
Karel de Grote (742 - 814) - Een biografie 
 

In de voorgaande hoofdstukken over de Karolingische periode, werd de persoon Karel de Grote 

meermaals vernoemd en aangehaald.  Deze figuur verdient meer aandacht dan zijn voorgangers en 

zijn nazaten. 

 

Net zoals in het vorige grote deel (de Gallo-Romeinse periode) de geschiedenis van het West-

Romeinse rijk uit de doeken werd  gedaan, daarom ook wordt deze legendarische figuur uitvoerig in 

de verf te gezet, ook als het gaat om verwezenlijkingen en daden die niet rechtstreeks over de 

geschiedenis van België handelen. Het is immers moeilijk om van iemand een duidelijk beeld te 

scheppen als grote delen van zijn leven onvermeld blijven. 

 

Over een ding kunnen zijn we echter duidelijk zijn: de wortels van Karel de Grote liggen wel degelijk 

in onze streken vermits hij deel uit maakt van het geslacht der Pepiniden, een familie die zijn wortels 

heeft in de grensstreek Oost-Brabant / Limburg. 

 

Hieronder volgt een lijst van alle hoofdstukken over Karel de Grote. Laat u niet afschrikken door de 

lengte van de lijst,  Er is voor gekozen om korte hoofdstukken te maken omdat dit makkelijker leest 

dan een ellenlange tekst op enkele pagina's. De items in oranje worden afzonderlijk behandeld 

 

DE PERSOON KAREL DE GROTE 

 

KAREL DE GROTE EN HET BUITENLAND 

 

- Italië en het pausdom 

- Het einde van Desiderius en het begin van de kerkelijke staat 

- De heidense buren: de Saksen 

- Nederlaag en mythe: Roncevalles en Roeland 

- De val van Tassilo: Beieren wordt een Frankische provincie 

- Het onbekende volk: de Avaren 

DIPLOMATIE EN CONTACTEN 

 

- Christelijke koninkrijken en heidense heersers 

HET OOSTEN EN DE BOSPORUS 

 

- Jeruzalem – Bagdad 

- Byzantium 

KEIZERSCHAP EN OPVOLGING 

 

- De keizerskroning op Kerstdag 800 

- Het politieke testament van 806 

- Macht en heerschappij 

- Economie en maatschappij 

- Cultuur: 'Renaissance' en 'Correctio' 

- Karel de Grote: wat blijft 



CHRONOLOGIE 

 

GETUIGENISSEN 


