
Nog een Mythe. Kon Karel de Grote lezen en schrijven? 

In de traditionele geschiedenis rondom Karel de Grote bestaan vele mythes, legenden en sagen. We 
noemen als voorbeelden ‘het Roelandslied’, ‘Karel ende Elegast’, en zijn heiligverklaring. De hardnekkigste 
mythe is echter dat Karel de Grote niet zou hebben kunnen lezen en schrijven, dat hij analfabeet was. Voor 
een jongeling die opgroeide aan het Frankische hof een zeer ongebruikelijke feit. Immers bij die opvoeding 
hoorde het lezen en schrijven zeker tot de vaardigheden die men onderwees. Zou Karel bij al die lessen 
gespijbeld hebben? Dat hadden zijn ouders1 zeker niet geaccepteerd. Ook zijn geestelijk adviseur 
Bonifatius2 en later Alcuinus zouden dat zeker niet goedgekeurd hebben. En juist Bonifatius stond als oud-
leerling van een kloosterschool zeker een volledige opvoeding voor, waarbij ook het leren lezen en 
schrijven vaste onderdelen waren. Je kunt je toch ook niet voorstellen dat Karel de Grote, die onderwijs en 
opleiding zo belangrijk vond, zelf niet kon lezen en schrijven. Overigens zou Karel de Grote met het niet 
kunnen lezen en schrijven een grote uitzondering zijn geweest, immers over andere vorsten lees je 
nergens dat ze analfabeet geweest zouden zijn (misschien waren zij het wel of niet, maar dit terzijde). 

Hoe kwam men er dan bij om te veronderstellen dat Karel de Grote niet kon lezen 
en schrijven? Daarvoor moeten we als ‘schuldige’ zijn biograaf Einhard aanwijzen 
en vervolgens aan ‘medeschuldigen’ de historici die een Latijnse tekst wat 
pretentieloos en gemakzuchtig, elkaar naschrijvend, vertaalden. Daarbij werden 
die historici gesterkt in hun opvatting dat Karel de Grote een eenvoudige autogram 
gebruikt om oorkonden te ‘ondertekenen’, waarbij hij dan alleen het middelste 
hokje hoefde in te vullen met een soort V (zie afbeeldingen). Jona Lendering3 
merkt daarover terecht op dat dit soort monogrammen in de Late Oudheid en Vroege Middeleeuwen heel 
gangbaar waren en niets zeggen over Karels veronderstelde analfabetisme.  

 

Zelfs op Wikipedia lees je daarover: Handtekening van Karel de Grote. De keizer was analfabeet en schreef 
alleen het vierkantje, waarna een secretaris de medeklinkers van KAROLUS eromheen schreef. (Het lijkt mij 
eerder andersom: eerst de medeklinkers waarna Karel het vierkantje invulde.) 

Over welke tekst gaat het? 

In de Vitae Caroli Magni, overigens maar een miniem boekje van circa 30 á 50 pagina’s afhankelijk van de 
uitgave4, een keizer onwaardig, schrijft Einhard op het eind van alinea 25 het volgende: 

‘Temptabat et scribere tabulasque et codicellos ad hoc in lecto sub cervicalibus circumferre solibat, ut, cum 
vacuum tempus esset, manum litteris effigiendis adsuesceret, sed parum successit labor praeposterus ac sero 
inchoatus’ 

Op deze ene zin zou de mythe dat Karel de Grote analfabeet was terug te voeren zijn.  

                                                           
1 Zo wordt Pepijn III, Minus=de Jongere, vergelijk ‘Junior’; traditioneel foutief vertaald met 'de Korte'. Op afbeelding wordt hij 

derhalve ook vaak wat kleiner afgebeeld. Als vader slecht 160 cm groot is, zal zijn zoon zeker geen 2 meter 10 bereiken. Nog 
zo’n mythe! 

2 In 742 wordt Karel door Bonifatius gedoopt en in 751 door hem gezalfd tot (mede-)koning van Austrasië. 
3 https://mainzerbeobachter.com › 2012/11/23 › karel-de-grote 
4 Ik bezit een Franse uitgave van 50 pagina’s (A5 formaat) waarin nog veel voetnoten staan en een Duitse waarin het verhaal op 50 

pagina’s (A6 formaat) staat. De titels zijn: Eginhard, vie de Charlemagne, éditée et traduite par Louis Halphen. Paris 1967 en 
Einhard Vita Karoli Magni, das leben Karls der Grossen, Lateinisch/Deutsch, Stuttgart 1968/1981/1996/2010. De digitale versie 
bevat overigens maar 30 pagina’s tekst A5 formaat. 



Het is interessant te lezen wat de Nederlandse vertaler naast de Duitse, Franse en Engelse vertaling van 
deze zin van Einhard maakt. De verschillen spreken voor zich en zette mij op een ander spoor. Het gaat bij 
deze vertalingen feitelijk om twee woorden: codicellos encervicalibus dat vertaald wordt met 
schrijfplankje en hoofdkussen.  

De Nederlandse vertaling van Patrick de Rynck luidt:  

Hij deed ook pogingen om te schrijven en had daarom doorgaans schrijfplankjes en schriftjes bij zich, 
ook in bed, onder zijn hoofdkussen. Als hij even vrij had, probeerde hij zijn hand te wennen aan het 
vormen van letters. Maar zijn inspanning kwam op het verkeerde moment en had weinig succes. Hij 
was er te laat mee begonnen.  

De Rynck maakt er een hoofdkussen in bed van en vertaalt het met schrijfplankjes en schriftjes van 
en als hij even vrij had. 

De Duitse vertaling van Evelyn Scherabon Firchow is als volgt: 

Auch versuchte er sich im Schreiben und hatte unter seinem Kopfkissen im Bett immer Tafeln und Blätter 
bereit um in schlaflosen Stunden seine Hand im Schreiben zu üben. Da er aber erst verhältnismäβig spät 
damit begonnen hatte, brachte er es auf diesem Gebiet nicht sehr weit. 

Scherabon Firchow noemt het hoofdkussen in bed en heeft het over plankjes en blaadjes en over slapeloze 
uren. 

De Franse vertaling van Louis Halpern is: 

Il s'essaya aussi à écrire et il avait l'habitude de placer sous les coussins de son lit des tablettes et des feuillets 
de parchemin, afin de profiter de ses instants de loisir pour s'exercer à tracer des lettes; mais il s’y prit trop 
tard et Ie résultat fut médiocre. 

Louis Halpern noemt kussens (meervoud) in zijn bed en plankjes en perkamenten bladen en momenten 
van vrije tijd. 

De Engelse vertaling van Samuel Epes Turner is: 

He also tried to write, and used to keep tablets and blanks in bed under his pillow, that at leisure hours he 
might accustom his hand to form the letters; however, as he did not begin his efforts in due season, but late in 
life, they met with ill success. 

Epes Turner noemt ook het hoofdkussen in zijn bed en de plakken (klei-tablet, leisteen?) en blanco bladen 
en vrije uren. 

Wat ze alle vier dus gemeen hebben is dat hoofdkussen. Bij al deze vertalers is duidelijk sprake van 
naschrijverij. Een eenmaal aangenomen vertaling wordt klakkeloos overgenomen van elkaar. Al deze 
vertalers hebben het over dat schrijfplankje dat onder zijn hoofdkussen lag. Dat het schrijfplankje in zijn 
bed zou liggen is een eigen interpretatie. Dat vermeldt Einhard niet. Een hoofdkussen kan ook op een 
canapé gelegen hebben. Maar bedoeld Einhard hier wel een hoofdkussen?  

Wat ook meteen geconstateerd kan worden is dat Karel alleen het schrijven oefende. En dat wil dus 
helemaal niet zeggen dat hij niet kon lezen. Zoals elke basisschoolleerkracht weet leren kinderen eerst 
lezen en pas daarna schrijven. Voordat je kunt leren schrijven moet je eerst letterkennis hebben en 
kunnen lezen. Het komt er dan ook op neer dat, even aangenomen dat Karel de Grote het schrijven 
oefende, hij wel degelijk kon lezen. Hoe kon hij anders controleren wat hij op het plankje onder zijn 
hoofdkussen al schrijvend oefende? Vraag is ook waarom dat plankje onder zijn hoofdkussen zou hebben 
gelegen. Schaamde hij zich voor het oefenen? Deed hij het stiekem? Wist alleen Einhard dat? Of was hij 
bijgelovig als een kleuter die zijn tandje onder zijn kussen legt zodat er de volgende dag een nieuwe komt?  

Maar er is meer.  

Het gaat in deze tekst feitelijk om de vertaling van twee woorden: codicellos en cervicalibus. Aangezien 
vertalen ‘interpreteren’ is, kun je betreffende woorden ook anders vertalen. Het is maar net welke 
woorden uit welke vertaling je het meest logisch voorkomen. 



Het woord ‘codicellos’ wordt dan wel door alle hiervoor genoemde auteurs vertaald met schrijfplankje, 
maar kan ook vertaald worden met ‘keizerlijke brief’, of een ‘officieel schrijven’ ofwel een ‘document’. Ons 
woord codicil zal bij iedereen bekend zijn. Het woord Codicologie dat ervan afgeleid is, betekent 
handschriftkunde. Het gaat hier dus niet om een schrijfplankje maar over de schrijfkunst van een officieel 
stuk, van een document.  

Het woord ‘cervicalibus’ kun je ook vertalen met ‘een last die op je schouders rust’ ofwel ‘het dragen van 
een juk’5. Een juk is hier uiteraard figuurlijk bedoeld en betekent ‘een last die iemand wordt opgedragen of 
zichzelf opdraagt’, ofwel ‘een lastig werk’. Cervicalibus is afgeleid van Cervix wat nek of hals betekent en 
dat is ook de plaats waar je een juk draagt. Cervix in de betekenis van baarmoederhals kunnen we hier wel 
schrappen. Die had Karel de Grote in elk geval niet. 

Combineer je beide nieuwe vertalingen dan staat er dan Karel de Grote het schrijven van een document 
erg lastig vond. En dat oefende hij als hij er tijd voor had. 

Officiële documenten werden doorgaans geschreven in schoonschrift, vaak voorzien van miniaturen en 
versierde hoofdletters. Deze schrijfkunst noemen wij kalligrafie, wat doorgaans beoefend en gedaan werd 
door monniken. Dat kalligraferen wilde Karel de Grote blijkbaar ook leren, wat hem dus niet helemaal 
gelukt is. Hij was erg leergierig zoals Einhard vermeldt, dus wilde dat naast astrologie, retoriek en 
dialectiek ook leren. Maar dat wil dus helemaal niet zeggen dat hij niet kon lezen en schrijven. 
Kalligrafie is nu eenmaal iets heel anders dan kunnen lezen en schrijven. Dat oefenen van Karel de Grote 
waar Einhard het over heeft, betreft dus het schrijven van officiële stukken, van documenten op 
perkament, bij uitstek stukken waarbij gekalligrafeerd moest worden. Het schrijven van officiële stukken 
inclusief de miniaturen wordt niet voor niets ‘monnikenwerk’ genoemd. Een voorbeeld van dat 
kalligraferen is zijn monogram (zie afbeelding) waarin zijn naam is verwerkt en dat hij zelf ontworpen zou 
hebben (en waar heel Aken vol mee ligt). Als hij dat werkelijk zelf ontworpen zou hebben, wat een andere 
mythe is, kende hij in elk geval een aantal letters.  

 

Kaligrafie is een echte kunst, wat wel blijkt uit enkele ons nagelaten stukken: zie voorbeelden hierboven: links: de 
canontabel van het evangelie van St.Médard te Soissons; rechts: Evangeliarium van Abbeville . Beide documenten zijn van 
rond 800. 

De vertaling van ‘Sub cervicalibus’ wat traditioneel vertaald wordt met ‘onder zijn hoofdkussen’6 kan dus 
beter vertaald worden met ‘het dragen van een last’ of met ‘iets volhardend of vasthoudend uitvoeren’ of 
‘een lastig werk’. Het komt er dus op neer ‘dat Karel de Grote steeds (overal waar dat maar kon, op elk vrij 

                                                           
5 In Genesis 27.40 is sprake van het juk van Esau (het verhaal van de verloren zoon) dat hij van zich afwerpt. In de Latijnse tekst staat 

cervicalia. Het gaat hier, net zoals in andere bijbelteksten, echt niet over een hoofdkussen, maar over het juk als een zware last 
die iemand (hier Esau) draagt. 

6 De vraag is natuurlijk ook of men in die tijd wel een hoofdkussen gebruikte of dat men zittend sliep, zoals in een bedstee! 



moment7) vasthoudend oefende in het schrijven van officiële documenten’ wat voor hem tamelijk lastig 
bleek te zijn (en voor wie niet, die nooit kalligrafie beoefend heeft?). 

Ik zou deze zin van Einhard dan ook als volgt vertalen: ‘Hij oefende in het schrijven van documenten wat 
voor hem erg lastig was, maar wat hij met volharding en vasthoudendheid bleef proberen. Omdat hij er pas 
op late leeftijd mee begonnen was, was het resultaat matig’. 
 

Met de andere vertaling van twee woorden krijgt de zin een totaal andere betekenis. Je kunt er dus 
helemaal niet uit afleiden dat Karel de Grote analfabeet was. Het gaat hier duidelijk om het oefenen van 
schoonschrijven, van kalligrafie. Dat wil helemaal niet zeggen dat je niet kunt lezen, maar ook niet dat je 
niet kunt schrijven. Karel de Grote zal zeker wel hebben kunnen lezen als hij het schrijven oefende. Hoe 
kun je anders controleren wat je schrijft als je niet kunt lezen?  

Het is een bekend probleem van vertalingen in de historische geografie, waarbij niet altijd de logica en de 
samenhang worden gevolgd. Zo wordt ‘secunda aquas’ steeds vertaald met ‘stroomafwaarts’ omdat het in 
een bepaalde tekst goed uitkwam. Het staat zelfs zo in Latijnse woordenboeken. Maar als je het 
begrijpelijker en beter vertaalt staat er ‘ten tweede water’. Een reis werd behalve over land ook over 
water afgelegd. In de tijd van Karel de Grote en wanneer niet, bij onveilige landwegen door dichte bossen, 
heel gewoon. Dan vertaal je het secunda aquas met ‘ook over water’ en niet met stroomafwaarts. Een 
ander voorbeeld is het woord renus dat nog steeds steevast vertaald wordt met Rijn, ook al klopt het niet 
met de rest van de tekst, zoals bij Julius Caesar in zijn Bello Gallico wel blijkt. Daar kwamen ook de 
historici J.E.Bogaers en A.W.Byvanck al achter en vertaalden Renus met Waal respectievelijk met Maas.  

Maar er is nog iets. In dezelfde alinea 25 wijdt Einhard uit over de spreekkunst van Karel de Grote en dat 
hij naast zijn moedertaal die hij beheerste, meerdere talen sprak zoals Latijn en Grieks. Maar hij leerde 
ook grammatica van diaken Pieter van Pisa en van diaken Alcuinus8 leerde hij retoriek, redeneerkunde en 
astronomie, zelfs rekenen leerde hij. Grammatica is volgens Van Dale ‘die kan lezen en schrijven’. Hij 
leerde het zeker niet om goed te kunnen spreken, want hij was immers een begaafde redenaar zoals 
Einhard schrijft. Hij leerde grammatica voor het schrijven. Bij zoveel kennis en kunde, ook taalkunde, zou 
het dan ook onvoorstelbaar zijn dat Karel de Grote niet zou hebben kunnen lezen en schrijven. Dan zou hij 
ook al zijn wetten niet hebben kunnen lezen en dus kunnen controleren. Of had hij daar ook enkele 
getrouwen voor die het hem voorlazen? Dat lijkt me toch iets te ver gezocht. 

We kunnen de mythe dat Karel de Grote analfabeet was dus gevoeglijk schrappen. 

Het zal mij benieuwen hoeveel tijd er weer overheen gaat voordat deze mythe is afgeschaft. Als het net zo 
lang duurt als het afschaffen van andere mythen zijn we zo een eeuw verder. En dat maken wij dus niet 
meer mee. 

Guido Delahaye, Amersfoort. 

                                                           
7 Hoeveel vrije tijd zou Karel de Grote gehad hebben met zijn vele veldtochten en bemoeienis met zijn rijk en zijn vele vrouwen en 

talloze kinderen? 
8 Einhard noemt hem een man van Saksische herkomst uit Engeland, waarmee aangetoond wordt dat de Saksen niet in Noord-

Duitsland verbleven.  


