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HOOFDSTUKHOOFDSTUK  1 

Karell  de Grote: 
dee vele gedaanten van een middeleeuws heerser 

Lee seul reel dans 1'histoire, c'est 
1'histoire. . 

-- Paul Valéry 

DeDe opening van het graf 

Inn het jaar duizend van Christus' menswording vonden in de paleiskerk 
vann Aken onheilspellende gebeurtenissen plaats. Keizer Otto m was naar de 
paltskapell  gekomen om er een bezoek te brengen aan het graf van een heerser 
diee bijna tweehonderd jaar na zijn dood nog altijd ontzag inboezemde: Karel 
dee Grote. Otto streefde naar een renovatio imperii, een vernieuwing van het 
keizerrijk,, en in die wensdroom vond hij een geestverwant in Karel de 
Grote,, die in de Middeleeuwen de traditie van het keizerschap in het Westen 
hadd gevestigd.' In Otto's gezelschap bevonden zich twee bisschoppen en de 
graaff  van Lomello, protospatarius of eerste zwaarddrager van de keizer.2 De 
laatstee vertelde zijn huiveringwekkende ervaringen aan een monnik, die ze 
opschreeff  in de kroniek van zijn klooster te Novalese (bij Turijn): 

Wijj  gingen aldus het graf van Karel binnen. Hij bevond zich niet lig-
gendd in zijn graf, zoals bij andere doden het geval is, maar zat op een 
troonn alsof hij nog in leven was. Hij droeg een gouden kroon en hield 
eenn scepter vast. Zijn handen waren bedekt met handschoenen, waar 
zijnn nagels uitstaken. Boven hem was een indrukwekkende dekplaat 
vann kalk en marmer aangebracht, waarin we een gat hadden gemaakt. 
Toenn wij hem tot dichtbij naderden, roken wij een sterke geur. Wij zijn 
voorr hem geknield en hebben meteen een gebed aangeheven. Keizer 
Ottoo heeft hem terstond witte gewaden aangedaan. Daarna heeft hij 
zijnn nagels geknipt en alles wat rond hem was vergaan gerepareerd. 
Nietss van zijn lichaam was door verrotting aangetast, behalve zijn 
neus,, waaraan een stukje ontbrak en dat de keizer met goud heeft aan-
gevuld.. Otto heeft nog een tand uit de mond van de overledene getrok-
ken.. Voordat hij wegging heeft hij de dekplaat in oude staat hersteld.3 
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Hett gerucht dat Otto het graf van Karel de Grote had geopend, verspreidde 
zichh als een lopend vuur. De jaarboeken van Hildesheim, geschreven door 
eenn monnik van het Sint-Michaelisklooster, lieten bij het jaar 1000 weten dat 
Otto'ss handelwijze was ingegeven door bewondering voor Karel de Grote. 
OokOok noteerde de schrijver van deze jaarboeken dat de openlegging in strijd 
wass met het kerkelijk geloof. Dat Otto m niet lang na deze gebeurtenissen 
ernstigg ziek werd en de dood vond, was dan ook stellig het bewijs van Gods 
wraak.44 Ook in andere kronieken klonk een bange echo na: Karel zou Otto 
bijj  zijn bezoek hebben voorspeld dat hij zonder erfgenamen zou sterven.5 

Overr de vraag waarom het gedrag van de keizer in strijd met het kerkelijk 
gelooff  was, liet de schrijver van de Hildesheimer jaarboeken zich niet uit. 
Mogelijkk zag hij het voorval als grafschennis. Ook Thietmar, bisschop van 
Merseburg,Merseburg, schreef in zijn kroniek dat Otto's gedrag omstreden was. Aan 
hethet begin van een passage, waarin verderop de openlegging van Karels graf 
terr sprake kwam, liet Thietmar weten dat Otto m 'oude gebruiken van de 
Romeinen'' wilde herstellen. In dat verband nam hij velerlei maatregelen, 
alduss Thietmar.6 Vermoedelijk hoorde hiertoe ook de ontsluiting van het 
graf.. In dit geval is het denkbaar, zoals door Beumann is geopperd, dat 
Ottoo de handelwijze van Romeinse heersers als Caesar, Augustus en Caligula 
wildee navolgen. Die hadden op hun beurt allen het graf van een legendarische 

afb.. ï. Gustave Courtois, Caesar aan het graf van Alexander de Grote (1878) 
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geweldenaar,, Alexander de Grote, laten openen (afb. i).7 Thietmar voegde 
eraann toe dat velen zo hun bedenkingen hadden over het herstel van de 
antiekee tradities. Misschien moeten we in het bijzonder aan de geestelijkheid 
denken.. Die kon mogelijk niet veel begrip opbrengen voor Otto's imitatie 
vann heidense praktijken. 

Dezee interpretatie past goed in een historiografische traditie die Otto m 
aanwijstt als degene die Rome opnieuw tot het poütieke centrum van zijn 
rijkrijk  wilde maken. Hiervan moet echter geen overdreven voorstelling wor-
denn gemaakt. Otto had inderdaad een paleis binnen de stadsmuren, op de 
Palatijn,88 verblijfplaats van de keizers in de Oudheid. Vermoedelijk bevond 
dee residentie zich bij het klooster van de H. Caesarius, dat te midden van 
dee resten van de domus augustana (keizerlijk paleis) was gelegen.' Karel de 
Grotee en zijn opvolgers hadden nimmer hof gehouden in de oude urbs (stad). 
Inn overeenstemming met de Schenking van Constantijn10 - volgens welke 
dee wereldlijk heerser geen autoriteit toekwam in de plaats waar het hoofd 
vann de christelijke religie zetelde - duldden de bisschoppen van Rome geen 
keizerlijkk machtscentrum intra muros (binnen de muren).11 Karel de Grote 
resideerdee dan ook in een palatium (paleis) bij de Sint-Pietersbasiliek.12 

Ottoo in bestreed echter de rechtsgeldigheid13 van Constantijns Schenking 
enn vestigde zich metterdaad op de Palatijn. Hij voerde er in zeer bescheiden 
matee een hofhouding op antiek-Romeinse wijze. Zo herinnerde de naam-
gevingg van sommige functies (zoals het ambt van de magister militiae> de 
legeraanvoerder)) aan oude Romeinse praktijken.14 Andere titels, zoals die 
vann protospatariuSy die de graaf van Lomello mochtt voeren, waren ondeend 
aann Byzantijns hofceremonieel. Vermoedelijk zocht de keizer, zoon van een 
Byzantijnsee prinses, in deze rituelen de authentieke Romeinse traditie. 

Hett lijk t erop dat de gebeurtenissen rond het jaar 1000 anders werden 
beoordeeldd door de monnik van Novalese, wiens relaas hierboven werd ge-
citeerd,, en door de uit Aquitanië afkomstige kroniekschrijver Ademar van 
Chabannes.. Otto's optreden in Aken was in hun ogen omgeven met een geur 
vann heiligheid. De keizer sprak trouwens zelf in een oorkonde van 999 over 
dee 'heilige herinnering' aan keizer Karel.15 In de Vroege Middeleeuwen was 
dee openlegging van een graf een grote zeldzaamheid, althans wanneer het 
eenn wereldlijk heerser of niet-heilige persoon betrof.16 De graven van hei-
ligee personen werden daarentegen wél met enige regelmaat opengebroken. 
Hoewell  de pausen pas in de achtste eeuw hun verzet tegen de translatie van 
reliekenn opgaven, was het opdelven van heilige overblijfselen - vooral van-
wegee hun veronderstelde wonderkracht - buiten Rome allang een gevestigde 
praktijkk geworden.17 
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Ademarr van Chabannes tekende in zijn kroniek aan dat Otto in, na 
driee dagen van vasten, het graf aantrof op de plek die hem in een droom 
wass aangewezen. Dergelijke mededelingen vormden een vast repertoire in 
beschrijvingen,, waar de inventio of ontdekking van een heiligengraf werd 
toegelicht.188 Daarnaast vermeldde Ademar dat het lichaam van Karel in on-
geschondengeschonden staat verkeerde. Deze incorruptio gold als bewijs van bijzondere 
genade,, die doorgaans aan heilige personen was voorbehouden.19 Ook en-
kelee passages in het relaas van de monnik van het klooster Novalese wijzen in 
dezelfdee richting. De sterke geur in de grafkelder en de aankleding met witte 
gewadenn waren elementen die steeds terugkeerden bij de ontdekking van 
heiligengraven.. Nagels werden dikwijl s als relieken meegenomen, aangezien 
dee integriteit van het lijk hierdoor niet werd aangetast. Volgens Görich had 
hethet klooster van Novalese zo zijn belang bij een heilige status van Karel de 
Grote.. Volgens de traditie waren verschillende familieleden van de keizer in 
hett klooster begraven. Met een heilige status van de legendarische heerser 
werdd ook het aanzien van de kloostergemeenschap verhoogd.20 

Anderee wederwaardigheden van het jaar 1000 passen goed in deze visie. 
Vlakk voordat hij Aken aandeed, had Otto in een pelgrimage gemaakt naar 
Gnieznoo (Polen), waar hij het graf van zijn oude vriend Adalbert, bisschop 
vann Praag, had bezocht. Deze had in Pruisen de marteldood gevonden en 
wass in het jaar 999 heilig verklaard. De keizer liet het graf van de heilige 
openmaken.. Het gebeente van de martelaar werd vervolgens in een altaar 
geplaatst,, met uitzondering van een arm, die Otto ten geschenke kreeg. Een 
deell  van de arm schonk hij aan de Akense Mariakerk, een ander deel voerde 
hijj  mee naar Rome, waar hij op het Tiber-eiland een kerk stichtte ter ere 
vann Adalbert (en Paulinus van Nola). Zo kon in beide plaatsen, die grote 
symbolischee betekenis hadden, de Heilige Adalbert over hem waken.21 

Inn dit licht bezien gold wellicht ook Otto's bezoek aan Aken als een 
pelgrimagee - volgens Görich met als uiteindelijke doel om de canonisatie 
vann zijn grote voorganger te bevorderen.22 De tand die Otto meenam uit 
hethet graf, zal dan als een reliek zijn beschouwd.23 Dat een heiligenverering 
niett doorzette, hing mogelijk samen met het feit dat Karel de Grote niet 
alss martelaar of asceet kon worden beschouwd en Otto 111 snel na de ge-
beurtenissenn kwam te overlijden.24 

Zoo snel als het thema van de opening van Karels graf opgang maakte, 
zoo vlug raakte het in vergetelheid. Een hernieuwde opbloei kreeg het motief 
inn de Duitse beeldende kunst van de negentiende eeuw.25 In 1839 schreef 
dee Kunstverein fur die Rheinlande und Westfalen een prijsvraag uit ter 
opluisteringg van de kroningszaal in het raadhuis te Aken. De initiatiefnemers 
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dachtenn aan episoden uit het leven van Karel de Grote die verband hielden 
mett de geschiedenis van zowel het rijk als de stad. Het Akense stadsbestuur 
enn de Pruisische koning, de latere keizer Wilhelm I, verklaarden zich bereid 
tee delen in de kosten. Een jonge Duitse kunstenaar, Alfred Rethel, verwierf 
dee opdracht. 

Inn 1847 begon Rethel aan zijn Otto ui. in der Gruft Karl des Grofien 
(afb.. 2).26 De hiëratische gestalte van Karel de Grote domineert het fresco. 
Dee keizer is gezeten op de troon waar gedurende de Middeleeuwen de 
Rooms-Koningenn werden gekroond. Zijn voeten rusten op de zogenoemde 
Proserpina-sarcofaag.277 In zijn handen houdt hij scepter en wereldbol. Naast 
hemm hangen zijn zwaard en schild. Karels gezicht is met een sluier bedekt. 
Opp de grond liggen brokken steen die zijn weggehaald om het graf te kunnen 
bereiken.. Niemand van het gezelschap durft de keizer in de ogen te kijken. 
Ookk de levende keizer laat zijn hoofd zakken. Otto's vingers vormen een 
cirkel,, een afspiegeling van de wereldbol die Karel in zijn handen houdt. De 
zinn van het fresco is door Rethel zelf ontvouwd: 

Geenn van Karels opvolgers is het gelukt het verheven gezag van deze 
grotee keizer te vernieuwen. Onder de druk van moeilijke tijden, waar-
aann het rijk onder de overige Karolingers bijna te gronde ging, probeert 
hethet gefnuikte nationale gevoel zich te verweren tegen de ellende van het 

afb.. 2. Alfred Rethel, Opening van het graf van Karel de Grote door Otto m (1847) 
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hedenn door liefdevolle beschouwing van zijn grootse verleden. Aldus 
ontwikkeltt de eerbiedwaardige gestalte van Karel zich in de voorstel-
lingg van het volk tot een ideaal, waarvan de verwezenlijking het doel 
enn streven van de machtigste keizers van de Middeleeuwen wordt.28 

Ottoo was op zoek gegaan naar grootse momenten en personen uit het Duitse 
verledenn om het nationale gevoel te doen herleven. En het werd natuurlijk 
tijdd dat dit inzicht opnieuw zou doordringen tot Rethels tijdgenoten. De 
schilderingg van Rethel maakte een verpletterende indruk op Jozef Alberdingk 
Thijm.. 'Gij moet dat zien,' schreef hij, 'hoe die Doode Keizer daar zit! Talrijke 
onderdedenn doen U huiveren bij zoo veel waarheid, bij zoo veel vinding -
enn dat op kolossale grootte... 't is ontzettend.'29 

Mett enthousiasme sprak ook Joseph Görres, die een aanstelling als hoog-
leraarr aan de Universiteit van München had verworven, over Karel de Grote 
enn Otto in. Het leek — aldus een van de aanwezigen - alsof Görres tra-
nenn van weemoed liet 'over de toenmalige grootheid van de Duitse natie', 
diee in schril contrast stond met de eigentijdse verdeeldheid.30 Een andere 
toehoorderr noteerde: 

Mett de redenaar [Görres] betraden we de keizerlijke groeve te Aken, 
waarr Karel de Grote gebalsemd en begraven was - zittend op een gou-
denn troon, omgord met het zwaard, het boek der evangeliën open-
liggendd op zijn schoot, en de kroon met een gouden ketting aan het 
gewelff  bevestigd. In zijn hand hield hij een kelk, aan zijn voeten lagen 
scepterr en schild. Na meer dan honderd jaar opent Otto de verzegelde 
grafkelderr en vindt hij de vergane neuspunt van de keizer, die hij door 
goudd laat vervangen. Görres schilderde dit alles met zo'n levendige 
kleurenprachtt dat wij waarlijk - de zin van de gebeurtenissen op onze 
tijdd betrekkend - het in de zieke wereldgeschiedenis teloorgegane 
Duitsee keizerschap gebalsemd op de kostbare gouden dodenzetel van 
dee nieuwe Duitse Bond zagen zitten.31 

Enkelee jaren later maakte Wilhelm von Kaulbach een monumentale schil-
deringg van het voorval voor het Germanisches Nationalmuseum te Neu-
renberg.. Dit museum was in 1852, onder goedkeuring van de koningen van 
Beierenn en Pruisen, opgericht met het doel het Duits-nationale bewustzijn 
tee versterken door het bijeenbrengen van materiaal uit het verleden. In zijn 
soortt was het de grootste kunsttempel van Europa.32 Kaulbachs kunstwerk 
toontt een ontzagwekkende Karel, met codex op zijn schoot en opgeheven 
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zwaardd in zijn rechterhand. De brandende toortsen van Otto's volgelingen 
gevenn Karels majesteitelijke gestalte een mysterieuze glans. Otto blijf t vol 
verbazingg op de trap staan, terwijl een dronken jongeling, die spottend naar 
dee overleden keizer wijst, door een geestelijke wordt terechtgewezen (afb. 3). 
Dee schildering van Kaulbach mag programmatisch heten. Bij de onthulling 
inn 1859 sprak museumdirecteur Hans Freiherr von und zu Aufsefi33 dat ook 
dee Duitsers van zijn eigen tijd op zoek moesten gaan naar het verleden. Hij 
liett weten 

datdat aan het Germanisches Museum geen treffender en mooier zin-
nebeeldd van Otto's streven gegeven kon worden dan dit kunstwerk. 
Wantt ook wij zijn geroepen af te dalen in de sinds lang verborgen 
dieptenn van het verleden om er het verheven gezag van het oude rijk 
tee zoeken. Deze reeds lang gedoofde heerlijkheid moeten we weer fel 
verlichtenn met de fakkel der wetenschap, opdat iedereen zich verblijdt 
enn gesterkt weet, en eenieder - precies als keizer Otto wilde - moed 
vatt om nieuwe daden te verrichten tot eer en glorie van de Duitse 
natie.34 4 

afb.. 3. Opening van het graf van Karel de Grote door Otto m, anoniem naar verloren 
geraaktee schildering van Wilhelm von Kaulbach, 1859 (1863) 
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Dee opening van Karels graf bleef niet beperkt tot de Duitse beeldende 
kunsten.. Het was in de Moderne Tijd ook een thema in de Franse literatuur, 
waarr het voor Chateaubriand aanleiding was voor enkele geschiedfilosofi-
schee bespiegelingen (zie hoofdstuk 3). Victor Hugo was evenzeer gefasci-
neerdd door het voorval, zij het in politieke zin. Al eerder had hij in zijn 
toneelstukk Hernani, dat voor het eerst werd gespeeld op 25 februari 1830, het 
graff  van Karel de Grote te Aken opgevoerd. Toen was de schrijver waarschijn-
lij kk nog niet bekend met het relaas over Otto m. In de vierde akte is het Don 
Carloss (Karel v) die de grafkelder van Karel de Grote binnentreedt en in een 
indrukwekkendee monoloog de steun van de middeleeuwse vorst aanroept.35 

Inn de periode rond de Julirevolutie zag Hugo in Karel de Grote het model 
vann een liberale vorst, die kon zorgen voor nationale eensgezindheid. 

Inn 1840 nam de schrijver het besluit om een reis langs de oevers van de 
Rijnn te maken, 'want in Parijs waren nauwelijks bomen en luchten te zien'. 
Bijj  die gelegenheid deed hij ook Aken aan, waar hij zich onmiddellijk naar 
dee kerk spoedde. De kapel was onvoltooid gebleven, evenals het staatkundig 
werkk van Charlemagne zelf, en de architectuur sprak er allerlei bouwstijlen, 
preciess zoals de naties van Karels rijk allerlei talen hadden gesproken. Hugo 
wass diep onder de indruk van de witmarmeren zetel waarop de heerser, naar 
hijj  veronderstelde, meer dan driehonderdvijftig jaar lang had getroond, tot 
hett moment waarop Frederik Barbarossa, voor het eerst na Otto in, het 
graff  opnieuw had laten openen. 'Het moet een vreemd en schrikwekkend 
momentt zijn geweest waarop deze gekroonde man oog in oog stond met het 
eveneenss gekroonde kadaver; de een in alle verhevenheid van het keizerrijk, 
dee ander in alle verhevenheid van de dood.'36 De profanatie van Karels graf 
ging,, aldus Hugo, niet ongestraft aan Barbarossa voorbij. Het was immers 
niett voor niets dat hij later op kruistocht de verdrinkingsdood vond. 

Hugoo twijfelde er niet aan, dat ooit een of andere koning of keizer op het 
ideee zou komen om Karel uit de reliekenkist te nemen om hem opnieuw op 
dee troon te plaatsen. Alles wat dan van het skelet was overgebleven, zou men 
opp eerbiedwaardige wijze herschikken. De Karolingische diadeem zou men 
weerr op zijn schedel zetten en de mantel van goud laken over zijn beenderen 
hangen. . 

Enn in het spaarzame licht dat via een dakvenstertje doordringt tot 
dee gewijde ruimte zal een geknielde voorbijganger opkijken naar de 
keizerlijkee spookgestalte die ooit Charlemagne is geweest. Het zal een 
grootsee verschijning zijn voor ieder die een blik in de grafkelder durft 
tee werpen, en iedereen zal een grootse gedachte uit het graf met zich 
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meenemen.. Van alle uithoeken van de aarde zal men er komen en 
denkerss van allerlei slag zullen zich hier verzamelen. Karel, zoon van 
Pippijn,, is inderdaad een van die volmaakte wezens die de mensheid 
vann vier kanten bezien. Voor de geschiedenis is hij een groot man als 
Augustuss of Sesostris; voor de wereld der sagen is hij een paladijn 
alss Roeland, een tovenaar als Merlijn; voor de Kerk is hij een heilige 
alss Hieronymus of Petrus; voor de filosofie is hij de personificatie 
vann de civilisatie zelf, die alle duizend jaar een reus wordt om diepe 
afgrondenn te overbruggen - burgeroorlogen, barbarij, revoluties, en 
diee nu eens Caesar heet, dan weer Charlemagne of Napoleon.37 

Napoleonn was de reïncarnatie van Charlemagne. Was het niet veelzeggend 
genoegg dat de Franse keizer in 1814, precies duizend jaar na de dood van de 
middeleeuwsee vorst, ten val was gekomen? In de conclusie van zijn reisverslag 
kwamm Hugo nog eens op deze gelijkenis terug, nu om zijn denkbeelden over 
dee toekomst van Europa uiteen te zetten. Voor het evenwicht in de wereld 
iss het, aldus de schrijver, nodig dat er twee grote Rijnstaten zijn, door deze 
rivierr nauw met elkaar verbonden. In het noorden en oosten mag zich dan 
Duitslandd uitstrekken, in het westen en zuiden Frankrijk. Het rijk van Karel 
dee Grote was een eerste poging tot deze conceptie, het rijk van Napoleon 
eenn andere. Maar de inspanningen van beide keizers zijn mislukt omdat de 
ideee te veel verbonden was met hun persoon. Hugo had niettemin de vaste 
overtuigingg dat zulk een centraal Europa, in het belang van allen, ooit zou 
ontluiken.. Frankrijk, met de rug tegen Duitsland geleund, zou zich teweer-
stellenn tegen de handelsgeest van de Engelsen. Duitsland, met de rug tegen 
Frankrijkk geleund, zou de veroveringszucht van de Russen weerstreven.38 

OokOok Dumas père was bekend met de opening van het graf door Otto m. 
Evenalss Hugo maakte hij een reis langs de Rijn. De koster van de Akense 
Mariakerkk vertrouwde hem bij die gelegenheid toe dat Napoleon bij zijn 
bezoekk aan de stad niet plaats had durven nemen op Karels troon - 'zonder 
twijfel,'' verduidelijkte de koster, 'omdat hij een usurpator was.' De kerkbe-
waarderr fluisterde Dumas verder toe dat Napoleons gemalin 's avonds in het 
geheimm was weergekeerd naar de kapel. Ze beklom er de troon, waarna men 
eenn ijzingwekkend geschreeuw hoorde. Toen Josephine weer was bijgeko-
men,, vertelde ze dat Karel de Grote aan haar was verschenen. Hij had haar 
verschrikkelijkee dingen voorspeld, die ze echter niet goed had verstaan. De 
kosterr wist hier wel raad mee. Hij twijfelde er niet aan dat de spookgestalte 
mett haar had gesproken over Leipzig, Waterloo en Sint-Helena.39 
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BetekenisverbandenBetekenisverbanden (i) 

Dee opening van Karels graf door Otto in werd, als hierboven geschetst, 
inn diverse perioden verwoord en uitgebeeld, meer bijzonder in de Vroege 
Middeleeuwenn en in de negentiende eeuw. Dat gebeurde in uiteenlopende 
uitingenn van historische cultuur, zoals geschiedschrijving, schilderkunst, po-
litiekee theorie, geschiedfilosofie en literatuur. Steeds werd hetzelfde thema 
mett andere bedoelingen naar voren gebracht. Zo wilden vroegmiddeleeuwse 
geschiedschrijverss Otto's oriëntatie op de Oudheid demonstreren, zijn hei-
densee praktijken hekelen of diens 'heilige' verering van Karel de Grote ac-
centueren.. Negentiende-eeuwse Duitse beeldende kunstenaars wilden met 
hethet thema het Duitse natiegevoel versterken. Franse literatoren grepen het 
onderwerpp aan om hun geschiedfilosofische of politieke denkbeelden toe 
tee lichten. Soms werd de spookgestalte van de legendarische keizer erbij 
gehaaldd om de lezer te doen huiveren. 

Vanaff  de Vroege Middeleeuwen is het portret van Karel de Grote talloze 
malenn overgeschilderd. Dat gebeurde met wisselende intenties en intensiteit, 
doorr steeds nieuwe groepen en individuen. In dit eerste deel - Een m iddeleeu-
werwer verbeeld - gaat het om de vraag hoe en tegen welke achtergronden Karel 
dee Grote in de West-Europese cultuur vanaf de Vroege Middeleeuwen tot op 
hedenn in herinnering is geroepen. Die vraagstelling is niet beperkt gebleven 
tott de geschiedschrijving. Naast chroniqueurs en geschiedschrijvers treden 
onderr meer schilders, beeldhouwers, boekillustratoren, dichters, schrijvers, 
politiekk denkers en filosofen voor het voetlicht. Historici bezitten geen pa-
tentt op het verleden en hebben evenmin ooit zo'n monopolie bezeten. Het 
gaatt hier dan ook niet zozeer om de verschillen tussen geschiedschrijving en 
overigee uitingen van historische cultuur, als wel om de samenhang tussen 
diversee manifestaties van historische cultuur. 

Inn dit hoofdstuk is een poging ondernomen om in het West-Europese 
historischee discours rond Karel de Grote een aantal contexten, ook wel be-
tekenisverbandenn of'paradigma's' te onderscheiden. Hieronder verstaan we 
eenn in bepaalde tijd en bij zekere groepen dominante historische thematiek, 
diee zich manifesteert op verschillende terreinen van historische cultuur, en 
eenn nader te bepalen samenhang vertoont met eigentijdse vraagstukken. De 
vertegenwoordigerss van een bepaalde thematiek pogen daarbij meestentijds 
dee waarheid zo dicht mogelijk te naderen.40 

Hett geschetste ontwerp kent een drietal restricties. In de eerste plaats is 
ervoorr gekozen het gezichtsveld te beperken tot Frankrijk, Duitsland, En-
geland,, Italië en de Lage Landen - de landen van waaruit de protagonisten 
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vann het tweede deel, De verbeelding van de Middeleeuwen, hun opwachting 
maken.. Dat Frankrijk en Duitsland daarbij de meest prominente plaats inne-
men,, is begrijpelijk: beide gebieden vormden de kern van het Karolingische 
rijkk en de herinnering aan de keizer bleef hier het meest levendig. 

Hett grote aantal reminiscenties aan Karels levenswerk in genoemde lan-
denn voerde tot een tweede beperking. Bij de verschillende betekenisverban-
denn zijn niet consequent alle uitingen van historische cultuur onderzocht en 
evenminn zijn bij elk paradigma alle landen ter sprake gebracht. De noodzaak 
hiertoee is minder groot, omdat, zoals gezegd, het in dit onderzoek vooral 
omm de samenhang tussen diverse uitingen van historische cultuur en het 
vaststellenn van betekenisverbanden gaat. Vanuit nationale optiek of vanuit 
hett gezichtspunt van historische cultuur zijn de paradigma's gemakkelijk 
aann te vullen. 

Eenn derde beperking ligt in de omstandigheid dat niet alle verschij-
ningsvormenn van historische cultuur evenveel ruimte hebben gekregen. Het 
beeldd van Karel de Grote in het onderwijs is bijvoorbeeld beperkt gebleven 
tott boekillustraties en schoolplaten. 

Inn de beeldvorming rond de middeleeuwse vorst zijn hierna zestien 
paradigma'ss uitgewerkt. Die plaatsen de visie op Karel de Grote in de context 
vann een bepaalde tijd en in samenhang met bepaalde interessen van groepen 
off  individuen. Sommige betekenisverbanden omvatten een lange tijdspanne, 
anderee weer een korte. Streven is geweest de meest gezaghebbende aan de 
ordee te stellen.41 

VorstelijkeVorstelijke voorvader 

Vanaff  de Vroege Middeleeuwen beriepen dynastieën van zowel koninklijke, 
grafelijkee als hertogelijke afkomst zich op verwantschap met Karel de Grote, 
doorgaanss ter bevestiging van bepaalde machtsaanspraken en gezagsver-
houdingen.. Met dat doel werden soms fictieve documenten, waaronder ook 
genealogieën,, opgesteld.42 Hiermee is het eerste betekenisverband aan het 
lichtt gebracht. 

Tegenoverr zijn Karolingische medepretendenten vestigde Hugo Capet in 
9877 in het West-Frankische gebied de nieuwe dynastie der Capetingen. Een 
omstreekss deze tijd te Sens geschreven 'Geschiedenis der Franken' meldt dat 
hiermeee een einde aan het rijk van Karel de Grote was gekomen. Hugo had 
openlijkk tegen de laatste Karolinger gerebelleerd, maar los van de Karolin-
genn bleef het regnum onverminderd bestaan.43 Honderd jaar later meende de 
monnikk Hugo van Fleury dat het aantreden van het vorstengeslacht der Ca-
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petingenn geen cesuur was geweest, maar een overgang: door de werken Gods 
werdd het rijk aan een derde generatie overgedragen. Na Merovingen en Ka-
rolingenn werd de continuïteit gewaarborgd door het Huis van Hugo Capet.44 

Bevestigingg van dynastiek gezag is niet alleen een probleem van moderne 
koningshuizen,, maar was ook in de Middeleeuwen een aanhoudende bron 
vann zorg. Op velerlei wijzen trachtten de Capetingen - vooral vanaf Filips 
Augustus-mogelijkee denkbeelden van machtsusurpatie te bestrijden. Filips 
Augustuss was van moederszijde al geparenteerd aan de Karolingen. Niette-
minn vond hij het nodig Isabella van Henegouwen, dochter van de graaf van 
Vlaanderen,, die zich eveneens op Karolingische afstamming kon beroepen, 
tenn huwelijk te vragen. Hun beider zoon, de latere koning Lodewijk vin, 
wass zo langs beide lijnen een rechtgeaarde Karolinger.45 Daarmee was de 
terugkeerr naar Karels dynastie (reditus ad stirpem Karoli) in volmaakte vorm 
tott stand gebracht.46 Voor de opvoeding van Lodewijk vm schreef Aegidius 
Parisiensiss een vorstenspiegel onder de veelzeggende titel Karolinus. 

Eenn andere Capetinger die zijn leven lang in beslag werd genomen door 
dynastiekee stellingname was Lodewijk ix de Heilige. In die zin moeten we 
volgenss Le Goffdan ook zijn besluit tot grootscheepse reorganisatie van de 
koninklijkee graven in de abdij van Saint-Denis begrijpen. Deze begraafplaats 
werdd voortaan enkel bestemd voor leden van de koninklijke familie die daad-
werkelijkk koning waren geweest. In het rechtergedeelte van de kloosterkerk 
werdenn graven van de Karolingen opgesteld, voorzien van dekplaten met 
beeltenis,, en ter linkerzijde kregen de Capetingische koningen hun laatste 
rustplaats.. Deze opstelling maakte op symbolische wijze zichtbaar dat de 
dynastiee van Hugo Capet de plaats van de Karolingen had ingenomen.47 

Inn de Middeleeuwen bestond verder een bijzondere band tussen Karolin-
genn en grafelijke of hertogelijke vorstenhuizen, waaronder die van Vlaande-
ren,, Beieren en Normandië. Die banden werden vastgelegd in een speciaal 
genre,, dat van de genealogia.48 In Brabant was het hertog Jan i die diverse 
genealogieënn liet opstellen waarbij zijn dynastie aan die van Karel de Grote 
werdd gelieerd. De Karolingische afstamming moest tevens de aanspraken op 
dee Lotharingische hertogstitel versterken. 

Dee historiografische traditie die de Karolingische afkomst van de Bra-
bantsee hertogen benadrukte, beleefde een hoogtepunt in de tweede helft 
vann de veertiende eeuw, toen de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendale 
zijnn Brabantsche Yeesten dichtte, maar bleef ook hierna bestaan.49 Volgens een 
oudee voorstelling waren de Trojanen de voorouders van de Karolingen, en in 
zijnn origografie, de Brabantse kroniek (uit 1472), deed Willem van Berchen de 
Trojaans-Karolingischee afkomst van de Brabantse hertogen gedetailleerd uit 
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dee doeken.50 Omstreeks dezelfde tijd noemde Johannes Gielemans, augustij-
nerr monnik van het Rooklooster (bij Brussel) en auteur van het Hagiologium 
Brabantinorum,Brabantinorum, de keizer 'de eerste uit het geslacht der hertogen van Brabant 
diee de koninklijke kroon verwierf'.51 Op een miniatuur in dit Hagiologium 
iss Karel als 'mantelheilige' afgebeeld - een motief dat doorgaans voorkwam 
bijj  Maria en Ursula (afb. 4). Onder zijn uitgespreide mantel neemt de keizer 
heiligenn in bescherming die een speciale betrekking met Brabant en het Ka-
rolingischee vorstenhuis hadden. Boven aan het miniatuur is, naast de Franse 
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leliee en het keizerlijke rijkswapen, de Brabantse leeuw te zien.52 Ook na de 
Middeleeuwenn bleef de band tussen Karel en het hertogdom behouden. De 
inn Utrecht geboren jezuïet Heribert Rosweyde noteerde in de kantlijn van 
zijnn - op het werk van Baronius gebaseerde - Kerckelycke Historie van Neder-
LandtLandt bij het jaar 771, toen Karel na de dood van zijn broer het hele rijk 
bestuurde:: 'Carolus Magnus Hertoghe van Brabant'.53 

Inn het graafschap Holland lagen de zaken minder duidelijk. Hier zette 
graaff  Floris v de Hollandse 'clerc' der grafelijke kanselarij, Melis Stoke, aan 
tott het samenstellen van een gewestelijke rijmkroniek.54 Aan de chroniqueur 
werdd gevraagd de herkomst van de Hollandse graven te beschrijven. Over 
dee graaf van Holland noteerde Stoke dat 

hii  gheboren was sonder waen 
inn manieren ende bi ghelike 
vandenn gheslachte van Vrancrike. 

Off  de Hollandse graven volgens Stoke afstamden van de Karolingen of dat zij 
mett hen in rang vergelijkbaar waren, is niet eenvoudig uit te maken.55 In elk 
gevall  probeerde hij met een verwijzing naar de dynastie van Karel de Grote 
hett prestige van de graven te verhogen. Dat deed mogelijk ook Jacob van 
Maerlantt in zijn op verzoek van Floris v geschreven Spiegel Historiael Over 
Karelss plaats in de wereldgeschiedenis hoefde geen misverstand te bestaan: 
'Karell  die grote dat was die ander, Die coenre was dan Alexander [,..].'56 

Maerlantt schilderde Karel zelfs nog grootser dan zijn literaire voorbeeld 
Vincentt van Beauvais had gedaan. 

Mogelijkk speelde hier de gedachte mee aan Floris' vader, graaf Willem 11. 
Dezee had het tot Rooms-Koning geschopt en misschien straalde via hem 
ietss van Karels glorie over op het Hollandse gravengeslacht.57 Nog in de vijf-
tiendee eeuw getroostte de Hollandse kroniekschrijver heraut Beieren zich 
moeitee om graaf Willem zoveel mogelijk te modelleren naar het portret van 
dee keizer.58 

InIn de Spiegel Historiael worden we trouwens opnieuw herinnerd aan de 
toestandd waarin Otto 111 zijn grote voorganger in zijn graf aantrof. Maerlant 
geeftt in dit werk een beschrijving van Karels begrafenis. De heerser werd in 
keizerlijkee gewaden op een troon gezet, met het boek der evangeliën op zijn 
knie: : 

UpUp thovet eene goudine crone, 
Daerr an ene goudine ketene scone, 
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Diett dode hovet hilt scone ende wel, 
Datt het neder niene vel.59 

Inn het enige volledig overgebleven handschrift van de Spiegel is een miniatuur 
opgenomenn die uniek is in de middeleeuwse Karel-iconografie (afb. 5). 
Aann weerszijden bevinden zich geestelijken en edelen, die wijzen naar een 
geopendee sarcofaag. Desondanks heeft de miniaturist de keizer afgebeeld 
mett geloken ogen, zittend op een troon. Met een gouden ketting is zijn 
kroonn vastgebonden aan een gotische boog.60 

afb.. 5. Het graf van Karel de Grote, miniatuur in Spiegel Historiael van Jacob van 
Maerlantt (fragment, omstreeks 1310-1330) 
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Inn de na-middeleeuwse periode bleven vorstenhuizen de Karolingische 
verwantschapp benadrukken. Zo werd Karel de Grote in de Beierse geschied-
schrijvingg tot in de achttiende eeuw voorgesteld als de rechtmatige opvolger 
vann Tassilo en liet de Wittelsbachse dynastie zich op Karolingische afstam-
mingg voorstaan.61 Maar op termijn was de noodzaak minder groot om door 
middell  van genealogische constructies een beroep op de middeleeuwse kei-
zerr te doen. Naarmate het proces van territorialisering en staatsvorming 
inn Europa voortschreed, verdween allengs het 'genealogische' paradigma, 
waaraann vorm was gegeven in kronieken, genealogieën, miniaturen en an-
deree vormen van historische cultuur. 

afb.. 6. Francois Flameng, Frederik Barbarossa bezoekt het graf van Karel de Grote 
(1876) ) 



HOOFDSTUKK  1 • KAREL DE GROTE 57 7 

HeiligeHeilige Karel 

Inn Franse, Brabantse of Beierse gebieden, waar sprake was van erfopvolging, 
lagenn de zaken anders dan in het keizerrijk. Hier kozen gedurende de 
Middeleeuwenn rijksvorsten de Rooms-Koning en later rechtstreeks de keizer. 
Karell  de Grote werd erbij gehaald om het keizerlijk gezag te versterken. Het 
tweedee paradigma stond in het teken van de sacralisering van het keizerschap. 

Naa Otto in was de ligging van het graf opnieuw in vergetelheid geraakt. 
InIn elk geval meldt een oorkonde van Frederik i Barbarossa dat de plaats 
vann Karels graf veilig verborgen was, uit angst voor vijanden van buiten en 
binnen.622 Door een gelukkige omstandigheid werd Frederik door goddelijke 
openbaringg de plaats van het graf getoond, toen hij in het jaar 1165 Kerstmis 
tee Aken vierde (afb. 6). Op verzoek van koning Hendrik 11 van Engeland 
enn met instemming van (tegen)paus Paschalis - zo meldt de oorkonde -
vondd te Aken de heiligverklaring van de hoogverheven keizer plaats. Karels 
will  om te sterven bij de bekering van de ongelovigen, had hem tot een 
martelaarr gemaakt.63 Ter afsluiting van de plechtigheden werd het gebeente 
overgebrachtt naar een nieuwe rustplaats. 

Dee betreffende oorkonde liet zich ook uit over de motieven. De verhef-
fingfing geschiedde vooral tot eer van Christus' naam en 'ter versterking van 
hett Romeinse rijk'. Ongetwijfeld weerspiegelde Karels heiligverklaring de 
gespannenn verhouding tussen keizerschap en pausdom. In deze jaren was 
Paschaliss m, die Karels canonisatie ondersteunde, tegenpaus van Alexan-
derr HL Barbarossa was een verklaard tegenstander van de laatste die in 
zijnn ogen het rijk  (imperium) te zeer ondergeschikt aan het priesterschap 
(sacerdotium)(sacerdotium) wilde maken. Met de heiligverklaring van zijn illustere voor-
gangerr - spoedig gevolgd door de samenstelling van een Vita Sancti Karoli 
waarinn Karel als pelgrim te Jeruzalem en bestrijder van de heidenen in San-
tiagoo werd voorgesteld64 - wilden Barbarossa en zijn omgeving beklemtonen 
datt het keizerschap een sacrale waardigheid bezat.65 Daarop duidde ook de 
termm Sacrum Imperium, die rond deze tijd in documenten van de keizerlijke 
kanselarijj  opdook. Karels heiligheid werd ook in de beeldende kunsten tot 
uitdrukkingg gebracht: niet lang na de canonisatie werd een glasraam van de 
Heiligee Karel voor de kathedraal van Straatsburg vervaardigd.66 

Mogelijkk ging het verzoek tot heiligverklaring uit van Hendrik 11 van En-
geland,, omdat die eveneens in strijd was gewikkeld met de Kerk. De koning 
hadd met de Constituties van Clarendon de greep op de Engelse geestelijkheid 
trachtenn te verstevigen, ten koste van het pausdom. Thomas Becket, aartsbis-
schopp van Canterbury, met wie de koning aanvankelijk had samengewerkt, 



58 8 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

legdee zich hier niet bij neer. Zijn oppositie moest hij bekopen met de dood. 
Pauss Alexander ni> die ten aanzien van Karels heiligverklaring het stilzwijgen 
bewaarde,, maakte zijn visie op die gebeurtenissen trouwens op geheel eigen 
wijzee kenbaar: in 1173 effectueerde hij de heiligverklaring van Thomas Becket, 
dee voorvechter van de Kerk tegen de almacht van het wereldlijk gezag. 

Ergg lang was Karels gebeente geen rust gegund. In 1215 liet Barbarossa's 
kleinzoon,, Frederik 11 - twee dagen na zijn kroning door de aartsbisschop 
vann Mainz en precies een jaar na de nederlaag van zijn Welfische tegenstander 
Ottoo iv tegen de 'Fransen' bij de brug in Bouvines - de resten van de Heilige 
Karell  overbrengen in een rijk versierd schrijn. Na afloop van de plechtige 
mis,, veelzeggend op de feestdag van de Heilige Jacobus, legde de keizer zijn 
mantell  af en beklom hij met een edelsmid de stelling. Voor het aangezicht 
vann de aanwezigen werd het reliekschrijn (sarcofagus) dichtgespijkerd.67 Tot 
opp heden bevindt dit zich in de dom te Aken.68 Tweemaal is de Heilige Karel 
opp het schrijn afgebeeld met nimbus.69 

Zowell  Franse als Duitse heersers beriepen zich op de glorieuze Franken-
koning.. Terwijl de Capetingen continuïteitt en verwantschap met de dynastie 
vann Karel de Grote benadrukten, vestigden Staufische keizers vooral de aan-
dachtt op de sacrale waardigheid van het keizerschap.70 Doorgaans was Karels 
erfeniss geen geschilpunt. Zonder enige schroom vroeg de Franse koning Ka-
rell  v de Wijze zijn oom keizer Karel iv, die in 1349 drie tanden van de Heilige 
Charlemagnee ten geschenke had gekregen, te bemiddelen bij het Akense 
kapittel.. Toen de kanunniken niet bereid bleken relieken af te staan, schonk 
Karell  iv zijn neef een van Karels tanden.71 Verder bereikte waarschijnlijk via 
dezee keizer de liturgische verering van de Heilige Karel in deze periode het 
Fransee hof.72 

Tussenn de Franse monarchie en Aken bestonden bijzondere betrekkingen. 
Vanaff  Lodewijk xi kwam tot in de achttiende eeuw een ritueel voor, waarbij 
naa de dood van een Franse koning diens lijkwade in opdracht van de nieuw 
gekroondee koning naar Aken werd gebracht. Hier werd het linnen, onder het 
aanheffenn van gebeden voor de zielenrust van de overledene, over het graf 
vann Karel uitgespreid. Met het ritueel wilde de nieuwe koning dankzeggen 
voorr de zojuist voltrokken kroning en de herinnering aan de glorievolle 
tijdenn van Karel levend houden.73 

Fransee koningen werden overigens meer dan eens als keizer betiteld. In 
oorkondenn van Hugo Capet en diens zoon en opvolger Robert 11 komen 
termenn als imperium en augustus voor.74 In het Chanson de Roland heet 
Karell  eenvoudigweg 'empereur de France' en de Vlaamse ambtenaar en 
chroniqueurr Galbert van Brugge noemt koningg Lodewijk vi de Dikke zonder 
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slagg of stoot Franciae imperator.75 De Franse koningen beschouwden zich als 
erfgenamenn van de middeleeuwse vorst, en deze stond nu eenmaal bekend 
alss keizer. In elk geval kan men hieruit niet zonder meer afleiden dat het 
keizerschapp als zodanig door de Franse koningen werd geambieerd. 

Toenn de paus in 1239 Frederik 11 in de ban had geslagen, bood hij Lodewijk 
dee Heilige de keizerskroon aan voor diens broer Robert van Artois. De 
Engelsee kroniekschrijver Matthew Paris schreef dat Lodewijk hiervoor geen 
enkelee belangstelling toonde. De Franse koning achtte zijn positie hoger dan 
diee van de keizer. Want de laatste dankte zijn waardigheid niet aan afkomst, 
maarr slechts aan uitverkiezing.76 Maar soms lagen de zaken anders. Toen 
Filipss m de Stoute, zoon van Saint-Louis, wél aanspraak leek te maken op 
hett keizerrijk, schreef de Keulse kanunnik Alexander van Roes een traktaat 
waarinn hij het exclusieve recht van de Duitsers op de keizerstitel verdedigde: 
dee Heilige Karel de Grote had het priesterschap aan de Romeinen nagelaten, 
dee wetenschap aan de Fransen en het keizerrijk voor eeuwig aan de Duitsers.77 

Fransee juristen zagen doorgaans niet veel in een Frans keizerschap. Het ging 
hunn in de eerste plaats om het veiligstellen van koninklijke soevereiniteit 
tegenoverr macht en invloed van de adel. Liever omschreven zij hun koning 
alss 'de voornaamste in zijn rijk' of als 'keizer in eigen rijk'.78 

Karelss keizerschap werd vooral een twistappel toen Frans 1 Frankrijks 
troonn besteeg. Een fresco in de Vaticaanse Camera dell'Incendio toont de 

afb.. 7. Kroning van Karel de Grote door paus Leo 111 (1516-1517, kring rond Rafaël) 
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keizerskroningg van Karel de Grote door paus Leo m op kerstdag van het 
jaarr 800 (afb. 7). De muurschildering werd gemaakt in opdracht van paus 
Leoo x. Over de juiste verhouding tussen paus en keizer liet de schildering 
geenn twijfel bestaan. De primaat van de Kerk bezat de hoogste autoriteit 
enn de keizer was blijkens het onderschrift 'zwaard en schild van de Roomse 
Kerk'.. Het gezicht van de kronende paus was dat van Leo x zelf. In 1515 
hadd deze een bondgenootschap met Frans 1 gesloten. Beiden waren beducht 
voorr de groeiende macht van de Habsburgers. De Franse koning liet het 
daarr echter niet bij en stelde pogingen in het werk het keizerschap te 
bemachtigen.. Niet zonder betekenis zijn in de figuur van Karel de Grote de 
gelaatstrekkenn van Frans 1 weergegeven.79 Maar op de lange duur wist toch de 
Habsburgerr Karel v zich overtuigender als de nieuwe Karel te manifesteren. 
Veelbetekenendd is de voorstelling op een monumentaal kerkraam in het 
koorr van de Goedelekerk te Brussel. Daarop heeft Karel de Grote zich 
beschermendd achter zijn geknielde naamgenoot opgesteld.80 

Inn Frankrijk kwam desondanks geen einde aan de oudere naamgeving. 
Eenn bron uit de tijd van Frans 1 noemde hem een 'tres chrétien et tres 
sérénissimee roy et empereur de la sacrée monarchie gallicane'.81 

EenEen vrijgevige keizer 

Aann Karels heilige keizerschap was onder meer vorm gegeven in politiek-
religieuzee rituelen, hagiografieën, edelsmeedkunst en liturgische cultus. Een 
volgendd paradigma kwam tot uitdrukking in geschiedschrijving en beeld-
houwkunst,, maar het meest in rechtsboeken. In dit derde paradigma gold 
Karell  de Grote als schenker van allerlei privileges. Volkeren als de Friezen 
enn instituties als steden, bisdommen, kapittels en kloosters verdedigden hun 
vrijhedenn met een beroep op de keizer. Verschillende van die instellingen 
lietenn zich erop voorstaan door de vermaarde keizer te zijn gesticht. Diens 
naamm was opgenomen in necrologia van verschillende kloosters.82 

Inn Frankfurt zette het kapittel zijn verering door tijdens de regering van 
Karell  iv. De kanunniken hadden de tegenkandidaat van Karel iv gesteund, 
enn wilden de nieuwe vorst, van wie bekend was dat hij een diepe verering voor 
Karell  de Grote had, gunstig stemmen. Met dat doel werd onder meer voor het 
koorgestoeltee een beeld vervaardigd van Karel de Grote, met een maquette 
vann de kerk in zijn hand. Karel werd voorgesteld als bouwheer van de kerk, 
diee in werkelijkheid pas na zijn dood was gesticht door Lodewijk de Duitser.83 

Inn de loop van de vijftiende eeuw versterkte ook de stadsgemeenschap van 
Frankfurtt de Karolingische traditie in een poging haar zelfstandigheid ten 
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opzichtee van rijk en kapittel te bewaren. De burgerij kwam met een eigen 
inventedinvented tradition en voerde de stichting van de vrije rijksstad eveneens terug 
opp de legendarische keizer.84 

Ookk in Italië beleefde dit paradigma een grote bloei. Italiaanse steden, te 
beginnenn met Florence, beschouwden Karel als de legendarische stichter van 
hunn gemeenschap.85 Giovanni Villani introduceerde in zijn Nuova Cronica 
(1333)) Karel de Grote als de rifondatore, de nieuwe stichter van Florence 
naa de verwoesting door de Hunnen. Bij die gelegenheid had de keizer 
dee Florentijnse burgers vrijheid geschonken. In de zestiende eeuw zou de 
historischee kritiek van Francesco Guicciardini voorgoed afrekenen met deze 
mythe.866 De figuur van Karel de Grote diende trouwens ook de Florentijnse 
commerciëlee en diplomatieke betrekkingen. In 1461 bood Donato Acciaiuoli, 
alss lid van een gezantschap dat de Franse koning Lodewijk xi bezocht, zijn 
VitaVita di Carlo Magno aan. De Franse koning ging immers door voor de wettige 
enn rechtstreekse opvolger van Karel de Grote.87 

Voll  overtuiging deden voorts de Friezen een rechtstreeks beroep op de 
Karolingerr ter bevestiging van hun rechten. Karel stond aan het begin van de 
doorr hen zo fel begeerde vrijheid.88 In de zeventien 'kesten', een verzameling 
rechtsoptekeningenn uit de elfde of twaalfde eeuw, werd uitgelegd dat Karel 
allee Friezen had toegestaan in de stand van vrijen te leven, opdat zij christenen 
zoudenn worden. Ter bevestiging van die vrijheid - waardoor zij rechtstreeks 
vann de koning en niet van een adellijke tussenlaag afhankelijk waren -
betaaldenn zij jaarlijks een koningscijns, de 'huslotha'. 

Inn de iets later gedateerde Magnuskerren of Magnussage was die rijkson-
middelÜjkheidd en vrijheid niet meer het resultaat van gunstbetoon, maar 
vann eigen verdienste. De Friezen hadden immers Rome voor Karel veroverd. 
Hunn aanvoerder Magnus plaatste de vlag op de hoogste toren en was enkel 
bereidd de burcht af te staan wanneer Karel de Friezen hun vrijheid garan-
deerde.. Van alle kanten doken in de late dertiende eeuw oorkonden op die 
dee letterlijke tekst van Karels privilege weergaven.89 Melis Stoke hechtte geen 
enkell  geloof aan die documenten en schreef dat zo'n verovering van Rome 
'inn ghenen ystorien bescreven' stond. Ook Maerlant dreef er de spot mee. 
Hett was geen wonder, schreef hij, dat de Friezen het privilege niet lieten 
zien,, want de zegels waren natuurlijk van boter en konden het zonlicht niet 
verdragen.. Naar de grond van zijn spot hoeven we niet lang te gissen: 'Nu, 
ghii  Vriesen, laet u genoeghen,/ Leert u onder die heren voeghen!'90 

InIn de vroegmoderne periode werd bij verdediging van bepaalde vrijheden 
nogg geregeld verwezen naar Karel de Grote. De humanistische geleerde Ubbo 
Emmiuss ontmaskerde de Friese Karelsprivileges als falsa-, maar geloofde 
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desondankss in de authenticiteit van de documenten.91 Pas met de Franse 
Revolutiee zou voorgoed een einde aan dit paradigma komen. 

Kruisgezant,Kruisgezant, leenheer en boeteling 

Gedurendee de Middeleeuwen figureerde Karel de Grote nog in drie andere 
betekenisverbanden.. In de eerste helft van de twaalfde eeuw was een Historia 
KaroliKaroli  Magni et Rotholandi te voorschijn gekomen. De auteur introduceerde 
zichzelff  als Turpijn, aartsbisschop van Reims en 'gedienstig metgezel van 
keizerr Karel'. Naar alle waarschijnlijkheid was de tekst echter in later tijd op-
getekendd door een monnik van Saint-Denis. De pseudo-Turpijn deed in zijn 
HistoriaHistoria verslag van Karels krijgsverrichtingen tegen de Saracenen in Spanje. 
Aann het begin van het relaas verscheen de Heilige Jacobus in een droom 
aann Karel de Grote. Als deze zijn land wilde bevrijden, zou hem eeuwige 
beloningg in de hemel wachten. Door opname van dit relaas in de Vita Sancti 
Karoli,Karoli, dat ten tijde van Barbarossa was samengesteld, werd de bekendheid 
mett Karels krijgsverrichtingen tegen de heidenen verder vergroot. Ook in 
hett Chanson de Roland, opgetekend omstreeks 1100, werd Karels 'kruistocht' 
inn Spanje uit de doeken gedaan. Een belangrijk element in dit lied was het 
martelaarschapp van Roeland. De Historia van de pseudo-Turpijn, de Vita 
SanctiSancti Karoli en chansons de geste hadden een hoge actualiteitswaarde. De 
oproepp tot een Heilige Oorlog en het ideaal van de kruisridder-koning, 
diee een hemelse beloning in het vooruitzicht werd gesteld, ondersteunden 
dee kruistochten in het Heilig Land en het Iberisch schiereiland.92 Buiten 
geschiedschrijving,, hagiografie en epiek werd het paradigma vooral in de 
miniatuurkunstt verbeeld.93 

Mett name de Oud-Franse ridderepiek weerspiegelde terzelfder tijd een 
anderr paradigma, waarbij het de verhouding tussen leenheer en vazallen 
betrof.. Karel de Grote kon in deze teksten op verschillende wijzen worden 
getypeerd.. Terwijl hij in het Chanson de Roland doorging voor een welhaast 
idealee vorst, groeide hij in Renaut deMontauban uit tot een heerser met tiran-
niekee trekken. In het laatste werk werd het koningschap als het werk van de 
duivell  beschreven en Karel de Grote gewezen op zijn tekortkomingen, vooral 
opp zijn machtsmisbruik. Deze ongunstige beeldvorming hield waarschijnlijk 
verbandd met veranderingen in de sociaal-politieke situatie in de dertiende 
eeuw,, toen dit lied werd opgetekend. Vooral Filips Augustus had, onder meer 
doorr zijn overwinning in de Slag bij Bouvines, de macht van de adel weten 
tee beperken. In Renaut de Montauban werd de positie van de adel tegenover 
eenn al te machtige koning gearticuleerd. Tussen beide uitersten - ideale vorst 
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enn tiran - kon de legendarische keizer allerlei gedaanten aannemen, al naar 
gelangg de ideologie van de auteur en het publiek waarop deze zich richtte.94 

Eenn volgend paradigma - dat zijn uitdrukking kreeg in visioenen, hei-
ligenlevens,, glasschilderkunst, edelsmeedkunst en andere vormen van his-
torischee cultuur - was gerelateerd aan een reeks verhalen, die onder meer 
dee gelovigen vertrouwd moesten maken met kerkelijke opvattingen inzake 
zedelijkheidd en de rol van de Kerk als geestelijk bemiddelaar.95 

Toenn de monnik Wetti in het jaar 824 ernstig ziek werd, voerde een 
engell  hem naar het rijk der hemelen. Vlak voordat hij stierf, deed de 
kloosterlingg verslag van deze reis. Twee van zijn medebroeders van het 
kloosterr Reichenau, gelegen op een eiland in het Bodenmeer, noteerden het 
visioen.. Heito beschreef het droomgezicht in proza, Walahfrid Strabo in 
verzen.. Het gedicht van de laatste is in zekere zin een voorafschaduwing 
vann Dantes tocht door die andere wereld. Onder degenen die een vreselijk 
lott ondergingen, zag Wetti ook Karel de Grote. Zijn schaamdelen werden 
doorr een wild beest afgerukt. De engel vertrouwde Wetti toe dat de keizer 
boetee moest doen voor zijn onzedelijk gedrag (stuprum). Zowel Heito, die 
dee naam van de keizer alleen in de inhoudsopgave vermeldde, als Walahfrid, 
diee zijn naam verborg in de beginletters van de opeenvolgende dichtregels 
(carolus(carolus imperator), spraken hun verbazing uit over het feit dat een dergelijk 
afschuwwekkendd lot ook een vorst kon treffen, die zich zozeer had ingezet 
voorr de verdediging van het christelijk geloof en de heilige Kerk. Daar stond 
gelukkigg wel tegenover dat de monarch, dankzij zijn vele goede werken, de 
eeuwigee zaligheid in het vooruitzicht was gesteld.96 

Eenn andere bron, het zogenoemde 'Visioen van een arme vrouw', ver-
moedelijkk eveneens in Reichenau opgetekend, maakte kenbaar hoe Karel 
verlostt kon worden van zijn kwellingen. Wanneer zijn zoon Lodewijk be-
reidd was zeven herdenkingsdiensten (agapes) te spenderen, zou de keizer 
voorgoedd zijn verlost.97 Rotchar, wellicht eveneens monnik van Reichenau, 
konn zich tenslotte door middel van een visioen ervan vergewissen dat Karel 
daadwerkelijkk in het hiernamaals onder de heiligen was opgenomen, en dat 
dankzijj  de voorbeden van het gelovige volk.98 De visoenen van Rotchar en 
dee arme vrouw noemden overigens niet de reden voor Karels boetedoening. 

Volgenss Dutton wilden de monniken van Reichenau met deze droomtek-
sten,, geschreven in de jaren twintig van de negende eeuw, de hervormingen 
vann Lodewijk de Vrome ondersteunen. Karel de Grote werd bekritiseerd om-
datt hij na de dood van zijn gemalin Liutgard niet meer was hertrouwd.99 De 
visoenenn maakten in elk geval duidelijk dat zelfs grote beschermers van de 
Kerkk na hun dood moesten boeten voor onzedelijk gedrag. Andere heersers 
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zoudenn hierdoor ongetwijfeld aan het denken worden gezet. Terzelfder tijd 
kondenn nabestaanden door middel van herdenkingsdiensten en voorbeden 
dee overgang naar het rijk der hemelen bespoedigen.100 Mogelijk speelde tot 
slott ook een motief van meer economische aard mee. Het lijden van keizer 
Karell  kon immers worden verlicht door het lezen van missen. Dit was in het 
bijzonderr de taak van de monniken van rijksabdijen, zoals die te Reichenau. 
Dezee taak gaf de abdijen naast vorstelijke erkenning ook financieel gewin.101 

Noodzaakk van liturgische en kerkelijke bemiddeling bij zondig gedrag 
leekk ook de les van de 'Egidiusmis' zoals die was afgebeeld op het Akense 
reliekschrijnn en op een glasraam in de kathedraal van Chartres, dat eveneens 
aann het begin van de dertiende eeuw was vervaardigd. Een schuin dakpaneel 
vann het schrijn toont ter linkerzijde Karel die tijdens de biecht aan Egidius 
(Saint-Gilles)) zijn ergste feilen verzwijgt (afb. 8). De rond het jaar 1000 
geschrevenn Vita sancti Aegidii laat overigens in het midden wat die dwaling 
behelsde.1022 Over bloedschande - de verwekking van Roeland bij zijn zus 
Giselaa - spreekt voor het eerst de 'Karlamagnüs Saga' uit het midden van 
dee dertiende eeuw, al kan deze sage goed op oudere bronnen zijn gebaseerd. 
Hett rechtergedeelte van het dakpaneel toont de keizer die deelneemt aan 
dee mis, terwijl Egidius vanuit de hemel een boek krijgt aangereikt, waarin 

afb.. 8. Egidiusmis op het reliekschrijn van Karel de Grote te Aken (tussen 1180-1215) 
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-- aldus de Vita - vergeving van Karels schanddaad staat aangekondigd. Een 
vann de gebrandschilderde ramen in Chartres - die 'blonde, slanke kerk met 
blauwee ogen' in de woorden van Joris-Karl Huysmans - laat een treurende 
off  peinzende keizer zien, die de mis bijwoont. Een engel overhandigt Egidius 
eenn perkamentrol.103 

Dee vita van de heilige Egidius en haar uitbeeldingen op reliekschrijn en 
glasraamm maakten duidelijk dat door het daadwerkelijk opbiechten van 
dee ergste zonde, het aanroepen van Egidius en het sacrament van het 
Avondmaal,, een sterveling middels goddelijke genade kon worden bevrijd 
vann zonden. 

Overr Karels wangedrag was ook Petrarca geïnformeerd. Toen deze in 1333 
eenn bezoek aan Aken bracht, kreeg hij van de priesters aldaar te horen dat 
Karell  de Grote eens verliefd was geworden op een vrouw. Hierdoor verwaar-
loosdee hij de plichten van het koningschap. Toen de vrouw onverwachts 
uitt het leven was weggenomen, richtte 's keizers hartstocht zich op haar 
levenlozee lichaam. In wanhoop wendde de aartsbisschop van Keulen zich 
tott God. Een stem uit de hemel vertrouwde hem toe dat de oorzaak van 
Karelss waanzin onder de tong van de gestorven vrouw verborgen lag. Onder 
haarr koud en stijf geworden tong ontdekte de prelaat een ringetje met een 
edelsteen,, dat hij haastig meenam. Vanaf dat moment drong de keizer zich 
opp aan de bisschop. Deze wierp daarom het kleinood snel in een moeras 
bijj  Aken. Hierna wilde Karel Aken niet meer verlaten. Ridden in het dras-
landd bouwde hij een paleis en kerk. Het verhaal dat Petrarca ter ore kwam, 
ademdee een geestvan zedeloosheid. Een register van zonden passeerde er de 
revue:: overspel, necrofilie, fetisjisme en homoseksualiteit.10* 

PauselijkPauselijk vazal 

InIn onder andere kronieken, gedichten, miniaturen, gebrandschilderde ra-
men,, zegels, sculpturen en schilderingen werd de herinnering aan Karel de 
Grotee levend gehouden. En of het nu de legitimiteit van vorstenhuizen be-
trof,, de sacralisering van het keizerschap, het vrijheidsstreven van volkeren 
enn instituties, het prototype van de kruisridder-koning, de juiste gezagsver-
houdingg tussen leenheer en vazal of het propageren van geloofsopvattingen 
enn kerkelijke bemiddeling - telkens werd de herinnering aan de monarch in 
eenn nieuw daglicht gesteld. Tegen de achtergrond van humanisme, Refor-
matiee en Contrareformatie zou het repertoire verder worden uitgebreid. 

Inn laatmiddeleeuwse en humanistische context figureerde Karel de Grote 
voorall  in het debat rond de zogenoemde curiale translatietheorie. Volgens 
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dezee leer - die onder aanhangers van paus Alexander in in de jaren zestig van 
dee twaalfde eeuw vaste vorm verwierf- had de paus in het jaar 800, krachtens 
eenn bevoegdheid die hem alleen toekwam, het ondeelbare keizerschap van 
dee Grieken (Byzantijnen) op de Franken overgedragen. Deze handeling was 
eenn concessio geweest die te allen tijde herroepen kon worden, waardoor 
dee Heilige Stoel het beschikkingsrecht over het keizerschap {imperium) 
behield.1055 Hoe de pausen aan die bevoegdheid waren gekomen, maakte 
onderr meer een fresco in het Romeinse klooster van de Vier Gekroonden 
duidelijk.. Door de Romeinse keizer Constantijn kreeg de paus het phrygium, 
dee keizerlijke Frygische muts, overhandigd (afb. 9).106 

Dantee sprak zich in zijn politiek-filosofische traktaat Monarchia uit tegen 
dee wereldlijke ambities van het pausdom en de onderschikking van het 
imperiumimperium aan het kerkelijk gezag. Hij ontkende de rechtsgeldigheid van 
Constantijnss Schenking, die de pauselijke aanspraken op het geestelijke én 
wereldlijkee primaat in de Latijnse christenheid ondersteunde. Volgens Dante 
wass Constantijn niet in staat geweest de bevoegdheid van het imperium 
wegg te schenken en kon de Kerk haar onmogelijk in ontvangst nemen. De 
Kerkk had immers haar eigen fundament in Christus, terwijl het rijk het 
menselijkk recht als fundament had.107 Dante keerde zich overigens tegen de 

afb.. 9. Constantijn 1 overhandigt de Frygische muts aan paus Silvester 1 (omstreeks 
1246) ) 
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rechtsgeldigheid,, maar niet tegen de echtheid van Constantijns Schenking.108 

Pass in 1440 toonde Lorenzo Valla met historische en filologische argumenten 
dee onechtheid van het document aan, dat in zijn ogen hoogstwaarschijnlijk 
inn pauselijke contreien was ontstaan en ten onrechte bevestigd door keizers 
vanaff  Karel de Grote.109 Het keizerrijk had voor Dante evenwel bestaansrecht, 
loss van het pausdom. Gezien de politieke tweespalt in het toenmalige Italië 
hadd hij zijn hoop op de keizer gesteld. 

Dee humanistische geschiedschrijver Leonardo Bruni prees Karel om zijn 
rechtvaardigheidd en wijsheid. Volgens Bruni was Karel overeenkomstig de 
acclamatioacclamatio (toejuiching) van het antieke staatsrecht tot keizer uitgeroepen -
enn dus niet door de paus gezalfd of gekroond. De twee keizers, de Byzantijnse 
enn Frankische, waren geheel onafhankelijk van elkaar, zodat er geen sprake 
wass van translatie, maar van een divisio imperii, een verdeling van het rijk. 
Anderss dan Dante gaf hij echter de voorkeur aan een zwak keizerrijk, waarin 
dee vrijheid van de Italiaanse steden het meest was gewaarborgd.110 

Machiavellii  voelde ook niets voor de translatiegedachte. Door het gedrag 
vann de pausen, die in de Vroege Middeleeuwen de hulp van allerhande 
barbarenn hadden ingeroepen, was Italië verdeeld en zwak geworden, schreef 
hijj  in zijn Istorie Florentine. De paus had Karel tot keizer gemaakt en dat had 
dee Karolinger nooit moeten accepteren. De Kerk had hierdoor haar gezag 
immerss weten te vergroten ten koste van het keizerschap.111 In ïl Principe 
gundee hij Karel de Grote dan ook geen plaats te midden van de voorbeeldige 
wereldheersers. . 

InIn zijn schrijven An den christlichen Adel deutscher Nation van 1520 ver-
klaardee Maarten Luther dat de paus het keizerschap had afgenomen van de 
heerserr van Constantinopel en aan de Duitsers gegeven. De laatsten werden 
hierdoorr 'knechten van de paus': 

Wijj  hebben naam, titel en wapen van het keizerschap, maar rijkdom, 
macht,, recht en vrijheid zijn in handen van de paus. Aldus vreet de 
pauss de vrucht, en spelen wij met de lege schil. 

Maarr al hadden pausen het rijk onrechtmatig aan de Byzantijnen ontnomen, 
daarmeee hadden de Duitsers het nog niet onrechtmatig verkregen. Luther 
eindigdee zijn betoog met een oproep aan de Duitse adel om hun keizer niet 
tee laten ringeloren door 'zulk een blinde pauselijke huichelaar'."2 

Overr de precieze rol van Karel de Grote was Luther niet erg mededeel-
zaam.. Dat was hij wél vijfentwintig jaar later, toen hij op de kwestie, die hij 
nuu enigszins anders beoordeelde, terugkwam. De paus had Karel naar Rome 
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gelokt,, toen hij had vernomen dat de Frankenkoning een krachtig heerser 
was.. Deze ging er ter kerke en werd tot zijn verbazing door de paus tot 
keizerr uitgeroepen. Karel was echter niet van zins de titel zonder meer aan te 
nemen.. Pas toen Constantinopel instemde, was hij bereid het keizerschap te 
aanvaarden.. Want, voegde Luther ter rechtvaardiging toe, ook in de derde en 
vierdee eeuw was het Romeinse rijk in een oostelijk en westelijk deel gesplitst 
geweest.. In dit geschrift beleed de reformator de d/visio-gedachte. Aan het 
slott van zijn traktaat vatte hij zijn inzichten nog eens samen in een adres aan 
dee primaat van Rome: 

Ezell  van een paus, met je lange ezelsoren en vervloekte leugenaarsmuil! 
Dee Duitsers hebben het Romeinse rijk niet dankzij jouw genade 
verworven,, maar het gekregen van Karel de Grote en de keizer van 
Constantinopel.. Jij hebt er niet het minste van gegeven, maar des te 
meerr van gestolen.113 

Bijj  de laatste verhandeling hoorden afbeeldingen, die waarschijnlijk naar 
ontwerpp van Luther zelf waren gemaakt. Een van de prenten toont paus 
Alexanderr in die zijn voet op de hals van keizer Frederik Barbarossa plaatst 
(afb.. io).l u In 1177 kwam het tot een verzoening tussen beide leiders, die 
bijj  de heiligverklaring van Karel de Grote nog tegenover elkaar hadden 
gestaan.. Kardinaal Boso, een ooggetuige, beschreef hoe Barbarossa zijn 
keizersmantell  uitdeed, op de grond neerviel en de voeten van de paus 
kuste,, waarop de prelaat hem de vredeskus gaf. Luther dacht er zo het 
zijnee van. Door zich de voeten te laten kussen, gedroeg de paus zich als een 
tirann en ontpopte hij zich als de antichrist.115 In het ontwerp van Luther 
traptee de paus dan ook op de hals van Barbarossa.116 In protestantse kringen 
genoott deze voorstelling een zekere populariteit. Onder katholieken was het 
voorall  de kerkhistoricus Caesar Baronius, jurist en lid van de congregatie 
derr oratorianen, die de Moederkerk met verve tegen dergelijke aantijgingen 
verdedigde.. Hij raadpleegde in de Vaticaanse bibliotheek diverse bronnen, 
waaronderr het verslag van Boso, en toonde in zijn Kerkelijke jaarboeken aan 
datdat nergens sprake was van natrappen en de paus in geen geval tirannieke 
hybriss kon worden verweten.117 

Baronius'' annalen waren het katholieke antwoord op de protestantse ge-
schiedschrijving,, vooral op de Maagdenburgse Centurièn (ofwel 'Kerkelijke 
geschiedenis,, overzichtelijk volgens de afzonderlijke eeuwen geordend'), die 
onderr redactie van de lutherse theoloog Flacius Illyricus in de jaren 1559-1574 
tott stand waren gekomen. Flacius betoogde dat Karel het keizerrijk van de 
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Byzantijnsee keizerin Irene had ontvangen. De paus was er niet eens aan te pas 
gekomen.1188 In antwoord hierop formuleerde Baronius een rechtvaardiging 
aa posteriori van de translatiegedachte. De geschiedenis, oordeelde hij, stond 
aann de zijde van de verdedigers van deze theorie. Het ketterse rijk van de 
Byzantijnenn was immers door heidense Turken veroverd. Als paus Leo het 
keizerschapp niet aan de Franken had overgedragen, was het keizerschap in 
handenn van de grootste vijanden van de Kerk gevallen.119 

Naa Baronius verdween dit - zevende - paradigma naar de achtergrond. 
Toenn de rivaliteit tussen beide universele machten, pausdom en keizerschap, 
geenn rol van betekenis meer speelde, en Rome praktische samenwerking met 
dee Europese vorsten verkoos boven de idee van een universeel keizerschap, 
verloorr de theorie, in leven geroepen als historisch argument, haar actualiteit. 
Historischee kritiek en de uitgave van bronnen, waarin nergens overtuigende 
bewijsgrondenn te vinden waren voor de rechtmatigheid van een translatio 
imperii,imperii, deden vervolgens de rest.120 

afb.. 10. 'Zo bewijst de paus eer aan de vorsten' (1545, naar een ontwerp van Luther) 
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Beeldenstormer Beeldenstormer 

Werdd Karel de Grote in geval van de keizerskroning door Luther van alle 
blaamm gezuiverd, ook in een andere kwestie - en een nieuw betekenisverband 
-- werd hij door reformatorische theologen en geschiedkundigen als eerzame 
kroongetuigee opgevoerd. 

Inn 1549 publiceerde de katholiek Jean du Tillet, later bisschop van St.-
Brieucc (Bretagne) en van Meaux, de zogenoemde Libri Carolini. In deze ver-
handelingg liet Karel de Grote een antwoord opstellen tegenover het tweede 
Conciliee van Nicaea van 787, dat door de Byzantijnse keizerin Irene was 
bijeengeroepen.1211 Te Nicea was de synode die iconoclasten daarvóór in 754 
tee Constantinopel (Hiereia) hadden gehouden, in scherpe bewoordingen 
verworpen.. Gedurende de Niceense zitting verklaarden de deelnemers dat 
beeldenn een 'heilige kracht' bezaten. Volgens de Libri Carolini, waarschijn-
lij kk geschreven tussen 790 en 793 door Theodulf van Orleans,122 was men 
inn Nicea echter te ver doorgeslagen naar de andere kant. Beelden werden 
doorr mensenhanden gemaakt en waren ondergeschikt aan het Woord. Ze 
haddenn hooguit betekenis als ornamentum (versiering) en memoria (herin-
nering)) en dienden als zodanig strikt te worden onderscheiden van bijvoor-
beeldd relieken en de Heilige Schrift. Dit koninklijk manifest dat de westerse 
christenheidd tegen de dwalingen van de Griekse beeldenvereerders moest 
verdedigen,, werd echter nooit officieel uitgevaardigd.123 

Toenn de verhandeling na meer dan zevenhonderd jaar onder het stof 
bedolvenn te zijn geweest, in druk verscheen, zagen sommigen Karel vooral 
alss eigenzinnige vorst die zich in kerkelijke zaken mengde, terwijl anderen 
hemm beschouwden als verklaard beeldenstormer en een protestant avant 
laa lettre. Tillets belangstelling voor het geschrift, resulterend in de editie 
ervan,, was ingegeven door wetenschappelijke interesse en vermoedelijk 
ookk door zijn gallicaanse overtuigingen. Naar gallicaans inzicht was de 
Kerkk beter af met christelijke monarchen dan met de bisschoppen van 
Rome.. Charlemagne had het goede voorbeeld gegeven door zich inzake de 
beeldenvereringg persoonlijk in te zetten voor kerkelijke aangelegenheden.124 

Tillett publiceerde zijn uitgave onder pseudoniem, wat bij menig katholiek 
hethet vermoeden versterkte dat het een protestantse mystificatie betrof. Reeds 
tienn jaar na verschijning werden de Libri  veroordeeld door theologen van de 
Leuvensee universiteit. Tot 1900 zou de uitgave telkens opnieuw op de Index 
librorumlibrorum prohibitorum, de lijst van verboden boeken, worden geplaatst. 

Tillett beschikte over een kopie van de Libri Carolini, die oorspronkelijk 
wass vervaardigd voor Hincmar van Reims. In de zestiende eeuw bevond dit 
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manuscriptt zich in de Bibliothèque de 1'Arsenal. Met koninklijke permissie 
hadd Tillet het mee mogen nemen. Op die wijze kreeg Johannes Calvijn, 
vriendd van de familie Tillet, reeds vóór publicatie inzage in het document.125 

Dee Libri Carolini waren voor Calvijn argument tegen de beeldenverering. 
Zijnn visie op de besluiten van Nicea was goeddeels gebaseerd op dit ge-
schrift.1266 Vanaf 1550 betuigde Calvijn in de verschillende edities van zijn 
InstitutioInstitutio Christianae Religionis (Onderricht in de christelijke religie) in-
stemmingg met de Libri Carolini. Flacius Illyricus hechtte vooral belang aan 
hett door Karel de Grote voorgezeten concilie te Frankfurt (794)- Hier had 
volgenss Flacius een keizer inzake de beeldenverering de moed gehad om, zij 
hett in bedekte termen, een paus terecht te wijzen.127 

InIn 1713 werd ter herdenking van de Augsburgse confessie door Christoph 
Heumann,, bibliothecaris in Hannover, een nieuwe uitgave bezorgd, die 
wass gebaseerd op de editie van Tillet- Heumann riep in zijn inleiding de 
katholiekenn op tot Christus terug te keren en niet langer naar de stem van 
dee paus te luisteren. 

Eenn antwoord van roomse zijde bleef in deze kwestie niet uit. De meeste 
katholiekee auteurs betwistten de echtheid van de Libri. Gezaghebbende 
argumentenn werden daarbij aangevoerd door de jezuïet Robert Bellarminus. 
Hijj  betoogde dat Karel en paus Hadrianus 1 goede vrienden waren geweest. 
Hett was daarom hoogst onwaarschijnlijk dat Karel een dergelijk onorthodox 
standpuntt tegenover de beeldenverering zou hebben ingenomen. En ook al 
warenn de Libri  door Karel samengesteld, dan zou het de protestanten nog niet 
helpen.. De boeken bevestigden immers allerlei dogma's, zoals de kerkwijding 
enn aanroeping der heiligen.128 Ook Baronius hield het voor onmogelijk dat 
dee boeken in opdracht van Karel zouden zijn geschreven. Het document 
gaff  niet de standpunten van Karel zelf weer, maar de opvattingen van zijn 
tegenstanders.. Karel had het geschrift juist aan de paus verstuurd om ze te 
veroordelen.129 9 

Hett voorbeeld van de Libri Carolini maakte duidelijk dat publicatie van 
eenn document leven kon geven aan een betekenisverband- Het paradigma 
refereerdee aan een specifiek verleden en behoefde tevens aanwijzingen uit 
hethet heden. Zo was de kwestie rond de Libri  niet los te zien van religieuze 
tegenstellingen.. Gallicanen, katholieken en protestanten eigenden zich de 
middeleeuwsee vorst toe. 

Inn de tweede helft van de zeventiende eeuw speelde andermaal de edi-
tiee van een Karolingisch document een belangrijke rol. Ditmaal betrof het 
eenn felle pennenstrijd, die vooral in Frankrijk woedde. In het volgende para-
digmaa - dat tot uiting kwam in allerlei uitingen van historische cultuur, zoals 
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geschiedschrijving,, schilderkunst, politieke theorie en cultuur, beeldhouw-
kunst,, numismatiek en dichtkunst - ging het om de beste bestuursvorm. 

VerlichtVerlicht vorst of tiran 

Reedss Jean Bodin had Karel de Grote een plaats gegeven in het politieke 
debat.. Volgens de Franse jurist verdiende de monarch die de staat bestuurde 
inn overeenstemming met de wetten en respect toonde voor de rechten 
vann steden en lagere echelons, de meeste lof. In zijn Methodus ad facilem 
historiarumhistoriarum cognitionem (Methode voor goed begrip van de geschiedenis) 
beklemtoondee hij de imperfectie van het Heilig Roomse Rijk en daarmee 
dee voortreffelijkheid van het Franse koningschap. Na de dood van Karel 
dee Grote - een geboren en getogen Fransman, die Duitsland, Italië en een 
groott deel van Spanje met het rijk der Fransen had verenigd - was in het 
keizerrijkk een electoraal systeem ingevoerd en de macht in handen geraakt 
vann aristocraten. Keizers werden er gemaakt en gebroken door het grillige 
optredenn van keurvorsten. Het grootste deel van de soevereine rechten -
waaronderr de uitvaardiging van wetten, benoeming van magistraten en 
besluitvormingg rond oorlog en vrede - was overgegaan op deze prinsen, 
voorr wie de keizers onderdanig moesten buigen.130 Dit alles verhoogde enkel 
Bodinss waardering voor Karel de Grote, die de eerste werkelijke monarch 
vann Frankrijk was geweest. 

Eenn vaste plaats in het politiek vertoog kreeg Karel de Grote na de monu-
mentalee editie van de Capitularia Regum Francorumy besluiten van de Franki-
schee koningen. Étienne Baluze, beheerder van Colberts Doekencollectie, had 
dee uitgave in 1677 bezorgd. Hiervoor had hij bibliotheken in Frankrijk, Zwit-
serland,, Italië en Duitsland bezocht.131 Baluzes commentaar maakte duidelijk 
datt het inzake Karels capitularen niet om een consistente wetgeving ging, 
maarr eerder om een verzameling van concrete en praktische maatregelen. 
Dee uitgave droeg hij op aan Colbert, architect van het Franse absolutisme. 
Ironischh genoeg tendeerde in Frankrijk de discussie rond Karel de Grote, 
waarbijj  de capitularen en Hincmars De ordine palatii (Over de inrichting 
vann het hof) veelvuldig werden geciteerd, steeds meer in een richting waarbij 
dee grote monarch door het leven ging als bestrijder van het absolutisme. 

Tegenn het einde van het Ancien Régime werd door de 'Société de 1789' -
diee onder meer La Fayette, Mirabeau en abbé Sieyès onder haar leden telde 
-- het voorstel gedaan om Lodewijk xvi op de 14de juli niet te verwelkomen 
met:: 'Vive Ie roi!' De voorzitter van de Nationale Vergadering zou hem 
voortaann moeten begroeten met de woorden: 'Louis, empereur!' Immers, 
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Karell  de Grote was keizer van de Fransen geweest en had lang geleden op het 
Marsveldd de natie bijeengeroepen. Precies als Karel destijds was Lodewijk 
voormann der Fransen en niet hun meester. 'Imperat, non regit,' luidde de 
motie,, 'laat hem keizer zijn en geen koning, laat hem terugkeren op het 
Marsveld,, met de keizerskroon op zijn hoofd.'132 

Montesquieuu had de capitularia in de editie van Baluze nauwgezet bestu-
deerd.. Hij roemde de vorst vanwege zijn verordeningen, die richting gaven 
aann het binnenlands bestuur en zijn economische en kerkelijke politiek. Een 
monarchalee staat moest, aldus Montesquieu, noodgedwongen van een be-
perktee omvang zijn. Want als hij te uitgestrekt was, zou de adel de vorst niet 
langerr gehoorzamen, met als gevolg dat het rijk zou worden opgedeeld of 
geregeerdd door een despoot.133 Karel de Grote nu was uniek, omdat hij door 
zijnn persoonlijke kwaliteiten het immense rijk bijeen had weten te houden. 
Doorr zijn persoonlijk overwicht slaagde hij erin de verschillende machten 
inn evenwicht te houden. De aristocraten legde hij aan banden door het leen-
stelsel.. Voorts leidde hij hen van de ene veldtocht naar de andere. Zo liet 
hijj  hun geen tijd om nieuwe staatkundige ontwerpen te bedenken. Met de 
beteugelingg van de aristocratie had de vorst de onderdrukking van clerus en 
vrijee lieden verijdeld.134 

Voltairee kwam tot een volstrekt tegengesteld oordeel over de vorst, 's Kei-
zerss regering was het grootste theater uit de Europese geschiedenis. Voltaire 
schreeff  over hem in het Essai sur les moeurs (1756) en verder in de Annales 
dede VEmpire (1753-1754; 1772), die hij samenstelde op verzoek van de hertogin 
vann Saksen-Gotha. Veel passages in deze synopsis van de Duitse geschie-
deniss waren bijna woordelijk terug te vinden in het Essai.135 Voltaire hield 
Charlemagnee verantwoordelijk voor de onderdrukking van vrijheid en de 
rampzaligee verbintenis van troon en altaar. De vorst was een usurpator die 
miljoenenn mensen in een triest klimaat als slaven het land liet bewerken. De 
massamoordd op de Saksen, die vochten voor hun vrijheid en wetten, was de 
daadd van een schurk; de deportatie van tienduizend Saksische families het be-
wijss van zijn buitensporig despotisme. De rechtbanken die hij instelde, waren 
ergerr dan de inquisitie. Voltaire achtte het onbegrijpelijk dat Montesquieu 
mett geen enkel woord over deze 'militaristische veemgerichten' repte. 

Karell  was in de ogen van Voltaire een absoluut heerser die de parlementen 
volledigg controleerde. En in de onderwerping van zijn onderdanen maakte 
hijj  handig gebruik van de christelijke religie om zijn wetten kracht bij te 
zetten.. In de onwetendheid en duisternis van de Karolingische tijd werd de 
basiss gelegd voor de wereldlijke macht van de Kerk. En ook al waren er enkele 
verdienstenn te noemen - tijdens zijn bestuur deden zich geen revoluties voor, 
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enn maakten handel, wetenschappen en schone kunsten een voorzichtige 
opbloeii  door- het eindoordeel was vernietigend: 'Men kent zijn bastaarden, 
zijnn bigamie, echtscheidingen en concubines; men weet dat hij duizenden 
Saksenn liet vermoorden; en men heeft een heilige van hem gemaakt.' 

Ookk de Engelse historicus Edward Gibbon nam de middeleeuwse keizer 
stevigg onder handen. In hun terechtwijzing waren Voltaire en Gibbon, die 
beidenn een groot lezerspubliek hadden, overigens uitzonderingen. Gibbon 
hadd zich aanvankelijk willen toeleggen op studie van de Middeleeuwen.136 

Maarr in 1764, toen hij te midden van de Capitolijnse ruïnes te Rome broeders 
dee vespers hoorde zingen in de tempel van Jupiter, opteerde hij voor The 
HistoryHistory of the Decline and Fall of the Roman Empire. Tussen 1776 en 1788 werd 
hett werk in zes delen gepubliceerd. De titel deed nauwelijks vermoeden dat 
dee laatste delen goeddeels aan de Middeleeuwen waren gewijd. Gibbons 
geschiedwerkk is wel de eerste narratieve evocatie van het middeleeuwse 
tijdvakk genoemd.137 

Karell  de Grote kreeg van Gibbon weinig bijval en dat kwam vooral door 
beiderr preoccupatie met de Kerk. Voor de Engelse geschiedschrijver was 
dee controverse tussen iconoclasten en beeldenaanbidders een kwestie van 
volkss bijgeloof, die de gemoederen in Oost en West een eeuw lang hoog 
deedd oplaaien, en oorzaak was van een revolte in Italië, de herschepping 
vann het Romeinse rijk in het westen en de wereldmacht van de pausen. Het 
verbondd van keizerin Irene en de Griekse monniken betekende immers de 
overwinningg op redelijkheid en mannelijk gezag. In deze omstandigheden 
beslotenn de pausen Rome en Italië los te maken van het Byzantijnse rijk 
enn steun te zoeken bij de minder orthodoxe Karel de Grote. Bij diens zal-
vingg baseerde de roomse prelaat zich op een oudtestamentisch ritueel, dat 
inn het bijgelovige klimaat van het moderne Europa algemeen geaccepteerd 
zouu blijven. Geen middel schuwden de pausen om hun macht te vergroten. 
Vervalsingenn werden opgesteld, zoals de zogenaamde Isidorische decretalen. 
Enn bij de Schenking van Constantijn werd Karel uitgenodigd de vrijgevig-
heidd van zijn voorganger te evenaren. In zijn goedgelovigheid vertrouwde de 
nieuwee keizer de geestelijkheid wereldlijke macht en burgerlijke jurisdictie 
toe,, terwijl zijn eigen wetgeving niet meer dan een verzameling gelegenheids-
beslissingenn was, waarbij het vooral ging om de verkoop van eieren en de 
inrichtingg van kippenhokken. De soldatenkeizers van de Romeinse Oudheid 
haddenn tenminste hun officieren aan zich weten te binden. Maar de door 
Karell  benoemde hertogen, gouwgraven en markgraven zouden op den duur 
hett staatsverband volledig verwoesten. Met de vermenging van geestelijke 
enn wereldlijke macht was voorgoed een einde gekomen aan de Oudheid.138 
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Wass Karel de Grote in de ogen van Voltaire een despoot en in de zienswijze 
vann Gibbon een papist en poseur, verkleefd aan een door de roomse bisschop 
voltrokkenn obsoleet ritueell - beide voorstellingen oefenden, ofschoon geheel 
anderss beoordeeld, op den duur een onweerstaanbare aantrekkingskracht 
uitt op een heerser die zichzelf graag vergeleek met de middeleeuwse vorst. 

Inn 1801 maakte premier peintre Jacques-Louis David een ruiterportret 
vann Napoleon, terwijl deze de Alpen overstak. Met de overschrijding van het 
gebergtee overwon Napoleon de natuur én de versteende wereldgeschiedenis. 
Eenn rotsblok toont het opschrift Karolus Magnus. Het gebergte diende de 
heldd als gigantische sokkel.139 Aan kardinaal Fesch, zijn oom en gezant te 
Rome,, schreef Bonaparte vijf jaar later in klare taal: 'Voor de paus ben ik 
Karell de Grote omdat ik, evenals Karel de Grote, de kroon van Frankrijk 
herenigdd heb met die van de Lombarden.'140 

Inn 1806 liet Napoleon een gouden herdenkingsmunt slaan waarop hij 
samenn met Karel de Grote stond afgebeeld.141 Na zijn proclamatie tot keizer 
derr Fransen en vóór de kroningsplechtigheid in de Notre-Dame te Parijs 
(waarr een nagebootst portaal was versierd met beelden van Clovis en Char
lemagne),1422 bracht Napoleon een bezoek aan Aken, waar hij Karels graf en 
troonn aanschouwde.143 Nog in 1898 maakte Henri Paul Motte een schilderij 
vann deze gebeurtenis (afb. 11). Josephine kreeg er voor elkaar wat de Franse 

afb.. 11. Henri Paul Motte, Napoleon voor troon en kroon van Karel de Grote te Aken 
(1898) ) 
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koningg Karel v de Wijze eerder niet was gelukt: zij kreeg van de Akense 
bisschopp Berdolet relieken van Charlemagne ten geschenke.144 

Eerder,, in 1794, hadden de Fransen een Romeinse sarcofaag met een 
afbeeldingg van de roof van Proserpina naar Frankrijk versleept, waarin 
oorspronkelijkk Karels gebeente zou hebben gerust.145 De sarcofaag kwam 
uiteindelijkk terecht in het Musée Napoléon, dat in het Louvre was gehuis-
vest.1466 Dit tot grote teleurstelling van de ambitieuze directeur van het Musée 
dess Monuments Francais, Alexandre Lenoir, die vond dat Charlemagne eer-
derr een plek in zijn eigen - Frans-nationale - museum verdiende. Minder 
waarderingg kon Lenoir opbrengen voor een bronzen standbeeld van Karel 
dee Grote dat oorspronkelijk op de markt te Aken had gestaan en dat tijdens 
dee Franse Revolutie, voorzien van jakobijnenmuts, naar Frankrijk was af-
gevoerd.. Napoleon wilde het aanvankelijk als bekroning van een zuil op de 
Placee Vendóme laten plaatsen. Lenoir vond het standbeeld echter oninteres-
sant.. Na de keizerskroning liet Napoleon dan ook liever een standbeeld van 
zichzelff  op de Place Vendóme neerzetten.147 

All ee resten, met uitzondering van de aan Josephine geschonken relieken, 
kwamenn uiteindelijk weer terug in Aken. Vooral Görres, uitgever van de 
RheinischerRheinischer Merkur, had zich beijverd voor teruggave van de kunstwerken. 
Inn 1815 had hij in zijn blad een invloedrijk artikel geschreven over 'De 
teruggavee van kunst en wetenschappelijke werken'. Daarin stond te lezen: 
'Eenn volk moet zich niet van zijn geschiedenis laten beroven.'148 Minder 
voorspoedigg liep het af met de middeleeuwse keizer die Karels graf voor de 
eerstee maal had laten openen. In 1803 beval de Franse prefect Méchin dat 
hett gebeente van Otto in uit zijn graf te Aken naar Frankrijk moest worden 
overgebracht.. Waar de keizer zijn uiteindelijke rustplaats heeft gevonden, is 
niett bekend.149 

InIn de nadagen van het keizerrijk schreef Lucien Bonaparte, tweede broer 
vann Napoleon, die vier jaar lang in Engelse krijgsgevangenschap had doorge-
bracht,, een lang gedicht in twee boeken onder de titel 'Karel de Grote, ofwel: 
dee Kerk bevrijd'. Het gedicht, opgedragen aan paus Pius vu, beoogde een 
rehabilitatiee van de christelijke religie en epische poëzie. De auteur wilde 
'hett genie van onze taal' tot uitdrukking brengen en dat kon enkel door 
bestuderingg van de middeleeuwse poëten.150 Hetzelfde jaar waarin Lucien 
Bonapartee zijn gedicht voltooide, publiceerde de graaf van Montlosier zijn 
boekk 'Over de Franse monarchie', dat hij op verzoek van Napoleon had sa-
mengesteld.. Aan het einde van Franse keizerrijk betreurde Montlosier het 
vervall  der tijden. Het Frankrijk van Karel de Grote bestond niet meer, schreef 
hij.. In diens tijd lagen rangen en standen vast en werden wetten nageleefd. 
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InIn het heden bestond 'onder dezelfde naam enkel nog een land, waar alles 
wass geschonden en ontwricht.'151 

EuropeesEuropees christenkeizer 

Inn de afzonderlijke territoria van het Duitse rijk werd, evenals in Frankrijk, 
dee vraag gesteld in hoeverre machthebbers zich als verlichte gezagdragers 
moestenn opstellen. Daarnaast speelde het politiek vertoog zich hier op een 
anderr niveau af. In een volgend paradigma lag het accent op de religieuze en 
staatkundigee grondslagen van het keizerrijk. 

Dee staatkundige complexiteit van het Heilig Roomse Keizerrijk werd in 
dee Vroeg-Moderne Tijd zichtbaar door enerzijds de Reformatie en het bij de 
Godsdienstvredee van Augsburg vastgelegde cuius regio illius re/ïgw-beginsel 
(volgenss welke de landsvorst besliste over de heersende religie in zijn gebied), 
enn anderzijds door het staatsvormingsproces dat in de afzonderlijke territoria 
vann het rijk zijn beslag kreeg.152 De positie van de keizer als kerkvoogd en 
'wereldlijkee arm' was het onderwerp van talloze geleerde discussies. 

Tenn tijde van het Duitse humanisme hadden juristen en geschiedkundi-
genn uitvoerig gediscussieerd over de translatio imperii en de universaliteit 
vann het keizerschap. In reformatorische kringen hield men doorgaans vast 
aann de vertrouwde uitleg van Daniels visioen ('God draagt rijken over en 
maaktt ze stevige, in die zin dat God - en niet de paus - het rijk aan de 
Duitserss had doen toekomen. In het werk van de Oost-Friese geleerde Her-
mannn Gonring werd de rol van keizerrijk en paus geminimaliseerd. Voor 
dezee jurist had het begrip Imperium Romanum in de tijd van Karel de Grote 
slechtss betrekking op de heerschappij van de stad Rome. Volgens de wil van 
hett volk van Rome was hij tot keizer uitverkozen. De paus fungeerde als 
eerstee burger. Conring bestreed de opvatting dat het Duitse rijk identiek 
wass aan het universele Romeinse rijk. Karel had met de wapens een volledig 
nieuww rijk gevestigd en de keizertitel was slechts bijzaak geweest. Conring 
beklemtoondee verder de rechtsgelijkheid van alle Germaanse volken en de 
autonomee geschiedenis van het Duitse staatsrecht, dat niet uit het Romeinse, 
maarr Frankische recht voortkwam. Tegenover Habsburgse machtsaanspra-
kenn gaf hij een historische fundering van het recht, die meer speelruimte 
aann vorsten en rijkssteden bood.153 

Dee historicus en filosoof Gottfied Wilhelm Leibniz hield eveneens vast 
aann een wereldlijke oorsprong van Karels keizerschap, dat naar zijn me-
ningg voortvloeide uit diens patriciaat over de stad Rome. Maar anders dan 
Conringg kende hij meer waarde toe aan het keizerschap. Leibniz wilde de 
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Fransee hegemonie in Europa en het particularisme van de Duitse vorsten 
temperen.. Vanuit dat perspectief ontwierp hij een theorie waarbij hij onder-
scheidd maakte tussen de majestas (suzereiniteit) van de keizer en suprematus 
(soevereiniteit)) van de vorsten. Het was daarbij de bijzondere taak van de 
keizerr de christenheid te beschermen tegen de heidenen. In de Europese 
respubïicarespubïica Christiana was de keizer de 'wereldlijke arm' van de Kerk en kwam 
dee paus geestelijk gezag toe.154 Met deze kijk op het keizerschap, waarbij 
Leibnizz de eenheid in zowel de Duitse gebieden als Europa wilde bevorde-
ren,, sloeg de historicus-filosoof een brug naar voorstellingen die tijdens de 
Romantiekk grote populariteit genoten. Want toen het Heilig Roomse Rijk 
opp zijn einde liep, en de Duitse verdeeldheid dieper dan ooit werd gevoeld, 
werdd de universele en christelijke waarde van het keizerschap als het ware 
herontdekt. . 

Hett was vooral Novalis, pseudoniem van de dichter en filosoof Friedrich 
vonn Hardenberg, die een bijdrage leverde aan het beeld van de christelijke 
Middeleeuwen.. Hij gebruikte overigens zelden de aanduiding 'Middeleeu-
wen',, omdat hij eerder zijn eigen tijd als een middentijd zag (zie blz. 211-213). 
Inn 1799 hield Novalis in Jena een voordracht in aanwezigheid van onder 
anderenn de gebroeders Schlegel. Het opstel, bekend onder de titel Die Chris-
tenheittenheit oder Europa, zou pas in 1826 voor het eerst in zijn geheel worden 
gepubliceerd.1555 Novalis gaf zijn rede de vorm van een genus deliberativum: 
eenn politieke redevoering waarin de redenaar een toekomstige situatie aan-
off  afraadde. Er bestond een concrete aanleiding voor zijn verhandeling. In 
augustuss 1799 was paus Pius vi gestorven. Aangezien men geen nieuwe paus 
durfdee te kiezen, leek in oktober/november 1799 - toen Novalis zijn verhan-
delingg schreef- een (voorlopig) einde te zijn gekomen aan het pausdom.156 

Inn zijn betoog hield Novalis een vurig pleidooi voor de religie die Europa in 
dee toekomst vreedzaam zou verenigen. De openingszinnen zetten direct de 
toon: : 

Hett waren schone, schitterende tijden, toen Europa een christelijk land 
was,, toen één christenheid dit door mensen gevormde werelddeel 
bewoonde.. Eén groot gemeenschappelijk belang verbond de meest 
afgelegenn provincies van dit uitgestrekte, geestelijke rijk. - Zonder 
grotee wereldlijke bezittingen stuurde en verenigde één leider de grote 
politiekee krachten.157 

Mett die ene leider doelde Novalis op de paus. Direct onder hem stond eertijds 
eenn gilde (Zunft) van geestelijken die 'als kinderen uit de hemel' de gewone 
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mensenn bijstonden in raad en daad. Ook vorsten deden een beroep op de 
vaderr der christenheid en legden hun geschillen aan hem voor. Maar de leer 
werdd letter en het gilde vergat zijn taak. Zo had de eigenlijke heerschappij 
vann Rome al lang voor de komst van de protestanten opgehouden te bestaan. 
Hoezeerr de protestanten ook juiste beginselen formuleerden, zij ontbonden 
dee ondeelbare Kerk, 'trokken zich zondigend uit de algemene christelijke 
gemeenschapp terug, waardoor en waarin de ware, duurzame wedergeboorte 
slechtss mogelijk was.' Landsheren maakten zich vervolgens meester van de 
religiee en voor de meeste vorsten scheen het een vernedering te zijn zich naar 
eenn machteloze geestelijke te schikken. In de Verlichting maakten vervolgens 
deïstenn God tot een nutteloze toeschouwer en noemde men het resultaat van 
dee moderne denkwijze 'filosofie'. 

Haastt onopgemerkt tekenden zich echter in Duitsland de tekenen van 
eenn nieuwe wereld af. Novalis zinspeelde hierbij vooral op Schleiermachers 
RedenReden über die Religion, die diepe indruk op hem hadden gemaakt en 
waarinn de religie niet zoals bij Kant tot het terrein van de moraal, maar 
tott die van het gevoel werd gerekend. Een 'heilig tijdperk van eeuwige vrede' 
was,, aldus Novalis, bereikbaar door middelaarschap van de religie. Nu het 
oudee pausdom was begraven, werd het tijd dat het protestantisme plaats 
maaktee voor een duurzamere Kerk, een werkelijke religie, gebaseerd op de 
alomtegenwoordigheidd van het christendom in het leven en de kunst.158 

Dee eenheidsgedachte die volgens Novalis kenmerkend was voor de Mid-
deleeuwen,, zou veelvuldig worden herhaald, zo door Hegel die haar in ver-
bandd bracht met Karel de Grote. Karakteristiek voor de Europese geschiede-
niss was volgens de filosoof de hegemonie van de geest, die naar eenheid zoekt. 
Aann die eenheid werd door Karel de Grote op geheel eigen wijze gestalte ge-
geven.. Hij verzoende het 'geestrijke' met het geestelijke, het wereldlijke met 
hethet kerkelijke. In de Middeleeuwen veranderde hierdoor de reële heerschap-
pijj  in een ideële wereld, een 'werkelijk christelijke wereld'.159 Hegel zag in de 
Middeleeuwenn het tijdperk van de 'schone religie'. Aan de eenheid van het 
religieuzee leven was met het protestantisme een einde gekomen.160 

Waarr Novalis en Hegel de religieuze en ideële eenheid benadrukten, 
kwamm bij Friedrich Schlegel, woordvoerder van de romantische school in 
hett Habsburgse Wenen, de politiek getinte idee van een Europese 'Universal-
monarchic'' van christelijke volkeren prominent naar voren. In 1806 trad hij 
toee tot de rooms-katholieke Kerk. In zijn lezingenserie Über die neuere 
GeschichteyGeschichtey uitgesproken in de nadagen van Napoleons keizerrijk, vormde 
Oostenrijkk de onbetwiste spil van zijn uiteenzettingen. Schlegels historische 
mijmeringenn over het 'ware keizerschap' waren bovenal ingegeven door zijn 
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overtuigingg dat het Habsburgse Huis een centrale plaats in het toekomstige 
Europaa toekwam. 

Hett was de onschatbare verdienste van Karel de Grote, aldus Schlegel, 
datt hij evenals Theodorik vóór hem de antieke cultuur had weten te be-
houden.. Bovendien kwam hem de eer toe de Oostenrijkse mark te hebben 
ingericht.. Karel had als eerste het keizerrijk begrepen als 'een kerkelijke ge-
meenschapp van alle naties uit het avondland'. Terwijl de Grieken de religie 
dialectischee scherpte hadden geschonken, de Romeinen praktische leerregels 
haddenn ontworpen, waren het Duitsers geweest die 'het huiselijke en open-
baree leven christelijk [hadden] ingericht en gegrondvest op de Kerk'. Karel 
dee Grote bracht een verbinding tot stand tussen enerzijds de verschillende 
statenn en naties, belichaamd door de adel die het Germaanse element ver-
tegenwoordigdee en anderzijds het bovenstatelijke christendom, belichaamd 
doorr de clerus die het Romeinse element vertegenwoordigde. Op deze wijze 
herschiepp hij het avondland in een Europese 'Universalmonarchie'. In deze 
gemeenschapp van vrije volkeren fungeerde vanaf Karels tijd de paus, in geval 
vann conflicten, als scheidsrechter.161 

Inn 1828 sprak Schlegel opnieuw over Karel de Grote. De keizer had de staat 
vasterr op christelijke grondslag gevestigd en de beschaafde 'volkeren van 
dee Europese gemeenschap' tegen barbaarse veroveraars en interne anarchie 
wetenn te beschermen. Hij had het avondland hersteld als christelijk keizerrijk 
enn was daarmee de stichter van een nieuw Europa.162 Aan Schlegels dromen 
kwamm spoedig hierna een einde. Door onder meer de Pruisisch-Oostenrijkse 
rivaliteitt was het paradigma van een eensgezind keizerrijk onder leiding van 
dee Habsburgse keizer door de tijd ingehaald. 

ModernModern of reactionair 

Inn de 'lange negentiende eeuw' kreeg Karel de Grote een plaats in het debat 
overr de moderniteit. Aan dit paradigma werd vorm gegeven in allerhande 
uitingenn van historische cultuur, waaronder romankunst, geschiedschrij-
ving,, politieke filosofie, politieke en religieuze cultuur, beeldhouw- en schil-
derkunst.. 'Modern' stond daarbij in mentaal opzicht voor rationalisme en 
individualisme,, in sociaal-economisch opzicht voor industrialisering en ur-
banisatie,, en in politiek opzicht voor democratisering en liberalisme. 

Onderr de sympathisanten van de Middeleeuwen waren zowel voor- als te-
genstanderss van de moderne maatschappij te vinden. Walter Scott evoceerde 
dee middeleeuwse periode als een arcadische en hiërarchische samenleving 
waarinn ieder zijn plaats kende en de rijken opkwamen voor de zwakkeren. 
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Dee auteur had zijn reserves tegenover de moderne, industriële en democra-
tischee maatschappij en zijn romans vormen in zekere zin de spiegel van zijn 
aristocratischee en conservatieve opvattingen.163 Liberale historici als Jules 
Michelett en Augustin Thierry signaleerden daarentegen een ononderbro-
kenn lijn tussen het vrijheidsstreven van middeleeuwse stedelingen en dat 
vann burgers in de Julimonarchie. Thierry sprak van een 'stedelijke revolutie', 
diee 'de bakermat van onze moderne vrijheid was'.164 

Binnenn één bepaalde groepering konden zowel voor- als tegenstanders 
vann de moderne samenleving de Middeleeuwen omarmen. Voor de Franse 
priesterr Lamennais waren de Middeleeuwen 'symbool van de vrije en chris-
telijkee constitutie'. In de geest van Karel de Grote was het millennium een 
'liberalee en katholieke civilisatie' geweest. Joseph-Marie, graaf de Maistre 
zagg daarentegen weinig in het liberalisme. Maistre greep de figuur van de 
middeleeuwsee keizer aan om lucht te geven aan zijn anti-parlementaire, 
Fransgezindee en ultramontaanse overtuigingen. Frankrijk was in zijn op-
tiekk voorbestemd om Europa in moreel en geestelijk opzicht te verheffen en 
Charlemagnee had door zijn veroveringswerk de condities voor deze missie 
geschapen.1655 Met verve bestreed de graaf de opvatting die aan Karels 'mars-
velden'' de status van parlementen wilde toedichten.166 Slechts in één persoon 
erkendee de middeleeuwse keizer zijn meerdere. Want door de paus in zijn 
machtsuitoefeningg te herstellen, bevestigde Charlemagne de pauselijke soe-
vereiniteit.. De kerkvorst had hem de rang van patricius patricius gegeven, maar die 
titell  hield enkel verband met de hoogste waardigheid die een mens onder 
'éénn meester' kon genieten.167 

Dezelfdee kwestie beroerde een andere representant van het contrarevo-
lutionairee kamp, Louis, vicomte de Bonald. Zijn sociaal-politieke denkbeel-
denn waren eveneens van grote invloed op het negentiende-eeuwse tradi-
tionalisme.. Volgens de burggraaf moest de politieke macht 'algemeen' en 
'ondeelbaar'' zijn. Want wanneer leden van een samenleving hun 'pouvoir 
particulier'' uitoefenden, hield de samenleving op te bestaan. Dat was de re-
denn waarom de Revolutie ten onder was gegaan. Karel de Grote was degene 
diee in het Ancien Régime de 'pouvoir general' had geconstitueerd. Lodewijk 
dee Vrome had die vervolgens opgeofferd aan de 'particuliere macht' van zijn 
rebellerendee zonen. Dat Charlemagne een vorst van uitzonderlijke begaafd-
heidd was, bleek uit het feit dat hij de politieke maatschappij had weten te 
verenigenn met de religieuze. Steevast keerde de Kerk zich tegen het individu-
alisme,, zoals in haar hardnekkige strijd tegen woekerpraktijken. Karel stond 
uiteraardd niet onverschillig tegenover de pauskeuze, want de politieke ge-
meenschapp kon haar doel, de ordening van de samenleving, enkel bereiken 
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enn behouden 'door de eeuwigheid van de religieuze maatschappij'. Na Char-
lemagnee viel diens rijk uiteen in verschillende staten en moest de paus, om 
niett ten prooi te vallen aan de ambities van één enkele staat, onafhankelijk 
blijvenn ten opzichte van de wereldlijke macht. Daarom werd 'de vader van 
allee christenen' gekozen door hoge geestelijken - een situatie die Bonald ook 
hethet meest geschikt voor de eigen tijd achtte.168 

Inn i860 hield mgr. Pie, bisschop van Poitiers, overtuigd legitimist en 
intransigentt ultramontaan, een requisitoir tegen Napoleon m, die geen 
aanstaltenn maakte de paus terzijde te staan bij de invasie van 'nieuwe Lango-
barden',, zoals de Italiaanse nationalisten werden genoemd. Tijdens een be-
grafenisdienstt voor pauselijke vrijwilligers die in Italië waren omgekomen, 

afb.. 12. Marius Richard, De trouw van Frankrijk aan de Stoel van Petrus (1887) 
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stakk de monseigneur toekomstige soldaten van Christus een hart onder de 
riem.. Hij riep henn op vastberaden ten strijde te trekken. 'En als een of ander 
patriottismee U in de steek laat, zegt dan dat Uw koning Pippijn heet en 
Uww keizer Charlemagne.'169 Marius Richard schilderde in 1887 'De trouw 
vann Frankrijk aan de Stoel van Petrus' (afb. 12). Een tronende Petrus wordt 
geflankeerdd door Lodewijk de Heilige en Charlemagne. De laatste, gekleed 
inn rode mantel met Franse lelie, houdt in zijn rechterhand een zwaard en in 
zijnn linker de tiara. De voorgrond toont het bebloede hoofd van een pau-
selijkk vrijwilliger . De boodschap is duidelijk: het is de hoogste tijd dat de 
Fransenn het gedrag van hun voormalige koning ten voorbeeld nemen en de 
pauss opnieuw te hulp schieten.170 

Gelijkk opgaand met de ultramontaanse toe-eigening van de Middeleeu-
wen,, verdween in Frankrijk de liberale vrijheidsprojectie naar de achter-
grond.. Tijdens het Tweede Keizerrijk en de Derde Republiek was Karel de 
Grotee inzet van een felle controverse tussen katholieken en republikeinen. 
Geheell  in lijn met Voltaire, zagen de laatsten Karel de Grote als een des-
poot.. En na de smadelijke nederlaag tegen Duitse troepen bij Sedan in 1870 
beschouwdenn zij de vorst zelfs als buitenlander. Fustel de Coulanges pu-
bliceerdee vijf jaar later zijn Histoire des institutions politiques de Vancienne 
FranceFranceyy waarin hij de germanistische interpretatie van de Franse geschiedenis 
bekritiseerde.171 1 

Inn de gemeenteraad van Parijs werd de zaak aan het eind van de jaren 
zeventigg op de spits gedreven. Een ongemeen felle discussie werd er gevoerd 
overr de aankoop van een bronzen ruiterstandbeeld van de middeleeuwse 
vorst,, dat was gegoten naar een ontwerp van de kunstenaar Louis Rochet. 
Eerder,, in de jaren 1854-1857, hadden de kunstenaar en zijn broer onder-
handelingenn gevoerd met de burgemeester van Aken. Maar de Karelstad zat, 
onderr meer vanwege de Krimoorlog, krap bij kas en kon onmogelijk een 
dergelijkk monument bekostigen.172 Het gedenkteken waarover te Parijs werd 
gedelibereerd,, was geïnspireerd op de Karel van het Roelandslied. Karels 
paladijnenn Olivier en Roeland hielden de teugels van het paard vast. Om 
dee tegenstanders wind uit de zeil te nemen, stelde de broer van de kunste-
naarr een brochure samen waarin hij de keizer een 'Franc galÜcisé' noemde 
enn het pronkbeeld een werk van nationale importantie. Dat kon een afge-
vaardigdee niet beletten te verklaren dat het niet de opgave van de raad was 
omm 'dompteuren der volkeren' te verheerlijken. Pas na lang gekibbel kreeg 
Charlemagnee domicilie op het plein voor de Notre-Dame, maar niet dan 
nadatt duidelijk was geworden dat ook Voltaire een standbeeld in de stad zou 
krijgen.. Verscholen tussen het lover leidt het Karel-monument sindsdien een 
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onopgemerktt bestaan.173 Toen in het tweede kwart van de twintigste eeuw de 
strijdd tussen Kerk en Staat over zijn hoogtepunt heen was en de gemoederen 
bedaard,, moest de geschiedkundige Louis Halphen met spijt en enige wrevel 
vaststellenn dat de bestudering van Charlemagne inmiddels het domein was 
gewordenn van geleerden aan gene zijde van de Rijn.174 

Naarmatee de negentiende eeuw vorderde en de maatschappelijke ge-
volgenn van de industriële revolutie zich deden gelden, blikten katholieken 
opnieuww terug naar de Middeleeuwen — nu om oplossingen voor de sociale 
kwestiee te vinden. Het moderne stadsleven werd onder anderen bekritiseerd 
doorr de Engelse architect Augustus Welby Pugin. Zijn tijdgenoten konden 
beterr een voorbeeld nemen aan middeleeuwse kloosterinstellingen, waar de 
armenn te eten kregen en liefdevol werden verzorgd. In Nederland was het de 
jezuïett Petrus Albers die de handschoen opnam. Hij beriep zich uitdrukke-
lij kk op paus Leo xm die, in de woorden van Albers zelf, in een redevoering 
hadd geopperd dat ongeloof en ongodsdienstigheid van de huidige tijd het 
tegendeell  vormden 'van hetgeen de christelijke werkman en de christelijke 
gildebroederr der middeneeuwen met zoo veel toewijding en opoffering ge-
daann hebben'. Opnieuw moest Karel de Grote eraan te pas komen. Die had 
immerss feitelijk de grondslagen van het gildenwezen gelegd: 

Mett de grootste zorg bewaarde en koesterde hij [Karel de Grote] de 
nuttigee handwerken en fabrieken. [...] Volgens zijn hoog bevel ver-
rezenn er op de keizerlijke domeinen werkplaatsen van allerlei aard, 
waarinn ijverige werklieden de onderdanen des grooten Keizers van al-
les,, wat de behoefte des tijds vorderde, ruimschoots konden voorzien. 
Dee domeingoederen waren in die dagen talrijk, en zoo gebeurde het, 
datdat door deze verordeningen, over welker uitvoering zijn adelaarsblik 
strengg waakte, zich allerwegen corporaties van ambachtslieden vorm-
den,, die het groote Rijk in korten tijd als met een net overspanden. 

InIn Albers' historische constructie stond de keizer aan de wieg van het gil-
denwezen.. De schrijver liet er verder geen misverstand over bestaan dat de 
gildenn ook voor de huidige tijd wat te betekenen hadden. Hij prees de Duitse 
Zentrum-parti)Zentrum-parti) die, tegenover de denkwereld van sociaal-democratie en li-
beralisme,, een alternatief had aangedragen, dat tot voorbeeld kon strekken. 
Inn de Rijksdag had deze partij voorstellen gedaan om voor alle ambachtslie-
denn weer de graden van meester, gezel en leerling in het leven te roepen.175 

Inn België voerden christen-democratische historici als Godefroid Kurth en 
Karll  Hanquet een pleidooi om de gilden opnieuw wettelijk bestaansrecht 
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toee te kennen.176 Ook buiten de groep van katholieken bestond begrip voor 
hett middeleeuwse gildenwezen. De Franse socioloog Émile Durkheim waar-
deerdee het solidariteitsprincipe in de middeleeuwse economie.177 

Onderwijshervormer Onderwijshervormer 

Eenn betekenisverband dat zich onder meest uiteenlopende omstandigheden 
konn manifesteren, was de evocatie van Karel de Grote als begunstiger van 
studiee en wetenschap. Telkens verdween dit beeld uit de historische herinne-
ring,, om vervolgens in nieuwe gedaante terug te keren. Het paradigma werd 
vertolktt in geschiedschrijving, filosofie, universiteits- en kloosterpolitiek, 
historieschilderkunst,, schoolplaten en onderwijspolitiek. 

InIn joodse bronnen werd vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw de 
Karolingischee periode als een gouden tijdperk beschreven. De boodschap 
wass duidelijk. Tijdgenoten konden beter een voorbeeld nemen aan Karel de 
Grote.. Hij had de joden veiligheid gegarandeerd en bovendien hun scholen 
inn bescherming genomen.178 

Belangrijkee bronnen voor dit paradigma waren Einhards biografie van de 
keizerr en het aan Notker toegeschreven De Carlo Magno. Einhard noteerde 
datt Karel geleerden als Petrus van Pisa en de Angelsaks Alcuinus naar 
zichh toetrok, en dat hij de hoogste achting koesterde voor degenen die de 
vrijee kunsten doceerden.179 Notker schreef aan het begin van zijn biografie 
datt Karel kinderen van rijke en arme ouders onder de hoede van twee 
Iersee geleerden stelde. Ook ontving hij Alcuinus aan zijn hof. Door diens 
onderrichtt kwamen de Franken op gelijke hoogte met de Romeinen en 
Atheners.180 0 

Inn die laatste mededeling lag de kiem van een opvatting die vanaf de 
twaalfdee eeuw (met Marie de France en Chretien de Troyes) in Frankrijk 
furoree maakte: de translatio studii, ofwel de verplaatsing van geleerde studies. 
Dezee visie zagen we hiervoor verwoord door de Keulse kanunnik Alexander 
vann Roes. Volgens hem had de Heilige Karel het priesterschap aan Rome 
enn het keizerrijk aan de Duitsers nagelaten, terwijl hij de wetenschap aan 
dee Fransen had geschonken. Nog preciezer in zijn formulering was Vincent 
vann Beauvais. Nadat de beoefening van schone letteren en wetenschap van 
Athenee naar Rome was overgebracht, had Karel de Grote, via onder anderen 
Alcuinus,, het studium vervolgens verplaatst naar Parijs. Door de roem van 
dee Parijse universiteit kon dit denkbeeld zich wijd en zijd verspreiden.181 

Ookk Italiaanse universiteiten legden claims op Karel de Grote. De Ita-
liaansee geleerde Carlo Sigonio zwaaide de keizer rond het midden van de 
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zestiendee eeuw de hoogste lof toe, omdat hij de artes liberates of vrije kun-
stenn in Bologna zou hebben gerestaureerd. Deze voorstelling werd spoedig 
overgenomenn in Padua en Pavia.182 

Vanuitt een ander perspectief schreef Jean Mabillon, benedictijn van 
dee congregatie van de Heilige Maurus, over Charlemagne. Zijn Traite des 
EtudesEtudes Monastiques was een reactie op een door Armand Jean Bouthillier 
dee Rancé, abt van La Trappe in Mortagne, samengestelde 'Verhandeling 
overr de plichten van het monastieke leven', waarin deze had geschreven: 
'Monnikenn zijn niet geroepen tot studie, maar tot penitentie. Het is hun taak 
tee wenen, niet te onderwijzen.'183 In het eerste deel van zijn geschrift verwierp 
Mabillonn met name op historische gronden de theses van Rancé. Volgens de 
mauristt waren wetenschappelijke onderzoekingen in de kloosters geheel in 
overeenstemmingg met de opvattingen van Benedictus. In Frankrijk was de 
studiee der letteren ingesteld ten tijde van Karel de Grote door toedoen van de 
keizerr zelf en Benedictus van Aniane. Mabillon haalde in dit verband een brief 
aann van Karel de Grote aan abt Baugulfus van Fulda, waarin de keizer herstel 
vann wetenschappelijke bedrijvigheid in de kloosters voorschreef.184 Hoewel 
dee vorst met de stichting van kloosterscholen ongetwijfeld politiek-publieke 
doeleindenn voor ogen stonden, overheerste bij hem, aldus Mabillon, de zorg 
omm kerkelijke hervorming.185 

OokOok voor de Duitse schrijver en cultuurfilosoof Johann Gottfried Her-
derr hadden Karels bemoeienissen met wetenschap betekenis voor de eigen 
tijd.. Dezelfde tegenstrijdigheden die de Middeleeuwen in het algemeen ken-
merkten,, vond Herder terug in de persoon van Karel de Grote. Het tijdvak 
typeerdee hij aldus als 'een mengsel van barbarij'. Maar ook schreef hij dat in 
dee gotische geest dapperheid, avontuur en edelmoedigheid, naast 'Mönche-
rei'' en tirannie, voorkwamen.186 Karel de Grote noemde hij enerzijds een 
scheppingg van Rome. Door zijn toewijding aan het Latijn was de keizer een 
vernietigerr van de Duitse taal. En door eerzucht en bijgeloof waren diens 
handenn gekleurd met het bloed der Duitsers.187 Anderzijds meende Herder 
datt de keizer respect verdiende, aangezien hij in een tijd waarin krijgszucht 
dee geest der wetenschap verdreef, uit alle landen bijeenbracht wat er aan 
lichtt restte. Door bevordering van de wetenschappen ging zijn rijk niet ten 
onder.1888 Als Herders tijdgenoten zich oriënteerden op Karels onderwijspo-
litiek,, zou dit de natie ten goede komen. In zijn Ideen zur Philosophic der 
GeschichteGeschichte richtte Herder zich rechtstreeks tot de keizer: : 

Rustt zacht, grote koning - lange tijd te groot voor Uw opvolgers. 
Eenn millennium is verstreken en nog steeds zijn Rijn en Donau 
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niett bijeengebracht. In barbaarse tijden stichtte U instituten voor 
opvoedingg en wetenschap. De tijd erna heeft ze misbruikt en misbruikt 
zee nog steeds. Misschien keert U in het jaar 1800 terug en verandert 
UU de machine die in 800 begon. Tot dan zullen wij Uw relieken 
eren.. Grote Karel, het rijk dat onmiddellijk na Uw dood uit elkaar is 
gevallen,, is Uw grafmonument; Frankrijk, Duitsland en Lombardije 
zijnn er de resten van.189 

Eenn nieuw leven als begunstiger van wetenschap en onderwijs - want dit 
paradigmaa kende een lange geschiedenis - kreeg Karel de Grote in de 
negentiendee eeuw, met name in Frankrijk. Voor Franse katholieken was 
hijj  gedurende de hele eeuw een boegbeeld geweest. Maar als stichter en 
patroonn van het nationale schoolwezen werd hij ten tijde van de Derde 
Republiekk zelfs acceptabel voor antiklerikalen (afb. 13). Met genoegen werd 
eenn saillante anekdote uit Notkers biografie opgerakeld, waarin de keizer 
kinderenn van armoedige komaf voor hun ijverig gedrag complimenteerde. 
Dee kinderen van rijke ouders, die zich in hun ijdelheid enkel lieten voorstaan 
opp hun adellijke afkomst, gaf hij echter een uitbrander. Met deze opstelling 
wistt Karel zelfs goedkeuring van de socialisten te verwerven.190 

Inn Nederland wekte het beeld van Karel de Grote als schoolinspecteur 
of'schoolcommies'' de woede van Jozef Thijm. In de galerij van de kunste-
naarsverenigingg Arti et Amicitiae konden de bezoekers een door 'Man' ten 
Katee gemaakte schildering van Karel in de Sint-Maartensschool te Utrecht 
bezichtigen.1911 De onderwerpen van de stukken in deze galerij waren in 
overlegg met Willem Hofdijk vastgesteld door een commissie, waarvan ook 
dee schilder Charles Rochussen deel uitmaakte. Zowel de toelichtende tekst 
vann Hofdijk als de onderwerpskeuze wekten groot ongenoegen bij Thijm. 
Hett bewuste schilderij van Karel de Grote en een afbeelding van Karel v, die 
hett graf van Willem Beukelszoon, vermeend uitvinder van het haringkaken, 
bezocht,, brachten Thijm tot de volgende boutade: 

Dee Vorsten schijnt men alleen in zoo verre tot de Geschiedenis te 
rekenen,, als zij nu of dan kleine demokratische avances hebben gedaan. 
Dee glans der Vorsten, het bovennatuurlijk charakter van hun gezach, 
datt toch historiesch is, al tracht men in onze tijd het achter de bank 
tee werpen, is in deze galerij geheel buiten notitie gebleven, en de 
beidee Keizers, Charlemagne en Charles-Quint, maken een misselijk 
figuurfiguur in het theatrale déshabillé, waarmee zij schoolkommissietjen 
enn toeristjen spelen. De goede heden zijn blijkbaar met hun keizerlijk 
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kostuumm verlegen, bij dat school- en zerkbezoek. Zoo iets kan in 
eenn biografie vol illustraties, als houtsneê, toegelaten worden: maar 
Karell  den Grooten en Karel den Vijfde alleen op te voeren in de 
St-Maartenschooll  en bij het graf van den haringkaker, is met de 
waardigheidd der menschengeschiedenis volkomen onvereenigbaar en 
bewijstt het geweldig ordinaire eener geschiedbeschouwing, die in de 
uiterstee laagten van het materialisme dreigt te vervallen.192 

afb.. 13. Feest van de Heilige Karel de Grote, patroon der scholieren (gravure uit 1892) 
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Eenn enkele maal was in Nederland Karel de Grote als 'schoolcommies' aan te 
treffenn in boekillustraties en schoolplaten. Pieter van Loon maakte een prent, 
getiteldd 'Karel de Groote richt scholen op, 8oo', bestemd voor de humoris-
tischh bedoelde Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands van Jacob van Len-
nep.1933 Een afbeelding in de Nederlandse historie van Pieter Harme Witkamp 
hadd als onderschrift 'Karel de Groote bezoekt de hofschool'.194 Ten behoeve 
vann de Schoolplaten voor de Vaderlands(ch)e Geschiedenis tekende voorts Van 
Hovee 'Karel de Groote in de Kring zijner geleerden' (1911) en Cornelis Jetses 
'Aann het Hof van Karel de Groote' (1941).19s Jetses liet zich bij zijn wandplaat, 
waaropp de vorst in bijzijn van geleerden aandachtig een plattegrond van 
eenn te bouwen kerk bestudeerde, overigens inspireren door een aquarel die 
Rochussenn zestig jaar eerder van hetzelfde onderwerp had gemaakt.196 

HeldHeld van véle naties 

Charlemagnee en Karl der Grofie 

Ookk natiebesef en vaderlandgevoel, krachtige fenomenen van de negen-
tiendee eeuw, konden het niet zonder de middeleeuwse vorst stellen. Zij 
inspireerdenn het volgende paradigma rond de middeleeuwse vorst. 

Inn Frankrijk was de historische Charlemagne, zoals hierboven geschetst, 
eenn controversiële figuur geworden, enkel nog geschikt om de hele natie 
tee belichamen in het onderwijs. Daarmee was zijn rol evenwel niet uitge-
speeld.. De publicatie van het Chanson de Roland, waarvan het manuscript 
inn Engeland was ontdekt, bracht Charlemagne opnieuw in de publiciteit. 
Maarr ditmaal gold de interesse niet Karel als historische persoonlijkheid. 
Hett moderne Frans-nationale bewustzijn vond zijn inspiratie eerder in de 
Fransee literatuur van de Middeleeuwen, zoals die Karel de Grote en diens pa-
ladijnenn had geëvoceerd. Toen Pruisische troepen in 1870 Parijs belegerden, 
hieldd Gaston Paris niet toevallig een lezing onder de titel 'Het Roelandslied 
enn de Franse nationaliteit'.197 In de jaren na de Duits-Franse Oorlog werd 
eenn 'Vereniging van Oud-Franse teksten' opgericht. Deze organisatie wilde 
hett voorbeeld van Duitsland navolgen en de Fransen bekend maken met 
middeleeuwsee letterkunde, vooral het Roelandslied. Aldus kon de conser-
vatievee katholiek Léon Gautier schrijven dat Frankrijk in Sedan een nieuw 
Roncevauxx had beleefd. Daarom moest de natie haar hoop stellen op een 
nieuww Saragossa, de plaats waar Karel met succes revanche had genomen.19* 

InIn de Duitse gebieden konden mediëvisme en nationalisme op velerlei 
wijzee een band aangaan.199 Daarbij was ook plaats ingeruimd voor Karel de 
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Grote,, al moest die het in de loop van de negentiende eeuw als held van de 
natiee afleggen tegen de figuur van keizer Frederik. Volgens een overlevering 
-- die in de vroege Romantiek aan populariteit won - had de laatste zich in 
eenn ver verleden teruggetrokken in de berg Kyfïhauser, waar hij spoedig zou 
ontwakenn om het Duitse volk terzijde te staan. Deze voorstelling van keizer 
Frederikk n, bij leven profeet én antichrist, van wie men al in de Middel-
eeuwenn geloofde in zijn wederkeer, groeide uit tot een nationale sage die de 
droomm van de wederopstanding van het rijk symboliseerde. De keizer werd 
overigenss al vanaf de zestiende eeuw verwisseld met zijn grootvader Frede-
rikk i Barbarossa.200 Grote bekendheid kreeg de sage aan het begin van de eeuw 
doorr Friedrich Rückerts gedicht Vom alten Barbarossa (1817), de Deutsche 
SagenSagen van de gebroeders Grimm en Görres' Teutsche Volksbücher. Görres 
hadd als eerste de sage literair verbeeld en haar gedurende de Napoleontische 
oorlogenn ingezet om de Duitsers een hart onder de riem te steken.201 Aan de 
VolksbücherVolksbücher ging een adres aan Clemens Brentano vooraf. Hierin werd de 
ikfiguurr door een monnik het rotsgebergte binnengeleid, waar Barbarossa 
troonde.. Allerlei helden, onder wie Karel de Grote, verdrongen zich rond de 
keizer.202 2 

Ookk over Karel de Grote deden dergelijke verhalen de ronde. Reeds in de 
Vroegee Middeleeuwen bestond het geloof in een Carolus redivivus, een Karel 
diee weer tot leven was gekomen.203 In gezelschap van de koning van Beieren 
bezochtt de historicus Leopold von Ranke de bergen rond Berchtesgaden. 
Vann hieruit zag hij Salzburg en de Untersberg. 'In de diepte van deze berg 
slaaptt volgens de overlevering Karel de Grote, om eens te ontwaken en 
hethet rijk tot zijn oude grootheid te verheffen: zoals in het Kyfrhausergebergte 
Frederikk Roodbaard,' schreef hij zijn vrouw Clara.204 Karel de Grote en keizer 
Frederik,, zo was in de negentiende eeuw te horen, konden niet sterven 
voordatt het rijk was hersteld. Hiermee is ook de themakeuze van Rethel 
enn Kaulbach beter te begrijpen. Deze kunstenaars kozen ongetwijfeld voor 
uitbeeldingg van het bezoek dat Otto 111 aan het graf van Karel de Grote 
bracht,, omdat ook hier een keizer in sluimerende toestand in zijn grafkelder 
werdd aangetroffen.205 

InIn het Beierse koninkrijk van Lodewijk 1 konden grootse momenten uit 
zowell  de Duitse als Beierse geschiedenis probleemloos naast elkaar worden 
getoond.. 'Duitse eensgezindheid, geen Duitse eenheid', was het koninklijk 
devies.. De 'Festsaalbau' van zijn residentie in München liet koning Lodewijk 
voorzienn van een imposante troonzaal en drie 'keizerzalen'. In de troonzaal 
werdenn vergulde standbeelden geplaatst van roemruchte voorgangers. Een 
vann de keizerzalen was gewijd aan Karel de Grote. De Nazarener Julius 
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Schnorrr von Carolsfeld, die door de koning in 1825 uit Rome was gehaald, 
kreegg opdracht om momenten uit het leven van de middeleeuwse keizer vast 
tee leggen. Lodewijk wilde Karel vooral als katholiek heerser geportretteerd 
zien.. Schnorr von Carolsfeld en zijn medewerkers schilderden onder meer 
dee zalving van de twaalfjarige Karel door paus Stefanus i, de bekering der 
Saksenn en de keizerskroning door paus Leo 111 (afb. 14).206 

Eenn synthese tussen de Duits-nationale en bovennationale dimensies van 
Karelss regering werd bereikt in het geschiedkundig oeuvre van Ranke. In 
Wenenn had hij persoonlijk kennis gemaakt met Schlegel. Vooral vanaf 1848, 
toenn hij teleurgesteld over de bloedige 'Irrwahn der Nationalsouveranitat' 
hethet Europese vraagstuk meer gewicht toekende dan het Duits-nationale, 
greepp Ranke terug op diens ideeën.207 Karel de Grote stond aan het begin 
vann nationale en supranationale tendensen in de Europese geschiedenis. In 
ÜberÜber die Epochen der neueren Geschichte probeerde de historicus beide as-
pectenn van Karels werkzaamheid met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Dee Italiaanse, Franse en Duitse naties waren niet ten gevolge van de strijd 
omm Karels erfenis ontstaan, maar dankten hun zelfbewustzijn juist aan Ka-
relss persoonlijk optreden. In Italië maakte hij een einde aan de strijd tussen 
Grieken,, pausdom en Langobarden. De Franse nationaliteit was ondenkbaar 
geweestt als hij Gascogne en Guyenne niet met Frankrijk had verenigd. En in 
Duitsland,, dat voordien eigenlijk niet bestond, werden door zijn toedoen de 

afb.. 14. Julius Schnorr von Carolsfeld, De kroning van Karel de Grote (schets uit 
1840) ) 
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stammenn onder een en dezelfde scepter verenigd, waardoor zij zich bewust 
werdenn van hun eenheid. Maar daar had de vorst het niet bij gelaten. Tussen 
dee drie landen werden betrekkingen aangeknoopt die het Europese leven 
zoudenn blijven bepalen. Krijgers uit deze landen rukten gezamenlijk op te-
genn vijanden van buiten. Hierdoor werd de door Karel tot stand gebrachte 
Europesee cultuur bestendigd.208 

Naa de Vormarz werd het debat rond de Duitse keizerpolitiek allengs meer 
beheerstt door de controverse tussen 'Groot-Duitsers' en 'Klein-Duitsers'. In 
1859,, vlak na de Oostenrijks-Italiaanse oorlog, waarbij de Habsburgse mo-
narchiee Lombardije moest opgeven, hield Heinrich von Sybel, leerling van 
Ranke,, een voordracht getiteld Über die neueren Darstellungen der deutschen 
Kaiserzeit.Kaiserzeit. Sybel, protestant en geboren te Düsseldorf, bekritiseerde de Ita-
liaansee politiek die met Karel de Grote was ingezet en de Duitse monarchie 
hadd opgezadeld met de 'wereldheerschappij' en het pausdom. Die geschie-
deniss hield ook een boodschap in voor de actualiteit. Sybel verklaarde een 
Klein-Duitss standpunt te huldigen, 'omdat de geschiedenis mij heeft ge-
toondd dat de keizerlijke politiek het graf van onze nationale welvaart is', 
luliuss Ficker, een Westfaalse katholiek die in Innsbruck een leeropdracht 
vervulde,, was Sybels belangrijkste opponent. Karels universeel-christelijke 
rijkk was volgens hem geheel in overeenstemming met de denkbeelden en 
behoeftenn van het middeleeuwse tijdvak, maar hield ook een belofte in voor 
Sybelss eigen tijd. Het keizerrijk, zoals het eens was geweest, wees de richting 
diee de natie moest volgen.209 

Naa de Oostenrijks-Pruisische Oorlog en de oprichting van het Wilhelmi-
nischee keizerrijk was de controverse tussen Ficker en Sybel door tijdsomstan-
dighedenn ingehaald. In het nieuwe Klein-Duitse rijk kwam een ereplaats toe 
aann Frederik Barbarossa. In de jaren 1892-1896 verrees op het bosrijke Kyff-
hausergebergtee in Thüringen een groots, door hofarchitect Bruno Schmitz 
ontworpenn monument. Een majestueuze Barbarossa zetelde in de voorhof, 
diee in het lagere gedeelte van de berg was aangelegd. De keizer verkeerde 
inn een toestand van ontwaken, nu het rijk weergekeerd leek te zijn. Boven 
zijnn heersersgestalte was een plompe vierhoekige toren neergezet. Vanuit 
eenn van de zijden kwam de nieuwe keizer, Wilhelm 1, hoog te paard gezeten, 
tee voorschijn.210 Bij de eerstesteenlegging klonk het: 

Opp de Kyfïhauser, waar volgens de sage keizer Frederik Roodbaard 
wachttee op de vernieuwing van het rijk, zal keizer Willem Witbaard 
opstaan,, die de sage in vervulling heeft laten gaan.211 
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Tijdenss de Kulturkampf zou Barbarossa er trouwens nog een betekenis 
bijj  krijgen. Vanwege zijn conflicten met paus Alexander m werd hij ditmaal 
gevierdd als vuriger bestrijder van het ultramontanisme.212 

InIn het nieuwe Duitse keizerrijk kon Karel de Grote worden toegeëigend 
énn afgedankt. Dat werd duidelijk bij de oprichting van twee standbeelden 
terr ere van Wilhelm i in Westfalen. Een door Bruno Schmitz ontworpen 
bronzenn beeld van deze keizer werd in 1896 op de Wittekindsberg (Porta 
Westfalica)) onthuld. Deze plek had symbolische betekenis. Widukind had 
hierr tegenstand geboden aan de Franken onder Karel de Grote. 'Wittekind' 
goldd hier als voorloper van Wilhelm 1. De laatste had immers op zijn beurt 
dee strijd met de Fransen aangebonden. In 1870 had hij zijn troepen door de 
Portaa Westfalica geleid. Een geheel andere opvatting werd gehuldigd door 
eenn comité dat een ruiterstandbeeld van Wilhelm 1 op de Hohensyburg in 
Westfalenn voorbereidde. Ook deze plaats had grote symboolwaarde. In de 
jarenn 775-776 zou hier de beslissende strijd tussen Franken en Saksen hebben 
plaatsgevonden.. Voor het comité was het evident dat Karel de Grote met 
dezee overwinning de grondslag voor het keizerrijk der Hohenzollern had 
gelegd.. In 1902 werd ook dit monument ingewijd.213 

InIn een monumentale frescocyclus die Hermann Wislicenus in deze perio-
dee voor de Keizerzaal van de gerestaureerde palts in Goslar maakte, moest 
Karell  de Grote voorgoed zwichten voor Barbarossa.214 Degene die de Kei-
zerzaall  via de zuidelijke ingang betrad, zag een weergave van het sprookje 
vann Doornroosje, gevolgd door een schildering van Karel de Grote die de 
Irminzuill  aan stukken sloeg. Beide fresco's hadden een pendant aan de 
noordzijde.. Een schildering van Luther op de Rijksdag te Worms kondigde 
dee dageraad van de Reformatie aan. Het laatste tafereel toonde Barbarossa's 
ontwaken. . 

Datt het sprookje inmiddels in vervulling was gegaan, liet het majestueuze 
middenstukk van de Keizerzaal zien. In de 'Wederopstanding van het Duitse 
rijk '' is Wilhelm 1 hoog te paard gezeten (afb. 15). Onder de hemelse figuren 
inn het bovengedeelte bevinden zich enkele keizers, onder wie Karel de Grote 
enn - meest prominent - Frederik Barbarossa. De laatste wijst in de richting 
vann de nieuwe keizer. 

Dee verwoesting van de Irminzuil door Karel de Grote luidde, aldus Wis-
licenus,, het begin in van de christelijk-Frankische keizertijd. Deze periode 
brachtt weliswaar het christendom, maar was terzelfder tijd een belemmering 
voorr het Duitse rijk geweest. In zijn historische conceptie volgde de kunste-
naarr (en zijn opdrachtgever) de historicus Sybel. Ook voor Wislicenus had 
hethet universele keizerschap afgedaan. Als aanhanger van de '(neo)Ghibellijnse 
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keizeridee'' wilde hij niettemin het keizerschap als zodanig redden. In de ge-
dachtegangg van het Ghibellinisme viel het nieuwe rijk geenszins samen met 
hett Heilig Roomse Rijk, waaraan in 1806 een einde was gekomen. In het 
Tweedee Keizerrijk hadden de Habsburgers immers plaats gemaakt voor de 
Hohenzollern,, was het keizerschap niet langer een sacrale institutie en had 
hett rijksterritorium andere grenzen gekregen. 

Tijdenss de Kulturkampf won het anti-ultramontaanse Ghibellinisme 
nogg aan populariteit. Aan deze ideeën gaf Wislicenus in zijn frescocyclus 
gestaltee door niet enkel de glans van het middeleeuwse keizerschap te tonen, 

afb.. 15. Hermann Wislicenus, Wederopstanding van het Duitse rijk (omstreeks 1894) 
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maarr ook zijn ondergang. Daarom contrasteerde hij Karel de Grote met 
Luther,, 'de verlosser van de wereld'. Beide schilderingen symboliseerden 
alduss opkomst en neergang van het universele middeleeuwse keizerrijk. 
Lutherr representeerde daarbij het protestantse en nationale principe. Geen 
vann de na-middeleeuwse keizers uit het katholieke Huis Habsburg kreeg een 
plaatss in de frescocyclus. In de 'Wederopstanding van het Duitse rijk' is het 
dee Beierse koning Lodewijk 11 die Wilhelm de kroon overhandigde. 

Jozeff  Thijm en Charlemanje 

InIn het negentiende-eeuwse Nederland zouden op den duur vooral rooms-
katholiekenn hun aandeel in natie en nationale verleden veilig stellen met 
eenn beroep op de Middeleeuwen.215 In dat kader eigenden zij zich ook de 
middeleeuwsee keizer toe. Dat gebeurde onder meer in dichtkunst» geschied-
schrijving,, genealogische constructies, romankunst en universiteitspolitiek. 

Jozeff  Thijm kon Karel de Grote een leven lang niet uit zijn gedachten 
bannen.2166 'O Karel, koning Karel, hoe lief heeft U mijn herte!'217 Naar 
Thijmss vaste overtuiging bestonden er oude banden tussen de keizer en het 
Huiss van Oranje, en lag in de Middeleeuwen de kiem van de verbintenis 
tussenn katholiek geloof en vaderland. Al in een van zijn eerste publicaties 
-- een recensie van Kotzebues toneelstuk De Kruisvaarders - betoonde hij 
zichh verdediger van de Middeleeuwen. 'Of is het Christelijk, is het braaf, de 
heldenn der Middeleeuwen, de manhaftige voorstanders van de Christelijke 
Kerkk [... ] voor te stellen als een hoop woeste roovers?'218 In een lang gedicht 
getiteldd 'Holland, gegrondvest' evoceerde hij het middeleeuwse graafschap 
Hollandd als de grondslag 'van het leven dezes Staats'.219 En in zijn verhaal 
'Geertruidee van Oosten' liet hij vervolgens zien hoe deze begijn en dichteres 
uitt de veertiende eeuw blijk gaf van vaderlandsliefde toen zij het opnam voor 
dee graaf van Holland.220 

Karell  de Grote en het Oranjehuis werden hecht aan elkaar verankerd 
inn Thijms Karolingische Verhaleny die in 1851 voor het eerst in boekvorm 
verschenen.2211 Willem Jonckbloet en Matthias de Vries, exponenten van de 
zogehetenn Nieuwe School in de Middel-Nederlandse letterkunde, hadden de 
schrijverr adviezen gegeven. 'Willem van Oranje' was een van de Karolingi-
schee vertellingen. Hiermee was Willem, hertog van Aquitanië, bedoeld. Hij 
gingg door voor stamvader van het Oranjehuis en was 'een van Grooten Karels 
uitnemendstee krijgsgenoten'. Aan de eigenlijke bewerking van het middel-
eeuwsee verhaal ging een vers vooraf, opgedragen aan Sophie, echtgenote van 
Willemm in en koningin der Nederlanden, waarin de dichter verklaarde: 
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'tt Verleden is mijn lust - voor geest, en hart, en zin: 
'kk Ben dienstman (naar de ziel) mijns Keizers Charlemanje; 
Enn 't eerst Doorluchtig Hoofd des Prinsdoms van Oranje 
Grijptt meest als graaf van 't Rijk des dienstmans boezem in.222 

Dee illustratie die het frontispies siert, spreekt boekdelen (afb. 16). Het mid-
denschildd bevat het wapen toegeschreven aan Karel de Grote, als vorst van 
hethet Oost- en Westfrankenland. De schilden eromheen vertegenwoordigen 
diee van Karel en de Elegast, de Vier Heemskinderen, en Floris en Blance-
floer.. De hoorn met zilveren tromp en purperen lint op een gouden veld 
symboliseertt het wapen van Oranje. Het geheel wordt bijeengehouden door 
eenn ketting waaraan een kruis hangt terwijl boven de kroon, de scepter en 
hethet zwaard van de grote Karel zijn afgebeeld.223 

Amsterdam. . 

| HH CD. D.OÜC.T.1. 

afb.. 16. Frontispies Karolingische Verhalen van J.A. Alberdingk Thijm (1851) 
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Dee middeleeuwse poëzie vormde een cruciale schakel in Thijms denk-
wijze.. Zijn opvattingen hieromtrent kregen vorm in de jaren veertig van de 
negentiendee eeuw, toen hij zijn gedachten bepaalde tegenover romankunst 
enn Romantiek. In De Gids was in die jaren een pleidooi gevoerd voor de 
roman,, omdat het proza - meer dan de dichtkunst - recht kon doen aan 
dee groeiende rol van het verstand en meer mogelijkheden zou bieden een 
verbindingg te leggen met het leven van de eigen tijd.224 Gebeten reageerde 
Thijmm op de veronderstelling dat poëzie minder tegemoet kon komen aan 
dee eisen van de moderne tijd en dat de middeleeuwse verzen slechts 'de taal 
vann de kindscheid des menschdoms' zouden vertegenwoordigen, die het niet 
waardd was langer gesproken te worden. Dat deed hij in de 'Voorreden' bij 
zijnn berijmd verhaal De klok van Delft.125 

Dee auteur verklaarde hier dat de poëzie voor de huidige tijd gunstiger 
dann alle andere kunstvormen was, omdat zij in staat was de wijsgerige en 
industriëlee tijdgeest te transcenderen, en schoonheden van de hoogste orde 
konn releveren. De klok van Delft had als ondertitel 'Een romantiesch verhaal'. 
Datt was opvallend omdat Thijm eerder het 'Romantisme' had verweten 
Kunstt en Natuur met elkaar te verwarren. Kunst - heette het toen - moest 
schoonheidd uitdrukken en haar waarde mocht niet worden afgemeten aan 
gelijkeniss met de natuur.226 Verder verweet hij de romanticus dat deze de 
eenheidd te veel uit het oog verloor.227 Bij zijn herwaardering en -formulering 
vann het begrip 'Romantiek' waren de Middeleeuwen en Karel de Grote in 
hett geding. 

Inn De klok van Delft schreef hij: 

RomantieschRomantiesch staat tegen klassiesch over. Romantiesch is het onbe-
dwongenn en door de behoeften van Dichter en Volk alleen te voor-
schijnn geroepen lied, dat door de zangers der middeleeuwen, van het 
nieuwee christelijke Rome, gelijk het in de staten van Charlemagne 
zijnn invloed gevoelen deed, in weerwil der overleveringen van het 
Heidenschee Griekenland, gezongen werd.228 

Elderss schreef Thijm dat met de Franse Revolutie de beschaving van de 
Renaissancee ten onder was gegaan: 'Daar ontwaakten twee groote nieuwe 
krachtenn bij den mensen. Het Hart kreeg zijn warmte te-rug - en zong; 
dee Romantiek, de Christen Kunst, was herboren.' De kunstwerken van de 
Middeleeuwenn waren producten van geloof, hoop en liefde - 'geen wonder, 
datt zij op hunne beurt het gemoed des volks wisten te treffen en in vlam 
tee zetten'.229 Evenals Görres meende Thijm dat de middeleeuwse poëzie het 
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natiegevoell  richting kon geven. De oude volksgeest, die zich het duidelijkst 
uitdruktee in heiligenlevens en ridderverhalen, wilde hij doen herleven door 
hett volk tot de waarlijk middeleeuwse literatuur te brengen.230 

Inn een volgende fase verbond Thijm zijn denkbeelden over de middel-
eeuwsee poëzie met zijn sociaal-religieuze overtuigingen. De poëzie was, zo 
meendee hij, een doeltreffende remedie tegen het materialisme. In de Mid-
deleeuwenn waren alle klassen door gelijkheid van geest bezield geweest en 
wistenn allen zich verenigd in de 'groote heerschappij des gevoels'. De zo 
hooggeprezenn beschaving van de Renaissance en de wetenschap van de laat-
stee drie eeuwen hadden vervolgens 'de mindere klasse des volks' aan haar 
lott overgelaten. De Rede had enkel verdeeldheid gebracht. En, zo oordeelde 
Thijm,, ongetwijfeld met een sneer naar eigentijdse organisaties als de Maat-
schappijj  tot Nut van 't Algemeen: "t Is eene verbijstering, te denken, dat heel 
hethet volk zich ooit in omstandigheden geplaatst zal zien, waarin het Verstand 
zooo algemeen ontwikkeld en van invloed op zijne handelingen zal kunnen 
zijn,, als eens het Gevoel was.' Het verzuim kon echter worden goedgemaakt 
doorr het volk naar geest, gemoed en zintuig werkelijk harmonisch te gaan 
opvoeden.. Het Schone, Goede en Godsdienstige waren daarbij terug te vin-
denn in de middeleeuwse dichtwerken. De mensheid had per slot het hemelse 
nodig,, aldus Thijm, en streefde naar waarheden die niet binnen de grenzen 
vann de rede vielen.231 

InIn hetzelfde jaar waarin de Karolingische Verhalen waren gepubliceerd, 
wass Thijms omvangrijke gedicht Het Voorgeborchte ontstaan.232 Hierin kwam 
dee actuele betekenis van Karel de Grote voor de Nederlandse natie verder tot 
uiting.. In het gedicht wandelt de dichter langs het strand als hij plotseling 
wordtt overvallen door een hevige storm. In de grauwe mist ontwaart hij een 
kasteell  waarin hij beschutting vindt. Het slot is het 'voorportaal van 't eindlot 
allerr zielen', waar de dichter door Willem Bilderdijk wordt rondgeleid.233 Zij 
zienn er onder anderen Willem van Oranje, Floris v, Vondel en de gebroeders 
Dee Witt. Bij het aantreden van een ontzagwekkende gestalte wijken de 
schimmenn uiteen. Als een Mozes die voortschrijdt over de droge bedding 
vann de Rode Zee loopt de figuur in de richting van een troon. Rechts van de 
zetell  staat Napoleon, links Karel v. 

Wiee is hij, dien een elk als zijn bevelen vragend 
Mett eerbied aanstaart? - Wie?... hij was de Morgen, dagend 
Inn West-Europaas nacht; hij wés de Mozes wel, 
Diee 't rechtgeloovig volk, door kommer, lang en fel, 
Geleidd heeft en gesteund te midden der Barbaren; 
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Hijj  wees 't Beloofde Land, ten loonprijs der gevaren; 
Hijj  stichtte 't Christendom in 't opgewaakt Euroop: 

'tt Is Charlemagne! -
Knielt,, ontvangt op-nieuw den Doop 

Dee keizer vraagt aan Bilderdijk, die Nederland vanaf de kasteeltoren heeft 
aanschouwd,, of hij iets wil vertellen over zijn geliefde rijksgebied. Bilderdijks 
relaass is een treurzang. In Holland is het stoffelijke werken nog het enige 
levensdoel,, overal heerst ontucht, godsdiensttwist laat het land verdeeld, 
katholiekenn worden buiten het landsbestuur gehouden, en men haat en 
vervloektt de Moederkerk. Charlemagne, die bij de jammerklacht zijn ogen 
niett droog kan houden, vraagt allen op de knieën te vallen om te bidden 
voorr het arme Nederland: 

Zijj  knielenn neer; daar rijst vereend een zang naar boven, 
Omm 't menschdom hulp te biên en God den Heer te loven.234 

Naastt waardering oogstte Het Voorgeborchte ook kritiek. Thijm werd vooral 
aangevallenn om de woorden die hij de protestant Bilderdijk in de mond had 
gelegdd en om zijn visie op de Nederlandse geschiedenis.235 Het eerste verwijt 
meendee hij te kunnen weerleggen aan de hand van een uitspraak door Bil-
derdijkk zelf gedaan. Wat het andere punt van kritiek betrof, betoogde Thijm 
datdat hij de geschiedenis niet beoordeelde naar de 'formen', maar naar het 
'wezen'' van de godsdienst. Zo kon ook het tijdvak van de Republiek schoon-
heidd en grootheid voortbrengen. Die waren niet alleen aan de Middeleeuwen 
voorbehoudenn geweest. Evenmin wilde hij de Middeleeuwen herinvoeren. 
Zee waren voor hem een studieboek, maar het leven kon men er niet aan 
ontlenen.236 6 

Thijmss verlangen ging in de eerste plaats uit naar de Middeleeuwen. Maar 
katholiekenn moesten zich evenzeer de Gouden Eeuw toe-eigenen. Vandaar 
datdat Thijm geen gelegenheid voorbij het gaan om zijn bewondering uit te 
sprekenn voor het dichterlijke werk van katholieke zeventiende-eeuwers als 
Vondell  en Maria Tesselschade Visscher.237 

Dee band tussen Karel de Grote en Oranje, Middeleeuwen en moderne 
tijd,, vaderland en katholiek geloof werd voorgoed vastgelegd bij gelegenheid 
vann de vijfentwintigste jaardag van de inhuldiging van koning Willem m. 
Thijmm schreef enkele feestgedichten en in de Vondelstraat te Amsterdam 
wass een erepoort voor de koning opgericht waaropp stond te lezen: 'Ik roem 
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Keizerr Karel den Groote, uit wien de Vorsten van Nassau stammen, den 
vaderr der nieuwere beschaving.'238 Hoogtepunt van de festiviteiten was de 
aanbiedingg van een stamboom, gemaakt door mgr. Everts, directeur van 
Rolduc,, en Thijm zelf, waaruit zonneklaar bleek dat de koning afstamde 
vann Karel de Grote.239 Hett betrof hier blijkbaar een belangrijke troef, want 
bijj  de kroning van Wühelmina in 1898 werd de stamboom - waarbij was 
uitgerekendd dat de nieuwe vorstin een achterkleindochter van dee keizer in 
dee 37ste graad was - voor alle zekerheid nog eens aangeboden. Thijms liefde 
voorr de Karolingen ging zo ver dat hij zijn jongste zoon, Karel Jan Lodewijk, 
beterr bekend onder zijn schrijversnaam Lodewijk van Deyssel, vernoemde 
naarr Karel de Grote en diens zoon Lodewijk de Vrome.240 

Hett was Thijm die de Westwoudse geneesheer Willem Jan Frans Nuyens 
aanspoordee tot de beoefening van de (middeleeuwse) geschiedenis. Nuy-
enss koesterde aanvankelijk dichterlijke ambities. Aan Thijm zond hij het 
manuscriptt van de bundel De laatste Dochter der Hohenstaufen en andere 
Gedichten.Gedichten. In de voorrede prees de dichter zich gelukkig dat de nevelen van 
heidendomm en 'zinsvergoding', die het gebied der kunst reeds vier eeuwen 
haddenn verdonkerd, begonnen te wijken, zodat de katholieke voortijden in 
eree konden worden hersteld.241 Na lezing adviseerde Thijm hem om zich toe 
tee leggen op de geschiedschrijving.242 

Nuu was Nuyens al tijdens het schrijven van zijn gedichtenbundel met een 
historischh werk begonnen. Tegen de achtergrond van het anti-katholicisme 
datdat gedurende de Aprilbeweging opleefde en in antwoord op Napoléon 
Rousselss vergelijkende studie van protestantse en katholieke landen - die 
inn het nadeel van de laatste uitviel - ondernam hij een ambitieuze poging 
aann te tonen dat het katholicisme geen belemmering was voor de Euro-
pesee beschaving.243 Via de geschiedenis, 'die onwraakbare getuige', wilde hij 
aantonenn dat het katholicisme ten onrechte van onverdraagzaamheid was 
beschuldigdd en nimmer een verbond met het despotisme had gesloten. Een 
vann de voornaamste keerpunten in de geschiedenis was de tijd van Karel de 
Grotee geweest. De keizer sloot een verbond met de geestelijkheid, die in deze 
tijdd vooruitgang, beschaving en maatschappelijke orde representeerde. In de 
instellingenn van de Kerk vond Karel de hulpmiddelen die noodzakelijk wa-
renn voor zijn grootse ontwerp: de beschaving der Europese volken. De vorst 
hadd weliswaar, in strijd met de geest van het evangeÜe, de Saksen met harde 
handd bekeerd, maar hiertoe was hij genoodzaakt geweest door staatkundige 
inzichten.244 4 

Inn de jaren 1871-1882 verscheen Nuyens' Algemeene Geschiedenis des Ne-
derlandschenderlandschen Volks, de eerste geschiedenis 'onzer voorvaderen' vanuit katho-
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liekk oogpunt, waarin de schrijver uitdrukkelijk wilde aantonen dat katholie-
kenn deel uitmaakten van de vaderlandse geschiedenis.245 De oorlogen van de 
'grootstee christenkeizer' tegen de Saksen beschouwde hij als een kruistocht, 
maarr de moedwillige moord op 4500 Saksen bleef niettemin een donkere 
vlekk in zijn persoonlijke geschiedenis.246 Karels verdiensten lagen onbetwist 
opp het staatkundige vlak. In zijn wetgeving liet hij zich bijstaan door degenen 
diee men 'de vertegenwoordigers der natie' kon noemen. Verder belichaamde 
hijj  in hechte verbintenis met de Stoel van Rome 'het begrip der eenheid 
vann alle christen natiën in het wereldlijke'. De verbreking van die harmonie 
tussenn Kerk en Staat door latere keizers zou het grootste onheil voor Europa 
worden.247 7 

Ookk voor Paul Alberdingk Thijm, broer van Jozef Thijm, was Karel de 
Grotee de grote bouwmeester van de christelijke staat in Europa. In naam 
vann de bisschop van Rome had Karel de bisschoppelijke hiërarchie gegrond-
vest.2488 Daarmee gaf Paul Thijm en passant een historische rechtvaardiging 
vann het herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. 

Inn de katholieke romankunst werd Jozef Thijms voorliefde voor de mid-
deleeuwsee monarch gedeeld door de letterkundige Johannes van der Lans, 
langee tijd hoofdredacteur van De Gelderlander, die zijn roman Koning Karel 
enen Widukind opdroeg aan de nagedachtenis van Thijm. Naar eigen zeggen 
wildee hij het verhaal geheel in de geest van zijn grote voorbeeld schrijven, en 
datt betekende wetenschappelijk verantwoord en tegelijkertijd beeldend. Of, 
omm met Thijm zelf te spreken, hij wilde van de geschiedenis 'geen loketkast 
mett datums, maar een rijk gestoffeerd en bezield schouwtoneel' maken. Het t 
boekk kende groot succes. Het werd in het Duits vertaald en beleefde een 
herdrukk in 1913. Karel werd geportretteerd als een eerzaam vader en wijs 
monarch.. Toen het tot hem doordrong dat hij met de moord op de Saksen 
eenn gruweldaad had begaan, werd hij door immens verdriet overvallen. Op 
aanradenn van de paus deed hij boete. Want bij alle daden verliet de vorst 
zichh met gerust hart op het oordeel van de paus.249 

Zozeerr waren de persoon van Karel de Grote en de katholieke godsdienst 
inn Nederland met elkaar verbonden geraakt dat Josef Schrijnen, grondleg-
gerr en later eerste rector magnificus van de Nijmeegse universiteit, deze 
instellingg het liefst 'Keizer Karel Universiteit' had genoemd.250 Schrijnen gaf 
aanvankelijkk de voorkeur aan een instelling die ook openstond voor niet-
katholiekee wetenschappers en studenten. Zo werd Karel de Grote allengs 
symbooll  voor het open karakter van de universiteit, met als onbedoeld ge-
volgg dat de Bossche bisschop Arnold Diepen in 1923 ernstig bezwaar tegen 
dezee benaming begon te maken. Schrijnen Üet daarop de jezuïet Willem 



102 2 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

Mulder,, later eerste hoogleraar profane geschiedenis der Middeleeuwen te 
Nijmegen,2511 een artikel schrijven over Karel de Grote, waarin die het hier-
voorr behandelde paradigma van stal haalde. Te midden van zijn hofschool, 
waaraann geleerden als Alcuinus, Theodulphus en Einhard waren verbonden, 
wass Karel, in de woorden van Mulder, als een rector magnificus. De schola 
palatinapalatina vergezelde de vorst ook te Nijmegen en dat bracht de auteur tot de 
büjdee constatering dat de adelsbrieven van de Keizer Karel Universiteit ouder 
warenn dan die van haar 'officiële zuster', waarbij hij op de Vrije Universiteit te 
Amsterdamm doelde.252 Diepen bleef niettemin vasthouden aan 'Roomsch Ka-
tholiekee Universiteit Nijmegen' en zo kreeg de stad uiteindelijk als enige ter 
wereldd een katholieke universiteit die het etiket 'Rooms' in haar naam had. 

Karell  de Grote en de Nijmeegse alma mater bleven desondanks innig 
mett elkaar verbonden. Tot op de dag van vandaag herinneren de kroon op 
hethet universiteitswapen en de bijhorende spreuk 'In Dei nomine feliciter' aan 
dee middeleeuwse keizer. In het stichtingsjaar 1923 werd nog het Nijmeegsch 
Studentenn Corps 'Carolus Magnus' opgericht. En vanaf 1927 verscheen Vox 
Carolina,Carolina, blad van de Nijmeegse studenten.253 

Ookk in het katholiek geïnspireerde fascisme van die jaren bleef de keizer 
eenn voorbeeldrol vervullen. In De Valbijl werd in die geest benadrukt dat de 
vorstt geen democraat was, zoals veel tijdgenoten meenden. De democratie 
wass van oorsprong een onchristelijke bestuursvorm, ontsproten aan de 
heidensee Wedergeboorte, die in menselijke hoogmoed de autonomie van 
dee menselijke rede had gepropageerd.254 

Roemrijkee held der Belgen 

Inn het jonge België, dat na de Omwenteling van 1830 met man en macht 
eenn historische legitimatie van de nationale identiteit zocht, was voor de 
middeleeuwsee keizer eveneens een rol weggelegd.255 Bijzondere betekenis 
hadd hier het debat rond Karels geboortegrond. Die vermoedde men namelijk 
inn de Maasvallei en bepaaldelijk te Luik. De Koninklijke Academie van 
Belgiëë schreef over deze kwestie verschillende malen een prijsvraag uit. De 
resultatenn werden vanuit Nederland ook door Thijm nauwlettend gevolgd.256 

Inn 1856 werden vijf verhandelingen ingediend, die echter vanuit weten-
schappelijkk standpunt onvoldoende werden bevonden. Vijf jaar later werd 
eenn opstel bekroond, waarin werd betoogd dat het onmogelijk was definitief 
uitsluitsell  te geven over Karels geboorteplaats.. Dat weerhield de beeldhou-
werr Louis Jéhotte, docent aan de Academie van Schone Kunsten te Brussel, 
err niet van om, samen met André van Hasselt, een brochure uit te bren-
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genn waarin Herstal als geboorteplaats van Karel werd aangewezen. In i860 
gaff de Luikse gemeenteraad goedkeuring aan een voorstel van Jéhotte voor 
eenn ruiterstandbeeld van Karel de Grote (afb. 17). Het monument, dat in 
18688 werd opgesteld langs de Boulevard d'Avroy, bestaat uit een romaans-
byzantijnsee sokkel, een bronzen ruiterstandbeeld en een zestal beelden van 
Karelss voorzaten die in uitsparingen rond de sokkel zijn opgesteld."7 Het 
ruiterstandbeeld,, geïnspireerd op dat van Marcus Aurelius te Rome, toont 
Karell als pacificator en wetgever. In contrast met de legendarische Karel van 
Louiss Rochet te Parijs wilde Jéhotte een historische Karel uitbeelden. 

afb.. 17. Louis Jéhotte, Ruiterstandbeeld van Karel de Grote te Luik (1860-1868) 
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Niett iedereen was onverdeeld gelukkig met het standbeeld. Bij alle be-
kommerniss om de natie was de persoon van de keizer evenmin in het 
negentiende-eeuwsee België onbetwist. De liberale magistraat Pierre-A.-F. 
Gérardd sprak over de 'feodale orde als een schepping van clerico-aristocra-
tischh despotisme, waarvan de eer voor het grootste deel terugging op die 
roemrijkee keizer Charlemagne, voor wie het negentiende-eeuwse België in 
allee onnozelheid een standbeeld had opgericht.'258 In de jaren zestig en zeven-
tigg werd de tegenstelling tussen Belgische liberalen en katholieken zozeer op 
dee spits gedreven dat in 1867 een voorstel van de liberale volksvertegenwoor-
digerr en historicus Louis Hymans werd aangenomen, waarin de subsidie 
werdd stopgezet voor uitgave van de Acta Sanctorum, de grote verzameling 
vann voornamelijk middeleeuwse heiligenlevens.259 

afb.. 18. Guillaume Geefs, Standbeeld van Karel de Grote in de Sint-Servaaskerk te 
Maastrichtt (1845) 
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Eenn merkwaardige mengeling van Belgische gezindheid, katholicisme 
enn lokaal zelfbewustzijn lag ten grondslag aan een standbeeld van Karel de 
Grotee dat in 1845 in de Maastrichtse Sint-Servaaskerk werd onthuld (afb. 18). 
Hett vertoonde opvallende gelijkenis met een monument van de keizer dat 
inn 1843 was opgericht op de Oude Brug in Frankfurt.260 Het initiatief voor 
dee aankoop van dit standbeeld, vervaardigd door de Belgische beeldhouwer 
Guillaumee Geefs, was uitgegaan van de Maastrichtse kolonel Dominique 
Hubertt Nijpels. 

Gedurendee de Belgische Opstand had deze een pro-Belgische opstel
lingg gekozen. In de gedachtewereld van Nijpels was Karel ongetwijfeld een 

afb.. 19. Louis Gallait, Schildering van Karel de Grote in de Senaatszaal te Brussel 
(omstreekss 1872-1877) 
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roemrijkee held der Belgen. Het gedenkteken kreeg een eervolle plaats in het 
westkoor,, dat door Pierre Cuypers, restaurateur van de Sint-Servaaskerk, 
werdd toegeschreven aan bouwactiviteit van Karel de Grote. In de 'Karo-
lingische'' westbouw, het gotische schip en de 'nieuw-gotische' oostpartij 
vann deze kerk, zag Thijm de voortgang van het zegevierende katholicisme 
gesymboliseerd.2611 De onthulling van het standbeeld was reden voor een 
grootsee manifestatie ter ere van de Heilige Karel. De Maastrichtse geestelijk-
heidd greep daarbij op haar beurt terug op een traditie die hier terugging tot 
dee dertiende eeuw.262 

Doorr de beeldhouwer was de keizer voorgesteld als heldhaftig ridder en 
christelijkk soeverein. Deze voorstelling werd in de jaren 1872-1877 hernomen 
doorr Louis Gallait bij zijn decoratie van de Senaatszaal te Brussel (afb. 19). 
Mett enkele andere ridders, onder wie Pippijn van Herstal en Godfried van 
Bouillon,, kreeg Karel aldaar een majestueus portret. Afgebeeld met zwaard 
enn oorkonde, en gehuld in gewaden, waarop adelaar en lelie niet ontbraken, 
kreegg hij de allure van een oosters patriarch.263 

Zowell  in België, Nederland als Duitsland was de toe-eigening van Karel 
dee Grote in het moderne nationale bewustzijn slechts ten dele succesvol. 
Inn België waren het liberalen die verhinderden dat de keizer kon uitgroeien 
tott symbool van de hele natie. In Nederland konden protestanten minder 
enthousiasmee voor de vorst opbrengen dan katholieken. In Duitse gebie-
denn speelde de vorst - zoals uitgedrukt in de schilderingen van Rethel en 
Kaulbachh - een rol in het culturele nationalisme van vóór de eenwording. 
Vanwegee zijn 'Groot-Duitse' en katholieke imago was hij nochtans minder 
geschiktt voor het Wilhelminische nationalisme. 

Maarr juist in Duitsland kreeg Karel de Grote, als zal blijken in het vol-
gendee paradigma, nieuwe kansen gedurende het interbellum en de Tweede 
Wereldoorlog. . 

EenEen Austrasische militarist 

Voorr de Duitse rassentheoreticus Houston Stewart Chamberlain waren de 
duisteree Middeleeuwen de erfenis van de 'rassenlose Menschenchaos' die het 
Romeinsee rijk was geweest. De Germaanse cultuur was echter het begin van 
eenn nieuwe civilisatie, die licht in deze duisternis schiep.264 Haar grootste te-
genstreverr was de 'rassenloze', universele, anti-Germaanse en anti-nationale 
Kerk,, die in feite de voortzetting van het Romeinse rijk was. Waar het Ger-
manendomm nationalisme en individualisme vertegenwoordigde, stond het 
pausdomm voor universalisme en absolutisme. 



HOOFDSTUKK  1 • KA REL DE GROTE 107 

Omm Karels positie te redden en hem een 'eminent deutsch-nationale Ge-
sinnung'' toe te kunnen schrijven, was Chamberlain gedwongen de nodige 
kunstgrepenn uit te halen. De paus, betoogde hij in lijn met Luther, behan-
deldee Karel zoals een heer zijn onderdanen. Ook de Libri Carolini werden 
vann stal gehaald. Met de afkeuring van de beeldenverering had Karel zich een 
echte,, strijdlustige Germaan betoond, die tegen de wil van Rome handelde. 
Zijnn ijver de Kerk te reformeren was het beste bewijs dat hij geen nijvere 
'Römling'' was, maar een goed Duitser. De Saksenoorlogen had hij gevoerd 
onderr de bedwelmende invloed van de paus, die de Germanen tegen elkaar 
wildee opzetten. Voor de verbreiding van onderwijs en wetenschap had Karel 
daarentegenn meer gedaan dan alle monniken van de wereld. Op deze wijze 
konn Chamberlain tot de conclusie komen dat Karel, hoewel hij zijns ondanks 
vaakk een universalist en absolutist was geweest, zich juist in zijn 'niet-willen' 
alss een ware Germaan had gemanifesteerd.265 

Rassenkundigee interpretaties van de middeleeuwse vorst gingen soms 
samenn met imperialistische duidingen. In het Wilheminische keizerrijk was 
hett onder anderen de journalist en politicus Heinrich Clafi die, schrijvend 
onderr de naam 'Einharf, rond de Eerste Wereldoorlog een Duits-Germaans 
imperialismee propageerde en daarbij in Karel een voorloper zag.266 

InIn de periode van de Republiek van Weimar werd door historici de Ost-
forschungg stevig ter hand genomen. De vraag in hoeverre de middeleeuwse 
keizerpolitiek,, met haar gerichtheid op Italië, de Ostpolitik had verwaar-
loosd,, was al eerder gesteld door Sybel en Ficker. Maar na het ontstaan 
vann het (Klein-)Duitse keizerrijk en de gebiedsafstand in het oosten ten ge-
volgee van het Verdrag van Versailles, kreeg het debat een andere lading.267 In 
19211 publiceerde Karl Hampe Der Zug nach dem Osten. Die kolonisatorische 
GrofitatGrofitat des deutschen Volkes im Mittelalter. In de inleiding refereerde de 
auteurr aan de smadelijke Vrede van Versailles, hetgeen hem tot de volgende 
imperatieff  bracht: 'Onze hoop kan direct aanknopen bij Duitse verwor-
venhedenn van de Middeleeuwen. Wat toen onafgemaakt bleef, moet thans 
wordenn voltooid".268 

Historischh onderzoek werd ook door anderen nadrukkelijk betrokken op 
dee politieke actualiteit. Theodor Mayer, van 1942 tot 1945 president van het 
Reichsinstitutt fur altere deutsche Geschichte ten behoeve van de Monumenta 
Germaniaee Historica - dat in de plaats was getreden van de Gesellschaft fur 
alteree deutsche Geschichtskunde269 - hield in 1940, bij de herdenking van de 
nationaal-socialistischee machtsovername zeven jaar eerder, een voordracht 
aann de Universiteit van Marburg. De actuele Groot-Duitse politiek, die 
dee Duitsers van Lebensraum moest verzekeren, was volgens deze medië-
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vistt 'de organische voortzetting van de middeleeuwse keizerspolitiek, die 
zevenhonderdd jaar eerder was afgebroken'.270 Twee jaar later schreef hij in 
dee verzamelbundel Deutsche Ostforschung> geredigeerd door onder anderen 
Hermannn Aubin, dat Karel de Grote als eerste het Duitse volk de weg naar het 
oostenn had gewezen.271 Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
brachtt Aubin woorden van gelijke strekking naar voren.272 

Voorr goed begrip van de geschiedschrijving in het Derde Rijk is het niet-
teminn van belang een onderscheid te maken tussen nationaal-socialistische 
geschiedschrijverss en overige historici. Tussen beide groepen bestonden ver-
schillenn in ideologische uitgangspunten en soms ook in wetenschappelijke 
methodiek,, hetgeen niet wegneemt dat de resultaten van het onderzoek zo 
nuu en dan sterk overeenkwamen. 

Dee groep van nationaal-socialistische historici was onder meer te vinden 
rondd het Reichsinstitut für die Geschichte des neuen Deutschlands, opge-
richtt door Walter Frank. Zijn pogingen om het Historische Zeitschrift om 
tee vormen tot een nationaal-socialistisch periodiek mislukten.273 Niettemin 
werdenn artikelen van onverdacht nationaal-socialistische signatuur opge-
nomen.. Zo hield Ernst Krieck, onder Hitler rector van de Universiteit van 
Heidelberg,, voor het Reichsinstitut van Frank een programmatische rede, 
diee een prominente plaats in het tijdschrift kreeg. In het zwaar aangezette 
stukstuk stelde Krieck de nationaal-socialistische visie - die het rassenprincipe 
enn het 'Germaanse wereld- en mensbeeld' had doorgezet - boven het liberale 
humanismee en historisch materialisme.274 Het Monumenta-tijdschrift Neues 
Archiv,Archiv, uitgegeven door het genoemde Reichsinstitut für altere deutsche Ge-
schichte,, werd wel gelijkgeschakeld en ressorteerde onder het Rijksministerie 
voorr Wetenschap. In 1937 werd de naam gewijzigd in Deutsches Archiv. In de 
eerstee jaargang van het nieuwe periodiek verscheen een programmatische 
tekstt van de directeur van het instituut, Wilhelm Engel. De Duitse Middel-
eeuwenn vormden in zijn visie een brug tussen Voortijd en Nieuwe Tijd. Daar-
meee bleef het tijdvak weliswaar een tussentijd, maar wel een heel bijzondere. 
Dee Middeleeuwen waren het 'directe volkse voorstadium van het heden'.275 

Inn nationaal-socialistische kringen viel het oordeel over de Middeleeuwen 
enn Karel de Grote niet altijd even gunstig uit. Reichsleiter Alfred Rosenberg 
meendee dat met de nationaal-socialistische beweging de Middeleeuwen 
eindelijkk waren overwonnen. Om het revolutionaire gehalte van de beweging 
tee doen uitkomen, werd zelfs het begrip Derde Rijk afgewezen: het zou te 
veell  duiden op continuïteit in de Duitse geschiedenis. 

Binnenn de partij bestonden evenwel tegengestelde visies op het verleden: 
dee 'völkisch'-nationalistische stroming, waarvan Rosenberg een belangrijke 
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representantt was, greep vooral terug op een Germaanse oertijd, terwijl het 
fascistischee ideaal, dat door Hitler zelf werd gepropageerd een zekere voor-
liefdee voor de Oudheid toonde.276 Hider meende dat de Germanen niet meer 
beschavingg kenden dan de Maori's in Nieuw-Zeeland. Het was de verdienste 
vann Karel de Grote dat hij de Germanen - 'diese Deutsche Querschadel' 
-- bij elkaar had gebracht. De keizer had zich daarbij wel geheel laten lei-
denn door de antieke staatsidee.277 Terwijl de ss zogenoemde 'Ordensburgen', 
kostscholenn voor de nazi-elite, het bouwen in de stijl van de huizen van 
dee Duitse Orde, Himmler het middeleeuwse kasteel Wewelsburg als zijn 
hoofdkwartierr koos en Göring zijn gasten in middeleeuws jachtkostuum in 
dee 'Vikingkamer' van zijn zomerpaleis ontving, gaf Hitler in een toespraak 
opp het partijcongres te Neurenberg onomwonden de voorkeur aan klassieke 
monumentenn als het Colosseum en de Sint-Pietersbasiliek.278 

Rosenbergg stond in zijn rassenleer en anti-katholieke gezindheid sterk 
onderr invloed van Chamberlain. Vanuit dezelfde premissen kwam hij niet-
teminn tot een volstrekt tegengestelde beoordeling van Karel de Grote, 'de 
kwadee geest van de Duitse geschiedenis'. De rivaliteit tussen keizer en paus 
wass voor Rosenberg in diepste wezen een strijd geweest tussen riddereer -
datt wil zeggen trouw en mannenadel - en weke liefdesleer. Verblind door 
hett morgenland had de Frankenkoning de voorrang van de Romeinse bis-
schopp erkend. Een fresco uit de Karelscyclus van Alfred Rethel, constateerde 
Rosenberg,, toonde treffend dat Karel minder raszuiver was dan zijn tegen-
standerr Widukind. De Saksenhertog was in werkelijkheid de held, die voor 
dee vrijheid van alle 'nordische' volken streed. Wil, aanschouwing en logica 
maakten,, aldus Rosenberg, deel uit van de organische waarheid, maar de 
ultiemee kennis van een ras lag zonneklaar besloten in de religieus-mythische 
aanschouwing.aanschouwing. En in die mythische herinnering stond Widukind op één lij n 
mett Luther en Bismarck.279 

Inn 1934 bracht de Reichsleiter een bezoek aan het vermeende graf van 
Widukindd te Enger (Westfalen). Voor de sarcofaag legde hij een wilde ro-
zenstruik.. Op het rode lint stond geschreven: 'Ter ere van de Duitse hertog!' 
Inn een rede ter gelegenheid van de herdenking van de moord in 782 op de 
Saksen,, betoogde Rosenberg dat Hider de reïncarnatie van de hertog was: 

Vandaagg rijdt als duizend jaar geleden hertog Widukind weer door 
Duitslandss bossen en dalen. Hij roept ons op om alle tegenstrijdig-
hedenn binnen het Duitse volk te overwinnen, om te strijden voor een 
denkenn dat hecht is geworteld in Blut und Boden.280 
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Hetzelfdee jaar nog verscheen een boek, waarin Widukind tot de grote 
'Führerpersönlichkeiten'' werd gerekend.281 Op een zonnewendefeest noem-
dee Himmler de Saksen 'völkisch-Deutsche Martyrer'. 

Eenn algehele afwijzing van Karel de Grote was niettemin onmogelijk ge-
wordenn nadat de Führer zelf op de partijdag van 1935 had gewaarschuwd 
'Volkswerdung'' tegenover 'Staatsbildung' uit te spelen.282 In zijn 'Tischge-
sprache'' zei hij tegenover vertrouwelingen dat Karel de Grote 'een van de 
grootstee mensen uit de wereldgeschiedenis' was en hij Rosenberg ernstig had 
gewaarschuwd.2833 Na de Anschlufi werden de rijkskleinodiën - waaronder 
kroon,, scepter en rijksappel - van Wenen overgebracht naar Neurenberg 
omom aldaar getoond te worden op de Partijdag (afb. 20).284 In het Histori-
schesche Zeitschrift verscheen een uitgebreid artikel over de beide tegenstanders, 
Widukindd en Karel de Grote. Historici mochten zich, aldus de auteur, ver-
heugenn over de hartstocht waarmee het Duitse volk de controverse volgde. 
Dee discussie bewees dat de geschiedschrijving niet enkel detailkennis ople-
verde,, maar ook nuttig was voor de beantwoording van 'volkse vragen'. Karel 
hadd inderdaad de moord op de Saksen op zijn geweten, maar: 'Een keizer 
verliestt niet zijn grootheid als hij zich eens vergist - want het niet vergissen 
iss het voorrecht van daadloze lafaards en onfeilbare geleerden.'285 

afb.. 20. Adolf Hitler bezichtigt de rijkssymbolen in het raadhuis van Neurenberg 
(fotomontage,, 1939) 
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Eenn achttal historici, onder wie weer Hampe en Aubin, meende de ge-
schiedwetenschappelijkee consensus over de vorst voor het voetlicht te moe-
tenn brengen in een bundel getiteld Karl der Grofie oder Charlemagne? De uit-
geverss wilden bestudering van Karel de Grote niet overlaten aan de Fransen. 
Dee bundel was kennelijk vooral bedoeld om de eenheid onder de Duitsers 
tee bewaren. In de inleiding werd met nadruk gemeld dat de nakomelin-
genn van de Franken die langs Rijn, Main, Moezel en Saar woonden, niet 
minderr goede Duitsers waren dan de Nedersaksen. Dat hadden de Saar-
landers,, die na vijftien jaar Volkenbondbestuur massaal voor aansluiting 
bijj  Duitsland hadden gekozen, inmiddels wel bewezen.286 Aubin getroostte 
zichh alle moeite aan te tonen dat Karel een echte Germaan was. Volgens 
Hampee voelde de vorst zich als een 'Germaan die door geen enkele vorm 
vann romanisering was beroerd*. Verder was hij 'te veel leek geweest om in een 
kerkelijk-klassiekk "Bildungsideal" te kunnen opgaan' De nationaal-socialist 
Hanss Naumann daarentegen meende dat de Frankenkoning zich in de Sak-
senoorlogenn geenszins als een Germaan had gedragen. Het beeld van de 
keizerr bleeff  in het Derde Rijk ambivalent. 

Karelss christelijk-roomse strategieën en zijn reputatie als 'Sachsenslach-
ter'' verhinderden tijdens de opbouw van de nationaal-socialistische staat 
eenn opname in de eregalerij van Duitse helden. Naarmate het imperialisme 
rondd de Tweede Wereldoorlog echter duidelijker vorm kreeg, veranderde de 
visiee op de vorst, wiens universele gerichtheid nu meer lofprijzing ten deel 
viel. . 

Eenn dergelijke zwenking was ook zichtbaar in het werk van Nederlandse 
enn Vlaamse nationaal-socialisten. In 1938 had F.J. Los Karel de Frank, de 
Grote?Grote? geschreven. Volgens de schrijver was 'Karel de Frank' door en door 
on-Germaans,, aangestoken door het christendom, dat op een gezond ras 
alss vergif werkte. In 1944 beschreef daarentegen een zekere 'Hendrik' in De 
ssss Man Karel de Grote als Vader van het Eerste Rijk en schepper van het 
Germaansee Midden-Europa.287 

Dee latere president van de Monumenta Germaniae Historica, Herbert 
Grundmann,, verklaarde in hetzelfde jaar dat Karels Frankenrijk de eerste 
Germaansee politieke orde was geweest en dat Duitsland de leiding in Europa 
toekwam.2888 Ook in Frankrijk genoot deze voorstelling enige populariteit. 
Vlakk voor zijn toetreding tot de regering-Laval in 1942 als minister van 
Openbaarr Onderwijs, hield Abel Bonnard een toespraak op een congres 
overr 'Charlemagne et notre temps'. Daar vergeleek hij het nieuwe Europa van 
Hitlerr met het oude Karolingische rijk. Zo kon het gebeuren dat tijdens de 
oorlogoorlog een Franse ss-divisie, die aan het oostfront vocht, naar Charlemagne 
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werdd vernoemd.289 Voor de officieren van deze brigade liet Hitler porseleinen 
bordenn bestellen, met het opschrift: 

Imperiumm Caroli Magni 
divisumm per nepotes 

annoo DCCCXLIII 

defenditt Adolphus Hitler 
unaa cum omnibus Europae populis 

annoo MCMXLIII ' 

(Adolff  Hitler verdedigt het rijk van Karel de Grote - in het jaar 843 
verdeeldd onder zijn kleinzonen - tezamen met alle volken van Europa, 
inn het jaar 1943.)290 

Dee identificatie van eigentijds en middeleeuws 'imperialisme' was ook de 
Britsee historicus Arnold Toynbee niet ontgaan. In het aangezicht van Hitlers 
agressiee zag hij in Karel de Grote 'the great Austrasian militarist' die een 
zelfmoordpolitiekk had gevoerd door het najagen van een fantoom - de 
schimm van het Romeinse rijk - en de wereld had opgezadeld met een agressief 
waandenkbeeld.291 1 

Toynbeee bracht Karel de Grote ter sprake in zijn ambitieus opgezette 
geschiedfilosofiee A Study of History* onder meer in een passage waar hij 
naarr verklaringen zocht voor de val van het Oost-Romeinse rijk. Ondanks 
dee veelbelovende start bleek de Byzantijns-christelijke civilisatie op de lange 
duurr minder succesvol dan de Latijnse christenheid. Na de dood van Karel 
dee Grote verkeerde het westen in een politiek vacuüm, precies zoals dat het 
gevall  was geweest na de val van het West-Romeinse rijk. Maar terwijl Karels 
zwaktee - resulterend in de ineenstorting van zijn te grote rijk - uiteindelijk de 
levensvatbaarheidd van de Westerse cultuur impliceerde, werd de orthodox-
christelijkee samenleving slachtoffer van haar eigen successen. Terwijl de pau-
selijkee respublica Christiana een hoeveelheid staten omvatte die ideëel bijeen 
werdd gehouden door een oecumenische Kerk, werd in Byzantium de ortho-
doxee Kerk onder de Oost-Romeinse staat gerangschikt. De loyaliteit betrof 
sindsdienn niet de orthodox-christelijke samenleving, maar een politieke in-
stitutiee en fetisj: het keizerschap. Dit deel van Toynbees Study of History zag 
hethet licht in 1939 en zijn afwijzing van de verafgoding van politieke instituties 
verraaddee ongetwijfeld zijn angstgevoelens jegens de eigen tijd: 'Onze eigen 
westersee samenleving heeft haar schreden gezet op het pad van verwoesting, 
nadatt het een veelbelovende start had gemaakt op het pad des Levens.'292 
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KarelKarel de Grote of Karl Marx 

Inn de periode na de Tweede Wereldoorlog genoten 'objectivistische' ge-
schiedtheorieën,, zoals de marxistische en positivistische, die hun oorsprong 
inn de negentiende eeuw hadden, grote populariteit. Dergelijke theorieën wa-
renn echter ook zelf historisch bemiddeld,, als in het geval van de marxistische 
theoriee mag bÜjken uit het voorlaatste paradigma. 

Dee marxistische geschiedschrijving meende een kader te hebben gevon-
den,, waarmee zij de objectieve wetten van historische ontwikkeling kon 
blootleggen.. Deze historici schreven vaak in anonieme 'auteurscollectieven': 
individualiteitt was van minder gewicht, aangezien elke historicus, wan-
neerr die althans vanuit dezelfde marxistische premissen zijn vak beoefende, 
noodzakelijkk tot dezelfde conclusies moest komen. Dat dacht menigeen in 
dee voormalige Duitse Democratische Republiek. Van het aantal mediëvis-
tenn in de DDR moet trouwens geen overdreven voorstelling worden gemaakt. 
Nauwelijkss twintig universitaire historici bestudeerden er de Middeleeuwen. 
Ernstt Werner was in 1957 de eerste Oost-Duitse marxist die een leeropdracht 
inn de middeleeuwse geschiedenis kreeg - een ambt dat hij aan de Karl Marx-
Universiteitt in Leipzig vervulde.293 

Dee belangstelling van DDR-mediëvisten ging niet zonder reden uit naar 
dee situatie van de boeren in de feodale samenleving en de positie van de 
stadsbevolkingg in het vroeg-kapitalisme. Het was immers Karl Marx zelf 
geweestt die boerenopstanden en communale vrijheidsbewegingen in de 
Middeleeuwenn een revolutionair karakter had toegedicht. 

Karell  de Grote kreeg een plaats in het onderzoek naar genese van de feo-
dalee samenleving. DDR-historici koesterden een bijzondere voorliefde voor 
hethet begrip 'Feudalstaat' en stelden feodalisme en Middeleeuwen doorgaans 
opp één lijn. Zo handelde een in 1985 door een 'Autorenkollektiv' samenge-
steldee Allgemeine Geschichte des Mittelalters uitsluitend over de 'wezensken-
merkenn van het feodalisme'. De inleiding van dit handboek was programma-
tisch.. Verklaringsmodellen van de burgerlijke, westerse geschiedschrijving -
zoo meldde het voorbericht - veronderstelden een harmonie tussen heersers 
enn uitgebuitenen, en waren om die reden ongeschikt om het wezen van het 
feodalismee te doorgronden, In het historisch proces was immers de klas-
senstrijdd van doorslaggevend belang. De feodale samenleving was daarbij 
eenn noodzakelijke fase in de menselijke geschiedenis en in die zin konden 
DDR-historicii  tot een positief oordeel over het middeleeuwse tijdvak komen. 

Naastt de sociaal-ecomische fundamenten van de feodale staat verdien-
denn de 'ideologische' grondslagen aandacht. De christelijke visie op armoede, 
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gehoorzaamheidd en nederigheid maakte - aldus het eerder genoemde au-
teurscollectieff  - de godsdienst tot een geschikt instrument om de feoda-
liseringg met ideologische middelen te sanctioneren.294 Een specimen van 
'ideologiekritischh onderzoek' was dat van Siegfried Epperlein. Deze medië-
vistt bestudeerde boerenopstanden in de achtste en negende eeuw en raakte 
ervann overtuigd dat het theologisch tumult rond de predestinatieleer in deze 
periodee de Kerk goede diensten had bewezen bij haar ondersteuning van het 
feodaliseringsproces.295 5 

Hett geëigende podium van de mediëvistiek was het Jahrbuch für Ge-
schichteschichte des Feudalismus, uitgegeven door de Oost-Duitse Academie van 
Wetenschappen.. Dit tijdschrift verscheen gedurende veertien jaargangen 
inn de periode 1977 tot 1990. Reeds in de eerste aflevering leverde het 'Re-
daktionskollegium'' felle kritiek op de West-Duitse geschiedschrijving. Die 
sloegg geen acht op de productieverhoudingen, die het wezen van de feodale 
samenlevingg uitmaakten.296 De gedegen monografieën die in de reeks For-
schungenschungen zur mittelalterlichen Geschkhte verschenen, leden in elk geval niet 
aann dergelijke tekortkomingen. 

Epperleinn en Eckard Müller-Mertens namen in deze serie de Karolingi-
schee periode voor hun rekening. Middeleeuwse vorsten waren in de mate-
rialistischee geschiedopvatting exponenten van de heersende klasse en hun 
dadenn moesten uiteindelijk 'objectief' worden beoordeeld naar de mate 
waarinn zij de 'progressieve' ontwikkeling hadden bevorderd.297 Op die wijze 
konn Epperlein, een overigens meermalen herdrukte biografie van Karel de 
Grotee schrijven. Hoezeer de sympathie van de schrijver ook uitging naar 
dee Saksische boeren, die zich dapper verweerden tegenover het Frankische 
legerr en de Saksische adel, men moest de zaak 'objectief' bekijken. En vanuit 
dee idee van historische vooruitgang verdiende het tijdens Karel de Grote 
ingezettee feodaliseringsproces een positief oordeel. 

Epperleinn liet overigens in zijn werk een zeker DDR-nationalisme door-
schemeren.. Karels inlijving van de (Oost-Duitse) Saksen was voorwaarde 
geweestt voor de Saksische hertogen om het in de tiende eeuw tot koningen 
tee kunnen schoppen. De Ottoonse dynastie had vervolgens een aanzienlijke 
bijdragee geleverd aan het ontstaan van de Duitse 'Feudalstaat'.298 

Dee pijlen van de marxistische ideologiekritiek troffen vooral de contem-
porainee West-Duitse geschiedschrijving. Volgens Müller-Mertens was de 
naoorlogsee belangstelling in de West-Duitse geschiedschrijving voor idee-
engeschiedeniss terug te voeren op de positie van de Bondsrepubliek ten tijde 
vann de Koude Oorlog. In een vertwijfelde poging zich los te maken van 
dee problematische nationale geschiedenis, vluchtten West-Duitse historici 
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wegg in een 'avondland-Europa-ideologie'.299 Daarbij riepen zij ook de hulp 
vann Karel de Grote in. Volgens Epperlein was het Verenigde Europa in de 
denkwereldd van Churchill, Adenauer en De Gasperi de voortzetting van het 
middeleeuwsee christelijke avondland. En waar Karel de Grote in zijn tijd het 
ongelooff  had bestreden, zo trok het Verenigd Europa ten strijde tegen een 
nieuwee heidense grootmacht in het Oosten, het goddeloze communisme.300 

VaderVader van Europa 

InIn het naoorlogse West-Europa werden de betrekkingen tussen Karel en Eu-
ropaa opnieuw gedefinieerd. Dat gebeurde als reactie op de toe-eigening van 
Karell  de Grote door het nationaal-socialisme, in het kader van de oplevende 
Europesee Beweging en in verband met de Frans-Duitse toenadering. 

Terwijll  Duitse troepen Frankrijk bezet hielden en menigeen nog geloofde 
inn een verenigd Europa onder Duitse leiding, schreef de Franse historicus 
Josephh Calmette zijn boek Charlemagne.301 Voor Calmette was Karel 'chef 
dee la chrétienté', degene die Duitsland, Italië en Frankrijk in christelijke 
geestt had verenigd. Vooral katholieke christen-democraten eigenden zich 
hethet Karolingische legaat toe. In 1944 schreef Giorgio Falco een opstel onder 
dee titel 'De actualiteit van de Middeleeuwen'. De morele crisis van de eigen 
tijdd kon overwonnen worden door een herbezinning op het middeleeuwse 
tijdvak.302 2 

Mett de bittere oorlogsjaren in het geheugen bracht de Nederlandse, 
katholiekee historicus Rogier het beeld van de ideale christenheerser in her-
innering.3033 Bij de onthulling van een ruiterstandbeeld van Karel de Grote te 
Nijmegen,, vervaardigd door de West-Vlaamse kunstenaar Albert Termote, 
hieldd de Nijmeegse hoogleraar een toespraak (afb. 21). Voor de spreker was 
hethet monument eigenlijk te laag bij de grond; een sokkel van dertig meter 
wass wel het minst wat hij de heerser gunde. Karel was de onverbiddelijke 
handhaverr van rechtsgelijkheid en van een moraal die de zwakken leerde 
beschermenn en die een eindpunt had gevonden bij Machiavelli, en later 
klaarblijkelijkk opnieuw bij Nietzsche: 

Wij ,, die de consequenties leerden kennen van een monsterlijke 'Her-
renmoral',, door bruten verkondigd en toegepast, hebben alle reden de 
christenheidd op een voetstuk te zetten, opdat onze kinderen hem zul-
lenn zien, ontstegen aan de hem eigen feilen. Laat alwat Karel de Grote 
bindtt aan zijn eigen tijd en zijn eigen wereld terugwijken voor wat aan 
hemm eeuwig is [... ]. Hij creëerde het gunstig klimaat voor de prediking 
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vann het evangelie van recht en liefde en voor een wedergeboorte der 
beschavingg na tijden van chaos en wreed geweld.304 

Niett iedereen kon zich in een dergelijke eenheidsgedachte vinden. De Oos-
tenrijksee mediëvist Heinrich Fichtenau en de Gentse hoogleraar Francois-
Louiss Ganshof vestigden de aandacht op de politieke pluraliteit in het Ka-
rolingischee rijk. Met deze ontnuchterende visie kritiseerden zij de opvatting 
vann een universeel Europees rijk onder Karel de Grote, dat hun mogelijk te 
veell  deed denken aan het voorbije Derde Rijk. Ook de protestantse theoloog 
Martinn Niemöller kritiseerde de katholieke 'Abendlandschwarmer'.305 

Datt weerhield de grondleggers van de Europese Beweging er niet van zich 
tee beroepen op de middeleeuwse keizer. Bij voorkeur typeerden zij Karel als 
'paterr Europae', zoals hij in een gedicht uit de negende eeuw werd genoemd, 
ofschoonn het Europa-begrip in die tijd bepaald niet eenduidig was.306 Graaf 
Coudenhove-Kalergi,, oprichter van de Pan-Europese Beweging, was van 
meningg dat het nieuwe Europa de naam Union Charlemagne moest dragen. 
Dee vernieuwing van Karels rijk was gebaseerd op 'een bond van vrije vol-
ken'.. Ook de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer rechtvaardigde zijn 
Europa-politiek,, en vooral de Frans-Duitse toenadering, met een beroep op 

afb.. 21. Albert Termote, Bronzen standbeeld van Karel de Grote (1959-1962) 
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dee keizer. Zijn visie werd gedeeld door Charles de Gaulle. Deze vertrouwde 
Adenauerr toe dat de unie van Frankrijk en Duitsland 'het werk van Karel de 
Grotee zou voortzetten'.307 

Europesee instellingen favoriseerden het beeld van Karel als 'pater Eu-
ropae'.. In de jaren vijfti g verrees in Brussel het Charlemagne-gebouw en in 
19655 werd de tiende door de Raad van Europa georganiseerde tentoonstelling 
gewijdd aan de middeleeuwse keizer. In het voorwoord van de catalogus be-
schreeff  redacteur Wolfgang Braunfels Karel de Grote als 'de eerste keizer die 
Europaa had weten te verenigen'. In 1950 werd voor de eerste keer de Aachener 
Karlspreiss of Prix Charlemagne uitgereikt - toegekend aan degene die zich 
opp enigerlei wijze verdienstelijk had gemaakt voor de Europese eenwording. 

Ookk historici leverden zo hun bijdrage aan de beeldvorming. Rudolph 
Wahll  schreef een monografie over de vorst die tegelijk een wensdroom 
uitdrukte.. Met de dood van Karel was het Verenigde Europa immers ten 
gravee gedragen en tot op de dag van vandaag had het zich niet kunnen 
hervinden.3088 De mediëvist Pierre Riché schreef een boek onder de titel Les 
Carolingiens,Carolingiens, une familie qui fit l'Europe (1983). In de jaren negentig sierde 
dee keizer het omslag van een door het Dr. Schaepmancentrum uitgegeven 
bundell  Europa naar eenheid in verscheidenheid. Een bestuurlijke verkenning 
(1990).. Charlemagne and his heritage: 1200 years of civilization and science in 
EuropeEurope was de titel van een colloquium dat in 1995 te Aken werd gehouden. 
Inn Italië publiceerde Franco Cardini zijn Carlo Magno. Un Padre della Patria 
EuropeaEuropea (1998). Meer nog dan de dochter van Telephassa en Agenor, die ooit 
doorr Zeus was ontvoerd, gold Karel de Grote als de personificatie van Europa. 

Ookk op het breukvlak van de twintigste en eenentwintigste eeuw bleef 
dezee beeldvorming overheersend. In diverse steden - onder meer te Pader-
born,, Aken en Brescia - werden grootscheepse exposities georganiseerd als 
onderdeell  van het project Charlemagne. The Making of Europe. Niet alleen de 
stadd Aken reikte zijn 'Karlspreis' uit. Alternerend met de Alcuinus-prijs ten 
behoevee van jonge kunstenaars, stelde de gemeente Nijmegen een Karel de 
Grote-prijss beschikbaar, bestemd voor degene die zich op bijzondere wijze 
hadd onderscheiden op cultureel terrein, speciaal in relatie met de gemeente. 
InIn 1993 ontving de dichter H.H. ter Balkt deze prijs, misschien als uiting 
vann postmoderne ironie, want in een van zijn bundels karakteriseerde hij 
Charlemagnee als een totalitair heerser 'die hard inhakte op de Saksen, die 
helsee heidenen' Volgens het vers deugde, in tegenspraak met wat de hof-
schrijverss beweerden, de keizer gewoonweg niet.309 De Akense en Nijmeegse 
prijzenn vormden sprekende getuigenissen van de wijze waarop de herinne-
ringg aan Karel de Grote telkens nieuw leven werd ingeblazen - en even vaak 
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goldd daarbij dat oude tradities tegelijkertijd van nieuwe betekenissen werden 
voorzien.. Waar de keizer in Aken de Europese gedachte levend moest zien 
tee houden, stond zijn nagedachtenis te Nijmegen in het teken van culturele 
bemiddelingg in lokale context. 

Toenn de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Bronislaw Geremek in 
19988 de Akense Karlspreis ontving, kwam opnieuw de opening van het graf 
vann Karel de Grote door Otto m ter sprake. Met de grafopening had keizer 
Otto,, aldus de Poolse staatsman, de Europese idee nieuw leven ingeblazen. 
Minstenss zo belangrijk echter was zijn ontmoeting met de Poolse koning 
Boleslaww geweest. Bij het graf van de Heilige Adalbert hadden beide vorsten 
beslotenn Polen op te nemen in de Europese christenheid. Dit politiek ontwerp 
vann Otto in had in de twintigste eeuw, aldus Geremek, zijn bekroning ge-
kregenn in de uitbreiding van de Europese Unie. 

BetekenisverbandenBetekenisverbanden (11) 

Meerr dan twaalf eeuwen was Karel de Grote niet weg te bannen uit de his-
torischee herinnering. In het discours rond de keizer waren daarbij zestien 
betekenisverbanden,, paradigma's of contexten te onderscheiden, hiervoor 
gedefinieerdd als 'in bepaalde tijd en bij zekere groepen dominante histori-
schee thematieken, die zich kunnen manifesteren op verschillende terreinen 
vann historische cultuur, en een nader te bepalen samenhang vertonen met 
eigentijdsee vraagstukken'. 

Dee thema's hadden achtereenvolgens betrekking op het streven naar 
legitimiteitt door koninklijke, hertogelijke of grafelijke vorstenhuizen (zo-
alss de Frans-Capetingische of Brabantse dynastie), de versterking van het 
imperiumm door sacralisering van het keizerschap (vooral door Staufische 
keizers),, het vrijheidsstreven van volkeren (als de Friezen) en instituties 
(steden,, kapittels en kloosters), het ideaal van de kruisridder-koning, de 
juistee gezagsverhouding tussen leenheer en leenman, klerikale denkbeelden 
overr zedelijkheid en liturgische bemiddeling, aanspraken van pausen op de 
overdrachtt van het keizerschap, de juiste visie op de verering van beelden, 
dee keuze voor absolutisme of verlicht bestuur, de religieuze en staatkundige 
odeningg van het keizerrijk, aanvaarding of verwerping van de moderne sa-
menlevingg met haar democratische instituties en industriële technologie, 
dee positie van wetenschap en onderwijs, het culturele nationalisme, het 
agressievee racisme en imperialisme, de klassenstrijd, en tot slot de Europese 
Beweging.. Bij al deze thema's werd de herinnering aan de legendarische vorst 
levendd gehouden. 



HOOFDSTUKK  1 • KAREL DE GROTE 119 9 

Sommigee betekenisverbanden was een lang leven beschoren. Zo beriepen 
vanaff  de negende eeuw tot op heden velen zich op Karel de Grote als begun-
stigerr van wetenschap en onderwijs. Daarbij werd deze thematiek telkens 
vann nieuwe betekenissen voorzien. Universiteiten, onder meer in Bologna 
enn Parijs, haalden bijvoorbeeld de band met de middeleeuwse keizer aan om 
hunn onafhankelijkheid en prestige te vergroten. Mabülon trachtte met een 
beroepp op Karel de Grote geleerde studie in de kloosters te rechtvaardigen. 
Enn Franse scholieren vierden tot ver na de Tweede Wereldoorlog hun 'fête de 
Charlemagne',, aangezien de keizer er als patroon van het nationale school-
wezenn gold. Andere betekenisverbanden waren van kortere duur. De juiste 
verhoudingg tussen leenheer en leenman, zoals die in de chansons de geste 
werdd geschetst, was enkel actueel in de periode van de Volle Middeleeuwen. 

Somss waren veel groepen betrokken bij een paradigma. Zo schermden 
bijj  het veiligstellen van privileges volken, steden, bisdommen, kapittels, 
kerkenn en kloosters uit alle windstreken van Europa met de keizer. De 
discussiee over Karels bijdrage aan de ontwikkelingsgang van de klassenstrijd 
bleeff  daarentegen hoofdzakelijk beperkt tot marxistisch geschoolde historici. 
Meestentijdss weerklonk de echo van een betekenisverband in grote delen 
vann Europa. Niettemin waren het vooral Duitse romantici die een bijdrage 
leverdenn aan evocatie van Karel de Grote als Europees christenkeizer. 

Verschillendee betekenisverbanden gaven voorts een grote rijkdom en 
variatievariatie in uitingen van historische cultuur te zien. Bij het culturele nationa-
lismee werd de middeleeuwse keizer onder meer verbeeld in wetenschap, po-
ëzie,, onderwijs, schilderkunst, geschiedschrijving, feestcultuur, beeldhouw-
kunst,, boekillustraties en romans. Het thema van de beeldenverering bleef 
echterr hoofdzakelijk beperkt tot geschiedkundige en theologische geschrif-
ten. . 

Steedss was duidelijk dat betekenisverbanden samenhingen met eigen-
tijdsee vraagstukken. In de context van de translatietheorie probeerden pau-
sen,, keizers en Italiaanse steden hun belangen veilig te stellen. En in het 
Europaa van na de Tweede Wereldoorlog werd Karel de Grote geacht nieuw 
levenn te blazen in de Europese Beweging. 

Doorgaanss verloor een paradigma aan betekenis, omdat niemand zich 
err langer voor interesseerde. Toen de pausen inzagen dat zij beter hun heil 
kondenn zoeken bij machtige Europese vorsten dan bij de machteloze keizers, 
wass het paradigma van de curiale translatietheorie niet langer actueel. Waar 
hett gaat om geschiedkundige voorstellingen lijken verschuivende interessen 
niett zozeer veroorzaakt te worden door tekortkomingen in een paradigma, 
alss wel door veranderingen in het historisch proces zelf. Rationaliteit en 
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historischee kritiek zijn belangrijke middelen om aan te tonen dat binnen 
eenn paradigma de ene voorstelling beter is dan de andere.. Zij maken echter 
doorgaanss niet op beslissende wijze een einde aan een paradigma. 

Somss kon publicatie van nieuwe bronnen impulsen aan een nieuw para-
digmaa geven. Dat bleek het geval bij de Libri Carolini of Baluzes Capitularia. 
Terzelfderr tijd kregen die bronnen betekenis vanuit eigentijdse vraagstuk-
ken.. De historische herinnering is nu eenmaal afhankelijk van aanwijzingen 
uitt het heden en verwijzingen naar het verleden. 


