
keizeR kaRel  
De GRoTe
Karel de Grote was de baas van een 
groot rijk in de tijd van monniken  
en ridders, het Frankische rijk. 
Door hem werd een groot deel van 
West-Europa één rijk. Hij hielp de
ridders, heren, monniken en zelfs  
de paus zodat zij ook graag Karel 
wilden helpen. Zo kreeg hij veel 
macht en werd hij zelfs keizer. 
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kArel de Grote,  
BAAs vAn een  
Groot rijk
Hoe kan het eigenlijk dat Karel  
de Grote van al die modderige 
boerendorpjes en verlaten  
steden in die tijd zo’n machtig  
rijk wist te maken? Dat komt  
vooral omdat hij niet alleen  
groot was, maar ook heel slim! 
Lees hier meer over zijn 
handige trucs.

truc 2:

gebruiK de adel
Karel was een handig bestuurder. 
Hij vroeg de ridders van de dorpen 
of ze hem trouw wilden zijn. In ruil 
daarvoor kregen ze land te leen. Ze 
hielpen hem ook oorlog voeren. Zo 
werd het gebied waar Karel de baas 
was steeds groter. En de boeren 
die in het gebied woonden? Die 
hadden niets te zeggen. Zij deden 
wat de ridders hen vroegen.

truc 1:

gebruiK de Paus
Alle mensen die in een gebied van Karel woonden, moesten christen worden 
van hem. Dat vond de paus natuurlijk wel fijn! Ook hielp Karel de paus toen 
die werd aangevallen door een volk uit Noord-Italië. Als dank kroonde de paus 
Karel de Grote tot keizer. En zo kreeg hij nog meer macht. Karel kreeg ook de 
steun van monniken. En de pastoors in de kerken vertelden de mensen dat ze 
naar Karel de Grote moesten luisteren.

truc 3:
reis veel
Zo’n groot rijk was moeilijk te besturen. Daarom reisde Karel veel  
door zijn rijk. Hij kon zo de ridders en monniken die voor hem de baas 
waren over een stukje land goed controleren. Om te overnachten had 
Karel op veel plekken een palts. Dat was een beschermde koninklijke 
boerderij, vesting of burcht. Hier bleef hij dan een paar weken, daarna 
reisde hij weer verder. Ons woord paleis komt van het woord palts. In 
ons land was het Valkhof in Nijmegen de palts van Karel de Grote.

zorg voor eenHeid
Karel de Grote had veel aandacht voor kunst en cultuur. Hij stichtte 
veel scholen waar ridders en monniken leerden lezen en schrijven. 
Hij zorgde ervoor dat iedereen hetzelfde handschrift ging gebruiken: 
het Karolingische schrift. Zo werd zijn versnipperde gebied steeds 
meer één geheel. 

truc 4:

Karels Huisdier
Karel de Grote had een bijzonder 
cadeau gekregen van de kalief van 
Bagdad. Het was een witte olifant. 
Het verhaal gaat dat de olifant 
Abul-Abbas heette en Karel was 
dol op het dier. Niemand in Europa 
had in die tijd een olifant gezien! 
Karel nam Abul-Abbas overal mee 
naartoe. Ze zeggen dat de olifant is 
overleden aan een longontsteking. 
Die had hij gekregen omdat hij had 
gezwommen in de rivier de Rijn.

Karels HandteKening
Hier zie je de handtekening van 
Karel de Grote. Het is best een 
kunstig tekeningetje, vind je niet? 
Maar ze zeggen dat Karel niet kon 
schrijven en alleen het ruitje in 
het midden neerzette. Monniken 
maakten de handtekening verder af. 
Karel kon waarschijnlijk wel lezen.  
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  karel de grote was echt groot:   
 bijna twee meter!

  zwemmen was zijn hobby. 
  karel wilde niet dat zijn dochters   

 gingen trouwen. Hij nam ze altijd   
 mee op reis.

  Hij liet munten maken. Hij stond 
 er zelf op als een soort romeinse   
 keizer.

  karel kon 24 uur achter elkaar   
 paardrijden. ook slapend!
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