigene krachten overgelaten, werd ver.slagen en de aanvoerder zelf sneuvelde. Vaster dan ooit
bleef de kroon van Lombardije Karl's hoofd drukken.
Onder andere Slavische volken die den rechteroever
der Elbe bewoonden waren er twee, - de Abodriters
en Weltsi, - die elkander een deel van het grondgebied
gelegen tusschen Elbe en Oder betwistten. Eerstgenoemden, die de zwakste waren, hadden zich onder de
bescherming der Franken gesteld; door hunne vijanden
te fel bestookt, riepen zij Karl's hulp in. Aanstonds
viel deze in het land der Welsti. onderjukte dezen en
strekte aldus de grenzen van zijn Rijk uit van de boorden
der Elbe tot aan die der Oder.
11.

OORLOG MET DE HUNNEN.

Dien winter bracht Kart te Worms door, en het volgende jaar 790 verliep zonder dat de vrede in het Rijk
gestoord werd. De koning maakte daarvan gebruik om
het geschil wegens grensscheiding dat tusschen de H unnen en Beierschen was opgerezen, pogen te regelen.
Doch de onderhandelingen gingen niet van de hand, en
liepen uit op eene oorlogsverklaring tegen de Hunnen,
die verwoesting in Beieren zaaiden.
De legervergadering 791 werd te Regensburg beroepen. Karl. bevroedende hoe belangrijk deze nieuwe oorlog was welken hij ging ondernemen, verwaarloosde
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zoon Lodewijk de Jonge, koning van Aquitanië, hem
aan 't hoofd zijner Gasconjers vervoegd: die gelegenheid
nam Karl te baat om dien, alsdan slechts veertienjarigen
Vorst, in de rei zijner spitsbroeders op te nemen; zelf
gordde hij hem, in 'taanzien der dapperen,dendegenaan
welken de jonge man naar hun voorbeeld moest zoeken
roemrijk te maken.
Het leger werd in vier afdeelingen gesplitst. Het eerste
onder bevel van graaf Theodorik, en het tweede onder
dat van den kamerheer Meginfried, moesten den linkeroever van den Donau volgen. De koning, aan 't hoofd
der derde afdeeling, volgde den rechteroever, en het
vierde, uit Beierschen samengesteld, moest in een aantal booten den loop der rivier zelve afzakken, en begeleidde den levens- en oorlogsvoorraad van het leger.
Aldus bereikte men de monding der Ems, stroom die de
grens daarstelde tusschen Beieren en het land der Hunnen. Reeds was September aangevangen: alvorens de
vijandelijkheden aan te gaan, wilde Karl zijnen soldaten
een godsdienstig vertrouwen in het gelukken hunner
onderneming inboezemen. Drie dagen verbleef hij te
dier plaatse om door plechtige gebeden de bescherming
in te roepen van den God Die de zege schenkt. Hij
schreef aan koningin Fastrade die te Regensburg was
gebleven, om dezelfde gebeden over gansch de uitgestrektheid van zijne Staten te doen plaats hebben. Vervolgens toog hij over de grenzen van Hunnenland.
Dezen stelden ge ene legers in 'tveld,maar enkel bezettingen gelast met de vestingen te verdedigen waar het
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negen hagen, uitmakende evenmiddelpuntige kringen;
deze hagen, 'wier kern gevormd was uit eiken, beuken
en dennenboomen, vermengd met zeer zware steenen en
kleiaarde, maakten een soort wal uit, twintig voet hoog
en even zoo breed; de oppervlakte was overdekt met
onbesnoeide braambosschen~ Kleine enge deuren verdedigd door zorgvuldig aangebrachte, hechte bolwerken,
vond men er van afstand tot afstand. Binnen de ruimte
begrepen tusschen twee hagen, waren de woningen derwijze verspreid, dat men van het een tot het andere, den
klank der bazuinen hooren kon. Ook vlekken en steden
werden er aangetroffen. Daar was 't dat de Hunnen
sedert eeuwen de 'vrucht hunner rooverijen en den op
de andere volken gemaakten buit opgehoopt hadden.
Met onversaagdheid trokken de Franken op die geduchte plaatsen af; opvolgend werden al die vestingen
ingenomen. Kar! toog zegevierend voort tot daar waar
de Raab met den Donau samenvloeit. Hier schonk hij
zijn leger eenige dagen rust, en bereidde zich vervolgens
om in Beieren terug te keeren, toen eene besmettelijke
ziekte die tusschen de paarden losbrak deed duizende
van die dieren sterven; nauwelijks een tiende gedeelte
werd behouden. Aldus trok hij naar Regensburg terug,
waar hij den winter overbracht.
De legerafdeeling aangevoerd door graaf Theoderik
en door den opperkamerheer, kreeg bevel om met de
door hen aangevoerde Saksers en Friezen af te marscheeren ; na Bóheme verwoest te hebben, keerden zij
in hun land weder.

lIl.

KETTERIJ GEDEMPT.

-
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DE NIEUWE ABSALON.

-

SAMENZWEImiNG

VAN KARL'S ZOON PEPIJN TEGEN ZIJNEN VADER.

Gedurende Karl's verblijf te Regensburg in 792, werd
Felix, bisschop van Urgel, in Spanje, - naamlijk dat
gedeelte van Spanje, welk onlangs bij de Frankische
kroon gevoegd was, - voor hem gedaagd als schuldig
aan ketterij. Felix erkende zijne doling en naar Rome
ter verantwoording geroepen, zag hij vrijwillig van zijn
ambt af. Doch lang na zijne bekeering bleven er in de
Mark van Spanje nog aanhangers van de valsche door
hem gepredikte leer.
Een andere gebeurtenis trof Karl's hart gevoelig, terwiJl hij nog te Regensburg verbleef, naamlijk de opstand
zijns oudsten zoons. Deze, genaamd Pepijn en bijgenaamd
« met den Bult»- dien men niet verwarre met"Pepijn,
koning van Italië, en welke voor zijn doopsel Karloman
geheeten was, - had geen deel verkregen in de gunsten
welke zijne broeders te beurt gevallen waren. Van waar
dit verschil met de andere kinderen van den Koning'
Dat weet men niet met zekerheid te bepalen. Wat er van
zij, de jonge Vorst kloeg daarover als over een onverdiend onrecht, en wist zijnen invloed op een aantal
edelen zoo te doen gelden, dat een komplot gesmeed
werd om hem koning te doen kronen in de plaats van
zijnen vader. Doch, als door eene beschikking der Voorzienigheid, werd het ijslijk schelmstuk, dat hij tegen
zijnen vader voorhad, door eenen priester bij toeval
afgeluisterd, en deze kon tijdig den koning ~erwitti-
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des doods verwezen. Doch Karl schonk hun genade, en
vergenoegde zich met hen te verbannen.
IV.

NIEUWE OPSTAND IN SAKSEN. -

TANIE. -

DE SARRACEÉNEN VALLEN IN

KERKVERGADERING TE FRANKFORT. -

GENOOTE STERFT. -

AqUI-

KARL'S TWEEDE ECHT-

ZIJN HUWELIJK MET LUTGARDIS.

\Dit jaar (793) wilde Karl den vroeger onderbroken
oorlog tegen de Hunnen voortzetteo. Hij had graaf
Theoderik bevel gegeven, even als de eerste maal, Beieren langs Saksen aan te doen. Op 1 Juli bevond zich
deze ter plaatse genaamd Rhinstri, heden Rustringen,
op den Neder-Weser, toen hij door de nogmaals opgestane Saksers werd overvallen, en met zijn leger in de
pan gehakt. Sedert acht jaren schenen de Saksers voor
goed onderworpen ; in de jongste oorlogen hadden zij
aan de zijde der Franken gestreden, - en daar stonden
zij nu allen te gelijk op, de op hun grondgebied opgerichte kerken vernielende, de priesters en bisschoppen
verjagende of ook wel soms moordende en den eeredienst hunner afgoden weêr aanklevend. Ditmaal was
het niet Witikind die den opstand aanstookte, want zijne
bekeering was rechtzinning geweest, en tijd en fortuin
besteedde hij om tempels op te richten of andere goede
werken· tot stand te brengen ter eere van God Dien hij
zoolang bestreden had. Doch zijne jonge, vurigere, laatdunkendere landgenooten hadden zich door de beloften
der Hunnen en Awaren laten omkoopen, en vooral door
die gedachten van vrijheid en onafhankelijkheid, welke
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Terzelfdertijd dat hij de in Saksen voorgevallen ramp
vernam en den opstand van een land dat hem zooveel
arbeid en bloed gekost had om te onderjukken, - werd
Karl verwittigd dat Aquitanië was overvallen geworden
door de Sarraceenen die de voorgeborchten van Narbonne hadden in brand gestoken en een groote overwinning behaald op Willem, graaf van Toulouse. Hij oordeelde het echter niet geraden, thans zelf ter hulp te
snellen van de Zuidergewesten zijns Rijks ; eerst wilde
hij de Saksers tuchtigen waar hij zoover niet van verwijderd was, en wier muiterij hem dieper hoonde, wegens
het vernietigen van twintig jaren pogens. Doch alvorens
tegen de Saksers te velde te trekken, oordeelde hij het
doelmatig de Kerkelijke zaken te regelen, ten einde de
rust binnenslands te handhaven of te herstellen. Om dit
oogwit te bereiken beriep hij te Frankfort aan de Mein.
tegen den zomer van 794, een Concilie van de seheele
Westersche Kerk. Dit Concilie werd voorgezeten door
twee afgevaardigden des Pauses, en drie honderd bisschoppen, zoo uit Frankrijk en Duitschland als uit Italië
en Spanje, namen er deel aan. Karl ontving de decreeten dier Vergadering, bevestigde dezelve, en beval de
afkondiging er van.
Opnieuw werd veroordeeld de leer van Felix van
Urgel en van Elipaud, metropolitaan van Toledo, die
onder velerlei opzicht de ketterij van N estorius hadden·
hernieuwd, welke door de Kerk reeds lang, namelijk op
het derde algemeen Concilie te Ephese in 431, en door

59
het vijfde algemeen Concilie ---te Constantinopel in 553
. waren gebanvloekt.
Ook werd een besluit genomen op het vraagstuk van
den eeredienst der Heiligenbeelden, die sinds den aanvang der achtste eeuw de gansche Westerkerk had ontrust, en het vuur der vervolging doen ontbranden.
Nog werden in die Vergadering menige verordeningen
vastgesteld aangaande kerkelijke tucht en jurisdictie; er
. werd bevolen de boomen en bosschen den Afgoden toegewijd uit te roeien, en verklaard dat God in alle talen
mocht aanroepen en vereerd worden.
Tassilo, die gewezen hertog van Beieren, die sinds hij
zijne Staten verloren had in een klooster leefde, bood
zich op het Concilie van Frankfort aan, vragende vergeving voor al zijn muiten tegen Pepijn en Karl, en
verklarende afstand te doen, zoowel in zijnen als in
zijner kinderen naam, van alle rechten op den troon van
Beieren. Alles werd vergeven en vergeten verklaard en
een acte daarvan opgemaakt, waarna Tassilo naar zijn
klooster terugkeerde, om er zijne overige levensdagen
door te brengen.
Terwijl het Concilie nog vergaderd was, stierf koningin Fastrade, die door haar hoogmoedigen en wreeden
aard, Kar! veel vijanden had berokkend. Zij werd begraven in het St-Albanusklooster, te Mainz. Het jaar
daaropvolgende, huwde de koning Lutgardis, dochter
van een p'uitschen Edelling.

V.
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DRIEJARIGE VELDTOCHT IN SAKSEN.

Toen de Kerkvergadering opgeheven was, stelde Karl
:h eindelijk in aantocht om de Saksers te gaan straffen.
m verder niet meer op die bloedige oorlogen te moeten
~ugkomen, die zich nog eenige jaren vernieuwden,
llen wij hier daarvan een beknopt overzicht ophangen,
:vattende de hoofdtrekken en den uitslag.
Drie jaren lang was Saksen het tooneel van moord en
'and en van verschrikkelijke verwoestingen. De vertterde Franken drongen in de verwijderdste deelen des
llds door en zetteden alles te vuur en te zwaard. De
:ning, willende een einde stellen aan een steeds herrijnden strijd, bracht den winter tusschen de Elbe en de
reser door. Hij deed een versterkte burcht bouwen die
i Herstal doopte, naar het slot zijns voorgangers
!pijn. Hij noodzaakte de Saksers opnieuw de verjaagde
uistene priesters te ontvangen, en om den opstand den
'P in te drukken, dwong hij een deel der weerbare be,lking Saksen te verlaten en bracht die over naar verhillende streken zijner uitgestrekte Staten; vervolgens,
1 einde de blijvenden deelachtig te laten zijn aan het
~inige dat daar nog overbleef van beschaafdheid, welkt
i poogde weêr te doen opflikkeren, schonk hij de den
rbannenen ontnomene gronden aan Franken of ltalnen die onderrichting bezaten en op wier trouw hij
:h verlaten mocht.
Die maatregelen wierpen de vruchten af welke Karl
van verhooPt had. Na zooveel vernieling en moorde-
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rijen, na al de onheilen verbonden aan een zoo hardnekkig betwiste verovering, ging Noordelijk Germanië
langzamerhand over van de barbaarschheid naar de beschaving; nieuwe steden verrezen te midden der wouden ; wetten werden erkend door hen, die zoolang als
eene eer hadden aanzien er geene te verdragen ; een
zekere mate van letterkundige opvoeding was het gevolg
van het prediken des Christendoms, en kunsten en genot
van huiselijk leven drongen tot de boorden der Elbe
door, met de menigvuldige reizen en't herhaald en langdurig verblijf van de rijke en machtige personages wien
Karl den weg had geopend. Spoedig werden de leemten
aangevuld, welke, door de oorlogsverwoesting en door
het verplaatsen van een derde der inwoners, in de bevolking gekomen waren, en reeds met het volgende geslacht
was het zoolang en zoo zwaar geteisterde Saksen veel
dichter bevolkt en veel beter tot tegenweer bestemd dan
Frankenland. De uitvoering der laatstaangeduide maatregelen bracht den genadeslag toe aan het oude Saksische Verbond. Ofschoon gemeenlijk de oorlog tegen de
Saksers geacht wordt ten jare 804 geëindigd te zijn, zal
het, wanneer wij aan dit tijdstip zullen gekomen zijn,
blijken dat de tochten, destijds aan gene zijde der Elbe
ondernomen, volstrekt niet geleken aan de oorlogen die
gedurende dertig jaren aan deze zijde van dien stroom
hadden gewoeà en sinds 798 geheel hadden opgehouden.

VI.
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REUSACHTIGE, DOCH ONVERWEZENTLIJKTE PLANNEN VAN KARL

't Was tijdens die oorlogen in Germanië dat Kar! een
stoutmoedig plan opvatte, waarvan het denkbeeld alléén
reeds de uitgestrektheid van zijn genie zou doen kennen
en dat, ware het verwezenlijkt geworden; handel en beschaving oneindig nuttig ware geweest. Zijn wensch
was 't, de Zwarte zee met den Oceaan te verbinden
door den Rijn en den Donau. Dit plan overtrof alles wat
tot dusverre nog in Europa was uitgevoerd of gedroomd
geworden, zelfs door de Romeinen. Hij zelf stelde het
op, en de uitvoering vast. Het kanaal dat hij gebood te
doen graven, moest van de rivier de Reinitz tot .de AImone (thans de Alt-Muhl) 100pen.De bronnen dezer beide rivieren zijn slechts twee mijlen ongeveer van elkander
verwijderd, en enkel gescheiden door een bergketen die
het scheidingspunt daarstelt tusschen den Donau en de
Rijnvallei. De Reinitz is een rivier die in den Mein vloeit,
en de Almone loopt rechtstreeks in den Donau. « Het
kanaal» zegt Eginhard's chroniek « werd gegraven over
twee duizend passen lengte, en drie honderd voet breedte, doch te vergeefs; want de voortdurende regen en de
moerassige grond, uit zijnen aard reeds met water doortrokken, verhind~rden dat dit werk voltooid werd.
Immers, zooveel aarde de werkliê des daags hadden uitgehaald, zooveel viel er des nachts op dezelfde plaats
terug. »
Karl gebruikte aan die overgroote taak zijne alsdan
werkelooze troepen en zou, ondanks de moeilijkheden
van de onderneming, er ongetwijfeld niet van afgezien
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inval' der Sarraceenen in Aquitanië, hem niet verplicht
zijn leger op verschillende punten te gelijk te richten en
dientengevolge gedwon~en dit werk t~ ,Haken, <.i~! !!()oit
hernomen werd.

VIJFDE HOOFDSTUK. -

KARL, KAMPVECHTER
DER BESCHAVING EN BESCHERMER VAN DE KERK.
1. TOESTAND VAN AQUITANIE.

Wij zullen thans Karl's bemoeiingen in het Noorden
eenigen tijd laten rusten, om eenen oogslag te werpen
op het Zuiden, waar zich insgelijks de waak- en werk·
zaamheid des konings deed gelden, al kon hij ook niet in
eigen persoon in dit gedeelte zijns Rijks de zaken gadeslaan, maar er vertegenwoordigd was door knappe
plaatsvervangers, zijnen zoon en zijne faam, - all één
bekwaam om zijnen vijanden ontzag in te boezemen.
Toen in 781, Karl aan zijnen zoon Lodewijk, later
gekend onder den naam Lodewijk den Goedertieren, de
waardigheid van koning van Aquitanië had opgedragen, wilde hij dat dit kind, slechts drie jaren oud, bedoeld gewest zou bewonen opdat het, van in de wiege
als het ware, de taal en gewoonten der volken waarover
het eenmaal heerschen zou, zoude aanleeren, en dezen
van hunnen kant er zich aan gewennen zouden hunnen
jeugdigen vorst als een telg huns lands aan te zien. Hij
had eenen raad van graven en hertogen samengesteld
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zijn. Het koninkrijk Aquitanië was samengesteld uit
vijftien graafschappen, van welke zeven in 778 nieuwe
opperhoofden hadden gekregen, meestal Franken, terwijl de andere hunne oude graven behouden hadden.
Eens vooral: waar in dit werk van graven, hertogen,
enz, spraak is, moet daardoor niet begrepen worden de
bloot adellijke titel zooals hij op onze dagen verstaan
wordt, maar, naar feodale beteekenis, met de daaraan
vastzijnde macht, dit is: het beheer over een zeker grondgebied. Zoo immers waren de Graven van Vlaanderen,
de hertogen van Brabant enz. wezenlijke souvereinen.
Buitendien waren drie andere groote gewesten aan het
bestuur van den jongen Lodewijk onderworpen, ofschoon eigenlijk geen deel uitmakende van het koninkrijk Aquitanië, nl. het door zijnen vader bemachtigde
Septimanië, ten Oosten; N ovempopulanië, of Gasconje,
ten Zuiden, en de Marken, ten Zuiden. - Met die laatste
uitdrukking werden de veroveringen bedoeld welke
door Karl aan gene zijde der Pyreneën gemaakt waren,
en welke verdeeld waren in Gothische Mark,-bestaande uit bijna geheel Catalonië, - en Gasconje-Mark, die zich uitbreidde tot aan de Eber, in Arragon en N avarre.
Aquitanië was onderworpen en vreedzaam onder
Karl's krachtig bestuur. Ter uitzondering van de G&Sconje-Mark had er nooit muiterij plaats in die streek, ondanks de oude vijandschap die nog tusschen de volken
van Zuid-Gallië en de Franken bestond.
Van tijd tot tijd riep Kar! zijnen zoon tot zich, « vree-
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zende» zegt een oud schrijver, ({'tzij dat het volk van Aquitanië moedwillig zou worden, als het wist dat hij zoover
af was, - 't ~ij dat zijn nog zoo jeugdige zoon een of
andere slechte gewoonte zou opvatten, welke, eenmaal
bij het kind ingeworteld, er moeilijk weêr uit te krijgen
is. » Hij wilde dat de jonge Vorst vergezeld ginge van
een talrijk hof, soms van een leger, en altijd van een
gro;)t getal jongelieden van zijnen ouderdom, even als hij
in de landkleedij gedoscht.
Tijdens een dezer reizen van den koning van Aquitanië bij zijnen vader, wien hij een groot gedeelte zijns
legers had toegevoerd om in Saksen en Pannonië dienst

te doen, was het dat de Sarraceenen, zijn afwezen te baat
nemende, eenen inval in het Zuiden van Gallië deden.
Abderam, Khalifyan Cordoba, die het niet gewaagd
had Karl te wederstaan, toen deze zegevierend tot den
Eber doortoog, was gestorven, zijn Rijk latende aan
zijn derden zoon Hescham. Deze had nog al lang en
hard te strijden tegen zijne andere broeders Soliman en
Abdallah eer hij in 't bezit van zijns vaders troon kwam.
Om nu verdere tweespalt in zijne Staten te voorkomen,
en naar een nuttig doel dien woelzieken geest die de
Moren kenmerkte te richten, liet hij door gans·ch Muzelmansch Spanje Al Gihad-d.i. den heilz8en oorlog tegen
de vijanden van den Koran - afkondigen. (De Koran is
het Wetboek en het zinnebeeld van den Mohamedaanschen of Muzelmanschen godsdienst). Dit middel achtte
hij het geschikste om alle geesten te bevredigen. Ongerekend het godsdienstig gevoel dat de Muzelmannen zou
opwekken, ·herinnerde hij hun dat zij zich behoorden te
.
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Karl en diens zoon Lodewijk, met het leger van Aquitanië, thans oorloogden in het Noorden van Germanië.
Hescham's leger was spoedig honderd duizend krijgers sterk. Dit leger werd verdeeld in twee korpsen; het
eene, bestemd om de Christenen in Asturië en in het
N oorden van Spanje, die een dreigend uitzicht begonnen
aan te nemen, aan te vallen, behaalde slechts geringe
voordeelen; het andere toog den Eber over, stroopte in 't
voorbijgaan de Marken, schreed de Pyreneën over en
viel in Septimanië, zonder tegenstand te ontmoeten.
Langsheen het zeestrand vorderend, poogden zij N arbonne te bemachtigen, doch moesten dit beleg opbreken,
en trokken door pleinen en valleien op Carcassonne af.
\Viilem de Godvruchtige, ook wel Willem met den
Korten Neus geheeten, hertog van Toulouse, had een
beroep gedaan op de graven van Septimanië en Zuidelijk
Aquitanië. Spoedig stond hij aan 't hoofd van een leger
met hetwelk hij de Sarraceenen te gemoet trok.
Beide legers kwamen in botsing te Villedaigne, tusschen Carcassome en Narbonne. Na een hardnekkigen
strijd, waar het Christenbloed met stroomen vlood, werd
Willem geslagen.
Toch hadden ook de Sarraceenen veel volk verloren:
de aanvoerder, Abdelmelec, durfde, ondanks zijn zegepralen, niet verder en keerde naar Spanje weder, een
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had gemaakt. Volgens de Arabische historieschrijvers,
beliep die buit 225,000 gouden mitscals (3,500,000 fr.)
- een voor het tijdvak overgroote som. - Het vijf~e
gedeelte daarvan dat den Khalif was voorbehouden,
werd gebruikt om de groote en beroemde Moskee, Mohamedaanschen tempel, - van Cordoba, door Abderam begonnen, te voltooien.
Il.

KARL'S LEGERS ZEGEVIEREN IN SPANJE EN DUITSCHLAND. -

DE

HUNNEN UITGEROEID.

Zooals gezegd is, had Kar! niet aanstonds die invallen
der Sarraceenen kunnen straffen; doch weldra deed
zich eene gelegenheid voor welke hij dadelijk te baat
nam. Khalif Hescham stierf op 27 April 796, latende
den troon aan zijn eenigen zoon El Hakem. Abdallah en
Soliman, hebbende in Afrika het afsterven huns broeders vernomen, hadden de hoop gekoesterd den troon te
heroveren welke hun door hem ontnomen was geworden. Soliman wierf troepen aan in Afrika, en Abdallah
zocht Kar! te Aken op om de hulp van den machtigen
koning der Franken af te smeeken. Karl stond dit verzoek toe, verzochtAbdallah hem in Saksen te vergezellen
en liet hem in het voorjaar 797 naar Spanjl! terugkeeren
met een leger bestaande uit Aquitaansche soldaten, onder bevel van den dapperen hertog WilIem, dat de tussc hen Eber en Pyreneën gelegen gewesten onderwierp.
Tegelijkertijd maakte Alfons II, koning van Asturië
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gebruik om hun onderscheidene plaatsen te ontnemen,
doch al was hij een onafhankelijk Vorst, voelde hij toch
zoo wel de noodzakelijkheid Karl tot beschermer te hebben dat hij dezen verslag liet doen over al de behaalde
voordeelen, als ware hij eenvoudig een der veldheeren
van der Franken koning geweest. Ditzelfde jaar, brachten zijne gezanten te Aken eene merkwaardig schoone
tent aan, een der prachtigste trofeeën van den op de Moren veroverden buit.
Overal volgde de zege Karl's vaandels. Terwijl het
leger van Aquitanië in Spanje verwon, werden de Hunnen of Awaren met voordeel aangetast, terwijl zij door
burgertwisten verzwakt waren. Italië's koning, en Hendrik, hertog van Frioul, voerden 't bevel over 't Frankische leger. In 796 namen zij de stad Weenen in, die
de hoofdstad was van den vijand. Der Hunnen verschansingen, hunne ringen, - of soort versterkte legerplaatsen waar wij hooger over waagden, - werden ingenomen en verwoest. Pepijn veroverde al de landen gelegen
tusschen de Raab, den Donau en de Drave. In dien oorlog, en in den laatste die in 799 plaats had, werd een
groot deel van der Hunnen natie uitgeroeid, hunne macht
gefnuikt, hun invloed verbroken, en voortaan telden- zij
niet meer als afzonderliJk volk. De overgroote schatten
die zij gedurende eeuwen hadden verzameld en opgehoopt, werden buitgemaakt. « Dit volk, dat zoolang andere volken had uitgeplunderd » zegt Eginhard « werd
alzoo beroofd van al dit onrechtvaardig bekomen goed.»
Koning Pepijn, bij zijnen vader te Aken gekomen zijnde,
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Christendom had omhelsd, met al degenen die hem gevolgd waren. De verdediging der verstafgelegen landen
werd toevertrouwd aan graven of beheerders van Marken,-grenzen,-welken men Marckgrafs,-Markgraven, -noemde, en die de oorsprong waren van de Oostenrijksche markgraven. (In Frankrijk heetten de beheerders van marken c marchiones, » waaruit «( markies» is
gesproten.)
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KARL STICHT DE STAD AKEN. -

PRACHTIGE TEMPEL AAN

TOEGEWIJD, EN KONINKLIJK PALEIS. NUS. -

DEZE WORDT OPGEVOLGD DOOR

AFSTERVEN VAN

Z. H.

LEO

O. L. V.

PAUS HADRIA'

lIl.

Sedert eenige jaren scheen Kar! meer in 't bijzonder
het verblijf te Aken boven elk ander te verkiezen. Die
plaats werd Aquis granum geheeten en was befaamd
om hare bronnen. In 796 was 't, zoo het schijnt, dat Kar!
er toe besloot daar zijn ·gewoon verblijf te vestigen en
de hoofdstad zijns Rijks te maken. Tot dàt tijdstip klimt
dus de stichting van Aken op. Hij deed er eene kerk
bouwen der H. Maagd toegewijd, welke alles in pracht
overtrof wat tot dusverre was gezien geworden. Daarnevens, deed Kar! zijn paleis oprichten, waarvoor hij
zelf al de plannen leverde, zoowel als voor de kerk. Tot
het optrekken dier gebouwen werden van heinde en
verre de handigste werklieden ontboden. De mozaïeken
en zuilen, die het oude paleis van Ravenna hadden
versierd, werden naar Aken overgevoerd, om ter opluistering van de kerk te dienen: al de poorten derzelve,
alsmede al het traliewerk, waren van brons, de vaten en
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den top versierden ondersteunden een kleineren Dom
welke, volgens de tijdgenooten met gouden platen was
belegd.
Het paleis herinnerde aan de beruchte paleizen der
Romeinsche keizers. De talrijke troepen van Karl's
wacht vonden eene schuilplaats onder de breede zuilengangen die hetzelve omringden. Al de aan het Hof
gevestigde burgerlijke, geestelijke of militaire officiers,
waren er op hun gemak gehuisvest. De kanselarijen en
verschillende keizerlijke besturen besloegen er afzondere
gebouwen, en, ten slotte, waren er zalen breed genoeg
opdat de onderscheidene afdeelingen der Nationale
Vergaderingen er hunne zittingen konden houden.
Te Aken verblijvende, in den aanvang van 't jaar
792, vernam Kar! het afsterven van Paus Hadrianus I,
dat geschied was op 25 December van 't vorig jaar. De
koning beweende in hem een trouwen vriend, die hem
in alle omstandigheden bewijzen van de grootste zelfsopoffering had gegeven. Hij zelf stelde voor hem een grafschrift in Latijnsche verzen op.
Reeds den 26 December hadden de geestelijkheid, de
edelen en het volk van Rome, als opvolger van Hadriaan
verkozen Leo 111. De nieuwe hoogepriester deed aanstonds konde van zijne benoeming aan den Vorst, zond
hem legaten om hem de sleutels van het graf des heiligen Pieters, den standaard van de stad Rome en rijke
geschenken aan te bieden, met verzoek afgevaardigden
te zenden om den Romeinsche Volke den eed van getrouwheid af te nemen. Die zending droeg Karl op aan
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met prachtige geschenken over te brengen.
IV. VOORTZETTING V.~N DEN OORLOG TEGEN

DE SARRACEENEN. -

MAAT-
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STERFT.

-

OPSTAND TE ROME TEGEN

PAUS

LEO lIl.

Wij hebben hooger gezien hoe El Hakem met zijne
twee ooms, Soliman en Abdallah, ondersteund door de
troepen van den koning van Aquitanië, overhoop lag.
De Arabische hestuurders van de bijzonderste versterkte plaatsen, zooals Pampeluna, Huesca, Lerida en
Barcelona, onderwierpen zich aan den koning van
Aquitanië, doch gaven hunne steden niet aan' de Frankische troepen over. De oorlog in Spanje duurde verscheidene jaren, met afgewisselde uitslagen. Kalif EIHakem behaalde eene groote overwinning op zijne
ooms; Soliman bleef in den slag, Abdallah gaf het op
en vestigde zich te Valencia. In 799 erkenden de bewoners van Majorka en Minorka het gezag van den Franken koning, die hun troepen zond te hunner bescherming. De koning van Aquitanië op zijne beurt viel in
Catalonië, bemeesterde Lerida, welker wallen hij sloopte, en liet, toen hij daarop naar zijn Rijk terugkeerde,
zijn leger rond Barcelona, waar hertog Willem het
beleg van moest voortzetten.
Ditzelfde jaar 799, vestigde een plotseling te Rome
uitgeborsten opstand, Karl's aandacht weêr op het Zuiden, en deed hem besluiten de reis naar Rome te
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in 't begin van 800, heel de zeekust van Gallië bezoeken,
welke van toen af reeds door de Deensche zeeschuimers
of Noormannen onveilig gemaakt werd. Hij herstelde
de oude zeestaties zoo als ze ten tijde der Romeinen
bestonden, deed schepen bouwen, welke hij plaatste
langsheen de stroomen die in den Noordelijken Oceaan
vloeien en -richtte versterkingen op bij de monding dierzelfde stroomen, om den vijand den intocht te beletten.
Koningin Lutgardis had hem op een deel dier reizen
vergezeld. Terugkeerende van een bezoek op de kusten
van Neustrië en Bretanje, stierf deze koningin te Tours
op 4 Juni en werd met luister in de St-Maartenskerk aldaar begraven. Karl richtte op Lutgardis' graf eenen
toren op welke nog bestaat en toren van Karl den
Groote geheeten wordt. Deze en een andere, Uurwerktoren genaamd, zijn de eenige overblijfselen van de
aloude en prachtige Domkerk van den H. Maarten.
Vervolgens begaf Kar! zich naar Aken, 'waar hij een
algemeene vergadering der Natie voorzat. Daar, kondigde hij zijn inzicht aan om zelf t~ Rome den toestand
te gaan onderzoeken aldaar teweeggebracht door den
opstand die ten vorige jare tegen Paus Leo III was
uitgebarsten en recht te verleenen aan wie recht toekwam.
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ZESDE HOOFDSTUK. -

KARL, KEIZER VAN HET
WESTEN.

I.

DE PAUS ZOEKT HULP BIJ KARL. -

HIJ KEERT, aNDER BESCHERMING

VAN DIEN VORST, TE ROME WEDER.

Weinige van de gebeurtenissen die de langdurige
regeering van Karl den Groote gekenmerkt hebben,
oefenden grooteren invloed uit dan de opstand in Rome
tegen Paus Leo lIl, die Karl's tusschenkomst uitlokte,
welke op hare beurt gevolgen had die het openbaar
recht in Europa. eene grondige verandering deden ondergaan.
Een neef en een vertrouweling van den vorigen Paus
Hadriaan I, nijdig omdat zij hunnen invloed en macht
aan het Hof zijns opvolgers verloren hadden, smeedden
een en aanslag tegen dezes leven. Op St-Marcusdag 799,
woonde de Paus de Processie bij, aan het hoofd zijner
geestelijkheid' alzoo hij de kerk van den H. Steven
voorbijkwam, viel een bende gewapende lieden uit de
naburige huizen, onder het slaken van groot geschreeuw,
op den stoet in. Verschrikt, ging het volk op de vlucht,
en de moordenaars sprongen op den Opperherder toe,
sloegen Hem ter gronde en brachten Hem eenige dolksteken toe, welke gelukkig geen erge wonden maakten:
zij lieten Hem voor dood liggen. Met bloed overdekt
werd de H. Vader in het St-Erasmusklooster gedragen,
waar soldaten werden geplaatst om de wacht te houden.
Den daaropvolgenden nacht vonden Aalbrecht, zijn kamerling, en d.e abt van St-Erasmus middel om Hem,
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naar de basiliek van St-Pieters, die alsdan buiten stadsmuren lag. Tevens werd de hertog van Spoleta verwittigd : deze kwam toegeloopen met een genoegzame
krijgsmacht om de samengezworenen in bedwang te
houden en ~oerde den Paus meê op zijn gebied. Van
Spoleta begaf zich Leo bij Karl, die zich alsdan te Pa·
derborn bevond.
De koning ontving hem met een mengeling van eerbied en hartelijkheid, welke nog treffender was door het
gevaar dat de H. Vader geloopen had. De koning scheen
het zich tot taak te stellen, door de eer welke hij den
Kerkvoogd bewees, te midden van het nog barbaarsche
Germanië, Hem de onwaardige behandeling te doen
vergeten welke hem in de hoofdstad van de Christen
wereld was te beurt gevallen. Hij had hem zijnen zoon
Pepijn, koning van Italië, met een deel zijns legers te gemoet gezonden, terwijl hij zelf op zijnen troon zat te
wachten, terwijl hij als rechter zetelde.
Zoodra Karl Leo ontwaarde, daalde hij van zijnen
troon af, knielde voor den Hoogepriester en vervolgens,
na een broederlijke omhelzing, nam hem bij de hand en
geleidde hem zoo door het volk dat driemaal den knie
boog om den zegen te ontvangen. Niet genoeg kon de
Paus de verscheidenheid van talen, wapens en kleedij
bewonderen dier volken, van welke Karl omringd was,
en welke hij voor 't meerendeel tot het Christendom bekeerd had.
Men weet niet hoelang Z. H. bij den koning bleef of
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't kunnen opmaken uit de latere gebeurtenissen.
De Romeinsche samenzweerders, niet kUl1l1ende hunnen aanslag verbergen, wierpen zich als beschuldigers
op, en zonden den koning der Franken een gedenkschrift toe vol afschuwelijke aantijgingen.
Kar! gaf last aan vier bisschoppen en aan verschillende graven den Paus naar Rome terug te brengen, op zijne
veiligheid te waken, en hem den Apostolischen Stoel
weder te doen beklimmen, alsmede een nauwkeurig
on,derzoek in te stellen naar de tegen hem ingebrachte
aantijgingen en naar de door hem geleden geweldenarijen.
Leo werd met veel eerbewijzing te Rome ontvangen.
De Senaat, de geestelijkheid, het Romeinsche volk en al
de godsdienstige Ordes gingen hem te gemoet en vergezelden hem vervolgens, onder het zingen van lofzangen,
tot de basiliek van het Vatikaan, Tevens werden de aanleiders van den opstand door Karl's zendelingen gevangen genomen om bij 't aanstaande bezoek van der Franken koning gevonnisd te worden.
II.

KA RL BEGEEFT Z!CH ZELF NAAR
VANGEN, ~

HIJ

WORDT DOOR DEN

ROME,

H.

EN WORDT LUISTERLIJK ONT-

VADER TOT KEIZER GEKROOND.

In den herfst van 't jaar 800 toog Kar!, aan 't hoofd
van een talrijk leger, in Italië. Zijnen zoon Pepijn met
een afdeeling zond hij naar de grenzen van Benevent,
terwijl hij met het overige zich naar Rome begaf.. De
Paus kwam hem te gemoet tot N ovento (Lamentana).
De plechtige intocht te Rome had plaats op 24 Novem-
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die gezangen en vreugdekreten aanhief, kwamen den
koning tegen. De Paus, in prachtgewaad, omringd van
de .bisschoppen en geestelijkheid, wachtte hem op voor
de basiliek van het Vaticaan, alwaar hij onder de welluidende tonen der gewijde muziek werd binnengeleid.
De koning hield zich aanstonds bezig met alles te
onderzoeken wat betrekking had tot de zamenzweering
welke tegen den Paus was gesmeed geworden. Zeven
dagen later werd door hem in St-Pieterskerk een algemeene vergadering beroepen van gansch de geestelijkheid
en van de voornaamste I taliaansche en Frankische
Edelen, waarop de aantijgers werden opgeroepen om
openbaar en vrij hunne beschuldigingen voor te brengen.
Niemand verscheen. Alsdan verklaarde de Paus dat
daar niemand de beschuldiging ondersteunde. hij, ofschoon daar niet toe verplicht zijnde, zich bij eede wilde
zuiveren van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen;
werkelijk beklom hij 's anderdaags den preêkstoel in
St-Pieters, en daar de hand leggende op het Evangelieboek, na de Heilige Drieeënheid te hebben aangeroepen,
sprak hij, vóór gansch de vergadering, den volgendel"
eed uit:
«'t Is u bekend. Z. G. B., dat boozen tegen mij zijn opgestaan en de eerloosheid der zwaarste beschuldigingen
over mij en over mijn leven hebben geworpen. De allergenadigste en doorluchtige koning Karl is met zijne
Prelaten en Edelen naar deze stad gekomen ,om die aan·
9
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onplichtig ben - in uwe tegenwoordigheid, in die van
God en Zijne Engelen, die mijn geweten doorschouwen,
en van den H. Pieter, Prins der Apostelen, die mij ziet.
Ik verklaar dat ik de wanbedrijven niet begaan had
waar ik van beschuldigd ben, en niet gelast heb die
uit te voeren: dat zweer ik bij dien God, voor Wiens
rechtbank ik mij moet vertoonen, en Die het oog
op mij gekeerd heeft; ik doe zulks te meer zonder
door eene of andere wet daartoe gedwongen te zijn en
zonder daardoor mijne opvolgers op den Pauselijken
troon, of mijne broeders, de andere bisschoppen, aan
dergelijke gewoonten te willen onderwerpen, maar alleen
om u volkomen van alle onrechtvaardig vermoeden te
ontlasten. » - Vervolgens werd een plechtig Te Deum
door de bisschoppen en door de gansche vergadering
gezongen.
De samenzweerders werden tot de doodstraf veroordeeld, doch Leo sprak ten beste en bekwam genade voor
hen. Men vergenoegde er zich meê, hen te verbannen.
Kerstmis gekomen zijnde, zong de Paus de Misse in
de basiliek van het Vaticaan, in tegenwoordigheid van
Karl en van gansch het volk; de koning, als Patricius
gekleed, was nabij het Graf van St-Pieter geknield.
Eensklaps, te midden der plechtigheden van dit luistervolfeest, daalde de Paus de trappen van het Altaar af en
den Vorst naderende, plaatste hem een gouden kroon op
het hoofd, en begroette hem als keizer van het Westen,
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gekroond door Gods hand, groot en vreedzaam keizer
der Romeinen, leven en heil! » Die kreet werd aanstonds
herhaaldelijk herhaald door de geestelijkheid en door
gansch het v Jlk. Karl steeg op eenen troon die bereid
was, en legde zijne kleederen van Patricius af om den
keizerlijken mantel om te hangen. Alsdan bracht hem de
Paus de eerste hulde naar de wijze van Rome, zalfde
hem en zijnen zoon Pepijn. Daarop sprak Kar! den eed
uit, die zijne opvolgers bij de troon beklimming hernieuwden: {( Ik, keizer, beloof, in naam van Jezus-Christus~
voor God en den Apostel, St-Pieter, dat ik de Heilige
Roomsche Kerk tegenover eenieder en allen zal beschermen en verdedigen, voor zoo veel mij God zal kracht en
macht leenen. ))
111.

HOOGE BETEEKENIS VAN KARL'S VERHEFFING TOT HET KEIZERDOM.

Met die herboring, als het wareo- van het Roomsche
Rijk, werd een nieuwe stand van zaken ingehuldigd.
Reeds zien wij daar de eerste lijnen van den modernen
staatvan Europa. De geschiedenis der oude tijden is afgeloopen: een nieuw tijdperk ontstaat. De keizerskroon
aanvaardende, nam Kar! als het ware aan, de herinneringen van Rome en van het keizerrijk voort te zetten;
verklaarde hij zich de vertegenwoordiger der oude beschaving, der maatschappelijke orde, der rechtmatige
overheid, in plaats van langer de vertegenwoordiger te
blijven der barbaarsche overweldigers die al hunne
rechten grondden op hunnen degen.
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kroning van keizer Karl duurden een gedeelte van de
maand Januari 801, en de Vorst rekte zijn verblijf tot
na Paschen, zich bezighoudende met het regelen der
openbare en bijzondere zaken en met eenieder recht te
bezorgen.
Er is opgemerkt dat het oogenblik door Rome gekozen
om een zoo belangrijke omwenteling te bewerkstelligen,
het oogenblik was dat eene vrouw, keizerin Irena, te
Constantinopel heerschte, en om hare heerschzucht te
voldoen en ongehinderd op den troon te blijven, haren
zoon Constantijn in vreeslijke folteringen had doen sterven. Voorzeker, Rome, toen het eenerzijds het gezag
dier wreede Vorstin verwierp, eener keizerin bijna zonder invloed buiten, - en het anderzijds Karl verkoor,
Karl, altijd weldadig, grootmoedig, bevel voerende over
het oorlogszuchtigste volk van Europa; eenen Vorst bij
wie, om de uitgebreidheid zijner Staten, zoowel als om
zijne legermachten, niemand van allen kon vergeleken
worden die vóór hem de Westerkeizerskroon gedragen
hebben: - Rome voorzeker, kende de ware belangen
van Italië en de Christenheid, en bewees de schitterendste hulde aan de openbare zedenleer
IV.

GEZANTSCHAP VAN HAROUN·AL·RASCHID, KALIF VAN BAGDAD,
TOT KARL.

De keizer verliet Rome op 25 April en nam langzaam
de terugreis door het Noorden van Italië aan, terwijl
zijn zoon Pepijn met voordeel krijg voerde tegen den
hertog van Benevent. Kar! bleef eenigen tijd te Pavia,
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Kalif van Bagdad, ontving. De natuur had dien Aziatischen monark, even als Karl, met veel genie toebedeeld; even als deze, regeerende over een uitgestrekt
Rijk, besteedde hij al zijne zorg om de letteren, kunsten
en wetten te doen bloeien. Even als Karl bij zijn leven
de bijnaam Ct de Groote 11 werd toegevoegd, zoo werd
Haroun bij zijn leven bijgenaamd « al-Raschid » - de
Rechtvaardige. - De beide mannen.wa~en waardig elkander te begrijpen en te waardeeren, en beiden vereert
hen die wederzijdsche achting, ondanks het verschil van
Godsdienst en den haat welke hunne wederziidsche on·
derdanen verdeelde. Drie jaren te voren had Karl den
Kalif gezanten gestuurd om het recht et vragen ter
veiligheid van Hierusalem en het Heilig Land te waken
ten einde die toegankelijk te maken voor de bedevaarders. Haroun had de gezanten welwillend ontvangen en
de vraag toegestaan. - In de lente van 801 kwamen in
het Westen Arabische gezanten, door Haroun gezonden,
aan, met prachtige geschenken voor den keizer: balsem,
spijk, kruiderij, reukwerk van allen aard, kostbare
stoffen. De Kalif zond ook apen en eenen olifant,' een
destijds in Europa zoo goed als onbekend dier, dat
buitengewonen opgang maakte. Doch wat bij de Franken meer bewondering wekte dan dit alles en bij Karl
meer vreugde dan al het overige, was de standaard van
Hlerusalem en de Sleutels van het Heilig Graf, welke
de KaIif, ridderlijk heusch, aan den machtigste der
Vorsten die Christus' met volgden, toekomen deed, als
tot een teeken dat hii dezen vrijwillig de heerschappij
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afstond over gindsche door de Geheimnissen zijns Godsdienstes geheiligde plaatsen.
Des Kalifs gezanten waren vergezeld van dien eens
Sarraceenschen Emirs uit Afrika, genaamd Ibrahim, die
een gedeelte van Mauritanië, door hem overweldigd,
beheerschte; Kar! had n1. aan zijne afgevaardigden
bevel gegeven bij hunnen terugkeer uit Azië, de puinen
van Carthago te bezoeken en aan dien lbrahim de toelating te verzoeken om het lichaam van den H. Cypriaan
en van andere martelaren, die met hun bloed den bodem
dier oude hoofdstad van Afrika hadden besproeid, naar
Europa over te brengen, wat hun gereedelijk was toegestaan geworden, en Ibrahim zond nu op zijne beurt
eenen gezant om des keizers bondgenootschap te bekomen en hem geschenken te overhandigen. Die geschenken waren: een leeuw van Lybië, een beer van Numidië,
ijzer van Iberië, purper van Tyr, en andere zeldzame
voortbrengselen van die streken.
De keizer onthaalde met de meeste pracht de gezanten
van Haroun-al-Raschid. Hij voerde hen meê naar Aken
en wilde hun al de schouwspelen vertoonen welke hij 't
geschikst oordeelde om hun een hoogen dunk over Frankenrijk en Europa in te boezemen. De luister der Christenplechtigheden, de staatsie-ontvangsten, de kostelijke
gastmalen, de vergaderingen op dewelke mnd zijnen
troon waren geschaard de opperhoofden der verschillende natiën die zijne heerschappij herkenden, - niets
werd vergeten. Ook wilde hij hun de destijds in zwang
zijnde vermaken doen genieten. Eens noodigde hij de
gezanten op eene jacht op wilde ossen, - of liever
6
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dier dieren, buitengewoon groot, ontstak in razernij, en
stormde op de jagers los : des Kalifs gezanten waren
dermate verschrikt, dat zij de vlucht namen. Karl reed
op het verschrikkelijk dier toe en stak het met zijnen
degen naar den kop, doch miste het, en de buffel, daardoor nog woedender, sprong op 's keizers paard toe,
scheurde een deel der windels af welke, naar Frankische wijze, zijne beenen omgaf, en kneusde met zijne
hoornen, de huid des Vorsten. Deze speelde om zoo te
zeggen met het gevaar. Vol bewondering riepen de
gezanten uit: «Voor wij in Frankenrijk kwamen, hadden wij niets dan leemen menschen gezien: thans zien
wij menschen van goud.·»
Toen des Kalifs vertegenwoordigers afscheid namen,
gebood de keizer dat zij op hun gansehen weg met eere
door de bisschoppen, graven en abten zouden ontvangen
worden. Hij gaf hun voor Haroun rijke geschenken
meê, waaronder Friesch laken, het schoonste dat destijds in Europa gemaakt werd, paarden van waarde en
ongemeen groote jachthonden van het zuiverste ras.
V.

OOSTER- EN WESTERRIJK. -

VERDRAG GESLOTEN TUSSCHEN BEIDE
RIJKEN.

In 802 deed Karl eene vloot bouwen bestemd om de
kusten en eilanden der Middellandsche zee te beschermen en ook, naar men beweert, om Sicilië aan het
nieuwe Westerrijk te onderwerpen. Keizerin Irene,
ongerust over die toebereidselen en vooral over he.t
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bondgenootschap tusschen Karl en Haroun, vreezende
dat die twee machtigste Vorsten der wereld, deze uit
het Oosten, gene uit het Westen, haren reeds onvasten
troon zouden komen omverstooten en haar Rijk onder
elkander verdeel en , kwam toen op een eigenaardig
gedacht: zij bood Karl hare hand aan, ofschoon zij destijds vijftig en Karl zestig jaren telde. Het Oosterrijk zou
zij als bruid schat aanbrengen, en dan, op denzelfden
troon als Karl gezeten, zou zij geen aardsche macht
meer te vreezen hebben.
Wat ook Karl"s gedachten waren aangaande dit voorstel, lrene's gezanten werden gunstig door hem ontvan-

gen, en van zijnen kant zond hij naar Constantinopel
graaf Helingaid en Jesse, bisschop van Amiens. Doch
toen de Fransche gezanten ter plaatse hunner bestemming aankwamen, was Irene ont~roond en naar Lesbos
verbannen, en moesten zij over den vrede onderhandelen met haren opvolger, keizer Nicephorus.
In 803 sloten de gevolmachtigden beider Vorsten de
overeenkomst betreffende het verdeelen van het oude
Romeinsche Rijk. Er wen;! bepaald dat Karl's d~el zou
bestaan uit gansch Italië tot aan de Offanto en den Vulturnus; uit de streken destijds bewoond door Beierschen,
Hunnen, Slavoniërs en Dalmaten, uit Gallië en Spanje.
Wat Germanië betreft, daar heerschte de keizer van het
Oosten over ettelijke deelen, welke nooit aan Rome waren onderworpen geweest,
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VOORTZETTING VAN DEN
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KRIJG TEGEN DE SPAANSCH'E SARRACEENEN.

BEVREDIGING VAN DIT LAND.

Sinds hij te Rome gekroond was, tot op het laatst zijns
levens, hield Karl zich onophoudelijk bezig met het
bestuur zijner uitgestrekte Staten, met het herstellen der
misbruiken en het maken van nieuwe wetten, en intusschen vertrouwde hij het bevel over zijne legers, in de
oorlogen welke hij voeren moest, aan zijne zonen en
trouwste medehelpers toe.
De koning van Aquitanië bleef met steeds goed gevolg
de Sarraceenen van Spanje bestrijden. Wij hebben gezegd dat hij Barcelona had doen insluiten door zijn leger,
waarover hij 't bevel had overgelaten aan hertog Willem
den Vrome, in 797. Die eerste poging bleef zonder
gevolg; evenmin gelukte dit de volgende jaren. Eindelijk
in 800 besloot Lodewijk, op raad van hertog Willem, een
laatste poging te beproeven om Barcelona te bemachtigen. Dit jaar dan, werd te Toulouse, een algemeene
vergadering der graven en edelen van Aquitanië beroepen, waar hun bevolen werd tegen de volgende lente
hun krijgsvolk te vereenigen, om onder zijne bevelen
tegen Catalonië's hoofdstad in te rukken. Op den bepaalden tijd was het leger gereed, en Lodewijk belegerde Barcelona opnieuw. Zijne troepen waren in drie
afdeelingen gesplitst: de eerste zou de stad aanvallen,
de tweede, aangevoerd door Willem, moest de krijgsbenden tegenhouden die de Kalif van Cordoba de stad
ter hulpe zond; de derde, aan wier hoofd Lodewijk
stond, moest als reserve dienen, bereid om overal bij te

~prmgen
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zouden.
De Arabische troepen die Barcelona moesten komen
ontzetten, niet kunnende den hinderpaal, welke Willem
hun opwierp, uit den weg ruimen, veranderden van
richting en namen hunnen weg over Asturië, waar zij
door de Christene bewoners van het land werden geslagen. Willem ging alsdan zich bij de belegeraars aansluiten, en de stad werd in 801 tot overgave gedwongen.
- Negentig jaren was Barcelona onder het juk der
Sarraceenen gebleven. De Moskeeën werden gereinigd
en in kerken veranderd. Lodewijk zond zijnen vader een
deel van den buit 111 de stad gemaakt, bestaande voornaamlijk uit ha.rnassen en rijkversierde helmen, en
prachtig getuigde paarden.
VII.
VAN

ZEVENDE
DEN

EN

PAUS

LAATSTE VELDTOCHT Tb.GEN

BIJ

KARL.

-

DE

AWAREN

DE SAKSERS. EN

SLAVONIERS

BEZOEK
OVER-

WONNEN.

In 802 beproefden de Saksers van den rechteroever
der Elbe andermaal op te staan; Karl zond zijnen oudsten zoon Karel tegen hen af, die hen onderwierp en het
land dit en het volgende jaar afliep. Om aan dien oorlog
een einde te stellen, wendde hij nogmaals een middel
aan dat reeds tegen de Saksers van den linkeroever der
Elbe in 't werk was gesteld geworden. Op zijn bevel
doorliep het leger heel Noordelijk Saksen, al de bewoners oplichtende welke het ontmoette. Tien duizend
gezinnen werden aldus aan hun Vaderland ontrukt, en
overgebracht naar onderscheidene, min bevolkte gewesten van Gallië of Italië, en voornaamlijk in Helvetië, -
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grooten afstand van hun land en hunne herinneringen
gescheiden, weldra de zeden en gebruiken der Galliërs
aannamen. Zij echter, die aan den vijand hadden weten
te ontkomen, vluchtten naar Denemark en Zweden, en
deelden den Noordervolken dien haat voor de Franken
en die wraakzucht mede, die weldra de Noormannen
op de kusten van Frankenrijk terugvoerde.
Die laatste overvoering van de Saksers had plaats in
de jaren 803 en 804. Karl,· 'die den winter te Aken had
overgebracht, beriep h~~ ,r\1~~veld te Lipspring. Daar
ontving hij de opperhoofden der Slavoniërs van de
boorden der Elbe, en benoemde tot hunnen koning,
Trasico, heirtog - zoo veel als legeraanvoerder - der
Abodriten; tevens stond hij den Abodriten, die hem
steeds trouw gebleven waren, heel de streek af welke
bewoond was door de Saksers die hij over den Rijn
had doen voeren.
Om voorgoed een einde te stellen aan dien langdurigen oorlog in Saksen, kondigde hij dit jaar voor hen
eene algemeene Capitulatie of Grondwet af als beschermster van hunne vrijheid, gebruiken en wetten, en die
hun dezelfde voorrechten schonk als aan de Franken,
zoom ede het recht om al de algemeene Rijksvergaderingen bij te wonen, geene bijzondere schatting werd hun
opgelegd; alleen eischte hij van hen den eed van getrouwheid en behield zich het recht landvoogden en
rechters van zijne keuze in 't land te benoemen. Die
go~dertierene handeling won de anders onbuigbare har-
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onlusten aan dien kant meer uit.
In 't jaar 804 bracht Paus Leo Hl een bezoek in Fran~
kenrijk. Karl ging den H. Vader tot Reims te gemoet, en
voerde hem meê naar Aken, van waar hij hem tot Ra·
venna, werwaarts de Paus langs Beieren zich begaf,deed
vergezellen.
Ditzelfde jaar ontving Karl een gezantschap van de
Awaren, die de door den Danau besproeide streken
bewoonden, en sedert lang onderworpen waren aan den
keizer, terwijl de meesten reeds den Christen godsdienst
omhelsd hadden. Die volken,de gedurige invallen moede
van hunne naburen, de Slavoniërs van Boheme, van
Lausits en Misnië, kwamen zich daarover bij den
keizer beklagen. Deze zond aanstonds een leger at, onder aanvoering van Karel, zijnen oudsten zoon. De
Slavoniërs werden in eenen grooten slag overwonn~n,
hun opperhoofd gedood, en het land gedwongen om
's keizers gezag te erkennen.
VIII.

KARL VERDEELT HET RIJK TUSSCHEN ZIJNE DRIE ZOONS. KAREL,
PEPIJN EN LODEWIJK.

N a dien luisterrijken zege zocht Karel zijnen vader op
om hem dien te vereeren (jaar 805). Hij trof den keizer
aan in de wouden der Vogeezen waar de' Vorst het
jachtvermaak genoot. Vader en ~o9n begaven zich gezamenlijk naar Remiremont en vran daar naar Diedenhoven, waar Lodewijk, koning va~ Aquitanië, en Pepijn,
koning van Italië, insgelijks, op's keizers verzoek, hunnen vader vervoegden.
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zich nu onder zijne wetten scharen, zoo groot was het
ontzag- dat hij aan de wereld inboezemde. De hertogen
van Venetië en Dalmatië waren hem hulde komen bewijzen. Doch dat uitgestrekte Rijksgebied kon slechts
stand houden door het overwicht van zijne genie en van
zijnen roem. Om te voorkomen, dat er na zijn afsterven
betwistingen zouden oprijzen tusschen zijne kinderen,
had hij besloten, bij zijn leven nog, zijne Staten tusschen
hen te verdeelen; en met dat doel was de vergadering
van de leden des gezins te Diedenhoven belegd. Daar
werden tevens genoodigd al de Rijksgrooten, om in
hun bijzijn tot bedoelde verdeeling over te gaan. Deze
geschiedde aldus :
Karel, in 772 geboren, de oudste der drie zonen,
kreeg voor zijn deel het eigenlijk Frankenrijk, of Noordelijk gedeelte van Gallië, met Germanië; Pepijn, de
tweede, geboren in 776, kreeg Italië, Beieren en de door
hem gedane veroveringen in Pannonië; aan Lodewijk,
den derde, werden toegewezen Aquitanië, Burgondië,
Provence en de Marken van Spanje. Kwam een der
drie zonen kinderloos te sterven, dan zouden zijne Staten
bij helft tusschen de twee overlevende broeders verdeeld
worden.
Aan allen legde hij vervolgens op, steeds de Kerk
te beschermen, en de steun te wezen van hunne zusters.
Tot aan zijnen dood zou hij de teugels van het bewind
in handen houden.
In geval van twist omtrent de grenscheiding der
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Staten van zijne drie zonen, bepaalde hij, door artikel
14 van dit diploma, 't welk is bewaard gebleven, dat die
moeilijkheden, voor 't geval dat dezelve niet door getuigen of door een vonnis zouden kunnen uitgewezen
worden, niet door de wapens, maar door de « proeve
van het kruis » zouden worden uitgemaakt. (Zie Hoofdstuk XII, Aanhangsel V).
De drie broeders die verdeeling aangenomen hebben
de, werd dezelve door den keizer en, na hem, door al
de leden der vergadering onderteekend'. Wenschende
dat ook de 'Paus zijne goedkeuring en zegel daaraan
hechten zou, deed hij het stuk door Eginhard, zijnen
geheimschrijver, - die later eene geschiedenis van
zijne regeering te boek stelde, - naar Rome dragen.
Aldus door die acte, - Charta dz'pisionis imperii, doch welke later door noodlottige gebeurtenissen onuitgevoerd bleef, al het mogelijke gedaan hebbende om
tweespalt, na zijn overlijden, in den schoot zijns gezins
te voorkomen, verliet Karl Diedenhoven, en keerde
naar Aken terug, terwijl zijne zoons op de grenzen den
oorlog bleven voortzetten.

ZEVENDE HOOFDSTUK- - KARL, ALS BESTUURDER EN WETGEVER.
I.

lNRICHTING VAN HET BESTUUR ONDER KARL'S REGEERING. LIJK EN CENTRAAL BESTUUR. -

AMBTENAARS. -

PLAATSE-

VERGADERINGEN.

Tot dusverre zagen wij in Karl den krijgsman en
veroveraar, den staatkundige: beschouwen wij hem
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en wetgever.
Als dusdanig immers, wierp Karl's beheer des te grooteren glans, daar het onmiddellijk volgde op den staat
van regeeringloosheid waar het Frankisch rijk door het
ontaarden der Merwigingsche instellingen, in gevallen
was, en van den anderen kant de ontbinding voorafging
der Frankische monarchie, waaruit het leenroerig stelsel
geboren werd.
Veel moeilijker is het in eenige woorden die wijze
van beheer samen te vatten dan een beknopte schets van
's Vorsten oorlogsfeiten te leveren, Dezelve kan niet beoordeeld worden naar de rangopvolgend over het
Rijksgebied verspreide overheidsambten; want in velerlei gevallen waren de bekleeders dezer ambten onmachtig ot ongewillig. Kart wendde .onophoudelijke pogingen
aan om aller samenwerking te verwerven tot één doel :
tucht en beschaving; doch menigmaal werden die pogingen verijdeld. Wij zullen hier, volgens de beste geschiedschrijvers, een denkbeeld geven van de wijze van
besturen, door Kar! in 't werk gesteld.
Er was een plaatselijk en een centraal bestuur.
Het keizerlijk bewind werd, in de verschillende gewesten van het Rijk, uitgeoefend door twee klassen van
ambtenaars, te weten « plaatselijke en bestendige, » en
« toezichthoudende en rondreizende. »
In de eerste klasse waren begrepen :
1° De hertogen, graven, ondergraven, centeniers.
scabini - allen vaste overheidsbekleeders, door den
keizer zelven (f door zijne afgevaardigden benoemd en
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rechten, de tucht te handhaven, tolgeld te heffen;
2° De proveniers of vazallen des keizers, die van hem
grond en bezittingen gekregen hadden, over welke zij,
deels in eigen naam, deels In dien des Vorsten, een be·
\,aalde jurisdictie en al de rechten der staatsmacht uit·
oefenden.
De tweede klasse van ambtenaars vormden een soort
officieren, staande in rang boven de plaatselijke bearnb·
ten, magistraten of proveniers; 't waren de missi dominici of commissarissen des keizers, dan hier, dan daar
in bijzondere zending afgevaardigd om in 's Vorsten
naam. den toestand in de onderscheidene gewesten te
onderzoeken, met volmacht om de afgestane en bijzondere eigendommen te bezichtigen, met het recht bekleed
om sommige misbruiken te herstellen, en gelast om hun·
nen Heer over alles konde te doen. De missi dominici
waren voor Kar! het machtigste middel van tucht en
t,estuur.
Dit wat het plaatselijk bewind betreft; wat het centraal bewind betreft, dit stond onder het rechtstreeksch
beheer van Karl zelven en van zijne bijzondere raad·
gevers: de nationale vergaderingen, -- het Meiveld, speelden nier een aanzienlijke rol. Schier jaarlijks werd
zulke vergadering beroepen. De keizer duidde de plaats
aan waar dezelve mOèsten gehouden worden, en die
plaats was niet die waar hij gewoonlijk of tijdelijk verbleef, maar die waar de zorg voor 's Rijks aangelegenheden hem riepen: alzoo werd het Meiveld, tijdens de
oorlogen in Saksen, gehouden te Paderborn, te Ehres-
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krijgstochten tegen de Hunnen, te Regensburg en te
Frankfort, - en gedurende den oorlog tegen de Lombardijers, te Guedne, destijds de voornaamste uitweg
van de Alpen-bergpassen.
II.

NADERE UITEENZETTING. LING DERZELVE. -

NATIONALE VERGADERINGEN! SAMENSTELVORM DER BERAADSLAGINGEN.

Voor 't overige zullen volgende bijzonderheden, ons
door Hincmar, aartsbisschop van Reims ten tijde van
Lodewijk den Goedertieren, nagelaten bijzonderheden,
een volledig denkbeeld geven van het midden-bestuur
onder Karl-den-Groote.
« 't Was destijds de gewoonte» zegt die Hincmar,
» dat jaarlijks twee vergaderingen, -placita, - werden
gehouden: de eerste, gehouden in het voorjaar, waar de
algemeene zaken van het gansche Rijk werden geordend; en niets dan heirkracht kon veranderen wat door
deze vergadering besloten was. Dààr hadden zitting al
de grooten, - majores, - zoo geestelijke als wereldlijke ; de aanzienlijksten, - seniores, - om de besluiten
te nemen en te bepalen; de minst aanzienlijken, minores, - om die besluiten te ontvangen, en soms ook
daarover te beraadslagen en ze te bevestigen, niet door
een bepaalde toestemming, maar door er hun gedacht
6)ver te {eggen en ie met hun verstand bij te treden.
» De tweede vergadering, op dewelke de algemeene
giften van het Rijk (?) ontvangen werden, was enkel
samengesteld uit de aanzienlijksten, - seniores, - van
eerstgemelde, en uit de bijzonderste raadslieden. Daar
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indien er waren die eene behandeling op voorhand vereischten; vervolgens werd beraadsla.agd over degene
welke in het loop ende jaar konden voorgekomen zijn,
en waarin zonder verwijl voorloopig moest voorzien
worden. Bij voorbeeld, indien eenige grensbestuurders,
- marchisi, - eene wapenschorsing met de naburige
volken hadden getroffen, werd daar onderzocht wat er
na het ten einde loopen van dien wapenstilstand diende
gedaan te worden en of er al dan niet reden was om dien
te hernieuwen; indien op een of ander punt van het
Rijk een oorlog dreigde, werd onderzocht of het best
was de vijandelijkheden af te wachten of aan te vangen;
scheen daarentegen hier of daar de vrede te kunnen hersteld worden, dan werden de middelen besproken
om de rust te kunnen verzekeren; waren doelmatige
middelen gevonden, zoo geheim werden die gehouden
dat tot de eerstvolgende algemeene vergadering, niets
daarvan uitlekte.
» vVas een maatregel noodzakelijk, 't zij om de afwezige grooten te voldoen,'t zij om de gemoederen des volks
te bedaren of warm te maken, en waarin vroeger niet
voorzien was, dan werd daarover beraadslaagd en een
besluit genomen, met instemming der aanwezigen, 'twelk
vervolgens in overleg met dezen en op bevel des konings
uitgevoerd werd.
» De raadslieden, zoo geestelijke als wereldlijke, werden gekozen tusschen de bekwaamsten en moesten godvreezende en onwrikbaar getrouwe mannen zijn, die
buiten het eeuwig leven, niets boven 's konings en 'sRijks
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vijand, noch bloedverwant, noch geschenken, noch vleierij, vermochten hen van hunne plicht af te brengen;
men wilde dat zij wijze en behendige lieden waren, door
behendigheid echter niet bedoelende die listige sluwheid
en door wijsheid niet die wereldsche waanwijsheid, die
Gode vijandig is, maar een geest van ware wijsheid die
hen in staat kon stellen om niet alleen te dwarsboomen,
maar nog bovendien ten volle te beschamen de lieden
die hun volle vertrouwen hebben gesteld in de li!;ten der
menschelijke staatkunde.
» De aldus gekozen raadsheeren stelden zich tot grondregel ,gelijk de koning zelf,nooit aan hunne huisbedienden
of aan wie ook, toe te vertrouwen wat zij met elkander vertrouwelijk konden besproken hebben, 't zij over
s Rijks zaken, 't zij aangaande dezen of genen persoon in
't bijzonder. Door huisbedienden, - domestici, - werden verstaan niet de dienstboden, maar al de personen
aan het huis verbonden, als schildknapen, kamerheeren
enz. De domesticl van 's keizers huis waren tweesoortig:
ministeriales en palatini.
» De {aakbe{orger, ook wel kapelaan of wachter van
't Hof geheeten,en de kamerheer woonden altijd de raadszittingen bij; ook werden zij steeds met de meeste zorg
gekozen, of ten minste, na hunne benoeming, derwijze
onderricht, dat zij waardig waren om dezelve bij te
wonen. - Wat de andere hofbeambten, - ministeriales, - betreft, was er onder hen iemand die, eerst door
studie, vervolgens door raadgevingen, de noodige bekwaamheid aan den dag legde om eervol de plaats van
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raadsman der Kroon te vervullen, of geschiktheid daarvoor, - dan kreeg die bevel om de vergaderingen bij te
wonen, aandachtig op het aldaar verhandelde te luisteren, terechtwijzende wat zijns inziens zulks behoefde,
leerende wat hij niet wist, en in zijn geheugen prentende
wat er bevolen en beslist werd; opdat, in geval van een
onverwachte gebeurtenis binnen of buiten het Rijk, of
het vernemen van een onvoorziene tijding, - ofschoon
in weinige dergelijke gevallen eene grondige beraadslaging noodig was of de noodige tijd ontbrak urn de gewone raadslieden van den keizer bijeen te roepen: opdat, zeggen wij, bij zulke gelegenheid de hofbeambten, met Gods genade en door hunne langdurige ondervinding, verkregen door het bijwonen der raadszittingen
of het behandelen der huiselijke zaken, - huiselijke in
den hoogerbedoelden zin van « domestica » - in staat
zouden zijn raad te schaffen of de middelen aan te
wijzen om zonder zwarigheid te wachten tot den voor de
raadszittingen bepaalden tijd.
» Het ambt der ondergeschikte officieren, - palatini,
- die zich niet met de algemeene zaken des Rijks, maar
alleen met die betreffende de personen welke aan het
Hof een bijzonderen rang bekleedden, bezighielden,
werd met de meeste zorg door den Vorst gerègeld, opdat
niet alleen daaruit geen erg kwaad konde voortspruiten,
maar dat bovendien, mocht er iets voorkomen dat niet
in den haak was, dit aanstonds konde tegengegaan en
hersteld worden. Voor het geval dat er haast bij de zaak
was en niettemin mogelijkheid om, zonder onrecht te
plegen o{iemand te benadeelen, eene beslissing te vcrda-
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bedoelde officieren voorloopig raad konden schaffen en
de wijsheid der hoogergeplaatsten navolgen op eene
Godgevallige en voor 't Rijk nuttige wijze.
» Op de raadszittingen werden nooit bijzondere aangelegenheden, of geschillen omtrent eigendommen of
wetstoepassingen besproken, alvorens, met Godes hulp,
alles was behandeld wat den keizer of het Rijk in 't algemeen aanbelangde.
» De wetsartikelen, - capitula, - die den keizer in
de tusschenruimte van twee raadszittingen, doelmatig
voorgekomen waren en door hem zelven opgesteld,werden in bedoelde vergaderingen voorgelegd, en daarover
had dan eene bespreking plaats, die soms één, twee of
drie dagen duurde, naar het gewicht der zaak. Boden
van het Hof stonden den raadslieden ten dienste en

liepen over en weer, om de vragen tot opheldering van
een of ander punt en de daarop gegeven antwoorden
over te brengen; en geen vreemdeling werd tot de vergaderplaats toegelaten, tot de uitslag hunner beraadslagingen kon onder de oogen gebracht worden van den
grooten Vorst, die alsdan, met de wijsheid welke God
hem verleend had, een besluit nam aan 't welk zich
allen onderwierpen.
» Onderwijl die zaken aldus behandeld werden buiten
's Vorsten tegenwoordigheid, hield deze zich, te midden
der op de algemeene vergadering samengestroomde
menigte, bezig met de aanwezigen te ontvangen, de aanzienlijksten te begroeten, diegenen te onderhouden die
hij zelden ontmoette, de anderen een minzame belang-
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alles zoowel met geestelijken als wereldlijken. - Verlangden intusschen de leden van den Raad hem zeiven
te ondervragen, dan stond hij seffens ten dienste en gaf
hun al de opheldering welke zij verlangden; terwijl zij
op hunne beurt allervertrouwelijkst rekenschap gaven
over de vriendschappelijke woordentwisten die tusschen
hen hadden plaats gehad. - Bij schoon weder gebeurde
c;lit alles onder de open lucht; of anders in verschillende
afgescheiden gebouwen waar degenen die de voorstellen
des keizers moesten bespreken, afgezonderd waren van
de menigte die naar de vergadering was gekomen, en
waar de minst aanzienlijken geenen toegang hadden. De voor de samenkomst der grooten bestemde plaatsen
waren in twee deelen gescheiden, het eene voor de geestelijken, het andere voor de leeken bestemd.- Evenzoo
was de hooge adel, van 's morgens af, van de menigte gescheiden, tot op het uur voor de algemeene vergadering
bestemd, op dewelke zij allen samenkwamen. Aldus
bleef elk in zijne sfeer: geestelijke aangelegenheden werden door de geestelijkheid, wereldlijke door de leeken
behandeld; over zaken waartoe de geestelijke en wereldlijke macht samenwerken moesten, werd een gemeenschappelijke beraadslaging gehouden. Daar de raadslieden, gedurende den zittijd, geen aanraking met de
buitenwereld hadden, werd hun eten door boden aangebracht, even als alle andere dingen welke zij mochten
verlangen.
» Ten tijde van die algemeene vergaderingen, won de
ke!zer bij allen, grooten en minderen, nauwkeurige
~
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gedeelten van het Rijk gebeurde, omtrent hetgeen onder
het volk gezegd werd enz. De vorst wenschte te weten
of het volk tevreden was over het bestuur, ot er ook
klachten geuit werden, of er hier of daar opstand broeide enz. en oordeelde dan, naar het gewicht van het
medegedeelde of het noodig was den Raad desaangaande
te onderhouden. »
Dit tafereeltje door Hincmar opgehangen, - en dat
wij eenigszins verkort hebben, - geeft duidelijk den
aard aan van de nationale vergaderingen in Karl's tijd.
Karl is er de spil en de ziel van alles. 't Is hij die de
bijeenroepingen doet, die de wijze van beraadslagen
regelt; hij stelt onderzoeken in over den toestand des
lands, draagt de wetten voor en bekrachtigt ze; zijn invloed beheerscht alles: alles gaat van hem uit en keert
tot hem weder.
111.

WETTEN OF VERORDENINGEN

VE. -

(CapituIa). -

RANGSCHIKKING DERZEL.

EENIGE STAALTJES VAN DEZE CAPITULA. -

KARL'S BEZORGDHEID

VOOR HET VERSCHAFFEN VAN RECHT.

N a die krachtige en machtige organisatie, door het
genie van Karl den Groote in het leven geroepen en in
stand gehouden, tusschen twee tijdvakken van barbarie
in, als een oase te midden der woestijn, bewonderd te
hebben, willen wij beknoptelijk de wetten en verordeningen van dien onnavolgbaren oorlogsman en wetgever
in oogenschouw nemen.
U it dit laatste oogpunt, moest men Karl beoordeelen
naar onze moderne denkbeelden, dan zou men allicht
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daden niet lichtvaardig mogen beoordeeld worden. Aldus
is aan Karl ten laste gelegd dat de door hem vervaardigde wetten mank gaan aan volgorde en nauwkeurigheid; dat die wetten een onuitwarbare mengeling zijn
van geestelijke, krijgs- en staatkundige, van burgerlijk en
straffelijk recht, van geldwezen en huishoudelijk beheer;
men heeft gezegd oot die wetten niet op vaste gronden
steunden, dat zij in sommige gevallen den magistraten
tot raad konden verstrekken, doch nimmer als een gedragsregel voor den onderdaan gelden; dat de geestelijke
verordeningen het grootste deel van de verzameling

Capitula uitmaken en dat ieder derzelve een godsdienstig
voorschrift behelst.
Eene grondige bespreking desaangaande zou ons te
ver leiden: met enkele opmerkingen zullen wij die critieken beantwoorden, ten einde onze jeugdige lezers te wapenen tegen eene opwerping die door de goddeloozen
van onzen tijd is uitgevonden.
Dat die wetten min of meer ordeloos zijn, komt hieruit dat Karl noch tijd noch inzicht had om een regelmatig wetboek op te maken; hij schiep wetten en
verordeningen, nam een of ander besluit, waar de
omstandigheden zulks vorderden.-Verder zijn de menschelijke wetten de uitdrukking der behoeften en zeden
van de samenleving; ook moet men, om de wetgeving
van een tijdvak te beoordeelen, "eerst een duidelijk gedacht hebben van de behoeften en zeden van dit tijdvak.
In een eeuw van geloof en godsdienstzin, zal de wet een
godsdienstig karakter bezitten; in een ongeloovige of
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onverschillige eeuw, zal de wet dit karakter missen.
De Capitula van Karl den Groote bevatten 1, 15 1 artikelen welke door den Franschen geschiedschrijver
Guizot in acht hoofdstukken verdeeld worden, volgens
den aard van derzelver bepalingen,-Ziehier de bondige
ontleding dezer acht afdeelingen :
Zeven en tachtig artikelen hooren toe aan de « zedehjke wetgeving. » 't Zijn geene wetten in den eigenlijken
zin, maar eenvoudige raadgevingen: louter zedelijke
voorschriften en waarschuwingen, als de volgende:
« Weest gastvrij. »
« Gierigheid bestaat hierin, dat men begeert hetgeen
een ander bezit, en aan niemand iets geeft van 't geen
men bezit; volgens den Apos~el, is die ondeugd de wortel aller andere.
«

»

't Is groot kwaad te stelen, een valschen eed te doen,

enz. »
In dit hoofdstuk IS begrepen al wat tot de zedelijke
ontwikkeling der menschen bijdragen kan, zoomede de
schikkingen aangaande de scholen, de te verspreiden
boeken, de geestelijke ambten enz.
Twee honderd drie -en negentig artikelen vormen de
staatkundige wetgeving. Daaronder zijn er heel zeldzame, als, bij voorbeeld, degene die betrekking hebben
op de innerlijke tucht in het paleis, op het vaststellen
van den prijs der levensmiddelen, - welke een aangeduid maximum niet mocht overschrijden. - Ook
vindt men er, waaruit schijnt te blijken dat Kar! het
ontwerp koesterde de bedelarij af te schaffen en een armentol in voege te brengen.
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Honderd dertig artikelen betreffen de « strafwetten, »
waaruit vooral spreken Karl's pogingen om de oude
wetgeving opzichtens de slaven te verzachten.
Honderd tien artikelen hebben betrekking op de c! burgerlijke rechtspleging. »
Vijf en dertig artikelen regelen de cc godsdienstige wetgeving, » naamlijk de betrekkingen die tusschen de geloovigen en de priesters moeten heerschen. - De geestelijkheid was in 't bijzonder onderworpen aan de
Canonieke verordeningen in de Kerkvergaderingen vastgesteld. - Uit de door Karl genomen maatregelen
spreekt een opmerkelijke gezonde zin en vrijheid van
geest.
Drie honderd vijf artikelen maken de Canonieke wetgeving uit. Dit zijn de artikelen betrekkelijk de geestelijkheid, welke, na beraadslagen der bisschoppen, door
Karl bekrachtigd zijn geworden.
Drie en zeventig artikelen, voerende het opschrift
« huiselijk beheer, » behelzen slechts wat aangaat het
bestuur van 's keizers bezittingen en pachthoeven.
Ten slotte komen twaalf artikelen voor, over wat
Guizot de wetgeving voor buitengewone, onvoorziene
gevallen noemt. Dat dit aantal zoo klein is, pleit ten gunste
van Kar!' genie en bewijst dat hij een scherpziende voor·
uitzicht had.
In de canonieke Capitula merken wij o. a. de bepaling
op dat om priester te kunnen gewijd worden men min
stens dertig jaren moest tellenl en maagden slechts
mochten geprofest worden als zij vijf en twintig jaren
oud waren.
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Andère Capitula bevelen o. a. dat de graven, die
destijds de rechters waren, nuchter moeten zijn om
vonnissen uit te spreken; verbieden verschillende bij geloovige gebruiken; bepalen dat bij tweegevechten niet
zullen mogen gebruikt worden dan itokken en schilden,
in stedo van moorddadige wapenen zoo als vroeger, en later,-gebeurde, dat de kerken niet, zoo als vroeger,
een veilige plaats zouden zijn voor plichtigen, dan in zooverre dezen daardoor zouden onttrokken werden aan persoonlijke wraak - niet aan den arm der gerechtigheid.
De capitula dB villis, betrekkelijk de aan Karl toebehoorende landerijen.en lusth:l.lizen, behelzen de noodige
bijzonderheden voor het exploiteeren en bewaren der
wouden, regelen alles betreffende den aankweek van vee,
visch enz., en geven op wat soort van boomen, vruchter!
en bloemen enz., op zijne gronden moesten geplant en
gekweekt worden.
Bijna al de natiën die het Rijk van Karl uitmaakten,
hadden hunne bijzondere wetten behouden; alleen voor
het regelen van enkele zaken had de keizer daar eeniga
bepalingen aan toegevoegd.
De strafwetten spraken schier uitsluitelijk voor de
overtredingen geldelijke boeten uit. De misdaad van
majesteitschennis werd nagenoeg alleen met den dood
bedreigd. Bedoelde geldelijke boeten waren over 't algemeen vrij hoog. Allerlei diefstallen waren voorzien :
schaken van slaven, roof van meubelen, van vruchten,
van paarden, van honden, van vee, van vogelen, van
visschen. Met twee honderd gouden sols werd beboet
wie een lijk ofeen slapenden mensch had beroofd,en met
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ontmoette, durfde bebestijgen, zonder toelating van den
eigenaar van het dier.
Evenzoo werden met geldboete gestraft beleediging en
smaad, vooral jegens personen wien hunne zwakheid
het onmogelijk maakte zich te verdedigen, zooals vrouwen, kinderen, grijsaards. Valsche getuigenis, brandstichting, beheksing, ontvoering, moord werden mede
door aanzienlijke schadevergoeding ingetoomd. Moord
stelde bloot aan boeten welke verschilden volgens den
rang der gedooden ; alzoo werd voor moord op eenen
bisschop negen honderd gouden sols geëischt, op een en
priester, zes honderd, op e~nen Frank, twee honderd,
op eenen Romein of vrijen Gal, honderd, op eenen
Gallo-Romeinschen slaaf, vijf en veertig. De helft dier
boeten kwam aan den zoon des gedooden toe, de andere
ean zijne bloedverwanten tot in eenen bepaalden graad;
de magen eens veroordeelden, tot in dienzelfden graad,
waren gehouden die boete te betalen, indien de schuldige niet genoeg bezat om zulks uit eigen zak te doen.
Indien deze geen bloedverwanten had die voor hem inspringen konden, werd hij de slaaf van hen wien hij de
boete schuldig was.
De rechtbanken gelast met het toepassen der wetten
waren ingericht gelijk onder Karl's voorgangers; doch
Kar! had de grootste voorzorg genomen opdat met
nauwkeurigheid en onpartijdigheid werde recht gedaan.
Jaarlijks, omstreeks het midden van de Meimaand, beo
zocht een commissaris des keizers, een van die welke
« missi dominici » geheeten werden, elk Rijksdeel, ver·
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gaderde de graven, leuden, vazallen der kroon, hoofdmannen van het leger, schepenen der steden, bisschoppen, abten en zaakgelastigden der vrouwenkloosters.
Dit hooger hof, na den eed van getrouwheid van 'skeizers
onderdanen die de jongelingsjaren bereikt hadden, afgenomen te hebben, hoorde allen aan die klachten of vertoogen hadden in te brengen, oordeelde in laatsten aanleg
over burgerlijke, straf-en administratieve zaken, en stelde
af en strafte de rechters die hunne pHcht waren te kort
gebleven,
Dit kort overzicht volstaat om te bewijzen dat. zoo
al in die Capitularia meerdere beschikkingen worden aangetroffen die den geest des tijds verraden, vele ook den
geest van Karl den Groote' ademen en het merk dragen
van zijn vooruitzicht en van zijn genie.
Van hem is met reden gezegd geworden dat hij, even
als Solo den Atheners, zijnen onderdanen de beste wetten
schonk welke zij konden ontvangen. « Ja, zelfs de po,·
gingen » zegt Mably, welke hij aanwendde om tot hen
af te dalen, en slechts wijs te zijn in zooverre het noodig
was om nuttig te zijn, verdienen onzen lof. »
Nimmer zag men eenen Vorst, dieper doordrongen van
de verplichting om al zijnen onderdanen recht te verleenen, of zoo diep overtuigd van die belangrijke waar-'
heid : (c dat zij, die recht eischen, op een even spoedigt
als onpartijdige uitspraak moeten kunnen rekenen. » Hij
wilde dat hij op alle uren van den nacht zou gewekt
worden om al de klachten te aanhooren welke men hem
begeerde voor te leggen. Bleef er's avonds eene zaak
hangende welke de hofgraaf in den dag niet had kunnen
(c
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die zelf uit de voeten te doen: Oql geenen tijd te verliezen, hoordde hij zelf, terwijl hij zich kleedde, de redenen
der partijen aan. Nooit had een zijner onderdanen zich
er over te beklagen dat de keizer had uitgesteld, veel min
geweigerd, hem aan te hooren, of zijne zaak tot op een
anderen dag verzonden, wanneer er mogelijkheid was ze
onmiddellijk uit de voeten te doen. Nooit verraste een
pleiter op des Vorsten aangezicht een teekenivan verveling
ot zag hem eene beweging van ongeduld ontsnappen.
Kortom, onder dit opzicht meer nog dan onder menige
andere, is ~arl het beste toonbeeld voor koningen en
rechters.
ACHTSTE HOOFDSTUK. -

KARL, BESCHERMER

VAN LETTEREN, KUNST EN WETENSCHAP.

I.

K.lRL BESCHERMT DE KUNST

EN LETTEREN, EN REKENT ZICH TOT EER

DIE ZELF TE BEOEFENEN.

Niet enkel tot het hervormen van wetten en bestuur
wilde Karl de verbeteringen bepalen van welke hij deelachtig wilde maken de volken die onder zijnen schepter
stonden. Hij wilde bovendien de schier uitgedoofde
fakkel der kunst, letterkunde, wetenschap weêr doen
opvlammen, overtuigd dat het onderricht, gevoegd bij
den Godsdienst, nog het zekerste middel is om de zeden
te verzachten en te verbeteren, en wetten en recht te doen
bloeien. Hij wist hoe des Vorsten voorbeeld in deze,
even als aan 't hoofd des legers, gelijk in de wetgevende
vergaderingen, de krachtigste aanstuot is. Het krijgsvolk
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is onversaagd, wan,neer het zijnen aanleiders met hen
het gevaar ziet deel en en trotseeren ; openbare ambtenaars zijn trouwen ieverig, wanneer hij die de hoogste
overheid bekleedt, rechtvaardigheid en werkzaamheid
huldigt en een open oog heeft op al de deelen van het
bestuur : en eenieder is begeerig om nuttige kennissen te
vergaderen, om zich te onderscheiden in de letteren en
kunsten, wanneer de Vorst zelf zich met vIijt op de
studie toelegt, de letterkundigen beschermt en de geleerden hoogschat.
Van zoodra geen zijner naburen meer machtig genoeg
was om hem ernstig vrees in te boezemen, en hij geen
oorlog meer voeren moest om zich te verdedigen of om
te veroveren, maar enkel om den geest van opstand bij
verwonnen volken in te toomen, keerde natuurlijkerwijze Karl's geest zich tot de kunsten, die alleen in vredestijd bloeien kunnen, met dezelfde werkzaamheid als
waarmede hij vroeger den oorlogsgeest had gehuldigd.
Veel smaak voor de fraaie letteren bezittend, eerde hij
degenen die den aankweek daarvan hielpen verspreiden,
en niets spaarde hij om in de door hem veroverde landen de beschaving te doen bloeien. Zijn geheimschrijver en historicus, Egip.hard, zegt desaangaande het
volgende:
« Begaafd met buitengewone welsprekendheid, uitte
Karl zich met gemak over allerlei onderwerpen. Niet
alleen kende hij grondig zijne moedertaal, maar beoefende hij ook vlijtig vreemde spraken, en was in het
Latijn zeer bedreven, even als hij 't Grieksch zeer wel
verstond: dit laatste sprak hij echter moeilijk .... - De
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wetenschap vond in hem een verlicht beschermer, en
de beoefenaars derzelve genoten zijne hoogste gunst. De
diaken Pieter, uit Pisa, had hem in de spraakkunst
onderwezen, en meester Albijn, bijgenaamd Alcuinus,
van geboorte een Sakser, de geleerdste man van zijnen
tijd, in de andere wetenschappen. Onder dezer leiding
besteedde Karl veel tijd en moeite aan de studie der
rhetorica, der dialectica en vooral der sterrekunde, leerende de kunst om den loop der hemellichamen te berekenen .. ; lelfs poogde hij te schrijven, en had gewoonlijk onder zijn hoofdkussen schrijfplaatjes en « voorbeelden» liggen om zich te oefenen in het maken van letters
wanneer hij eenige oogenblikken beschikbaar had; doch
in deze, te laat en op een ongeschikten leeftijd begonnen,
studie bracht hij het niet ver. »
Het slot van die aanhaling uit Eginhard's Leven van
Karl den Groote heeft velerlei aanmerkingen uitgelokt.
Eenigen zijn van oordeel dat hier niet het gewone schrift
bedoeld wordt, maar louter het schoonschrift dat destijds in de handschriften gebruikt werd. Anderen hebben
beweerd dat Karl in 't geheel niet schrijven kon, zelfs
zijnen naam niet kon zetten, en schenen er terdege over
geërgerd, dat een man die doorgaat als geleerde, als een
beschermer der fraaie letteren, het eerste beginsel der
wetenschap onkundig was. Ziehier hoe de vermaarde
Fransche schrijver Sismonde de Sismondi, de zaak uitlegt; zijn betoog zal met te meer belangstelling gelezen
worden, daar het ons de destijds gebruikelijke onderwijsmethode leert kennen :
« Het komt ons zoo stuitend voor, dat men eene
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hooge kennÏs van talen en wetenschap zou vérm~èn te
bekomen zonder te kunnen schrijven, dat bijna al de
uitleggers elkander hebben nagezegd dat het hier schoonschrift, niet gewoon schrift gold; dat Kar!. zich oefende
in het versieren zijner handschriften met mooie hoofdletters, doch dat voor hem, even als voor alle onze
scholieren, het schrijven de eerste stap was geweest in
de loopbaan der studie. Wij denken veeleer, dat die geleerden uit het oog verloren hebben de richting van het
onderwijs in de barbaarsche eeuwen, en waarvan Karl
een der opmerkenswaardigste voorbeelden is. Met luttel
boeken en zonder papier, - immers het papier werd
eerst op het einde der XIe eeuw uitgevonden, - was
schrijven een weelde-vak en kostte duur; ook werden
de lessen schier uitsluite1ijk mondeling gegeven en kwam
het schrift daar nooit bij te pas. Karl moest, wel is waar,
niet zuinig zijn op perkament, doch zijne leermeesters
waren met niet één anderen leerling er aan gewoon gemaakt hun onderwijs op schrijfboeken te gronden. Zij
prentten in het geheugen-niet op perkamenten bladen;
zij vorderden van hunne leerlingen noch aanteekeningen, noch samenstellingen, en dreven het onderwijs vrij
verre zonder hunne toevlucht te nemen tot eene kunst
welke ons als het eerste begin van de wetenschap voorkomt. Wat het briefschrijven en het opmaken van
Charters betreft, dat was uitsluitelijk geheimschrijverswerk. Karl hadde het als tijdverlies aanschouwd zelf
zijne pen te gebruiken, en zijn verlangen om te leeren
schrijven was voor hem nagenoeg een overbodige gril. )/
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KARL LOKT DE GELEERDEN

ZIJN HOF. -

EENIGE DER

10 9 -

UIT HEEL DE

BEROEMDSTE

BESCHAAFDE WERELD AAN

MANNEN UIT DIEN TIJD:

AL-

CUINUS, LEIDRAAD, THEODULF, ENZ.

Karl deed uit vreemde landen, en vooral uit Italië,
waar de letteren nog met tamelijk goed gevolg beoefend
werden, de geleerden, de meesters in de spraakleer en in
,je rekenkunde, komen, ten einde de openbare scholen,
welke in gansch Frankenrijk verlaten waren, tèrug in
eere te brengen. Hij beloonde op de edelmoedigste wijze
al die geleerden, en zelfs dan wanneer hunne diensten
niet meer gevergd werden, of zij verlangden naar hun
vaderland terug te keeren, bleef zijne vrijgevigheid hen
nog steeds indachtig.
Vooral Alcuinus, Leidraad en Theodulfvereerde hij
met zijn vertrouwen. Karl werkte met hen en veeleer
waren zij zijne vrienden dan zijne beschermelingen.
Over Alcuinus lezen wij in Guizot's Cours d'histoire
moderne: {( Deze overtrof door zijne geleerdheid en
vruchtbaarheid des geestes al zijne tijdgenooten. » Geboren te York, in Engeland, vestigde hij zich op Karl's
verzoek, in Gallië. Zijne geleerdheid had hij opgedaan
in de kloosterscholen van Ierland en Engeland, welke
sinds lang de toevlucht der wetenschap geworden waren,
buiten het bereik der overweldigingen die het Europeesche Vasteland teisterden. - In de achtste eeuw
werd daar onderwezen wat men vruchteloos gepoogd
hadde in ééne school van Gallië of van Spanje te leeren :
de spraakleer, de rhetorica, de rechtsgeleerdheid, de
'\terrekunde, de natuurlijke geschiedenis, de wiskunde,
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de tijdleer en de uitlegging der Heilige Schrift. - Dit
onderwijs bracht Alcuinus, om Karl's verlangen te
voldoen, in de aan 's keizers Hof en in de onderscheidene gewesten des Rijks gevestigde scholen over. Schrander, ieverig en knap leeraar, verbeterde en
herstelde hij talrijke handschriften van de oudere letterkunde, verbreidde de afschriften der goede werken, en
stichtte of verrijkte de boekenverzameling van menig
klooster.
Onder Alcuinus' leerlingen worden, buiten Karl, genoemd: Agabert, aartsbisschop van Lyon, die een boek
geschreven heeft tegen de « Godsoordeelen, » die barbaarsche middeleeuwsche rechtspleging, welke hij op
louter gezag van de H. Schrift veroordeelt - een voor
het tijdstip zeer opmerkenswaardig werk, en dat de
heilzame vrucht is van het beschavingslicht dat Karl om
zich heen verspreidde, - en Raban, aartsbisschop van
Mainz, de dichter van den heerlijken lofzang « Veni.
Creator. »
Leidraad, in N orica geboren, was in den eerste bibliothecaris van Karl, die hem vooral in aangelegenheden
betreffende de geestelijkheid gebruikte; werd later aartsbisschop van Lyon.
Theodulf, afkomstig uit Gothië, werd tot den bisschoppelijken zetel van Orleans geroepen; vooral maakte hij
zijn werk van het herstellen der kloostertucht en het verbeteren van de scholen. Beiden, Theodult en Leidraad,
zagen ook hunne diensten voor staatkundige zaken inroepen. Bekleed met den titel missi dominiei, werden
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zij gelast Zuidelijk Gallië te bezoeken, om de wijze van
bestuur aldaar te onderzoeken en te verbeteren.
Buiten die beroemde mannen, kunnen nog worden
opgenoemd als voornaamste schrijvers uit den tijd van
Karl den Groote : Tilpinus, aartsbisschop van Reims,
en wien de vermaarde fabelachtige chroniek Geschiedems
van Karl den Groote en van Roeland wordt toegeschreven; Adelhart, abt van Corbië en raadsman van Karl;
Halitger, bisschop van Kamerijk; Ansegijs, lid van den
raad van Karl en abt van Fontenelle: Ermold de
Zwarte, abt van Ailiane; Agobert, aartsbisschop van
Lyon; Hilduinus, abt van St-Denijs, en eindelijk Engelbert, de heilige Benedict van Aniane, Eginhard, enz.
Al die mannen, ter uitzondering der drie laatsgenoemden, waren geest~lijken en hadden zich van jongs af aan
de studie gewijd. Doch Karl, door- geletterden openbare
ambten te laten vervullen, wilde mannen van zaken
dwingen de geletterden te achten.
111.

ACADEMIE IN

VEREENIGING.
PLAN, -

-
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VORSTBN PALEIS. KARL

WERKZAAMHEDEN DIER GELEERDE

SCHRIJVER EENKR DUITSCHE SPRAAKLEER. -

DAT ONGELUKKIG BI:.EEF IN 'T DAK STEKEN, -

VAN EEN EEN.

VORMIG STELSEL VAN MATEN EN GEWICHTEN.

't Was omstreeks het jaar 780 dat Karl, geholpen door

die geleerden, en vooral door Alcuinus, in zijn paleis zelf
de Academie en Palatijnsche school stichtte die de stu·
diën in heel het overige des Rijks bestuurden.
De Academie was samengesteld uit de verdienstelijkste letterkundigen en uit eenige Rijksgrooten door Kar!
gekozen. Hij zelf wilde als gewoon lid deel maken van
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die Academie, zonder de minste onderscheiding wegens
zijnen rang. Hij woonde vlijtig de vergaderingen bij en
vervulde al zijne plichten als lid.
Allen, die van die Academie deel maakten, hadden
den naam van een beroemden man uit de Oudheid
aangenomen. Alcuinus was Horatius, Adelhart, Augustinus ; Eginhard, Calliopius; Theodulf, Pindarus ; en
Karl, die van de H. Schrift zijne voornaamste studie
maakte, en wiens eerzucht het was even als David « een
koning naar Gods hart te zijn» ontving van zijne mede~
leden der Academie, den naam David.
Ongetwijfeld muntten de werken door deze Academie
voortgebracht, vooral de letterkundige werken, niet veel
uit door sierlijkheid en goeden smaak; doch men verlieze niet uit het oog dat Karl's eeuw verre was verwijderd van de gulden eeuw van Augustus of van die van
Lodewijk XIV; vooral dient den oprichter rekenschap
gehouden te worden van het gedacht alléén van zulke
nuttige instelling, en dient erkend te worden dat het niet
zijne schuld is zoo hij den schitterenden droom van
Alcuinus niet heeft verwezentlijkt, die aan Kar! schreef:
« Het ligt niet aan u of aan mij, dat wij van Frankenrijk
geen Christen Athene maken. })
De invloed der Academie droeg er veel toe bij om de
studie der spraakleer te verspreiden. Karl voegde daarbij zijn voorbeeld en zijne aanbevelingen. Hij zelf stelde
een Duitsche spraakleer op en vertolkte in die taal ettelijke termen van kunst of wetenschap, opdat de Franken
gemakkelijker konden vertrouwd geraken met de denkbeelden door die benamingen uitgedrukt.
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Hij deed ook de nationale. liederen verzamelen die de
gewoonten van al de halfwilde volken aan zijnen schepter onderworpen weêrgaven en voornaamlijk van die,
welke de wetens waardigste gebeurtenissen en der helden
roem herinnerden; op die wijze, zegt Eginhard, bewaarde hij ze voor de volgende geslachten. Ongelukkig zijn
deze kostbare oorkonden in den loop der tijden verloren
geraakt.
Boven alle onderwerpen van studie echter, werd
vooral met zorg beoefend de godgeleerdheid, de kennis
der heilige boeken van het Christendom, en die der
Kerkvaders, ten einde te iederen stond den Godsdienst
te kunnen verdedigen tegen de kettersche stellingen die
in Europa, in Azië en in Afrika zich opdeden, en daar
verwarring, wanorde, haat en geloofsvervolging te weeg
brachten.
Bij gelegenheid van de gewoonlijke werken der Academie en der geleerden uit Karl's tijd, willen wij spreken
van een ontwerp door dien Vorst opgevat en voor welks
uitvoering hij hunne medehulp behoefde. Getroffen over
de hinderpalen welke aan handel, verkeer en verbinding der volkeren over dewelke hij heerschte, en aan de
eenheid van het Rijk werden toegebracht door die oneindige en wonderlijke verscheidenheid van maten en
ge:wichten gebruikt in.de verschillende gewesten van Frankenland, Germanië en Italië, - vatte hij het denkbeeld
op, een eenvormig stelsel van maten en gewichten voor
gansch het Rijk daar te stellen. Het is onbekend welke
hinderpalen de uitvoering van dit denkbeeld in den weg
kwamen en de Frankische natie aldus een. der grootste
8
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eer toe, de eerste eene nuttige hervorming te hebben
ondernomen die slechts tien eeuwen later verwezentlijkt
werd.
Ook was het Ké-.rl opgevallen hoezeer de geneeskunde
vatbaar was voor vooruitgang. Bij Capitularia te Dieden hoven in 805 gegeven, beve€lt hij uitdrukkelijk de
studie der geneeskunde aan en wil dat zij deel van de
opvoeding make. In 't paleis zelf, wijdde hij deze wetenschap een gebouw toe dat Hippocratica tecta geheeten
werd. Hij stichtte eene speciale school, voor het geneeskundig onderwijs bestemd, en vestigde dezelve te Salerna, onder het schoon klimaat van Zuidelijk Italië, op den
oever der zee, en in de geschiktste gelegenheid om meesters en leerlingen te lokken, vooral uit dat Griekenland
waar Hippocrates,-Hzppocrates, de beroemdste geneesheerder oudheid,-geleefdhad. vVanneer Karleendenkbeeld opvatte, droeg het altijd het kenmerk des geniis.
IV.

KARL'S BEZORGDHEID VOOR 'T ONDERWIJS DER JEUGD, EN VOOR DE
VERBREIDING VAN HET LAGER ONDERWIJS

Overal lil zijne Staten, richtte hij scholen op voor de
opvoeding der jeugd. Bijzonder gelastte hij de bisschoppen en kloosters om die zoo belangrijke inrichtingen te
bezorgen, en weldra werden, dank aan den aanstoot
door Karl gegeven, de abdijen van Corbië, van Fonte·
nelle, van Ferrières, van St-Denis, van St-Germain te
Parijs, van St-Germain d'Auxerre, van St-Benoît-surLoire, beroemd om hunne scholen; in Germanië, die
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Monte··Cassino. Ook eene school voor het Grieksch
stichtte Karl te Isnabruck.
Reeds in het jaar 780, dat »>, onmiddellijk na Alcuinus' aankomst, had Kar! aan al de bisschoppen en
aan al de kloosters geschreven, om hen aan te zetten tot
het hernemen van studiën welke al te lang waren verwaarloosd geworden. « Wij wenschen, » schreef hij in
eenen brief aan den bisschop van Fulda « dat gij allen
(de geestelijkheid) wezet zoo als het betaamt aan solda·
ten der Kerk, godvreezend in hunnen levenswandel en
daarbij mannen van wetenschap; kuisch om wel te
leven, geleerd om wel te spreken. »
In die talrijke scholen werd ~nderwijs gegeven in
spraakleer, rhetorica en logica; dit gedeelte der studiën
werd tridium geheeten; verder reken-, wiskunde, muziek en sterrekunde ; deze vereenigde leergangen werden
quadriorium genaamd. Karl bezocht menigmaal die
scholen, en gaf, naar verdienste, lof aan de vlijrigen, of
blaam aan de nalatigen, bemoediging of belooning. Wij
bezitten eenige aanspraken welke hij in die omstandigheden den leerlingen toerichtte. Ziehier op welke wijze
een schrijver uit dien tijd een dezer bezoeken beschrijft :
~( Na een lange afwezigheid, bezocht de zegerijke Karl,
na zijnen terugkeer in Gallië, de school van Clemens,
een geleerden Schot, en begeerde dat de kinderen hem
hunne brieven en verzen lieten zien. - De leerlingen
uit de middelbare-en volksklasse boden opstellen aan die
alle verwachting overtroffen en den zoetsten smaak van
wetenschap gaven; de edelen daarentegen hadden niets
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Kar], het oordeel des Oppersten Rechters navolgende,
deed allen die wèlgedaan hadden, aan zijne rechter
staan en zeide tot hen: « Ik prijs u ten zeerste, kinderen» licf, over de vlijt waarmede gij mijne inzichten beant» woordet en uit al uwe krachten uw eigen welzijn
(( zoekt. Streeft nu naar volmaaktheid; dan zal ik u
J rijke bisdommen, prachtige abdijen schenken, en u
steeds als in mijne oogen aanzienlijke lieden behande» len. » Vervolgens een verbolgen blik op de aan zijne
linker staande leerlingen vestigende, hun schrik inboezem ende door zijn vlammend oog, donderde hij hun deze
met de bitterste spotternij vervulde woorden toe: « Wat
» u betreft, edelcn, zonen van de bijzondersten des
» huizes,gij troetelkind,.;ren met uw bevallig uiterlijk,die
» vertrouwt op uwe geboorte en op uw fortuin, gij» slo egt mijne bevelen in den wind en verwaarloosdet
» eer aan uwen naam te doen; gij gaaft u liever over
» aan zingenot, aan spel, aan luiaardij of aan ijdele be)} zigheden.» En bij die woorden zijn gebruikelijken eed
voegende en ten hemel verheffende zijn eerbiedig hoofd
en zijn onverwinlijken arm, riep hij uit op een verpletterenden toon: Bij den koning der Hemelen, anderen
mogen u vrij bewonderen; in mijne oogen gelden uwe
geboorte en uwe schoonheid niets; weet en onthoudt
wel dat zoo gij u niet haast om door een aanhoudende
vlijt u w vroegere nalatigheid te herstellen. gij ni6!ts van
mij te verwachten hebt. »
I)

I(
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LOFWAARDIGE POGINGEN VAN KARL TER H)"RVORMING VAN KERKMUZIEK.
-

BESLUIT VAN DIT HOOFDSTUK.

Onder andere onderwijsvakken welke Karl zich beïe~
verde om uit Italië in Frankenrijk over te planten, stelde
hij op hoogen prijs de muziek. Destijds was het hoofdzakelijk in de tempels, veeleer dan aan de hoven, dat
die kostbare overblijfselen waren bewaard gebleven van
de Grieksche toonkunst, verzameld, vereenigd, hersteld
door den bekwamen musicus Gregorius den Groote,' en
die naar hem « Gregoriaansche zang» genoemd worden.
Hij vroeg Paus Hadriaan om twee zangmeesters, van
wie hij een en aan zijne kapel verbond, en die met hem
van gewest tot gewest reisde ; den andere vestigde hij te
Metz waar hij voor geheel Frankenrijk eene school van
kerkelijken zang inrichtte. Hadriaan zond hem insgelijks eig,enhandig geschreven koorboeken, naar welke al
de koorboeken in Frankenrijk moesten verbeterd worden.
In den eerste leed die hervorming nog al veel last, doch
langzamerhand werd de kerkzang over geheel Frankenrijk naar de wijze van Rome heringericht.
De instrumenten welke verkozen werden om het gezang der musici te begeleiden, waren het orgel, soort
kleine harpen of lieren, en tweebuizige fluiten. Ziehier de beschrijving van een orgel uit dien tijd door
eenen schrijver gegeven: Dit heerlijk instrument, bij
middel van koperen kuipen en blaasbalgen van ossenhuid, de lucht als bij tooverslag in eveneens koperen
buizen jagende, kan bulderen als de donder, of tonen
voortbrengen zoo zacht als die van lier en cymbaal. »
I.(
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werd onderwezen, werd spoedig beroemd, en had alleen
die van Rome tot mededingster.
In al die door Karl tot stand gebrachte instellingen,
van de in zijn paleis gevestigde Academie tot de geringste school aan de uiteinden zijns Rijks, eischte de Vorst
de volmaakste tucht, de stipste regelmatigheid zoo van
meesters als van leerlingen. Sluiten wil dit overzicht
met eene aanhaling uit de werken van Theodulf, welke
een juist gedacht geeft van diens Vorsten liefde voor de
orde onder alle opzichten: Die groote monarch hield
niet op de bisschoppen aan te manen tot het bestudeeren
der Heilige Boeken, de geestelijkheid tot het nakomen
der kerkelijke verordeningen, de monniken tot het naleven der kloosterregels; de grooten tot goede voorbeelden en goeden raad, de rechters tot rechtvaardigheid,
de oversten tot zedelijkheid, de onderhoorigen tot gehoorzaamheid, - allen tot deugd en eendracht.»
Dit zijn de gewoonlijke vruchten van het beoefenen
der letteren gevoegd bi) gcdsdienstzin ; beider samenwerking verzacht de zeden, leert ons alle plichten en
toont eenieder aan dat zij n eigen belang bij het nakomen derzelve gemoeid is.
(l

De gezanten van Kalif Haroun, Karl geschenken aanbiedende.
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NEGENDE HOOFDSTUK, - KARL'S LATERE
HELDENFEITEN.
I.

fWEEDE GEZANTSCHAP VAN KHALIF HAROUN-AL-RASr:HIIJ.~ -

.I1ERK.

WAARDIGE GESCHENKEN.

Omstreeks hetzelfde tijdstip, maakten ook de Araben
veel voortgang in de wetenschap, onder den invloed van
hunnen Kalif Haroun-aIRaschid, Karl's vriend en
medestrever naar roem. De Kalif koesterdtj de grootste
verwondering voor den Fransehen Vorst, stelde eer op
dezes achting en was trotsch over zijne vriendschap_Om
de banden eener hem zoo duurbare geestverwantschap,
vaster te hechten, onderhield Haroun met Karl voortdurende onderhandelingen.
In 807 zond hij den Westerkeizer een nieuw gezantschap en nieuwe allerprachtigsta geschenken. Deze bestonden uit kostelijke stoffen, balsem, reukhout, eene
tent en een uurwerk. De tent was buitengewoon groot:
de stof waaruit zij vervaardigd was, even als de koorden waarmede zij gebonden was, schitterden met den
glans van het goud en van allerlei blinkende kleuren,
Het uurwerk wekte aller bewondering. Het had den
vorm van een twaalthoekig gebouw met twaalf deuren,
openende op nissen, welke ieder een standbeeldje bevatteden, vertegenwoordigende een der uren. Telken
male dat de wijzers eenen uurkring doorloopen hadden,
zag men zooveel deurtjes open gaan als het horloge
uren sloeg, en kwamen even zooveel beeldjes te voorschijn, die statig het wonderbaar gebouw t'lmwandel-
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den. Het geheel werd door water in beweging gebracht,
en de uren sloegen bij middel van koperen bolletjes, die
met gedruisch in eenen bak van hetzelfde metaal vielen,
naarmate het wegloopen van het water, dat het uurwerk
bevatte, dit water op een lager peil bracht; een zelfde
mechanisme zette de beeldjes in beweging en opende
de deurtjes.
II.

OORI.OG MET DE NOORMANNEN. KAREL,

's

OVERWINNINGEN BEHAALD DOOR

KEIZERS OUDSTEN ZOON.

Het volgende jaar had Karl een nieuwen oorlog in
het N oorden te onderstaan.
Aan de uiterste grens van Germanië, Noord-Westwaarts, over gene zijde van de monding der Elbe, te
midden van dichte oorwouden, van uitgestrekte moerassen, in een koud schiereiland, of op eilanden waar
dikwijls de golven van de Baltische Zee en de orkanen
des Oceaans tegen aandruischten, leefde een luttel talrijk,
landelijk, schier wild, doch onversaagd, ondernemend,
op veroveringen belust volk, doordrongen van dien geest
van moed, van oorlog, van doodsverachting, van dorst
naar zege, van haat tegen den vijand, van de krijgshaftige verzekering dat sterven met de wapens in
de vuist, het een glorievolle plaats aan de hemelsche gastmalen verzekerde, - kortom, doordrongen
van al de ideeën, van al de driften, van al de hoop,
acht eeuwen te voren door den beruchten Woden zijnen vaderen ingeboezemd.
Deze buitengewone overweldiger had vóór de eerste
eeuw der Christelijke tijdrekening, hier bij dit volk zijne
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buitengewone loopbaan aangevangen, gedurende dewelke bij den wilden bewoners van Scandinavië, schrik als
een overweldiger, bewondering als een held, en eerbied
als een God inboezemde. Uit Scythië herkomstig, had
hij gansch Noordelijk Germanië zegepralend doorloo..
pen, Holstein, Jutland, Fionië veroverd, eene stad gesticht welker naam - Odensee - thans nog aan het ge..
luk zijner wapenen herinnert; de Noordelijke zeepassen
overschreden, Zweden en N oorweg~n onderworpen,
en steeds voor het oog van die onbeschaafde, lichtgeloo ..
vige en verschrikte volken zich vertoond als de beheerscher der orkanen, de onwederstaanbare god des oorlogs, het oppermachtig wezen, belooner van de dapperen
en uitdèeler der eeuwige belooningen. (Op een bed sterven was bij onze voorvaderen oneer. Alleen de zielen
dergenen die in het strijdperk vielen, mochten, naar zij
meenden, aanspraak maken op een eeuwige belooning).
De verachterde beschaving dier Noordervolken, had
den diepen indruk door Woden's wapenfeiten achtergelaten, vereeuwigd. De schier woeste geestdrift welke die
indruk opwekte, de ontberingen van alle levensgemak,
de gevaren welke :zij te iederen stond, bij jacht en vischvangst, te trotseeren hadden, hunne koenheid te midden
der orkanen en der beroeringen van den Oceaan, de
handigheid waarmede zij hunne lichte booten door de
schuimende baren wisten te sturen, die onwankelbare
moed die de noodzakelijkheid en de gewoonte om de
grootste gevaren te braveeren inboezemt, een steeds herlevende begeerte om de vreemde volken te beoorlogen,
een sterk voorgevoelen dat het geluk der wapenen hen
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dienen zou, - alles maakte hen geducht - die Denen,
die Noormannen, bestemd om op alle kusten schrik te
zaaien, om de natiën te doen sidderen, om Europa te
verwoesten, om streken te veroveren meer door de natuur begunstigd dan hun onvruchtbaar treurig Vaderland.
Over "'Holstein en Jutland heerschte in het begin der
negende eeuw Godfried, die vroeger de Saksers tegen
Kar! had opgehitst. In 808, oordeelde hij, wegens den
hoogen ouderdom des keizers en de moeilijkheden
welke de Franken in Spanje en in Italië ontmoetten, welke wij weldra bespreken zullen, - dat de gelegenheid gunstig was om Karl's bezittingen op de Elbe en 111
Friesland aan te vallen. Hij sloot een verbond met de
51avoniërs Wilzi, en tastte de Abodriten, vroeger bondgenooten der Franken, aan, verjoeg hunnen heirtog, en
dwong het volk hem eene schatting te betalen.
De keizer zond zijnen oudsten zoon Karel tegen Godfried af. Zijn leger, de Elbe overgetogen zijnde, ver..
woestte het land der Livoniërs, welke Godfried tot den
afstand had overgehaald; deze trok voor Karel achteruit,
na zijnen neef en een goed deel zijner beste soldaten te
hebben verloren; hij vluchtte naar Jutland; daar poogde hij den zegevierenden marsch van Karel te stuiten.
Een stroom, thans Eider genaamd, en die destijds
Daene heette, scheidt het schiereiland Denemark van
Holstein en van het overige van Germanië. Aan dezen
stroom wilde Godfried de vaart zijns vijands stuiten;
langsheen de boorden deed hij verschansingen opwerpen in den aard dergene welke alsdan bij de Germanen
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gebruik waren. Die versterkingen strekten zich van
de eene zee naar de andere uit en overdekten alzoo at de
grenzen van Denemark. Slechts een doortocht was vrijgelaten voor de wagens en voor de troepen die Jutland
moesten verlaten ot binnentreden, als uit en in een groote
belegerde plaats.
Om die geduchte versterkingen te overweldigen, zag
Karel weinig kans en neigde dan ook het oor naar
de voorstellen van onderhandeling welke Godfried
hem liet doen. Hij stemde er in toe, zijne graven over
de Elbe te zenden, om een onderhoud te hebben met de
Deenschè graven, op de grens beider Staten. Die samenkomst echter mislukte en de oorlog werd hervat. Doch
in stede van de Denen aan te vallen, vergenoegde Karel
zich met de grondvestingen eener stad, bestemd om
's vijands strooptochten te stuiten, te doen aanleggen.
Daartoe koos hij de plek waar de Sture In de Elbe
vloeit, Noord-Westwaarts van Hamburg, en noemde de
stad Esselfeldt.
In

lIl.

NIEUWE KRIJGSTOCHT VAN LOD!WIJK; KONING VAN AQUIT.4.NlE, TEGEN
DE SARRACEENEN IN SPANJE, BEKROOND MET ZEGE.

Onderwijl woedde de oorlog even fel aan het tegenovergestelde eindpunt des Rijks. In 808 vielen de Spaansche Sarraceenen in Sardinië, doch werden teruggedreven door de bewoners en zakten toen op Korsika af.
Hier werden zij niet min fel bestookt door Konstabel
Burchard,diedertien hunner schepen in den grond boorde. De Christenen aanzagen dien gelukkigen uitval als
een rechtvaardige straf waarmede God die barbaren
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trof, om de menigvuldige wreedheden door nen gepleegd.
Het volgende jaar echter, werd het eiland Sardinië
door de Sarraceenen van Afrika aangevallen, terwijl de
Sarraceenen van Spanje, op Paaschdag andermaal het
eiland Korsika inrukkende, aldaar alles te vuur en te
zwaard zetteden. Dergelijken inval hernieuwden zij in
813, doch vielen bij den terugtocht in eene hinderlaag
hun door den graaf van Ampurias, - nabij het tegenwoordige Perpignan, - gespannen, en verloren acht
schepen, waar vijf honderd rampzalige gevangenen in
opgehoopt zaten. Uit wraak. gingen de Sarraceenen de
omstreken van Nizza en van het huidige Civita-Vecchia,
nabij Rome, verwoesten.
Die herhaalde strooptochten bewezen duidelijk dat
nieuwe strijders in het strijdperk waren afgedaald, en
dat, zoo de keizer geene buitengewone maatregelen trof,
het Rijk dat hij met zooveel moeite had opgericht, spoedig zou vervallen. Zoolang Haroun-al-Raschid in leven
was, hoefde men, uit reden zijner vriendschapsbetrekkingen met de Franken, niet te vreezen dat de Sarraceenen
van Afrika, die 's keizers macht erkenden, iets zouden
wagen tegen Karl's bezittingen, doch deze Kalif in 80g
gestorven zijnde, en het vraagpunt der troonsopvolging
aanleiding gegeven hebbende tot eenen oorlog tusschen
zijne kinderen, ontzagen de Sarraceenen van Afrika niets
meer en werden de havens van Tunis, van Susa enz.,
holen van zeeschuimers.
N a de inneming van Barcelona, door den koning van
Aquitanië, werd de oorlog nog gedurende eenige jaren
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tusschen de Franken van Aquitanië en de Sarraceenen
voortgezet. Kalif El Haken herwon Tarragone, en
keerde, na in de steden der Eber, naamlijk Sarragossa,
Tortosa enz., sterke bezettingen te hebben gelaten, naar
Cordoba terug.
In 809 werden vruchtelooze pogingen aangewend om
Sarragossa den Muzelmannen te ontrukken. Het sterke
Tortosa, de algemeene wapenplaats der Araben op de
Neder-Eber geworden, werd mede herhaaldelijk bestookt, doch tot tweemaal toe werden de Christenen
door een Muzelmansch leger achteruitgeslagen. - In
811 eindelijk, de Franken van Aquitanië versterkt geworden zijnde door troepen uit Austrasië en Neustrië,

werd Tortosa na een nieuw beleg van veertig dagen
gedwongen zijne sleutels over te geven aan koning
Lodewijk, die dezelve zijnen vader Karl· droeg. Die
uitslag sloeg de Sarraceenen en Moren met angst, daar
zij vreesden dat al hunne steden een gelijk lot te wachten
stond. Intusschen ondervonden de Franken het volgende jaar weêr tegenslag voor H uesca en moest hun
leger over de Pyreneën terugtrekken. Gasconje, door die
overwinning der· Araben aangemoedigd, vatte de thans
insgelijks de wapens op tegen den keizer, en leverde
nogmaals slag aan dezes troepen in diezelfde vallei van
Roncevaux, die Karl vier en twintig jaren vroeger zoo
noodlottig geweest was. Hardnekkig was de strijd, doch
de zege bleef den Christenen, en de Gasconjers werden
genoodzaakt den vrede af te smeeken. Die gelukkige
uitslag, en een wapenstilstand, op 't einde van 812, met
den Kalif van Cordoba gesloten, herstelde de rust in
dat gedeelte des Rijks.
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EEN TREFFEND TUSSCHENVERHAAL, KENSCHETSEND DIE DAGEN YAN
GODSDIENSTIEVER.

In deze jongste veldtochten van den Aquitaniërskoning, zagen wij dien hertog van Toulouse, Willem
den Vrome, niet meer optreden, die vroeger zoo menigwerf de Sarraceenen bestreden had. Toch leefde hij
nog, doch was sinds lang de wereld afgestorven, en, het
hof en de wereldsche eerbewijzingen vaarwel zeggende, zijne laatste levensjaren in een Gode gewijd verblijf
gaan overbrengen.
Niet zonder moeite had hij van zijne Vorsten, die
zijnen moed en zijne diensten op hoogen prijs stelden,
oorlof daartoe verkregen~ In eene vallei der Cevennen,
omringd door hooge bergen, doorsneden met boschrijke

ravijnen, stichtte hij een klooster, dat spoedig in bloei
rees. Alvorens zich daar te vestigen, had hij in de oude
basiliek van den heiligen Juliaan, in Septimanië, Gode
zijne helm, zijnen degen en beukelaar opgedragen. Die
voorwerpen maakten in de twaalfste eeuw nog deel van
den schat der abdij, en gaven door hun gewicht en
grootte, bewijs van de buitengewone gestalte en kracht
van hem die ze gedragen had.
In het klooster onderwierp de hertog zich evenzeer als
de andere monniken, aan den nederigsten arbeid. Een
tijdgenoot verhaalt met aandoening dat hij meermaals
op het brandende middaguur, in den oogsttijd, gezien
heeft hoe de beroemde overwinnaar der Sarraceenen,
een en ezel voerde, beladen met bekers wijn welke hij
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opvolgend aan eiken arbeider aanbood, om hunnen
brandend en dorst te lesschen.
Willem stierf in 812, latende eenen geëerbiedig<;len
naam en door het volk gevierd. Zijn levensbeschrijver
zegt dat in zijnen tijd, - in de tiende eeuw, - in de
kerken en in alle aanzienlijke vergaderingen de roem
van Willem en zijne heldenfeiten tegen de Sarraceenen
werden bezongen.
N iet zonder belangstelling ongetwijfeld zal men die
treffende episode gelezen hebben, welke nochtans niets
buitengewoons was in die tijden van godsvrucht en
geloof. Dikwijls zag men alsdan lieden, die de hoogste
eereambten bekleed hadden, legers aangevoerd en al de
gunsten der Vorsten en der fortuin genoten hadden,
eensklaps der wereld en al haren ijdelen praal vaarwel
zeggen, niet langer een bedrieglijk heil bejagen, - en
in de eenzaamheid eener kloostercel het overige van hun
leven aan boetedoening wijden, en daar eindelijk het
ware geluk vinden, omdat zij het aan deszelfs oorsprong
waren komen zoeken. Waar die gewijde toevluchtsoorden met der vaderen geloof verdwijnen, blijft den
ongodsdienstigen, doch van de begoochelingen der wereld afkeerig geworden en levensmoeden mensch niets
anders over dan mismoed en zelfmoord. Gelijk de
Fransche schrijver Laurentie het krachtig uitdrukt, wanneer in die tijden welke wij de eeuwen van barbarie
en onwetendheid noemen, iemand plotseling het wereldtooneel verlaten had, kon men hem vinden in de schaduwe des kloosters; - thans, in onze eeuw van licht en
beschaving, moet men hem zoeken in het doodenhuisje.
9
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V. VOORSPOEDIGE KRIJGSTOCHT VAN

's

KEIZERS ZOON PEPIJN TEGEN DE

VENETIANEN.

Terwijl de Sarraceenen den koning van Aquitanië
veel spel leverden, was (jaar 810) zijn broeder Pepijn,
koning van Italië, gedwongen tegen de Venetianen op te
rukken, die weigerden zijn gezag te htrkennen. Die
kleine republiek, onlangs in de lagunen der Adriatische
Zee gesticht, hadde alléén niet aan Pepijn's wapenen
kunnen wederstaan, doch zij werd ondersteund door
Pauwel, hertog van Zara, in Dalmatië, en door Nicephorus, keizer van Constantinopel, die eene Grieksche
vloot afzond om in de Adriatische Zee te kruisen, en de
Venetianen en den hertog van Zara te ondersteunen.
Den keizer berouwde het, door een verdrag waar
vroeger sprake van geweest is, Dalmatië aan den keizer
van het Westen te hebben afgestaan. Beide Rijken lagen
thans grens aan grens, en zulks verdroot ten zeerste den
Oostervorst; hij verlangde vurig, tusschen zijne en Karl's
Staten, een onafhankelijk land te zien tot stand komen,
daar hij de Franken wel gaarne tot bOlldgenooten, doch
niet tot naburen had. - Te dier gelegenheid brengt
Eginhardeen spreekwoord te pas,dat destijdsin't Oosten
gebruikelijk was: Tov ([JQcX'Yxov cpo.ov Nxng, r8[-rova ovx l!xng.
{letterlijk : « Heb den Frank tot vriend, niet tot nabuur). » Doch de krachtdadigheid van Pepijn, die de
Venetianen in hunne eilanden aanviel en hunne hoofdstad innam, en het afsterven van Nicephorus, waardoor
de Grieksche vloot naar Constantinopel moest wederkeeren, stelde een einde aan den oorlog. Venetië en
Dalmatië bleven afhangig van het koninkrijk Italië.
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VI.

DE NOORMANNEN VALLEN

VAM

's

IN

FRIESLAND. -

OPVOLGEND AFSTERVEN

KEIZERS OUDSTE DOCHTER ROTRUDIS EN VAN ZIJNE ZONEN PEPIJN

I!lN KAREL.

Intusschen was Godfried niet werkeloos gebleven
achter de versterkinglijn welke hij op de Eider had gebouwd. Al kon hl; op het vasteland zijne strooptochten
niet voortzetten, de zee bleef open, en bood hem eenen
gemakkelijken weg om de zwakste kanten der Staten
zijns machtigen vijands aan te vallen. Werkelijk verscheen weldra eene vloot van twee honderd schepen,
bemand met die dappere zonen van het Noorden, op de
kusten van Friesland, zaaide verwoesting op al de
eilanden die daar de kust omringen, en )ntscheepte op
het vasteland een leger dat, na de Friezen in drie gevechten geslagen te hebben, hun eene schatting opdrong.
Karl was te Aken toen hij die tijding vernam; zijn
vaderlijk hart bloedde nog uit de wonde aan hetzelve
toegebracht door het afsterven van zijne oudste dochter
Rotrudis, die vroeger aan den Griekschen keizer ten
huwelijk was belcofd geworden. Dit verlies was echter
slechts de voorbode van meer andere, smartelijker nog,
die zijn ouden dag zouden verbitteren.
De tijding nu van den aanval der Noormannen,
scheen eene afleiding voor dien familie rouw en 't was als
hervond de oude krijsgheld al de zielskracht van vroegere
dagen, welke de smart een oogenblik onderdrukt had.
Naar alle kanten zond hij zijne boden uit om een machtig leger te been te brengen, en verliet zijn paleis om
zelf tegen die verwaten Noormannen op te trekken; doch
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toen hij den RIjn overgetogen was, werd hij gedwongen
te Lippenheim op zijne nog niet verzamelde krijgsbenden
te wachten. Toen deze hem eindelijk vervoegd hadden,
geleidde hij hen naar de legerplaats welke hij had aangelegd aan de samenvloeiing van Aller en Weser. Doch
toen hij daar aankwam, . ontving hij opvolgend bericht,
dat de Deensche vloot die in Friegland vert!ieling gebracht had, vertrokken was, medenemende, behalve
den buit, honderd zilveren ponden van den tol aan de
Friezen opgelegd; - dat koning Godfried door een en
zijner lijfstrawanten vermoord was; dat een slot van
veel beteekenis, Hobhnoki, 't welk hij op de Elbe gebouwd had, door de Wilzi was ingenomen, en de bevelhebber gevangen, - eindelijk, dat zijn tweede zoon
Pepijn, koning van Italië, op 8 Juli te Milaan, was
overleden.
De smart welke die laatste tijding hem baarde, ontnam hem de noodige krachtdadigheid om de oorlogsbereidselen voort te zetten. Hij keerde terug naar Aken
waar hij in de maand October, de afgevaardigden van
Heuming, neet en opvolger van Godfried, ontving, die
kwamen om den vrede te vragen.
De voorloopige schikkingen werden getroffen, en in
de lente van 't volgende jaar, - 811,- - ontmoetten
twaalf Frankische graven en even zooveel Deensche
heeren, elkander op de Eider, op de grens van beide
Rijken, alwaar zij bepaald de vredesvoorwaarden vaststelden. Door dit verdrag, stond de koning van Denemark aan Karl al de Deensche of Germaansche streken
Zuidwaarts van den Eiderstroom gelegen af, voor zich
I
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zelven behoudende het schiereiland en de Deensche
eilanden.
Ten gevolge van den Rijksdag weike dit jaar te Aken
gehouden werd, zond Karl zijn leger in drie verschillende richtingen, naamlijk een deel naar de monding der
Elbe, om het slot Habhuoki, - dat geacht wordt Hamburg te zijn, - her op te richten; een ander in Pannonië om de Awaren met de Slavoniërs te verzoenen; en
een derde in Armorika, om de strooptochten der Bretanjers te stuitt!n. Hij zelf ondernam een nieuwe omreis
in de havensteden om te onderzoeken hoe het stond
met de schepen welke hij had doen bouwen, ter verdediging van de kusten. Eene vloot moest te Boulogne,
eene andere te Gent post vatten, en zijnen zoon Lodewijk
had bij bevel gezonden om nog eene op de Gar0l1l1e en
eene op den Rhême in te richten. Hij keerde omtrent
half-November te Aken weder, en in de daarop volgende
maand kwam een nog vreeslijker ongeluk dan degene
van denzelfden aard welke hem reeds vroeger getroffen
hadden, zijn hart wonden, en tevens zijne verwachtingen
en zijne staatkundige plannen in duigen slaan. zijn
oudste zoon, Karel, stierf op zijn negen en dertigste jaar
den 4 December 811. Hij was een voortreffelijk vorst,
wien zijn vader de keizerskroon had bestemd en dien hij
waardig achtte den last daarvan te dragen.
VII.

HARTZEER VAN KARL WEGENS DIE OPEENVOLGENDE BEPROEVINGEN.ALGEMEENE BEVREDIGING. -

BEGRENZING VAN HET RIJK.

Zooveel achtereenvolgende beproevingen waren wel
aeschikt om eene krachtigere ziel dan de zijne neêr te
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slaan, hadde hij in den godsdienst de noodige kracht
niet gevonden om dezelve te dragen. Desniettemin was
zijne droefheid overgroot en vergoot hij vele tranen;
doch zijne vroomheid verzachtte de bitterheid zijner
smart, en het bewustzijn der plichten welke hij te vervullen had wegens den rang dien hij bekleedde en tegenover de volken die onder zijnen schepter leefden, schonk
hem de noodige krachtdadigheid om geen oogenblik die
menigvuldige plichten te verwaarloozen.
Zijne eerste zorg was om het bestuur zijner Staten te
regelen. Karel, zijn oudste zoon, liet geene kinderen na,
doch Pepijn, de tweede, had eenen zoon met name
Bernhard . Karl schonk de kroon van Italië aan dat
kind en liet het naar Lombardije vertrekken met zijnen
bloedverwant Wola, dien hij belastte met de voogdij
over den jeugdigen koning. (Jaar 812).
Ook achtte hij het noodig den vrede op al de grenzen
zijner Staten te verzekeren, nu het gewicht der jaren en
der ziekelijkheid hem het naderend einde zijns levens
voorspelden.
Nieuwe onlusten hadden in den jongsten tijd Constantinopel beroerd. Nicephorus was gesneuveld in een
gevecht met de Bulgaren, in 811, en een deel van het
Grieksche leger over den kling gejaagd. Nicephorus'
zoon, ofschoon gekwet~t, was uit de voeten geraakt en
tot keizer uitgeroepen, doch werd door eenen veldheer,
met name Michiel, onderkropen en in een klooster vrrbannen.
Nauwelijks was Michiel ten troon gestegen (jaar 812),
of hij zond gezanten tot Kar! om hem zijne troonsbe-
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erkennen en voor te slaan tot een nieuwe vaststelling
hunner wederzijdsche Staten over te gaan. Met genoegen ontving Karl die voorstellen van den nieuwen keizer, en er werd overeengekomen dat Rome, gansch
Italië tot aan gene zijde van Benevent, Istrië en een
deel van Croatië aan het Westerrijk zouden toebehooren,
en Calabrië, een deel van de zeekust van Zuidelijk Italië, Sicilië en Dalmatië in het Oosterrijk begrepen worden. Venetië was aldus met den naam binnen de
grenzen van het keizerrijk van Constantinopel begrepen,
doch in de daad was het jeugdige Gemeenebest onafhankelijk te midden der lagunen waar deszelfs stich..
ters eene schuilplaats tegen de Barbaren gevonden
hadden.
Dit verdrag met Michiel-Curopalates gesloten hebbende, sloot Karl een ander met Abul-Assi-al-Hauan,
Emir van Cordoba, waarbij de grenzen van den kant
van Spanje bepaald werden vastgesteld. Grimoald,
hertog van Benevent, werd door hem in genade ontvangen, mits eenen tol van vijf en twintig gouden sols te
betalen. Gemakkelijker nog ging het, den vrede met de
Denen te bevestigen, wier koning Heuming vermoord
was geworden, wat een langen en uitputtenden burgeroorlog had ten gevolge gehad, waarna ten slotte de
troon aan de gebroeders Heriold en Regenfried was gebleven.
Karl's Staten strekten zich alsdan uit van den grooten Oceaan tot Calabrië, tot Raab, tot de bergen
van Boheme, en van de Pyreneën, de Eber en de
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Oceaan.

TIENDE HOOFDSTUK.

KAR L'S LOOPBAAN

VERVULD.

1.

KARL DEELT DE RIJKSHEERSCHAPPIJ MET ZIJNEN ZOON LODEWIJK.

Aldus den vrede buitenwaarts hersteld hebbende,
dacht Kar! er aan, 'zijn Rijk van binnen tegen alle
beroering en verdeeldheid na zijnen dood te vrijwaren.
Hij riep te Aken, tegen de maand September 813, al de
aanzienlijken van het Rijk bijeen, ten einde hun voor
te stellen en te doen erkennen als zijn' medehe\~rscher en
toekomstigen opvolger op den troon, den eenigen zoon
die hem overbleef, dien Lodewijk, koning van Aquitanië, wiens beheer verlicht en vaderlijk geweest was,
en die bij de Franken gaarne gezien werd om zijne
roemvolle overwinningen op de Sarraceenen.
Toen al de bisschoppen en rijkgrooten te Aken vereenigd waren, kondigde Kar! hun plechtig zijnen wensch
aan om Lodewijk deelgenoot van de keizerlijke waardigheid en van de opperste macht te maken. De vergadering had plaats in de prachtige kerk gebouwd ter eere
van de H. Maagd en Moeder Gods. Het voorstel des
keizers werd begroet met daverende toejuichingen;
vreugdekreten lieten zich binnen en buiten het gebouw
hooren.
Allen hunne toestemming gegeven hebbende, begon
aanstonds de plechtigheid van de kroning.
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De keizer, gedoscht in zijne prachtige keizerlijke klee·
dij, en met de kroon op het hoofd, nam Lodewijk bi)
de rechterhand, en naderde het Altaar, waar eene tweede
kroon op lag. Vader en zoon knielden neder en stuur·
den hunne bede tot den Koning der koningen. Vervol
gens richtte Kad, opgestaan zijnde, de volgende rede tot
ZIjnen zoon:
« De verheven rang waartoe God u roept, maakt u ten
plicht hem te eeren, te beminnen, te vreezen en Zijne
geboden te onderhouden. Als keizer, zijt gij de natuurlijke beschermer der kerken en moet gij er op waken dat
zij wèl bestuurd worden; haar moet gij verdedigen
tegen de aanslagen der goddeloozen. - Bemin de leden
van uw gezin; schenk uwen bloedverwanten gunsten
welke hun bewijzen dat gij niet alleen hun gebieder,
maar tevens hun broeder, of oom of neef zijt . . . :. . . Eer de
bisschoppen als uwe vaders, bemin uwe volken als of
,t uwe kinderen waren. - Verplicht desnoods met ge- "
weId de boozen en oproerigen om den goeden weg te
volgen. - De kloosters en de armen moeten in tI eenen
trooster en eenen steun vinden. - Benoem tot rechters
en landvoogden, geene andere dan ~ijze, standvastige
en rechtvaardige lieden. - Verplaats nooit, zonder
degelijke en dringende redenen, degenen die gij in waardigheid hebt verheven, en zorg dat gij om geene uwer
daden voor God of voor de menschen hoevet te blozen.»
Daarop vroeg hij aan zijnen zoon of deze beloofde
lich naar die grondbeginselen te gedragen, voor den
roem van den Staat en voor het heil zijner onderdanen.
Lodewijk zwoer het plechtig.
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Alsdan gebood de keizer hem de op het Altaar liggende
kroon te nemen en die zelf op zijn hoofd te plaatsen.
Vervolgens, diep aangedaan, riep hij uit: (( Lof zij U,
Heer God! Die mij een en zoon hebt geschonken om
mijnen troon te bestijgen, en Die mij die weldaad met
eigene oogen laat aanschouwen. »
De kerkelijke dienst afgeloopen zijnde, keerde Karl,
op zijnen zoon geleund, huiswaarts weder met dezelfde
pracht en dezelfde staatsie als waarmede hij gekomen
was.
11.

KARL'S ZIEKTE. -

HIJ

STERFT. -

BEGRAFENISPLECHTIGHEDEN.

Weinige dagen later, scheidden beide keizers. Vader
en zoon hielden langen tijd elkander omklemd; Karl's
grootmoedige ziel was diep aangedaan; zijne vaderlijke
tranen vermengden zich met Lodewijk's tranen; ook
deze was aan de hevigste gemoedsbeweging ter prooi :
't was als kondigde een geheim voorgevoel hun beiden
aan dat zij elkander voor 't laatst zagen. Reeds had men
met treurnis opgemerkt dat Karl, door ouderdom en
ziekte verzwakt, de hulp van een sterkeren arm had
behoefd, in het gaan naar en het terugkeeren van de
kerk.
Die zwakte was grooter dan men van iemand van
Karl's leeftijd kon verwachten: immers was hij niet
meer dan een en zeventig jaren, en de natuur had hem
nochtans met buitengewone lichaamssterkte en veêrkrachtigen geest begaafd. Doch zijn onverpoosd arbeiden en vooral zooveel verdriet als hem was overvallen.
bespoedigden ongetwijfeld het einde van een bestaan
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dat een min bewogen leven nog lang hadde kunnen rekken. Toch wilde hIj niet van al zijne geliefkoosde
lichaamlijke oefeningen afzien; en, zijn zoon vertrokken
zijnde, ging hij het vermaak der groote jachten genieten
even als vroegere jaren, en keerde slechts op 1 N ovember te Aken weder.
't Schijnt dat Karl zich niet meer met Staatszáken
bezighield, sinds hij zijnen zoon had deelgenoot van het
bewind gemaakt. Na zijnen terugkeer in Aken, wijdde
hij de enkefe maanden dat hij nog leefde aan de voor
den mensch allerbelangrijkste zaak, hij zij op eenen
troon gezeten of sta op de laagste sport der samenleving
-naamlijk de zorg voor zijne ziel.Zijn tijd was verdeeld
tusschen bidden, aalmoezen uitdee1en en het nazien der
Heilige Boeken, volgens de Grieksche en Syrische tekst,
waarbij hem geleerde vertolkers behulpzaam waren, en
waarmede hij zich tot den dag voor zijn overlijden bezighield.
. Omstreeks half-Januari 814, werd hij, bij het verlaten
van het bad, door koorts aangegrepen, spoedig nam deze
toe: hij at of dronk niet meer, alleen een beetje water
om zijn lichaam te ondersteunen. Eindelijk, op den
zevenden dag zijner ziekte, ontbood hij Hildobald, een
bisschop met wien hij vertrouwelijker dan met aije
anderen omging, opdat deze hem het aanbiddelijk Sacra·
ment van Onzes Heeren Lichaam en Bloed toedienen,
en voor de laatste reize sterken zou. - Aan zijn verlangen voldaan zijnde. verviel hij den daaropvolgenden
dag en nacht in eene groote zwakte. 's Anderendaags,
28 Januari 814, bij het krieken van den dag, voelende
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dat zijn uur genaakte, verzamelde hij al zijne krachten
om de rechterhand uit te steken en op zijn voorhoofd,
vervolgens op zijne borst en over geheel zijn lichaam,
het heilig kruisteeken te maken. - Dan, zijne voeten
tegen elkander brengende, strekte hij zijne armen en
handen op zijn lichaam uit, en sloot de oogen, onder het
aanheffen, met zwakke, reeds gebroken stemme van dit
vers: « In manus tuas, Domine, commendo spiritum
meum. » (1) - Onmiddellijk daarop gaf hij den geest, op
twee en zeventigjarigen leeftijd .....
Het Iijk,gewasschen en plechtig uitgedos~ht, werd gedragen naar en begraven in de kerk, onder de tranen en
rouw betoon van gansch het volk. Eerst was er aarzeling
opzichtens het kiezen der plaats waar men de overblijfselen van dien Vorst, die bij zijn leven desaangaande niets
beschikt had, zou bijzetten, doch ten slotte was het algemeen gedacht dat men hem nergens eervoller kon begraven dan in de basiliek door hem zei ven in de stad opgericht, op eigen kosten, ter eere van de heilige Moeder
des Heeren, tot een blijk zijner liefde jegens den Heiland.
. De begrafenisplechtigheid had plaats op den dag zelven
van zijn overlijdea.
Boven zijn graf werd een vergulde boogronding gemaakt, waarop zijne beeltenis en het volgende grafschrift
werd gebeitel~ : « Sub hoc conditorio siturn est corpus
Caroli, rnagni atque orthodoxi imperatoris, qui regnum
Francorum nobiliter amplicivit. et per annos XL VII
feliciter rexit, decessit septuagenarius, anno ab lncar(I) In Uwe handen, Heer, beveel ik mijnen geest.
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natione Domini DCCCXIV.

»

Hetgeen m 't Neder-

landsch beteekent :
« Onder' dezen steen ligt het lichaam van Karl den
Groote, Christenvorst, die der Franken rijk aanzienlijk
vergrootte, zeven en veertig jaren gelukkig regeerde en,
over de zeventig jaren oud, stierf in het acht honderd
veertiende jaar van onzes Heeren menschwording.
I)

111.

OVERZICHT VAN KARL'S LOOPBAAN. -

CHRISTENVORSTEN,

BEOORDEELD

DIE VORST, DE GROOTSTE DER

DOOR LACÉPÈDE,

BOSSUET,

MONTES-

QUlEU, GUIZOT.

Wij deelen hier in 't kort de merkwaardigste oordeelvellingen mede, over Karl den Groote en over de gevolgen der door hem gehuldigde wijze van beheer uit'gebracht.
(c Drie mannen, zegt de Lacépède « hebben meer dan
wie ook invloed op het lot der wereld uitgeoefend:
't zijn Alexander, Caesar en Karl de Groote. - Doch
Alexander vond hulp in de schitterende Grieksche beschaving,- Caesar door de hooge Romeinsche beschaving - Karl daarentegen had geen andere hU,lp dan die
van zijn eigen genie in den reuzenstrijd tegen de barbarie zijner eeuw. »
Bossuet, sprekende over dien onvergelijkelijken Vorst
drukt zich volgenderwijze uit:
« Hij onderjukte de Saksers, beteugelde de Sarra
ceenen, roeide de ketterijen uit, beschermde 'de Pauzen
bekeerde de ongeloovige volken tot het Christendom.
herstelde de wetenschap in eere en deed de geestelijkt
tucht herleven, riep vermaarde Kerkvergaderingen bij.
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niet alléén, maar ook in Spanje, in Engelànd, in Germanië en overal, de uitwerkselen zijner vroomheid en
zijner rechtvaardigheid gevoelen. »
Het oordeel dat de geleerde Montesquieu over Kar!
den Groote heeft uitgebracht, is merkwaardig om de
juistheid en de diepte der beschouwingen, en tevens om
eene kracht en bondigheid van stijl welke aan de wijze
van Tacitus herinnert:
Zoo wel wist hij alles op zijne plaats te zetten, dat
steeds alle krachten van den Staat in evenwicht bleven
en hij de gebieder bleef. Alles werd vereenigd door de
kracht van zijn genie ... Het Rijk hield stand door de
grootheid van den Vorst: deze was groot, maar grooter
nog demensch. Dekoningen, zijne kinderen, waren zijne
eerste onderdanen, de werktuigen zijner macht, en toonbeelden van onderdanigheid. Hij stelde bewonderenswaardige verordeningen op, - meer nog: hij deed dezelve uitvoeren. Zijn genie strekte zich uit over al de
deelen des Rijks. In de wetten dezes Vorsten, is een
vooruitziende geest werkbaar, welke alles verstaat, en
eene geheime kracht die alles medesleept. Voorwendsels om plichten te ontwijken, vonden geenen ingang:
verzuim werd aanstonds hersteld, misbruiken werden
verbeterd of voorkomen. Hij strafte waar hij niet anders
kon handelen, doch was grootmoedig waar 't mogelijk
was. Zijne plannen breed opvattende, doch ze eenvoudig in uitvoering leggende, verstond nimmer iemand in
«
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hooge ren graad de kunst om gemakkelijk de grootste
dingen, spoedig de moeilijkste te verrichten.
Gedurig doorliep hij zijn uitgestrekt Rijkmetzijne hand
schragende waar iets dreigde in te storten. Overal daag-·
den moeilijkheden op die hij telkens uit den weg te
ruimen wist. Nimmer zag men eenen Vorst die de gevaren beter wist te trotseeren ; nimmer een en die dezelve
beter wist te ontwijken. Hij ontkwam alle gevaren, en
vooral degene welke schier altijd de groote veroveraars
bedreigt, ik bedoel de samenzweeringen. Die wonderbare Vorst was buitengewoon gematigd; zachtaardig
zijn karakter, eenvoudig zijne doenwijze. ... Zijne uit..
gaven ordende hij op eene bewo~derenswaardige wijze;
zijne eigendommen deed hij gelden met wijsheid, met
spaarzaamheid; een vader des huisgezins zou kunnen
leeren uit zijne wetten hoe hij zijn huis moet besturen.
Zijne Capitularia duidden de zuivere en heilige bron
aan waaruit hij zijnen rijkdom putte. Enkel dit nog wil
ik er bij voegen: hij gebood dat de eieren voortkomende
van de neerhoven zijner domeinen, en het onnuttig
kruid uit zijne tuinen, zouden verkocht worden- terwijl
hij zijnen volken al de rijkdommen der Lombardijers
en de onmeetbare schatten dier Hunnen, welke gansch
de wereld hadden uitgeplunderd, uitdeelde .... »
In zijn belangrijk werk over de eeuwen het bestuur
van Karl den Groote, drukte Guizot. zich volgenderwijze uit, aangaande hetgeen is overgebleven van dit
bestuur en de vruchten welke hetzelve afgeworpen
heeft:
« Wat met Ka.rl viel, wat met hem vereenzelvigd was
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Lodewijk den Goedertieren en Karel den Kale, hoewel
dan ook meer en meer zonder kracht en zonder gevolg,
zijn de alge mee ne vergaderingen, de missi domznici,
gansch het centraal en opperbestuur verdwenen; doch
niet aldus het plaatselijk bestuur, - al die hertogen,
graven, ondergraven, honderdmannen, provenebezitters, vazallen, die tijdens Karl's regeering, hetzelve uitoefenden. Voor hem, was er niet min wanorde in iedere
plaatselijkheid als in den Staat in 't algemeen; gedurig
gingen de eigendommen, de ambten van de eene hand
in de andere over; er was geen de minste regelmaat,
geene bestendigheid in de plaatselijke toestanden en
invloeden. Gedurende de zeven en veertig jaren dat hij

heerschte, konden zij op dezelfde bodems, in dezelfde
gezinnen wortel schieten, werden zij bestendig, wat een
eerste voorwaarde is van den vooruitgang waardoor ze
. moesten onafhankelijk, erftijk worden, dat wil zeggen,
tot grondslag worden van het leenroerig stelsel. Voorzeker, niets gelijkt minder aan de feodaliteit dan de rijkseenheid door Karl nagestreefd, en toch is hij de
wezenlijke grondlegger er van; hij is 't die door de
buitenlandsche beweging van den inval te stuiten, door
tot in zekere mate de wanorde binnenslands te bedwin'gen, aan de toestanden, aan de fortuinen, aan de plaat
selijke invloeden~ tijd gegund heeft om waarlijk bezit te
nemen van het grondgebied en van ~eszelfs bewoners.
Na hem is zijn algemeen bestuur gevallen even als zijne
veroveringen; zijne opperheerschappij is in duigen gestort,
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kleine afzonderlijke Staten, die nochtans een sterk en
duurzaam bestaan hadden, even zoo spatte de alleenheerschappij van Karl in een menigte plaatselijke souvereiniteiten uiteen, die hunne kracht aan de zijne ontleend
hadden, en in zijne schaduwe als het ware de vereischten voor leven en duurzaamheid hadden geput. Derwijze dat, onder dit tweede opzicht, en verder ziende
dan op den uiterlijken schijn, veel door hem is gedaan
en gesticht geworden. »

ELFDE HOOFDSTUK. J.

KARL EN ZIJN TIJDVAl\..

KARL DE GROOTE ALS PERSOON: ZIJNE KLEEDING; ZIJNE GESCHIKTHEID
TOT LICHAAMSOEFENINGEN;

ZIJNE GEWOONTEN; ZIJNE HO"''lANIGHEDEN;

ZIJNE VROOMHEID.

Groote mannen genieten dit voorrecht : dat alles wat
hen betreft, de belangstelling gaande maakt, tot zelfs de
bijzonderheden van hun bijzonder leven. Men is er begeerig naar, in de afzondering, in hunne private gesprekken, die bevoorrechte wezens te leeren kennen die
gewoonlijk zich aan onze oogen slechts vertoonen, omglansd met macht en majesteit, en van wie men zoude
kunnen wanen dat zij van een anderen aard zijn dan wij,
ware 't dat men, hen nader beschouwende, niet bevond
dat zij aan dezelfde' behoeften, dikwijls aan dezelfde
zwakheden als de andere menschen onderhevig zijn.
Wij hebben, over Karl den Groote, het oordeel der na·
komelingschap gehoord: ziehier thans hoe hij door
10
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citeeren gedeeltelijk Eginhard en anderen:
Kar! was diklijvig, sterk en hoog, doch wel geëvenredigd van gestalte. Het bovenste \lan het hoofd was
rond; hij had groote en levendige oogen, een nog al
langen neus, schoon haar, een open en blijgeestig gelaat;
of hij stond of zat, altijd dwong hij eerbied af en handhaafde zijne waardigheid; al had hij een dikken hals en
een vooruitspringende buik, toch bedekte de juiste even·redigheid van zijne overige leden die gebreken; hij had
een vasten stap; al zijne bewegingen hadden iets mannelijks; zijne stem, ofschoon snijdend, scheen te schraal
voor zijn lichaam.
Behalve in de vier laatste jaren van zijn leven, alswanneer hij fel door koorts geteisterd werd, genoot hij immer een goede gezondheid.
Hij hield veel van te paard rijden en jagen, wat overigens alle Franken eigen was; ook zwom hij zoo vlug
dat niemand hem daarin overtrof. Dat hij een voorliefdè
had voor de stad Aken. komt hieruit voort dat daar
warme bronnen gevonden worden, welke hem ongemeen behaagden.
Zijn gewone kleedsel was dat zijner vaderen, het
kleedsel der Franken, namelijk: op de huid een hemd
en broek van lijnwaad, daarboven een tuniek aangegord
met een zijden band, en korte kousen; rond de beenen
droeg hij bandjes van linnen, en zijne voeten staken in
sandalen. Des winters beschermde een lij trok van otterhuid zijne borst en schouders tegen de koude. Altijd
droeg hij eenen degen, wiens gevest en draagband ver-
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Op feestdagen was zijn rok met goud geborduurd, dè
sandalen met edelgesteenten ingelegd, de mantel met
een gouden haak vastgehecht, en droeg hij eene kroon
glinsterend van goud en edelgesteenten; de gewone
dagen onderscheidde zijne kleeding zich ter nauwernood
van die zijner onderdanen.
Karl was matig met spijs en drank; hij verafschuwde
dronkenschap.
Zelden gaf hij groote gastmalen, doch wanneer zulks

plaats had, noodigde hij een groot getal personen aan
zijne tafel. Op zijn dagelijksch noenmaal, diende men
nooit meer dan vier gerechten op, buiten het wildbraad,
waarvan hij groot liefhebber was. Gedurende het eten,
liet hij zich de geschiedenissen en chronieken van het
verledene voorlezen. Dewerken van den heiligen Augustinus, vooral het de Civitate Dei, behaagden hem
vooral.
Des zomers, na het noenmaal, at hij enkel vruchten,
dronk een glas wijn, ontkleedde zich en legde zich voor
twee of drie uren te slapen. Doch 's nachts stond h,ij
soms wel vier of vijf malen op.
Te dien tijde waren de vastendagen,. door de Kerk
voorgeschreven, veel strenger dan tegenwoordig en werden stipt nagekomen, zoowel door den keizer als door
den geringste zijner onderdanen. Men at dan slechts
éénmaal op den dag. Op zulke dagen nam Karl zijn
maal omstre~ks twee uren na den middag.
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van het familieleven op hunnen waren prijs, beminde

teeder zijne kinderen en bekommerde zich terdege om
hunne opvoeding.
Den Christen Godsdienst waarin hij opgebracht was,
eerde hij geheel zijn leven door een voorbeeldige vroomheid. De basiliek, welke hij te Aken deed bouwen, verrijkte hij met overgroote schatten; derzelver poorten en
hekken waren uit massief brons, en van Ravenna en
Rome deed hij de zuilen en marmerblokken komen
welke hij zich elders niet aanschaffen kon.
's Morgens en 's avonds ging hij ter kerke en volgd.e
al de goddelijke diensten. Zeer bedreven in de muziek,
ofschoon hij zelf nooit zong, wijdde hij, - zooals men
hooger reeds gezien had, - veel zorg aan de hervorming van den kerkelijken zang.
11.

ZEDEN, GEWOONTEN, KUNST, INDUSTRIE, HANDEL TEN TUDE VAN
KARL DEN GROOTEj SPELEN, FEESTEN, ENZ.

Op den toestand van kunst, handel, industrie enz.
oefende de groote Vorst een machtigen invloed uit.
Van zwaardvechters en gevechten van wilde dieren
was geene sprake meer .Alles wat aan de ontaarde zeden
van het Heidensch Roma herinnerde, werd gebannen.
Tooneelkunst bloeide niet onder de regeering van Karl ;
alleen gebarenspelen waren in eere, alsmede koordedansen en andere lichamelijke oefeningen.
Steekspelen in den eigenlijken zin des woords bestonden nog niet, doch een soort afbeelding, een grondslag,
als het ware, daarvan, trof men aan in een aantal
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waren.
De groote en wezenlijke schouwtooneelen waren de
godsdienstige en burgerlijke plechtigheden. Bij deze, op
welke de keizer van heinde en verre allen noodigden die
konden bijdragen om derzelver glans te verhoogen, bij
die vergaderingen waar heel de nationale macht zich
vertoonde, waar de groote gebeurtenissen werden gevierd en die gehouden werden onmiddellijk voor of na
die algemeene vergaderll1gen van het Meiveld, waar
be andeld werden de groote belangen van den Staat, bij die gelegenheid openbaarde zich de luister der Kroon
des te meer als de Vorst die in de gewone omstandigheden des levens zocht te verbergen. Den keizer zag
men alsdan gezeten op een verheven troon, versierd met
goud en zilver; een mantel blauwen wit hing hem op
de schouders; een diadeem met stralen bekroond omgreep zijn hoofd; eenen schepter van goud hield hij in
zijne hand. De keizerin droeg eene kroon boven haren
hoofdsluier ; die kroon, haar kleed, de kleedij der edelvrouwen die om haar geschaard waren, fonkelden van
paarlen, diamanten, robijnen en andere edelgesteenten.
De hertcgen, de graven en rijksgrooten die den troon
omringden, droegen gordelsluiers versierd met goud,
zilver en edelgesteenten herkomstig uit het Oosten; hunne mantels, afgezet met het kostbaarste bont, hermelijn,
herinnerden aan hunnen oorsprong, aan de gewoonten
hunner vaderen, aan de wouden die hunne voorouders
hadden gevoed. Talrijke officieren van het hot stonden
achter den Vorst geschaard; herauten wierpen goud-
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stukken onder het volk terwijl zij riepen: « Keizersgift ; I>
en barden zongen nationale liederen ter eere van den
moed, van de deugd en van de Frankische helden.
Die feesten duurden verschillende dagen; en bij de
ga~tmalen welke bij zulke gelegenheid gegeven werden,
waren zoovele genoodigden dat yoor elke derzelve een
overgroot getal ossen moesten gebraden worden. In de
tusschenruimte der festijnen, der vermaken of der zaken,
gingen de genoodigden te paard, in grooten getale en
bij het getoet der jachthorens, in de wouden op everzwijnen en buffels, die er des tijds nog in menigte waren,
jagen : dit genot, waaraan levensgevaar verbonden was,
paste aan hunnen onverschrokken moed.
Op gewone tijden, hield men stillere jacht- of visch. vangstpartijen, degene, bij voorbeeld, waarbij valken en
andere afgerichte roofvogels dienden. Andere uitspanningen waren kegel-, dobbel- of schaakspel. Op beide laatste
spelen waren de Franken, in Karl's tijd, zoodanig belust, dat zij somtijds gansche nachten daarbij overbrach~
ten, en dat zij, even als hunne voorouders de Germanen,
waarvan Tacitus gewaagt, soms al wat zij bezaten, en
zelfs hunne vrijheid er bij, verspeelden.
Kar! hield niet veel van spel, alleen bij het schaakspel
vond hij soms een beetje genoegen, doch enkel bij wijze
van uitspanning en zonder veel tijd daaraan te besteden.
Vóór de Otpwenteling van 1793, bestonden, in de
Kunstschatten van de Saint-Denis-abdij, overgroote
schaakberden, dammen meer dan achttien duim hoog,
voorstellende soldaten met volle wapenrusting, en welke, naar men beweerde, Kar! gebruikt had.
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Over t algemeen werden destijds minstens twee eetmalen daags gehouden. Dat van 's middags werd dikwijls, wanneer weêr en jaargetijde het toelieten, onder
de volle lucht gebruikt, op den voorhof; de voorbijgangers werden uitgenoodigd om er aan deel te nemen. Hei
avondmaal had plaats in de groote zaal, en duurde
meer dan eens tot in den nacht. Die zaal werd verlicht
met fakkels, welke door jonge dienaars vastgehouden
werden, eu boven de wijde haardsteê welke in het midden was, werd~n dikwijls geheele reebokken en everzwijnen gebraden.
In de huizen der rijken, was het maal samengesteld
uit drie gerechten: Het eerste bestond uit groenten; het
tweede uit varkensvleesch of wildbraad in vorm van
pyramide opgestapeld met ronde brooden; het derde
uit gebak en vruchten. Wijn werd weinig gedronken,
en was, over 't algemeen, van slechte hoedanigheid. De
geliefkoosde drank was bier en mede.
Arme of weinig gegoede gezinnen, aten rapen, linzen,
boonen; en op de feestdagen eene gans en een soort
gebak.
In hooge en lage klassen werd aan haar en baard de
.grootste prijs gehecht, deze aanzien wordende als teekenen van kracht en moed, twee eigenschappen welkt
het meeste aanzien hadden gegeven te midden der wouden van Germanië. Tot teeken van verbond, rukten de
grooten een haarpijltje uit dat zij elkander aanboden"
het aanraken met den baard was dikwijls eene bezegeling van aanneming; een onvermogend schuldenaar verklaarde de slaaf te willen worden van zijnen schuld-
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eisl.her door het aanbieden, aan dezen, van eene schaar.
om het haar afgesneden te worden ; een jonge krijgsman,
gevangen genomen door eenen barbaarsehen vijand die
hem het hoofd wilde afbouwen, smeekte om zijn haar
niet in het bloed laten sleepen, en niet te gedoogen dat
een slaaf dezelve aanraakte.
Een verbond werd verbroken door het breken van een
stroopijltje. Herbergzaamheid was een heilige plicht, en
de vreemdeling genoot dezelve met een soort godsdienstigen eerbied, welke hem nimmer toeliet derzelver wetten te schenden.
De meubeleering was eenvoudig; kisten en kassen
zag men veel; ze dienden hoofdzakelijk tot het bergen
van wapens. De behangsels der kamers bestonden uit
geschilderd en verguld leder, en meer nog uit veelkleurige strooien matten, welke door de vrouwen gevlochten
werden.
Buiten de feestdagen, alswanneer de godsdienstige
feesten en hofplechtighedenzooveel volks lokten,heerschte een groote eenvoud niet alleen in de huizen der bijzonderen, maar ook in de paleizen der grooten en der
koningen.
De bruidschat van eene maagd bestond bij de Franken gewoonlijk uit wapens en kudden.
Wanneer een krijgsman stierf, werden met hem begraven zijne wapens, zijne sporen en de toebereide huid
van de klampers en valken welke hem bij zijne geliefkoosde jachten waren behulpzaam geweest.
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HANDEL, INDUSTRIE TEN TIjDE VAN KARL
-

(Vlwvolg). -

LANDBOUW.

MUNT.

De handel, door Karl begunstigd en beschermd door
de kleine schepen welke hij in grooten getale onderhield
bij de monding der stroomen die zijn Rijk doorliepen,
voorzag de van de zee meest verwijderde streken van die
paarlen, die edelgesteenten, die gouden of zilveren stoffen welke dienden tot opluistering der bijzondere feesten,
tot den glans der nationale bijeenkomsten, tot de plechtigheid der godsdienstige hoogtijden.
Die rijkdommen kwamen uit Azia langs de Middellandsche Zee toe, van waar zij over geheel Europa verspreid werden. De kooplieden van Marseille, van Arles,
van Lyon, van heel de groote Rhone-vallei, van al die
gewesten waar het eerst, en lang vóór der Franken overheersching, de Romeinsche beschaving was binnengedrongen, en die van de oevers van Italië, gingen in
Constantinopel of in de havens van Egypte, Syrië en
Asia-Minor, den Christenen van het Oosterrijk, of den
Muzelmannen, den Kalifen, de schatten, de stoffen, de
kruiderijen, de reukwerken afkoopen welke door kara·
vanen, langs de woestijnen van Mesopotamië en Perzië,
of door de vloten der Roode Zee, en uit Bactriana of van
gene zijde van den Oxus, ot uit het Noorden van Indië,
ot van de Westelijke oevers van het groote Indiaansche
schiereiland, of uit het eiland Ceylan, of van de Oostelijke oevers van Evennachtelijk of Midden -Afrika
werden aangevoerd.
In dien handel met Azië, beschermd en aangemoe-
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leverde Europa in ruil een groot deel van de oirstoffeo,
en ook de, hoewel nog zwakke, voortbrengsels van zijne
kunsten en manufacturen. Tours, Lyon, Arles, Milaan,
Ravemla waren beroemd voor het fabriceeren van wollen stoffen.

Tamelijk wel was de kunst bewaard gebleven om
metaal uit te snijden, te bereiden, te smelten, te
bewerken. Lood, ijzer, koper werden met veel behendigheid bewerkt; tin kreeg men uit Engeland, goud en
zilver werd verwerkt met zoo veel kunde dat de kunstvoorbrengselen van dien tijd het aan die van onzen tijd
zouden betwisten kunnen, ware 't dat derzelver vorm
meer smaak hadde vertoond.
Van ijzer werden lansen en degens gemaakt, opmerkelijk sterk. Zelfs begon men het ijzer te damasèeeren, dat is, het te bereiden naar de wijze der
werklieden van Damas. Ook ploegkouters en andere landbouwwerktuigen werden gefabriceerd, hoewel de landbouw destijds nog zeer achterlijk was. Wouden bedekten
nog in menigte den bodem, en daardoor was de luchtgesteltenis kouder en stormachtiger: de oogst was dan ook
meer blootgesteld aan late vorst, volgende op een voorbarige hitte, waardoor vaak de hoop van het gansche
iaar in den voortijd verloren ging.
Kudden werden in grooten getale aangekweekt. De
huid moest echter niet, zooals in de bosschen van Germanië, dienen om tot een grove kleedij verwerkt te worden, maar de wol werd vereischt voor laken en andere
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min of meer fijne en lichte stoffen, welke reeds arm en
rijk tot kleedsel verstrekten.
Twee soorten van munt werden in den handel gebruikt. Eéne was slechts eene veronderstelde, en werd
enkel bewaard tot het vergemakkelijken der rekeningen;
de andere was eene werkelijk koers hebbende. De veronderstelde munt was een zilveren pond, moetende
wegen twaalf oncen, en verdeeld in twintig solds of sols,
- eene der Romeinen ontleende benaming. - Elke
dier sols gold twaalf deniers.
Er ~aren echter ook gouden sols in bestaande munt;
doch bij de rekeningen werd geen veronderstelde gouden
pond te pas gebracht, en het gewicht dier gouden sols
was veel lichter dan dat der zilveren; 't schijnt dat ze
wel drie vierden lichter wogen.
De handel met het Oosten en Italië, had ook munt
van het Grieksche Rijk en van de Araben .in omloop gebracht.
Het overbrengen van koopwaren in de binnenlanden
geschiedde langs de stroomen en rivieren, en 't schijnt
dat men 't met die binnenscheepvaart nog al verre gebracht had, hoezeer ook die rivieren en stroomen, dieper
en sneller vlietend dan op onze dagen, talrijke hinderpalen bij het opwaartsvaren moesten in den weg leggen.
Doch, naarmate de booten den oorsprong der waterloopen naderden, konden zij wegens de bochten en rotsen, of de onvoldoende diepte, niet verder. Weinige
souvereinen hadden de groote en duurzame werken door
de Romeinen opgericht, kunnen navolgen en van die
zoo sterk gebouwde heirbanen aanleggen,- - gelijk, naar
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helft der VIe eeuw in Austrasië regeerde, deed, - dat
de overblijselen derzelve, als haràe rotsen, meer dan
tien eeuwen hebben getrotseerd. Overigens hadden aanhoudende oorlogen bijna al de bestaande wegen verwoest; niet zonder ongelooflijke bezwaren moest. men
dan ook, in de streken waar geene bevaarbare waters
gevonden werden, wagens en karren gebruiken voor het
overvoeren der koopwaren; meesttijds bij middel van
paarden, of wel op den rug van muilezels geladen, was
't dat men dezelve van de eene markt naar de andere
voerde.
IV.

FRANKISCHE RUITERIJ, - - VOETVOLK. -

GEN

DOOR

KARL

VERLEEND.

-

OORLOGSTUIG. -

KLOOSTERS.

-

BELOON IN-

ONWAARDEERBARE

DIENSTEN DOOR DEZE AAN DE BESCHAVING BEWEZEN.

Die behoeften, even als de benoodigdheden van den
oorlog, hadden geleid tot betrekkelijk goede verzorging
en fokkerij van die paarden, welke overigens noodig
waren voor jachten, feesten of reizen der aanzienlijken,
der koningen, der edelvrouwen en grootste vorstinnen
van Europa.
Nochtans was de ruiterij in het Westerrijk nog op
verre na niet zoo talrijk als die der Araben van Azië, en
der Moren van Afrika en Europa. De ruiterij bestond
grootendeels uit de grooten, de hertogen, de graven, de
baanderheeren en andere edelen, met de krijgslieden
welke zij medebrachten.
Het voetvolk werd opgeleverd door de steden, de
dorpen, de vlekken, naar gelang hunner bevolking; de
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westvoogden, en door de graven die' onder hun gezag
bevel voerden. Elk graafschap leverde aan de aldaar
geworven krijgsbenden het koren en den anderen vereischten voorraad, doch 't schijnt dat bewuste verplichtingslechtsvoor zes maanden gold, en dat na dien-tijd het
Staatsbestuur in des legers onderhoud moest voorzien.
leder krijgsman bracht zijne uitrusting voor zes maanden mede, en wie, opgeroepen zijnde, zijnen post niet
betrok, werd met eene boete gestraft.
Vele soldaten hadden eenen helm, een kuras; doch
allen bezaten een langen schild, een wapenbijl, een werpspies en eenen degen. Van de schutters :werd vereischt
dat zij minstens twaalf pijlen in hunnen koker hebben
zouden.
Bij een beleg werden gebruikt de blijden, (balista,
catapulta,) stormrams en andere tuigen van welke de
Romeinen zich bedienden om de muren in te loopen of
om op de belegerden een' hagel van schichten, steenen
en rotsblokken te doen nederstorten. De Franken waren
zoo behendig als de Romeinen, bij het stormloopen, om
hunne groote schilden boven hun hoofd te houden, en
alzoo dit beweegbaar dak te vormen, dat door Cresar
testudo geheeten werd, en waar de schichten der bele·
gerden op afstuiten.
N aar het voorbeeld zijner voorgangers, schonk Karl
veel landerijen en proven den krijgslieden die hij wilde
beloonen; doch die giften waren niet erflijk; een klein
gedeelte slechts konden door de kinderen overgeërfd
worden op last van den krijgsdienst, en de missi domi
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bebouwd werden, om, na 't overlijden des bezitters,
opnieuw Staatseigendom te worden, en later andere bewezene diensten te vergelden. De aan kloosters afgestane
gronden, moesten hun eigendom ten eeuwigen dage
blijven; doch de monniken waren insgelijks verplicht
met zorg de hun geschonken landerijen te bebouwen.
De kloosters, te dien tijde, waren als bolwerken waar
de beschaving zich verschuilde onder de banier van
dezen of gC;!nen heilige: die groote uitvindingen waar
Europa zoo trosch over is, hadden geene plaats kunnen
vinden, de boeken en talen der Oudheid waren niet
tot ons geraakt, en de keten die het heden aan het ver.Iedene bindt, ware verbroken geweest, indien de kloosters niet een veilig oord waren gewees!, bevolkt met
lieden die, van de zorgen des levens ontheven, zich uitsluitelijk aan de studie konden wijden. Sterrekunde,
wiskunde, rekenkunde, burgerlijk recht, natuurkunde,
geneeskunde, letterkunde, spraakkunde en humaniora
- al de uitingen van het genie bezaten een onafgebroken reeks van uitmuntende leeraars, van Hlodwig's
tijden af tot in de eeuwen dat de Hoogescholen, zelve
door den godsdienst opgericht, de wetenschap ook buiten
de kloosters verbreidden.
Toonkunst, schilderkunst,. teekenkunst en vooral
bouwkunst zijn oneindig veel aan de Kerk verschuldigd;
monniken waren, in Karl's tijd en later, de voornaamste vertegenwoordigers derzelve.
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T\VAALFDE HOOFDSTUK. I.

AANHANGSEL.

AARD VAN HET IN DIT HOOFDS1UK VOORKOMENDE.

Tot nadere toelichting van enkele aanhalingen of
uitdrukkingen in dit werk voorkomende, laten wij hier
eenige, met betrekking op de algemeene geschiedenis
of meer bepaald op de geschiedenis van het behandelde'
tijdvak, wetenswaardige aanteekeningen volgen.
II.

DE IJZEREN KROON DER LOMBARDISCHE VORSTEN.

Op bladz. 29 maken wij gewag van de kroon der
Lombardische Vorsten.
Die kroon is een gouden band ter breedte van ongeveer vier vingeren, versierd met snijwerk en gesteenten,
in den vorm van het diadeem der Ouden, en van binnen
beslagen met een ijzeren band ter breedte van een en
vinger. Eigenlijk is het dus eene gouden kroon, doch de
naam « ijzeren kroon wordt aan dezelve gegeven, omdat men beweerde dat de ijzeren band waarmeê zij van
binnen beslagen is, voortkwam van eenen spijker van
Christus' Lijden, door Gregorius den Groote aan Theodelindis gezonden, als belooning voor het uitroeien van
de ketterij der Arianen. Ook Napoleon 1 heeft, na zijne
overweldigingen in Italië, die kroon gedragen.
Eenige schrijvers meenen dat het ijzer in deze kroon
zinnebeeldig beteekent dat de moedige volken steeds door
het ijier (de wapenen) het goud machtig worden waar
zij zich mede v~rrijken kunnen.
l)

lIl.

ROELAND. -

ZIJNE
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HELDENFEITEN. -

ZIJN

DOOD

TE RONCEVAUX

EER ZIJNER NAGEDACHTENIS GEWIJD.

In Tweede HQofdstuk, VI, wordt de dood vermeld
van eenen koen en paladijn, neef van Kar! den Groote,
met name Roeland.
De figuur van ridder Roeland is een der beroemdste
uit de middeleeuwen, ofschoon de geschiedenis ons zeer
weinig van hem te kennen geeft. Daarentegen heeft de
Legende den naam van Roeland vereeuwigd : zij verhaalt van hem een groot getal vrome daden, zoodanig
vermengd echter met fabelachtige lotgevallen, dat het
moeilijk is het echte van het verdichte te onderscheiden.
Hoe het zij, ontwijfelbaar is Roeland een der beroemdste krijgslieden van zijnen tijd geweest. Het te zijner
eere gemaakte lied was befaamder dan alle andere
krijgsliederen welke tijdens Karl's regeering werden gedicht of verzameld. Langen tijd, ja tot in de veertiende
eeuw, hieven de Fransche legers het lied van Roeland
aan, als zij ten strijde togen, en steeds vuurde hetzelve
hunne geestdrift aan. - Robert Wace vermeldt dat in
1066, toen Willem den Veroveraar, hertog van-Normandië, Engeland overweldigde, bij den slag van
Hatings, dit lied over het lot van den veldslag besliste.
Wij zullen hier in 't kort de beschrijving van Roeland's laatste oogenblikken mededeelen, volgens het verhaal van eenen kroniekschrijver uit Karl's tijd. Deze
kroniek is getiteld De vita Caroli Magni et Ro/andis:
( Het Frankische Ieger"verdeeld in drie kolonnen, toog
de Pyreneën over: Kar! bevond zich. in het centrum,
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en Roeland voerde het bevel over de :achterhoede. De
vijand wachtte de Franken af bij den bergpas Roncevaux; zij lieten de twee eerste legerafdeelingen ongehinderd voorbijtrekken; doch toen de achterhoede verscheen, sloten zij den weg af en deden van alle kanten
groote rotsblokken op de voorbij komende troepen nederstorten, welke een groot getal manschappen en paarden
doodden, en weldra eenen natuurlijken dam vormden
die het vluchten belettede aan al die achter aankwamen.
Roeland bleef schier alléén over te midden van de overblijfselen van de legerafdeeling waarover hij het bevel
voerde. Toen hij rondom zich een verschansching had
opgeworpen van de lijken dergenen welke hij had neêrgeveld, die den vijand belettede tot hem te naderen, terzelfdertijd als hij zelf daarin als gevangen was, dacht
hij aan den hoorn dien hij altijd droeg en waar hij met
buitengewone kracht blies. Ofschoon overdekt met gevaarlijke en zelfs doodelijke wonden, haalde zijn machtige adem uit dit wonderbaar tuig zulke krachtige tonen,
dat dezelve gehoord werden door Karl en zijn leger, dat
reeds de passen door was. Karl, den welbekenden klank
vernemende en vermoedende dat zijn neef in gevaar
was, wilde aanstonds op zijne stappen terugkeeren,
doch Ganelo, een zijner lijfwachten,-die eenen diepen
haat tegen Roeland koesterde en dezes verderf gezworen
had, - verhinderde zulks door te zeggen : « Die hoorn
is die der schapers die hunne kudden terugroepen.»
Doch daar de klanken zich voortdurend lieten hooren
met een zonderlinge uitdrukking, bleef Karl andermaal
staan, maar Ganelo beweerde dat, indien het wezenlijk
1J
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Roeland's hoorn was die zij hoorden, het ongetwijfeld
ten teeken van zege was. Kar! liet zich overreden en
toog verder.
Intusschen viel Roeland, die geenen aanval van zijne
vijanden meer te vreezen had, doch doodelijk gekwetst
was en alle hoop op redding verloren had, in dit soort
van wanhoop welke een dapper krijgsman gevoelen
kan. Hij hield in de hand zijn vervaarlijk slagzwaard,
Durandal geheeten, en plotseling vervoerd door een
heldhaftigen geestdrift, stuurde hij dit wapen het woord
toe: « Neen» sprak hij, « mijn dapper en deugdelijk wapen, ofschoon ik genoodzaakt zij u te verlaten, zal ik niet
dulden dat gij ongeloovigen of onwaardigen in handen
vallet, en dat gij ooit geverfd wordet met Christenbloed.
, Liever u verbreken dan u leed te zien doen aan geloofsen landgenooten; verga liever. » Dit zeggende, greep hij
Durandal met beide handen, en hakte tegen de rotsen
in die den weg bezoomden. Doch in stede van te breken,
klieft het zwaard dezelve in twee, en elk deel, met gedruisch neervallende, verplettert ten eenenmale de lijken
welke rond den krijgsman opgestapeld liggen. Deze
geeft het pleit niet op ; hij hakt en kerft rechts en links,
en altijd met hetzelfde geluk. Hij klieft groote boomen
door, scheidt vervaarlijke steenblokken van elkander,
hakt lichamen en wapenrustingen door. Eindelijk, bezield met heroïsche woede, ploft hij de punt zijns
zwaards in den hardsten rotssteen, en wanneer die daar
diep in is gedrongen, breekt hij zelf het lemmer stuk en
slingert het deel dat hij in de hand behield, ver weg.
Vervolgens, willende als het ware zijnen zege vieren, en
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Karl's leger verkonden, brengt hij nogmaals den ivoren
hoorn aan den mond en haalt daaruit klanken van een
ontzettende kracht.
Karl had zich al meer en meer verwijderd; toch verneemt hij Roland's roepstem en, wat thans Ganelo moge
praten, langer kon hij er zich niet in bedriegen. « Ach! »
zoo schreeuwt hij, « mijn neef verkeert in gevaar; duidelijk genoeg blijkt het; zoo het nog tijd is, snellen wij
hem ter hulp.» Aanstonds spoedden iich Baldewijn,
Roeland's broeder, en Theodorik, zijn vriend en wapenmakker, naar den kant waar zij die vreeselijke tonen
hadden hooren opgaan; doch zij kwamen te laat. Roeland had met zooveel kracht geblazen, dat zijne keel
gezwollen was en de aders waren gebarsten. Langs
mond en neusgaten golfde het bloed, en tevens waren
zijne wonden weer open gegaan; hij was gevallen,
badend in dit voor de Christenheid zoo kostbaar bloed.
Zijn broeder en zijn vriend vonden hem daar zieltogend liggen. Toch herkende hij hen nog, en na hun om
wat drinken gesmeekt te hebben, ten einde in staat te zijn
tot spreken, verzocht hij Theodorik om zijne biecht te
hooren; vervolgens beval hij zich aan in hunne gebeden, in die van den aartsbisschop Turpijn en van zijne
geloofs- en wapengenooten - en stierf.... "
De kapel welke op Karl's bevel werd opgericht ter
plaatse waar Roeland gevallen was bestond nog bij den
aanvang van de vorige eeuw. Dit denkmaal is onder den
ijzeren tand des tijds' vergruizeld, doch, zooals Lacépède
zegt, « zoolang men de hemelsche gave der Poëzie, en
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den moed der voor hun Vaderland gesneuvelde dapperen, zal dat gebergte bij Roncevaux den roem van Roeland· en zijne medegezellen verkonden, en van den
dichter die hem bezongen heeft. De reizigers zullen op
de kruin dier reusachtige bergen de verzen van Ariosto
zingen, het lied van Roeland doen weerklinken, de
namen der dapperen uitgalmen en, na duizend jaren,
den lof verhalen van hem die zoo waardig was aan hun
hoofd te staan. »
IV. Joyeuse

EN

Durandal,

HET SLAGZWAARD VAN KARL DEN GROOTE EN

DAT VAN ROELAND.

In het verhaal dat wij over Roeland's heldendood
mededeelden, is er spraak van dezes slagzwaard, dat
hij Durandal gedoopt had. Dit zwaàrd, zoo als men
gezien heeft, was fabelachtig sterk, en paste den man
die, met buitengewone lichaamskracht, er een vervaarlijk gebruik van wist te maken.
Karl's slagzwaard is niet minder befaamd in de geschiedenis. Hij had het den naam Joyeuse gegeven, en
zijne reuzenhand hanteerde dit wapen, dat buitengewoon zwaar was, met zooveel ,gemak en zooveel
kracht, dat hij, volgens de Legenden van dien tijd, daarmede eenen met zijn wapenrusting bekleeden krijgsman
midden door kliefde. - Een der platen van dit werk
geeft een afbeelding van dit zwaard, dat buitengewoon
schoon bewerkt was, zooals uit het afbeeldsel blijkt.
Joyeuse en Durandal deel en beiden in den onsterf·
liiken roem hunner bezitters.

" Joyeuse, Karl's reuzens1a gzwaard.

»
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HET ZOOGENAAMDE « GODSOORDEEL)) IN DE MIDDELEEUWEN. -

DE

KRUISPROEVE.

In de rechtspleging der middeleeuwen, even als in die
van een groot deel der moderne tijden nog, speelde de
foltering of pijnbank eene aanzienlijke rol. Was iemand
van eene misdaad beschuldigd en loochende hij, dan
werd op hem de vuur- of waterproeve toegepast, dat wil
zeggen dat men door foltering beproefde om achter de
waarheid te komen. In de middeleeuwen gold de bijgeloovige meening dat, zoo de betichte onschuldig was,
God dit zou doen blijken door hem ongedeerd die proeve
te laten doorstaan. Men begrijpt tot welke buitenspc:>rig~
heden dit barbaarsche bijgeloof aanleiding gaf, dat zich
in sommige gevallen ook tot louter burgerlijke geschillen
uitstrekte.
Karl bezat een al te verhevenen geest dan dat hij zich
door die destijds algemeen heerschende domme denkbeelden zou laten medesleepen : doch begrijpende dat
het verloren moeite zou zijn om openlijk tegen die misbruiken in te gaan, deze te diep ingeworteld zijnde, koos
hij een' middenweg : in schijn naamlijk toegevende aan
de gewoonten van den tijd, verving hij wijslijk in zaken
alswaarvan op bladz. 89 gewaagd wordt, de vuur- en andere proeven, die noodlottige gevolgen teweegbrachten,
door de onschadelijke «kruisproeve. )j
De « kruisproeve » bestond hierin, dat men de twee
personen die het niet eens waren over eene zaak, overeind en met uitgestrekte armen voor het kruis eener kerk
deed staan en dat men de beweging van diengene als de
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zonder zich te verroeren.
VI.

VREEZE WELKE KARL'S MACHT ZIJNEN VIJANDEN INBOEZEMDE. EENE OUDE CHRONIÉK DF.SAANGAANDE.

Eene chroniek van den tijd, sprekende over het beleg
van Pavia, verhaalt een anecdoot welke een denkbeeld
geeft van den schrik dien Karl's krijgslieden en de koning
der Franken zelf hunnen vijanden inboezemden. Diederik, koning der Lombardiërs, had zich in die vesting
vertrokken, en er eene schuilplaats verleend aan eenige
Frankische edellingen die het met de weduwe en kinde-ren van Karloman hielden. Een van dezen, met name
Bogger, had inzonderheid de gunst van Diederik verworven.
Toen beide vernamen dat de gevreesde monarch in
aantocht was, bestegen zij eenen hoogen toren, van waar
zij hem uit de .verte zouden zien aankomen. Eerst ontwaarden zij oorlogstuigen, gelijk de legers van Darius of
van Julius Cresar moeten gehad hebben. « Is» vroeg Diederik aan Bogger, «( Karl bij dit groot leger niet? »
« Neen» antwoordde deze. - Vervolgens eene overgroote troep krijgsvolk ziende, vroeg weer de Lombardische Vorst: « Voorzeker nadert Kad triomfantelijk te
midden van deze menigte?» - «Neen, nog niet, » bejegende de andere.
« Wat zullen wij dan toch gaan doen» hernam Diederik, die begon beangst te worden,» indien hij van een
grooter getal krijgslieden vergezeld komt?» - « Bem
zult ge zien zooals hij is, zoodra hij komen zal; maar
wat er van ons geworden moet, weet ikniet. II
I(

« Terwijl zij
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op die wijze zich onderhielden, verscheen
de lijfwacht, die nimmer rust kende. Haar ziende, werd
de Lómbardiër met angst bevangen en riep uit : « Nu is
het zeker Karl? ))-« Neen» antwoordde Hogger, « nog
niet. » Daarachter naderden de bisschoppen, de abten,
de clerici van de koninklijke kapelle, en de graven; alsdan riep Diederik, niet langer het daglicht kunnen de
verdragen en evenmin den dood durvende trotseeren,
al snikkend uit: « Gaan wij van hier, en verbergen wij
ons in de ingewanden der aarde, verre van het aanschijn en van de gramschap eens zoo verschrikkelijken
vijands. , Sidderend over gansch zijn lichaam, zeide
Hogger, die bij ondervinding Karl's macht en kracht
kende: « Wanneer gij den oogst van afgrijzen op het
veld zult zien sidderen, de PO- en Tesino-stroomen de
stadsmuren zien overstroomen met hunne door ijzer
zwartgekleurde golven, dan zult gij mogen gelooven dat
Kar! in aantocht is. »
Nog had hij niet uitgesproken of aan den Zuidelijken
gezichteinder, zag men langzamerhand als een donkere
wolk opkomen, door den Noord-Westerwind opgejaagd.
Doch Kad wat meer genaderd zijnde, deed de glans der
wapenen, voor de in de stad opgesloten lieden, een
daglicht opgaan, erger voor hen zijnde dan de somberste nacht. Alsdan verscheen Karl zelf, - die man van
ijzer, het hoofd bedekt met een ijzeren helm, de handen
bedekt met ijzeren handschoenen, zijne borst en zijne
marmeren schouders beschut door een ijzeren kuras, de
linkerhand gewapend met een ijzeren lans welke hij
opgeheven hield, want zijne rechter rustte altijd open
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Op zijn onverwinlijk zwaard. De dijen welke anderen,
om gemakkelijker te paard te stijgen, zelfs van bindsels
ontdeden, waren bij hem met ijzeren platen bedekt
Wat zal ik zeggen van zijn schoeisel? Gansch het leger
droeg er altijd een ijzeren. Ook op zijnen schild zag men
louter ijzer. Allen die den monarch voorafgingen, allen
die naast hem gingen, allen die achter hem kwamen,
heel het gros des legers zelfs, hadden evensoortige wapens, in zooverre ieders middelen het toelieten. IJzer
bedekte de akkers en de groote wegen. De ijzeren pinnen
weêrkaatsten de stralen der zonne. Dit zoo hard ijzer
werd gedragen door een nog harder volk. De glinstering
van het ijzer verspreidde den schrik in de straten der
stad: Zooveel ijzer, eilaas! zooveel ijzer! » Dit waren
de verwarde kreten die de burgers slaakten. De hechte
muren en de moed der jongelieden weken bij het zien
van het ijzer, en het ijzer verlamde der ouderlingen wijsheid. Wat ik, sukkelachtige en stotterende schrijver,
poogde te malen in eene lamlendige beschrijving, zag
Hogger met éénen oogopslag, en hij zeide tot Diederik:
« Ziehier degene, dien gij met zooveel moeite zoekt,»
en die woorden gesproken hebbende,. viel hij schier
levenloos neder. »
VII.

IETS OVER DE NOORMANNEN,

De invallen der Noormannen en de onberekenbare
verwoestingen die zij aanrichtten, zijn sombere bladzijden in de geschiedenis van ons voorgeslacht. In de
XIe eeuw voegden onze voorouders bij al hunne ge-
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beden deze aanroepmg : «Van de woede der N oorman.
nen, bevrijd ons, Heer! »
Karl, wiens scherp doorzicht in alle dingen zich gelden deed, had met een enkelen blik het gevaar ingezien
dat den volken van Gallië' van wege de Noormannen te
wachten stond. Eene chroniek verhaaltldat hij, eens verrast wordende, daar hij met betraande oogen het Noorden betrachtte, tot zijne getrouwen zeide:
« Weet gij waarom ik zoo bitter weene! Niet omdat
ik bij mijn leven iets van de rooftochten dier volken
vreeze,maar omdat ik voorzie dat zij mijnen nakomelingen en hunnen volken veel kwaad zullen berokkenen. »
Wie waren dan die kinderen van het Noorden, wier
macht die van den geduchten Vorst zelven kon doen
beven, en waaruit sproot die macht voort?
Ter beantwoording diene 't volgende:
In de Scandinaafsche landen verdeelden de koningen,
op hun sterfbed, hun Rijk niet tusschen al hunne
zonen,zooals in Gallië het gebruik was. Wel namen allen
den titel van koning aan, doch één slechts was zulks
werkelijk en nam de teugels van het bewind in handen,
terwijl de anderen vloten uitrustten, en daarmede hun
leven lang nabij de kusten en op zee kruisten, en door
rooftochten buit en roem inoogstten.
Dit was een der oorzaken waarom de zeerooverij der
Noormannen zoo lang bloeide en zoo geducht werd,
immers, hoe zou een baantje, dat aldus door koningen
en grooten werd waargenomen, niet van hoog aanzien
geweest zijn, te meer daar dit het eenige veld was waar
men moed en vaderlandsliefde kon ten toon spreiden?

-

17 2 De bloem der natie scheepte zich in, zijnde dit het
éénig middel om vooruit te komen.
Een andere reden die aanzetten moest om op de
vloten een bestaan te zoeken, was dat de Noorderlanden,
ongunstig voor den landbouw, slechts een zeer heperkt
getal menschen konden voeden; der overbevolking bleef
geen ander middel over dan zich op den Oceaan te
wagen om op het bloeiende Midden-Europa buit te
zoeken.
Van den anderen kant leverde de natuur den N oorderzeelieden in overvloed al het noodige op voor het bouwen van schèpen ; zelfs heden ten dage nog, ondanks de
veelvuldige ontginningen welke aldaar sinds tien eeu wen
hebben plaats gehad, zijn 't Zweden en Noorwegen die,
van al de landen Europa's, 't meeste hout opleveren.
Daar zij voor het gewone verkeer steeds booten noodig
hadden, verkregen de bewoners van het Noorden reeds
vroegtijdig eene groote behendigheid in het bouwen van
schepen.
Zoo kwam het dat een klein aantal Barbaren van het
N oorden al de kusten van Europa honderde jaren lang
onveilig maakte, langs stroomen en rivieren in de binnenlanden drong, meermaals groote steden aanviel en
innam, de tegen hen uitgezonden legers achteruit dreef,
de gedenkzuilen der kunst omverwierp, en den bodem
met puinen overdekte.
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