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       …      

       Atque agitare 

       feras canubus tremulisque sagittis 

       sternere cornigeram nigraque 

       sub arbore turbam 

       Exoritur radiis cum primus Phoebus honestis 

       et iubar ignicomo perlustrat lumine montes 

       praecipites scopulos  

       et summa cacumina tangens 

       … 

 

 

               van  Mösenghem  

                                      naar 

                                      Aquis  in  Francia 

 

        

        Carolus Magnus  en zijn verblijf in Italië          
       W. A. M.  de Ridder    
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Inleiding 

 

Al meer dan 15 jaar ben ik geboeid door de geschiedenis van het eerste millennium. 

Die passie was aanvankelijk vooral te danken aan onze plaatselijke historici die nauwelijks de moeite namen om 

onderzoek te verrichten naar de zwartste gaten in de vroegste streekgeschiedenis :  de ‘Franco’s’ , de ‘Brachbantiae’ , 

kortom, de duistere Middeleeuwen.  Nochtans hebben onze historici fantastisch werk afgeleverd , helaas konden ze 

zich enkel beroepen op 1 wetenschap , nl. de literaire bronnen. Vandaag beschikken we over een C-14 onderzoek, 

archeologie, dendrologie, geologie, pollenonderzoek, toponymie, metaaldetectie, etc…. 

 

Ik ben opgegroeid in een tijdperk waarin veel historici trouw de conventionele geschiedenis volgden op straffe van 

met de vinger nagewezen te worden.  

Ondanks talrijke wetenschappelijke onderzoeken in de laatste decennia, zijn er weinig noemenswaardige bijdragen 

geleverd aan onze streekgeschiedenis. 

Het stoort mij enorm dat ik nog steeds geconfronteerd wordt met dezelfde voorgekauwde info van pakweg 60 jaar 

geleden.   

Teksten met een duidelijke en samenhangende geschiedschrijving zijn schaars, een reden om zelf op onderzoek te 

gaan. 

 

Het is mijn betrachting om de geschiedenis van Karel de Grote opnieuw onder de loupe te nemen,   de bekende 

bronnen en literatuur na te gaan maar ook door (nieuwe) info te gebruiken uit andere wetenschappelijke onderzoeken 

en technieken. 

Hierdoor komt een bijzonder aspect van Karel de Grote in het daglicht, namelijk zijn verblijf in Italië dat heel wat 

meer omvat dan een veldtocht. 

 

W.A.M. de Ridder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.      Het probleem 

 

Er is iets mis met onze geschiedschrijving. 

Ik kan dit probleem niet goed omschrijven en daarom 

citeer ik uit ‘proloog Traiectum’(1)  van Herbert 

Stegeman de onderstaande tekst : 

“ Ik lees veel geschiedkundige verhalen en controleer 

daarbij voetnoten en bronnen die de auteurs aan de 

lezer toont. 

Veelal is dit niet bevredigend en ontstaat er na het 

lezen meer verwarring en roept het vragen op als;  

‘over hoe de geschiedenis zich nu werkelijk heeft 

afgespeeld ’  ? 

Deze verwarring van misstanden wijt ik aan 

misinterpretaties van teksten en bronnen die als een 

gevolg van het steeds verder voortborduren op 

ontstane speculaties een geheel eigen leven zijn gaan 

leiden. 

Ik heb geconstateerd dat auteurs soms naar elkaar 

verwijzen middels voetnoten, maar de beschreven 

bronnen zijn niet altijd nader door hen onderzocht. 

Het vertrouwen in de kennis van een oudere schrijver 

en daarmee de verantwoording bij een eerdere  

publicatie leggen, lijkt op een ziekte. 

Hier is dan sprake van een voetnotensyndroom. 

Historici bouwden verder op de vaak politiek 

beïnvloede teksten van eerdere publicisten. 

Hierdoor ontstaat er een fragmentarisch historisch 

beeld dat voor mij niet voldoet aan de vereisten van 

logica en samenhang. 

Het interpreteren van plaatsnamen en het zoeken 

waar deze topografisch zouden kunnen hebben 

gelegen is van alle tijden. 

Maar om als wetenschapper een plaats aan te 

duiden, alleen aan de hand van kroniekschrijvers en 

taalkundige vergelijkingen, is dit niet juist. 

Hier is geen sprake van origineel bronnenonderzoek 

maar van de verantwoordelijkheid leggen bij oudere 

en eerdere auteurs. 

 

Betreffende de ‘oude’ analisten en kroniekschrijvers is 

het duidelijk dat ze elkaar hebben beïnvloed.   

Teksten zijn in vele gevallen te herleiden naar 

oorspronkelijke schrijver(s). 

Bij kroniekschrijvers uit de verschillende eeuwen is 

het niet altijd duidelijk waar de door hen gebruikte 

bronnen en noten afkomstig zijn. 

Het is bekend dat een groot aantal kroniekschrijvers 

afschriften (vidimussen) van oude teksten lieten 

maken en zo bewijsvoering voor geschiedenis 

verzamelden. 

Deze vreemde beredenering kan men alleen begrijpen 

als men weet dat deze periode een overgangsperiode 

is van een orale cultuur naar een schriftelijke cultuur. 

Transacties van grond tot onroerend bezit en zelfs 

vererving daarvan, het werd allemaal door de 

‘traditio’ overgebracht met vermelding van 

opgevoerde getuigen. 

Daarnaast kenden de Middeleeuwen een bloeiperiode 

betreffende vervalsingen. 

Relieken van heiligen waren niet zo heilig als dat ze 

werden voorgesteld. Er bestaat genoeg hout van het 

heilige kruis om een redelijk kunstwerk mee te 

timmeren en van sommige heiligen bestaan meerdere 

hoofden of ongeloofwaardig veel vingerkootjes of 

andere lichaamsdelen. 

In de Middeleeuwen was de geestelijke stand  zeker 

niet afkerig om kopieën en vervalsingen te maken. 

Zoveel vervalsingen zijn gemaakt tussen de 9
e
 en de 

14
e
 eeuw waarbij het opvallend is dat in deze periode 

de ene vervalsing kennelijk de andere uitlokte. “ 

 

  

2.     Zoektocht ‘Aquis’ 

 

Enkele jaren geleden, voor de publicatie van mijn 

artikel  ‘de Heren van Mosenghem ‘  onderzocht ik de 

relaties van onze bewindvoerders uit Meuzegem met 

de Tempeliers van Pitzemburg, de heren van 

Grimbergen, de paltsgraven van Neder Lotharingen 

en de Duitse keizers : Fredericus I alias Barbarossa , 

Henricus IV en Henricus V.  

Wederom kwam ‘Aquis ’  ter sprake.  

Ik meldde reeds dat de geschiedenis van de stad 

Aken een Duitse mythe was voor ‘Aquis ’,  het 

biotoop van Karel de Grote : °747 +814 in ‘ Francia ‘. 

Uit de rapporten van archeologische opgravingen, 

koolstof-14 dateringen en andere recente 

wetenschappelijke projecten, weten we met stellige 

zekerheid dat de oudste gebouwen in Aken een 

creatie zijn van architecten uit de late 12
e

 eeuw in 

opdracht van Keizer Frederik I alias Barbarossa.  

  

 

Wie zoekt op het ‘www ’ naar 

Karel de Grote vindt ongetwijfeld 

Giovanni Carnevale (°1924) en 

zijn indrukwekkend onderzoek 

naar ‘Aquis ’…... 

 

 

 

Afb. 1  © Centro Studi San Claudio al Chienti  

 

 

…….. en Elisabeth de Moreau 

d’Andoy (°1944), een Belgische die 

sinds 1984 resideert in Italië , en  

die ‘de Marken’ met 

geschiedkundige passie heeft 

onderzocht.                                                      

                                                              Afb. 2   © Elisabeth de Moreau d’Andoy  



Een derde aangever was het “Centro Studi San 

Claudio Al Chienti “ o.l.v. Alberto Moressi,  die 

verkorte publicaties van Dom Carnevale publiceerde 

en zorgde voor de nodige belangstelling in de media. 

Afb.  3  Logo CSSC                                                  © Centro Studi San Claudio al Chienti 

 

 

Zij waren de inspiratiebronnen voor het schrijven van 

dit document. 

Ik nam items van hen over, onderzocht ze op 

waarheid, zocht de oude literaire bronnen op en 

bracht nieuwe informatie aan. 

Ik heb hun gegevens en publicaties gebundeld en 

achteraan dit document een plaats gegeven. 

 

Afb.  4   Abbazio San Claudio al Chienti.                                   © Gabriella 

 

 

Intussen wachtte ik geduldig op een 

Nederlandstalige versie van hun boeken en 

werkdocumenten. 

Helaas kwam Godot niet opdagen en had ik meteen 

een reden om zelf in de pen te kruipen, hun 

bevindingen deels over te nemen en verder aan te 

vullen ……. en dat doe ik op de voor mij meest 

geloofwaardige manier : ‘ad fontes ‘  terug naar de 

originele en oudste geschiedkundige bronnen, de 

toponymie,  de archeologie en een gezonde dosis 

logica.  

 

‘ Ex falso sequitur quod libet ‘ ….. uit het ongerijmde 

volgt om het even wat. 

Historische documenten zijn fundamenteel voor de 

reconstructie van geschiedenis. 

Vaak zien we echter dat geschiedeniswetenschappers 

hun onderzoek starten op basis van bepaalde 

gevestigde veronderstellingen; een feit , een begrip of 

een axioma dat door iedereen in de academische 

wereld wordt geaccepteerd maar niet bewezen kan 

worden. 

Ik stel vast dat historici moeilijke geschillen mijden 

die een grondige analyse en aanvullende studie(s) 

vereisen.   

Wanneer de contradicties in aantal gaan toenemen 

komt de geloofwaardigheid van de bron in het 

gedrang en ontstaan er meningsverschillen tussen zij 

die zich vastklampen aan de oude traditionele 

geschiedenis en een groep ‘afvalligen’ die op hun 

beurt probeert de tegenpartij te overtuigen van 

ongerijmdheden die ontstaan zijn door verkeerde 

interpretaties van de bronnen.  

 

Het is belangrijk om naast het geschreven woord ook 

tastbare vormen als bewijs te kunnen opvoeren 

vanuit andere wetenschappen zoals : archeologie, 

geologie, dendrologie, numismatiek , paleografie, 

astronomie, architectuur, toponymie, c-14 methode, 

etc. … en laten we vooral onze nieuwe bevindingen 

toetsen aan de logica en de heuristiek. 

 

‘Aquis ‘ = Aachen ? 

De meeste historici gebruiken de  ‘Annali Regni 

Francoforum ’ en ‘Vita Caroli Magni  ‘ van biograaf 

Einhardus  als betrouwbare bron voor de 

geschiedschrijving over Carolus Magnus. 

Ik vernoem ze vanaf nu ‘ARF ‘(2) en ’VCM’  (3).  

 

Buiten deze auteurs zijn er nog een paar personen uit 

de entourage van Carolus Magnus die belangrijke 

gegevens aanbrengen : Alcuinus  en Angilbertus .  

Alcuinus was de echte ‘Vader van Europa‘.   Hij was 

verantwoordelijk voor de opvoedkundige taken en hij 

richtte de ‘Schola Palatina ‘ op. 

Hij gaf er dialectiek, retoriek, grammatica, rekenen, 

meetkunde, astronomie en muziek. 

Angilbertus was de diplomaat, de koningsbode,  de 

lekenabt en vooral de dichter. 

Vele passages uit zijn teksten en verzen worden door 

Duitse historici angstvallig vermeden omdat ze in 

conflict zijn met hun interpretatie van de Duitse 

entiteit Aken. 

We zullen zijn verzen uit °796 (4) een speciaal 

plaatsje geven in de rubriek  Carmina’s   

 

 

 

    

 

 

 



3.    Enkele tegenstrijdigheden vluchtig 

onderzocht    

 

3.1    Overwinteren 

De Vlaamse historicus Bauer (4) beweert dat de 

Merovingers in Aken reeds een kerk bouwden (hij 

vermeldt echter geen bron) en dat Pipinus (Pepijn de 

korte) in °765 er de winter doorbracht ‘ARF’ “  

Hiberna Aquisgrani habuit “ 

Ik heb een totaal andere mening over de woordbete-

kenis ‘overwinteren ‘ , het doet me denken aan een 

warme, gezellige en veilige plaats.   Ik concludeer 

daaruit dat Pepinus (en later ook Carolus Magnus) 

zich bevond op een andere plaats dan in de 

vertrouwde omgeving van hun Frankische paltsen. 

Pepinus overwinterde in een warmer en gematigder 

klimaat,  aan de Adriatische zee , nadat hij er de 

Longobarden terugdrong.   

 

3.2     ‘Francia’ en ‘Gallia’ 

‘ARF’  °764 : “tunc rex pipinus habuit placitum suum 

ad Wormatiam et nullum iter aliud fecit nisi in 

Francia resedit causam “  

De auteur gebruikt expliciet ‘Francia ‘.  Maakt 

Worms deel uit van het Frankische ‘Francia ‘ ? 

Of moeten we in ‘Francia ‘ het huidige Frankrijk 

herkennen ?  

Waarom wordt Frankrijk dan steevast omschreven 

als ‘Gallia ‘ ?    Hier klopt duidelijk iets niet !  

 

3.3     ‘Parisios’ 

‘ARF ‘ °768 Pepijn wordt begraven in Saint Denis bij 

Parijs ?  “ ….. orationem ad sanctum martinum fecit 

ad sanctum Dionisium … “  … een bidplaats van H. 

Martinus bij H. Dionisius ?     

Zie jij het woord Parijs staan in de ‘ARF’  ?  

 

Biograaf Einhardus die de eerste 20 levensjaren van 

Carolus Magnus in zijn biografie bijna letterlijk 

overneemt uit de ‘ARF’ voegt er zelfs “basilica ” aan 

toe : “ … Cuius corpus in basilica beati Dionysii 

martyris humatum est ….”   voorafgegaan door de 

tekst “…. apud sancti Martini memoriam oravit Inde 

cum ad Parisios venisset “  …… het lichaam werd 

begraven in de kerk van de gelukzalige martelaar 

Dionisius ? ……  nabij de Heilige Martinus kwam 

Pepinus in gedachte biddende naar de ‘Parisios’ ?     

Stond de ‘Scola’ van Carolus Magnus niet in 

‘Parisios‘ ?   Was er een kapel gewijd aan H. 

Martinus nabij ‘Parisios’ ?    Zoeken we een stich-

tingskerk van Dionysius in ‘Parisios’  ?   Of zoeken 

we een bidplaats die gewijd is aan de martelaar 

Dionysius ?   Is ‘Parisios’  een toponiem ?  of kan het 

ook een zelfstandig naamwoord zijn ? 

Verwarring alom. 

 

Het Italiaans dorpje San Gionesio draagt de naam 

van de Romeinse martelaar Genesius (ex-komiek) , 

die gefolterd en onthoofd werd door keizer 

Diocletianus. 

Dit klein heiligdom ligt op 25 km van ‘Aquis ‘.  

Net als zovele kerken in de Marche zijn, zowel San 

Ginesio als San Claudio, na verwoestingen herboren 

en kregen ze een andere patroonheilige toegewezen. 

 

In ieder geval , het kerkje 

herbergt enkele 

merkwaardige voorwerpen 

die geschiedkundig moeilijk 

te plaatsen zijn : 

 

een hand met een wereldbol  

 

 

Afb.  5 “Mano dell’Eterno” © scenaillustrata 

 

 

 

 

en een hexapetal.   

 

                               

 

                               Afb. 6  “Fiore isopetalo iscritto in cerchio” © scenaillustrata      

  

In Parijs vinden we Romeinse baden uit de 3
e

 eeuw, 

Gotische gebouwen uit de 12
e

 eeuw  en ……. een 

archeologisch ‘zwart gat ‘, een afwezigheid van 600 

jaar archeologisch bewijsmateriaal (6)(7) (8).     Ze 

hebben wel een prachtige verzameling mooie 

artefacten uit diverse tijdperken ……. helaas geen 

fundamenten van een kerk uit de 8
e

 eeuw. 

 

3.4     ‘Noviomo Civitate’  

°768 Carolus Magnus en Carlomannus werden tot 

koningen gekroond. 

 Carolus Magnus in Noyon of Nijmegen, tot koning 

van de Franken en hierna heeft Carolus deze 

plechtigheid thuis verder gevierd in Aken, aldus 

volgens de meeste historici. 

De bronnen : ‘ARF ‘ : “Et domnus Carolus et 

Carlomannus elevati sunt in regnum, domnus 

Carolus Octobr. in Noviomo civitate, Carlomannus 

in Suessionis civitate similiter ”  en  “ ….. et 

celebravit praedictus gloriosus domnus Carolus rex 

natalem Domini in villa quae dicitur Aquis ” . 

In de VCM  bij Einhardus vinden we : ” …. et 

Karlus in Noviomo civitate ….”    

 

Wij lezen duidelijk dat Carlomannus is gekroond als 

koning in Soisson en Carolus Magnus als koning , in 

oktober,  in een “Noviomo civitate “,  een nieuwe  

stad en daarna werd er verder gevierd in het dorp 

‘Aquis ‘. 



Wat lezen we niet ?  Nijmegen,  Noyon  en Aken. 

Afb. 7   Civitanova                                                                                    © Google Earth   2020 

 

Met de komst van de Franken in de 8
e

 eeuw kreeg het 

plaatsje Cluana of ‘Cluentis Vicus ‘ een nieuwe 

naam  ‘Nova Civitas’ , ook vermeld als ‘Civitate 

Nova’ , ‘Civitas Nova’ en  ‘Civitatem Novam’. 

…….en Carolus Magnus vierde thuis verder in 

‘Aquis ‘…… 

 

De afstand van het hedendaags heuveldorp 

Civitanova (Alta) tot ‘Aquis ‘ bedraagt amper 14 km.   

 

 

3.5      De Saksische oorlogen 

De legereenheden en de entourage van Carolus 

Magnus duiken in verschillende plaatsen op, in het 

huidige Frankrijk, Duitsland en Italië. 

Soms wordt er een stad of een palts vermeld, maar 

meestal is het koffiedik kijken en kunnen we de 

tijdsduur van de trajecten onmogelijk inschatten. 

Soms krijg ik de indruk dat de logge legermacht van 

Carolus Magnus zich in snel tempo verplaatst alsof 

er toen al goedkope luchtvaartmaatschappijen 

bestonden.   

 

Bestaat de mogelijkheid om de Alpen links te laten 

liggen en gebruik te maken van alternatieve wegen ?   

Overtochten via Ravenna of Civitanova naar Triëst 

in het Hertogdom Beieren, om zo via Salzburg af te 

reizen naar Saksen ? 

 

Hertog Tassilo III van Beieren , een neef van 

Carolus Magnus, was gehuwd met Liutberga , 

dochter van Desiderius , ‘Rex Longobardorum’. 

Liutberga en Desiderata waren de zussen van 

Berterada , de eerste echtgenote van Carolus 

Magnus.     In °788 was de liefde tussen Tassilo III 

en Carolus Magnus uit.    Carolus nam bezit van het 

Hertogdom Beieren en verschafte zich vanuit ‘Aquis 

‘ een definitieve en gemakkelijke toegang naar 

Saksen.   We houden eveneens rekening met het feit 

dat Carolus’ legertroepen vaste ‘Stalle’ 

(kampplaatsen) had.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.    De Karolingers in ‘Aquis ‘     

 

4.1    Eerste kennismaking met ‘Aquis ‘   

Het verhaal start in °714 bij de moord op Grimaldus 

II , de halfbroer van Carolus Martèl , zoon van 

hofmeier Pepinus van Herestalle (de Oude). 

Zoals het de Merovingers betaamt werden zowel 

politieke als familiale tegenstanders opzij gezet via 

gewelddadige handelingen, ophanging, onthoofding, 

marteldood, lynchpartijen… etc. 

Een meer gematigde oplossing was de  ballingschap 

en de uitwijzing. 

Schoonmoeder Plectrudis (Pepinus 2
e

 echtgenote) 

dwong haar echtgenoot (in zijn laatste 

levensmaanden) om hun kleinzoon Theubaldis als 

nieuwe hofmeier aan te duiden. 

Zij plaatste haar stiefkinderen Carolus Martèl en 

Childebrand in ballingschap in de ontvolkte gebieden 

rond Picena. 

Een regio geprangd tussen de ‘Mare Adriaticum ‘ en 

de ‘Appenino Centrale ‘ en noordelijk omsloten door 

het ‘Exarchaat van Ravenna’ , een Byzantijnse 

enclave.  

 

Volgens het ‘ Liber aureus Epternacensis ’  werden de 

aangelanden door de Abt van Farfa (een abdij nabij 

‘Aquis ‘) , in kleine groepen geplaatst langs de  ‘Via 

Salari Gallica’. 

De ‘Via Salari ‘ was in het 1
e

 millenium vC de 

zoutroute van de Sabijnen ;  de toevoeging ‘Gallica’ 

gebeurde in de 4
e

 eeuw nC  toen de streek bevolkt 

werd door Galliërs. 

Afb. 13     Ascoli Piceno , halte op de  ’ Via Salari Gallica’                 © Google Earth 2020 

 

Amper een jaar heeft Carolus Martèl nodig gehad 

om via een verbond met de Longobarden een militaire 

expeditie op te starten voor zijn terugkeer naar het 

intussen uiteengevallen rijk. ( Ik bespaar u de details 

over de Frankische burgeroorlog van °714-°718)  

Toen Martèl terug de functie van hofmeier opnam, 

bestond er geen georganiseerd Frankisch leger. 

Hij vormde de strijdmacht van zijn trouwe veteranen 

om tot een beroepsleger; zij zorgden voor een trouwe 

en snel inzetbare legermacht. 

Rond °735 werd in Martèl’s leger de opbouw van een 

cavalerie nagestreefd en met de invoering van de  

 

stijgbeugel konden ook de ruiters actief deelnemen 

aan de strijd.   

Om zijn militaire uitspattingen te financieren, nam 

Martèl kerkelijke bezittingen in beslag. 

Dat werd niet in dank aangenomen door de 

bisschoppen die ermee dreigden Martèl te excommu-

niceren.  

In °739 bood  Paus Gregorius III  Martèl  de titel van 

‘consul van Rome ‘ aan, in ruil voor hulp tegen de 

Longobarden die Rome bedreigden.  Martèl sloeg dit 

aanbod af omdat hij goede relaties had met Koning 

Liutprand , ‘Longobardorum Rex ‘. 

 

 

4.2    Tweede kennismaking met ‘ Aquis ‘ 

Twee jaar later nemen Martèl’s kinderen de fakkel 

over, beiden zijn hofmeier , Carlomannus tot °747 ; 

dan wordt hij monnik in Soracte en in Monte 

Cassino,  en Pepinus tot °751 wanneer hij zijn 

Frankische marionettenkoning afzet om zelf het stuur 

van het rijk over te nemen. 

In datzelfde jaar sluit hij een overeenkomst met paus 

Zacharias (+752), deze raakt ernstig in de problemen 

door de veroveringsdrift van Aistulfus (koning van de 

Longobarden). 

Pepinus past zijn tactiek aan ; hij geeft alle kerkelijke 

goederen terug die zijn vader ooit in beslag nam, en 

verkrijgt hiervoor de Pauselijke steun voor de 

afzetting van koning Childerik. 

De Exarchaten van Ravenna konden/wilden hun 

plicht tegenover Rome niet meer nakomen en in °754 

reisde de nieuwe paus Stephanus III over de Alpen 

om opnieuw de hulp van Pepinus af te smeken om 

zijn pauselijke stoel en het ducaat Rome te 

beschermen. 

Het kerkelijk manoeuvre was ongezien en gaf meteen 

ook aan wie de huidige machthebber was. 

Wij zochten tevergeefs in de ‘Annales Laurissenses 

Maiores ‘ naar een Alpenovertocht. 

“ Eodemque anno Stephanus papa venit in Franciam,  

adiutorium et solatium quaerendo pro iustitiis sancti 

Petri;  similiter et Carlomannus, monachus et 

germanus supradicti Pippini regis, per iussionem 

abbatis sui in Franciam venit,  quasi ad 

conturbandam petitionem apostolicam.” 

 

 

 

Afb. 14    Annales Regni Francorum                                                                 ©  Archive.org               

 

 

 



5.     Een legende wordt werkelijkheid 

 

Aan legenden liggen vaak historische feiten ten 

grondslag. 

Historici onthalen teksten over de Ottoonse 

dynastie met gemengde gevoelens. 

Men kan niet altijd de inhoud in een correct 

tijdsbeeld plaatsen en ook de locatie is onduidelijk en 

soms vaag omschreven.  Zo worden sommige 

tekstfragmenten als fictie- en fantasieverhalen 

beschouwd, andere krijgen een stempel ‘legende’ mee.    

 

Alvorens klaarheid te scheppen geef ik gemakshalve 

de gebruikelijke erfopvolging van het Frankisch 

Imperium. 

 

Frankische Koningen en Keizers: 

 

Ludovicus I (Lodewijk de Vrome) °778 +840 

Chlotarius I (Lotharius I) °795 +855 

Chlotarius II (Lotharius II) °825 +875 

Carolus II (Karel de Kale) °823 +877 

Carolus III (Karel de Dikke) °839 +°888 

Gedeon II (Guido van Spoleto) °?    +894 

Ranulfus II (Arnulf van Karinthië) °845 +899 

Ludovicus III (Lodewijk  de Blinde) °881 +928 

Berengarius I (Berend  van Friuli) °845 +924 

 

Saksische Koningen, Keizers en Keizerinnen : 

 

Otto I (Otto de Grote) °912 +973 

Otto II (Otto II) °955 +983 

Theophania I  °960 +991 (vrouw van Otto II) 

Adelia I (Adelheid ) °931 +999 (vrouw van Otto I) 

Otto III (Otto III) °980 +1002 

Henricus II (Hendrik de heilige) °973 +1024 

Conradius II (Koenraad II) °990+1039 

Henricus III (Hendrik de Vrome) °1017 +1056 

Henricus IV (Hendrik IV) °1050 +1106 

Henricus V (Hendrik V) °1081 +1125 

Chlotarius III (Lotharius III) °1075 +1137 

Conradius III (Koenraad III) °1093 +1152 

Fredericus I (Barbarossa) °1122 +1190 

Henricus IV (Hendrik IV) °1165 +1197 

Otto IV (Otto IV) °1175 +1218 

Fredericus II (Frederik II) °1194 +1250 

 

 

 

5.2   Otto III 

In het millennium jaar °1000 zocht de jonge keizer 

Otto III in de ‘basilica’ een toegang tot het ‘atrium ‘ 

om de restanten van Carolus Magnus te vinden.  
‘Chronicon Novalicense ‘ : (15) “..... nam in campo 

quodam, ubi fontes nonnulle oriuntur .....Non enim 

iacebat, ut mos est aliorum defunctorum corpora,  sed 

in quandam cathedram ceu vivus residebat. Coronam 

auream erat coronatus sceptrum cum mantonibus 

indutis tenens in manibus a quibusiam ipse ungule 

perforando processerant.  Erat autem supra se 

tugurium ex calce et marmoribus valde compositum.  

Quod ubi ad eum venimus protinus in eum foramen 

frangendo fecimus. At ubi ad eum ingressi sumus, 

odorem permaximum sentivimus . Adoravimus ergo 

eum statim poplitibus flexis acienua statimque otto 

imperator albis eum vestimentis induit .....”    

 

 Afb. 23  ‘Chronicon Novalicense’                                                            ©  Dede Leoncedis                    

 

Otto di Lomello, Graaf van palazzo , heeft 

persoonlijk deelgenomen aan de heropening van het 

graf van Carolus Magnus door Otto III : “….. we 

gingen naar Carolus en hij zat op een troon alsof hij 

leefde ……het grafpaviljoen was boven bedekt met 

een boog van marmer en stenen …. Carolus had een 

kroon op zijn hoofd en hij hield een scepter vast…… 

hij had handschoenen aan die doorboord waren door 

zijn groeiende nagels. ……. Otto bedekte hem 

onmiddellijk met een wit doek …… sneed zijn nagels 

af en maakte hem schoon …… zijn ledematen waren 

nog niet in verval, alleen het puntje van zijn neus was 

een beetje gecorrodeerd ….. Otto heeft dat 

onmiddellijk met goud gerepareerd en hij heeft ook 

een tand uit zijn mond gehaald ….. nadien sloot hij 

de opening van het kleine ‘tugurium ‘ af …… 

 

Ook Thietmarus van Merseberg meldt in zijn 

‘Cronaca’ de zoektocht van Otto III “….haec in solio 

inventa sunt regio …..” . 



Uit de tekst stel ik vast dat 

de vergulding van de boog 

boven het graf reeds 

verdwenen was. 

 

  

 

 

 

Afb. 24   Cronoca di Thietmarus   © Wikipedia                                 

 

Eind °1001 vluchtten Paus Silvester II en de jonge 

Duitse Keizer noodgedwongen uit Rome. 

Deze laatste trok zich terug in Paterno di Treia , om 

vandaaruit, de herovering van Rome voor te breiden.   

Hij kreeg malaria en stierf op 23 januari 2002 , amper 

22 jaar oud.  

Zijn lichaam werd gebalsemd en op een paard 

gehesen om hem in ‘Aquis’ te begraven : “….. corpus 

eius Aquisgrani ante altare Sancte Marie in choro 

conditum est …..”  

De dood van Otto III wordt eveneens bevestigd en 

omschreven in de kronieken van Thietmarus.   

Afb. 25  Paterno di Treia                                                                            ©  Borghidellatuscia 

                              

Omdat men al jaren vruchteloos zocht naar het graf  

van Otto in Aken, concludeerden de Duitse historici 

dat deze kronieken (deels) vals waren. 

Evenals Thietmarus’ bewering dat het kruis van 

Gero in de Dom van Keulen in opdracht van 

aartsbisschop Gero van Keulen (+976) was 

vervaardigd, werd aanvankelijk door Duitse 

kunsthistorici verworpen. In 1976 werd Thietmarus in 

zijn gelijk bevestigd met behulp van 

dendrochronologie. 

 

Als toemaatje is er een identiek verhaal uit een 

kroniek van Joannes Deacon (°cc 945 -+cc 1018).   

Deze was secretaris en ambassadeur van de 

Venetiaanse doge Petrus Orseolo II en stond 

constant in verbinding met de keizers Otto III en 

Henricus II. 

 

 

 

 

 

 

Het graf van Otto III werd per toeval ontdekt bij de 

renovatie van de San Claudiokerk in 1926. 

 

Voor het altaar werd een gemummificeerd lichaam 

met lang roodachtig haar ontdekt, met een zwaard en 

een paar laarzen. 

Men heeft lang gedacht dat het een meisje was,  tot 

enkele historici de link legden met Otto III .  

Afb. 26    San Claudio begin 20
e

 eeuw                                                      ©  Giorgo Rapanelli            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4    Fredericus I van Hohenstaufen alias 

Barbarossa 

Afb. 30    Frederick I  Barbarossa                                                                       ©   Wikipedia                        

 

Vanaf °1152 probeerde Barbarossa het prestige van 

zijn rijk terug op een hoger niveau te tillen. 

Echter na de verwoesting van Milaan in °1162 was 

zijn positie in Italië onhoudbaar geworden. 

Uiteindelijk besloot Barbarossa het hoofdstuk Italië 

af te sluiten en de hoofdzetel van zijn rijk naar 

Duitsland over te brengen. 

 

Het is de logica zelve om bij een verhuis alle 

nostalgische en waardevolle dingen mee te nemen. 

Er waren niet alleen voorwerpen maar ook zwaardere 

materialen die de Alpentocht moesten overleven.   

Eén heikel punt echter ……. het lichaam van Carolus 

Magnus.  

 

De geschiedenis staat bol van reisverhalen over 

lichamen en lichaamsdelen die een andere 

bestemming kregen. 

Toch werd het ongevraagd openen van een graf 

bestempeld als grafroof en deze daden werden noch 

door vriend of vijand gesmaakt. 

Uitzondering op de regel waren de  ‘reliquiae ‘ , 

relieken of lichaamsdelen van Heiligen , die mochten 

gegeven/geschonken worden aan kerken, abdijen of 

christelijke instellingen ter ondersteuning van de 

religie.   Met deze betrachting koos Barbarossa voor 

een kerkelijke oplossing , Carolus Magnus moest 

heilig verklaard worden en dan kon het lichaam 

verplaatst worden. 

Intussen was Paus Alexander III vanwege de vele 

conflicten met de Duitse keizer reeds uitgeweken 

naar Frankrijk (°1161-°1165) en zo deed Barbarossa 

beroep op zijn eigen aangestelde (Duitse) 

tegenpausen. 

Volgens de ‘Chronica Regia Coloninesis’  : “……. 

Imperator natalem Domini Aquisgrani celebravit Ibi 

4. Kal. Ianuarii cum frequentia pontificum ac 

principum magnoque cum tripudio cleri ac populi 

extulit de sarcophago ossa Karoli Magni imperatoris 

ubi sepultus quieverat annis 352, et quedam regalia 

xenia in vasis aureis et palliis sericis tam imperator  

quam regina eidem contulerunt ecclesiae, additis 10 

marcis annuatim ……“ 

Op kerstdag °1165 liet Barbarossa zijn anti-paus 

Pascalius III, in ‘Aquis ‘  Carolus Magnus heilig 

verklaren.   De heiligverklaring , weliswaar een vrome 

daad , werd niet door iedereen gesteund ; vanuit 

buitenlandse politieke betrekkingen kwam veel 

tegenstand.  

Na enkele dagen zoeken vond Barbarossa restanten 

in een (marmeren?) kist. Hij transporteerde ze in een 

houten (17) kist naar Aken.  Of Barbarossa werkelijk 

Carolus Magnus vond en dat zijn restanten nu in 

Aken in een urne zitten , zullen we nooit weten. 

Op 29.12.1165 begon de ‘translatio ‘ (verhuis) van zijn 

rijk : ‘Annales Aquenses ‘ : “….facta est translatio 

sanctissimi karoli imperatoris 5. die post natale 

domini …” 

 

De aanzet tot ‘translatio ‘ was al eerder begonnen 

door zijn rechterhand Rainaldus van Dassel (cc °1114 

† Rome 14.08.1167 aartsbisschop van Keulen van °1159 

tot °1167 en aartskanselier voor Italië) , die na de 

verovering van Milaan °1164, de overblijfselen van de 

drie koningen naar Keulen bracht. 

 

6.6     Dante di Alighieri  

  

Ondanks de vele plunderingen in de regio van 

Chienti,  bleven vele herinne-

ringen uit de 13
e

 eeuw in het 

geheugen gegrift van bepaalde 

Italiaanse kunstenaars, 

waaronder Dante,  uit het 

nabije Ravenna. Hij bezocht 

‘Aquis ‘ en ‘Nova Roma‘ 

(Urbisaglia) en legde zijn 

bezoek vast in enkele verzen.                                                                           

                                                    Afb. 35  Dante door de ogen van Sandro 

                                                                                       Botticelli                              © Wikipedia                                       

           

6.7     Andreae de Bacci di Sant'Elpidio  

 

Andreae Bacci °1524 , een bekende architect uit 

Sant’Elpidio a Mare beschreef in zijn lokaal 

uitgegeven bron dd °1550 ‘Notizie dell'antica Cluana 

oggi S. Elpidio e di molte altre città e luoghi del 

Piceno antico ‘  de ruïnes van het paleis van Carolus 

Magnus :  “ ….. ‘il palazzo del re Carlo’….. in de 

vlakte van Cienti is nog steeds een deel van een oud 

buitenpaleis te zien,  dat in de herinnering van de 

bewoners voort leeft als het paleis van koning Karel 

….” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 36  Andreae de Bacci    © Himetop Wikidot                         



7.   Aken, verraden door toponymie ?  

 

7.1     ‘maartveld’ en “meiveld’ 

Het ‘maartveld’ , dit toponiem duikt op in het verhaal 

van ‘de vaas van Soisson ‘ van Gregorius van Tours. 

De maartvelden waren verzamelpunten waar de 

Germaanse bevolking bij elkaar kwam. 

De samenkomsten waren strikt voorbehouden aan de 

vrije mannen binnen de stamgemeenschap om de 

stambelangen te behartigen. 

Indien een guur seizoen de verzamelplaats ongeschikt 

maakte werd de afspraak verschoven en zo werd het 

maartveld, een meiveld.   Dat is sinds midden 8
e

 

eeuw, onder het bewind van Pepinus, niet meer 

veranderd. De meivelden stonden ook ter beschikking 

als ‘Stalle ‘ , een logeer- en kampplaats voor 

Frankische legereenheden.   

Afb. 37  Meimonsveld Asse Ferrariskaart °1777                                            ©  Cartesius 

Onze plaatselijke Germaanse toponymie bezit nog 

enkele merkwaardige attestaties uit een ver verleden. 

Ik vond 3 prachtige meivelden in het oude 9
e

 eeuws 

markgraafschap ‘Brachbantiae ‘ , in het land van 

‘Asca ‘ , een ‘Meimonsveld ‘ (18) (mons=berg), op 

een heuvelflank , Zuidoost georiënteerd, ten zuiden  

van Asse , tegen de gemeentegrens met Sint Ulricks 

Kapelle.    

Afb. 38   de “Mont” en het meiveld in Asse                                           ©  Google Earth 2020 

 

En in het land van ‘Grintbergen ‘ , een bergflank ‘het 

meydael ’ (19), westelijk georiënteerd, ten noorden 

van ‘Wamblina ‘ (Wemmel). 

Afb. 39  C. Everaerts  °1759                                                                              © Cartesius 

Afb.  40  RAB  VKP serie I : nr 2408  °1751-°1775                                          © Cartesius 

 

De top van dit ‘meydaelveldt ‘ (20) bevindt zich 

bovenaan op de huidige Windberg. 

Afb. 41    Huidig zicht op het ‘ Meidaelvelt ‘  Wemmel                       © Google Earth 2020 

En nog in het land van ‘Grintbergen’ , op de grens 

met het land van Bornem, een mansus groot meiveld 

(21) aangehecht bij het kasteel van Marselaere , 

waarvan de oudste bewoners leenmannen en 

meisenierslieden waren van het land van 

‘Grintbergen’ .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 42    Meyveld kasteel Marselaer C. Popp °1859           ©  Cartesius  



7.7    Salvatorkerk  ‘Lousberg’ Aken 

In °1005 schenkt keizer Henricus II de Lousberg aan 

het klooster van Sint Adalbert (23) en in °1059 schenkt  

keizer Henricus IV de Lousberg aan het Akens 

klooster van de Onbevlekte Maagd Maria. 

Pas in °1217  wordt het “claustrum sororum prope 

Achen ” gespecifieerd als “coenobium sancti 

Salvatoris in monte “ en zijn er cisterciënzervrouwen 

aan boord. 

 

Alle Duitse historici wijzen eensgezind naar de 

oprichting van de Salvatorkerk op de Lousberg in de 

nabijheid van de Keizerlijke Palts te Aken. 

Bij mijn weten is er nog geen archeologisch onderzoek 

verricht in of rond de Salvatorkerk om een beter 

chronologisch inzicht van de gebouwen te krijgen. 

Wat we wel weten is dat in Aken nog steeds geen 9
e

 

eeuwse fundamenten van een paleis of een 

paleiskapel gevonden werden.  

En het probleem wordt nog groter: “ duo mansa et 

tercium mansus indominicatum cum vineis, quas 

missus noster ibi consignavit “ …… waar moet men 

die Ludivicus’ II dotatie van 16 ha wijngaard gaan 

zoeken rond Aken ?   

Waar is het geologisch en klimatologisch bewijs dat 

er wijnbouw mogelijk was in de 8e eeuw in Aken ?         

Afb. 47  Duitse Wijnstreken °2020                                                              ©  DalGobboM     

 

  

7.8     ‘Aquis ad Coloniam’ 

Een tweede verwijzing naar Aken, en ditmaal een 

zeer waardevolle,  zit verborgen in de ‘Annales 

Xantensis ‘ ; ik geef de volledige versie zodat men 

duidelijk het verschil kan opmerken. 

“Anno DCCCLXXI Karolus rex Galliae regnum 

Lotharii cum elatione magna invasit, Aquisgrani  

palatium consedit, affirmans se totum regnum 

absque ullius gratia in proprietatem usurpare velle , 

quod postea, viris intercurrentibus strenuis, 

emollitum est et in pace dispositum. Tamen cum 

adhuc esset in pertinatia et videns Guntbarium de 

loco suo avulsum Hilduvium quendam nepotem  

eiusdem, die sancto theopaniae cum uno tantummodo 

episcopo Leodia de Aquis ad Coloniam  misit 

episcopum ordinendum et cathedram huius regiminis 

inrationabiliter obtinendam ….”  (lees januari °870 )  

Afb. 48  Annales Xantensis  9
e

 eeuw                                                                ©  Wikipedea            

 

7.12     ‘Aquisgranno ’ 

Pas in °800, het jaar van de keizerskroning van 

Carolus Magnus verandert de naam in ‘Aquisgrani ’.  

De naamsverandering is logisch te verklaren met het 

vinden van de oude Romeinse thermen, bronnen en 

tempels die voorheen gewijd waren aan de god 

Granno. 

Het was de verdienste van keizer Lucius Septimius 

Bassiano alias Caracalla (militair en zoon van keizer 

Bassiano )die meer ruchtbaarheid verleende aan de 

god Granno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.  53  Amethist Keizer  Caracalla 212 nC.  Cabinet des Médailles France    © Clio20           



Dion Cassius Cocceiannus meldt in zijn ‘Roman 

History LXXVII,15 ‘  dat hij op pelgrimstocht ging 

naar de god Apollo in ‘Aquisgranni ’.  

Deze godheid werd door de Romeinse bevolking 

geïdentificeerd met de Griekse Apollo en werd als 

‘Apollo Granus ’  in hun pantheon opgenomen. 

 

Sporen van Caracalla en zijn Granno-tempels 

vinden we terug op zijn veroveringstochten, op de 

vele Romeinse nederzettingen langs de ‘Rhenus ‘ en 

in zijn persoonlijke keizerlijke thermen te Rome. 

 

Andrea Baccius , filosoof en plantkundige uit Fermo, 

(°1524)  gaf in zijn kronieken aan dat San Marone 

°410, de patroon van de kerk Sant’Elpidio ,  de 

marteldood stierf in de ‘temenos ’ van de tempel van 

de god Apollo Granno in Rome waar een genezende 

zwavelbron ontspringt. 

Was Granno een zonnegod ?...... met Keltische roots 

? …… een afdruk van de Griekse Asclepius ?(zoon 

van Apollo)   In tegenstelling tot de Romeinse, 

Griekse en de Egyptische mythologie, zijn over 

Keltische goden geen geschreven bronnen gekend.  

    

‘Aquis Granno ’  was in het oude Rome al bekend als 

geneeskrachtige bron, gelegen bij de oude stad 

Pausulae. 

Afb. 54  Tabula Peutingeriana  Pausulas.viiii  segmento IV Est                   © Quintaregio                                                     

 

Binnen de ‘themenos ‘  of de heilige omheining rond 

de opwellende hete bronnen van Pausulae  geloofden 

de Romeinen dat de god Granno geneeskrachtige 

eigenschappen bevatte. 

De tempel van Apollo in Pausulae werd in de 18
e

 

eeuw ontdekt aan de bron in Cervare, (heden Santa 

Lucia) op 3 km van ‘Aquis ‘. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 55     Bron van Cervare                  ©   Google Earth 2020 

 

In °1878 vond de Nobel-

prijswinnaar Theodor 

Mommsen daar een 

stenen thesaurus toege-

wijd aan de god Apollo 

met 6000 goud- en 

zilverstukken.                      Afb. 56  Theodor Mommsen     © Wikipedea 

Alhoewel de verering voor Granno pas later plaats 

vond, wordt dit fragment geplaatst rond °170 vC .  

“Maxima Nasia Cn(aei) F(ilia) Apoline dat.” 

Afb. 57 Thesaurus Cervare © EAGLE                             

                                                                      Afb. 58 Stempel Thesaurus Cervare  © EAGLE                       

Om een idee te hebben over de hydrologie van de 

streek; de naburige gemeente Morrovalle bezit 37 

bronnen. 

De universiteit van Camerino bezit een waterkaart 

waarop een grote ader te zien is , gelegen op 820 

meter noordwaarts van de kerk van San Claudio, die 

onder de berg doorloopt, parallel met de rivier 

Chienti.   Deze ader is verantwoordelijk voor de 

ondergrondse watertoevoer naar ‘Aquis ‘.    

Afb.  59  Waterkanalen archeologische opgravingen       © Don Vincenzo Gallié / CSSC                        

In 2019 rapporteerde dezelfde universiteit dat er 

verschillende afwijkingen waren van de rivierbedding 

van de Chienti.   

Bij archeologische opgravingen i.v.m. de oude stad 

Pausulae , ontdekte men een kanaal.  

Op de archeologische kaart Pausulae wordt de 

Chienti afgeleid in een kronkel rond Piediripa , loopt 

recht naar het ‘Palatio’ van ‘Aquis ‘ , maakt daar een 

lichte bocht voor de oude kapel van Pepinus en heeft 

iets verder een kleine haven in het gehucht Ranciaro.  

Vandaar loopt het kanaal recht naar Villa San 

Filippo.   Het is duidelijk dat dit kanaal niets te 

maken heeft met de stad Pausulae , maar met ‘Aquis’ 

Afb. 60   Waterkanalen Pausulae                                       © Don Vincenzo Gallié / CSSC                                   

. 



8.3    Berterada 

De wildste verhalen over Carolus Magnus zijn te 

vinden in de zoektocht naar zijn eerste echtgenote.  

Men weet dat het een dochter was van Desideratus, 

koning van de Lombarden, dat ze ziek was, geen 

kinderen kon baren en dat het huwelijk maar 1 jaar 

heeft standgehouden. 

  

Carolus Magnus’ eerste echtgenote was noch 

Desiderata, noch Ermengarda maar Berterada. 

°2010 , Giovanni Rocchi , prof in paleografie en expert 

oud-Italiaans, vond in het kleine museum van 

Falerone een tekst op een dik stuk marmer (62.93 

/32.63 /3.88 inch) van een Romeinse sarcofaag. 

Afb. 69    Sarcofaagsteen Falerone                                                                           ©  CSSC  

 

De sarcofaag is gedurende de middeleeuwen gebruikt 

als altaar en werd vervolgens horizontaal geplaatst in 

de San Paolini-kerk. 

De tekst die gegraveerd is op de gladde binnenkant 

van het deksel, is in de lengte geschreven , wat 

aangeeft dat de steen op ooghoogte was ommuurd , 

boven het graf dat onder de kerkvloer lag. 

 

Links op de steen ziet u een diep uitgegraven 

rechthoekige ruimte waar ooit het portret van de 

overlevende was aangebracht. 

Onder het portret staat haar naam , diep gegraveerd 

en nog niet volledig uitgewist ; de eerste letter is een 

B, de volgende letters ontbreken; in het midden is er 

een E en de laatste letter is een A  die verwijst naar 

een vrouwennaam.  

De tekst van dit epigraaf lijkt op keuken-Latijn maar 

het is geschreven in Picene-stijl   

   

+ in D(e) I NOM(ine) 

REGNANTE DOMINO 

NOSTRO DESIDERIO 

VIRO EXCELL(entissimo) 

REGE 

ANNO PIETATIS(s) UE 

IN D(e) I NOM(ine)  

TERZIO DECIMO 

GENTIS 

LANGU(ba)RDORUM(m) 

IDENQUE REGNANTE 

DOM(i) NO 

NOSTRO(ad) ELCHIS 

FILIO EIUS 

in naam van God 

onze regerende heer 

Desiderius 

uitstekende man , 

koning 

in het jaar van zijn 

genade, in naam van God 

de dertiende  

van de Lombarden 

 

 

die samen regeert, onze 

heer Adelchis, 

zijn zoon 

ANNO FELICISSIMI 

REGNI EIUS 

/ B.. .E..A 

/XPI(sti) NOM(ine) 

UNDICESIMO / B.. .E. 

.A./ 

SEO TEMPORIB(us) 

TASBUNI DUCI(s) 

CIVITATI(s) FIRMANE 

MENSE JANUARIO 

INDICZIONE 

OCTOVA 

IN HUNC ARCA(m) 

VOLU(it) ET FECI(t) PRO 

SE SUIQUE OMNIUM 

in het zeer gelukkige jaar 

van zijn bewind 

 

 

in de naam van Christus, 

de 11
e  

ten tijde van 

Tasbuno, 

 

hertog in het domein van 

Fermo 

in de maand januari, 

de 8
e
  

zocht ze deze plaats , 

en maakte ze een kist 

die ze zelf betaalde 

  

Dan stopt de tekst.   Onderaan is er een lege ruimte 

waarin de tekst is uitgewist. 

Giovanni Rocchi besloot gebruik te maken van 

nieuwe technieken om deze verloren tekst terug te 

halen. 

 

LOCOR(um) 

LOCUM PACE 

ANIMI DESIDERATA 

BERTERADA 

DESIDERII FILIA 

QAE FECE ROT 

PACE 

onder alle plaatsen 

is dit de verlangde  plaats 

van vrede voor de ziel 

Berterade,  

dochter van Desiderius 

in vrede gedaan   

 

Berterada was al genoemd in de 9
e

 eeuwse  kroniek 

van Andreae da Bergamo, maar de officiële 

geschiedenis beschouwde hem als  ‘niet erg 

geloofwaardig ’ . 

 

We hebben hier een Lombardische prinses die naar 

een andere streek verhuist om een 28-jarige koning te 

huwen en het eerste wat ze doet is een graf regelen 

voor zichzelf.  Dat geeft aan dat ze op korte termijn 

(ongeneeslijk) ziek werd. 

Ze heeft dan ook geopteerd voor een rustplaats 

dichtbij ‘Aquis’  in Falerone. 

Afb. 70     San Paolino  Falerone                                                                © Marca Fermana                           

. 

 

 

 

 

 

 



11.b    Angilbertus en zijn ‘Carmina’s ‘ .     

Angilbertus cc°760 +18.02.814 , was dichter, 

diplomaat en secretaris van Carolus Magnus. 

Hij had een verhouding met Bertrade , een dochter 

van Carolus. 

In zijn verzen over het ‘Nova Roma’ van Carlus 

Magnus lezen we over de ruïnes van de oude 

Romeinse stad en over de kenmerken van de nieuwe 

stad,  de bedrijvigheid, de  bouwwerken, het Romeins 

theater, de kuuroorden, de zwembaden, het 

amfitheater. 

Hij laat ons kennismaken met de streek, de 

jachtpartijen van de vorst , zijn gevolg en zijn 

familiale omkadering.(38)  

 

Carolus Magnus et Leo Papa : vers 94 tot 112 

sed et urbe potens, ubi 

Roma secunda 

Flore novo, ingenti, magna 

consurgit ad alta 

Mole, tholis muro 

praecelsis sidera tangens. 

 

Stat pius arce procul 

Karolus loca singula 

signans, 

Altaque disponens 

venturae moenia Romae. 

 

 

Hic iubet esse forum, 

sanctum quoque iure 

senatum, 

Ius populo et leges ubi 

sacraque iussa capessant. 

 

Insistitque operosa cohors 

; pars apta columnis 

Saxa secat rigidis, arcem 

molitur in altum ; 

Ast alii rupes manibus 

subvolvere certant, 

Effodiunt portus, 

statuuntque profunda 

theatri 

Fundamenta, tholis 

includunt atria celcis. 

 

Hic alii thermas calides 

reperire laborant, Balnea 

sponte sua ferventia mole 

recludunt, Marmoreis 

gradibus speciosa sedilia 

pangunt. 

 

Fons nimio bullentis 

aquae fervere calore 

Non cessat; partes rivos 

deducit in omnes Urbis. 

Et aeterni hic alii bene 

regis amoenum 

Construere ingenti 

templum molomine 

certant. 

Een machtige stad,  een 

tweede Rome. 

De nieuwe enorme bloem, 

stijgt boven de massa uit; 

haar grote gebouwen en 

koepels raken de sterren 

aan. 

De vrome Carolus staat 

bovenop de citadel 

en geeft elke plaats 

afzonderlijk aan en bepaalt 

de grootte van het 

toekomstige Rome. 

 

Daar ligt de markt en ook 

de Senaat, 

waar de onschendbare 

wetten en de rechten 

van de mensen moeten 

worden gerespecteerd. 

De werklieden werken 

hard, kolommen in 

pasvorm; 

stenen worden met de 

handen gekapt voor hoge 

torens;  

ze graven een haven en 

fundamenten voor het 

theater en haar gesloten 

koepels.  

 

 

Hier hebben ze warme 

baden, open badhuizen met 

natuurlijke warmte, 

voorzien van artistieke 

stoelen op prachtige 

marmeren trappen. 

 

Aan de bron van kokend 

water komt geen einde, 

het is verspreid over de hele 

stad. 

 

Enkelen bouwen voor de 

eeuwige koning een enorme 

tempel die tot aan de hemel 

reikt. 

 

Deze tekst geeft aan dat er druk gewerkt wordt in de 

stad , een nieuwe stad, een “Nova Roma ”. 

 

Buiten de stadsmuren graaft men een haven en langs 

de ‘Salaria Gallica’ wordt gewerkt aan de 

fundamenten van het amfitheater. 

Het werd rond °81 nC gebouwd door Lucio Flavio 

Silva Nonio Basso, zoals vermeld in de inscriptie 

bewaard in het archeologisch museum van 

Urbisaglia. 

Een elliptische arena van 59 m lang en 35 breed, met  

een oppervlakte van ongeveer 5000 m². 

Afb. 142  Amphitheater Urbs Salvi / Nova Roma                        © Jean Claude Golvin 

 

Carolus Magnus renoveerde het amfitheater naar 

Frankische normen. 

Bij het oude Romeinse amfitheater werd het publiek 

afgeschermd door het 3 meter diepe bassin. 

Carolus opteerde voor een ondiepe arena waarin de 

Frankische soldaten hun gevechtskunsten konden 

tonen aan een 5.150-koppig publiek. 

Afb. 143    Amphitheater  Urbs Salvi / Nova Roma                                 © Urbisaglia 2020 

  

Deze verdoken sportactiviteit wordt bevestigd in 

versregel 150 : “ … exercere solet gratos in gramine 

ludos …. "  ;   ….. gewoon om spelletjes te spelen op 

het gras…... 

 

Dit verklaart eveneens waarom er waterkanalen 

werden afgeleid naar de randen van de arena ;  men 

was in staat om bij zomerse temperaturen het gras 

groen te houden. 

 

 

 

http://www.urbisaglia.com/parco-archeologico/anfiteatro/?page_id=2674


14.      Een kerk zonder dorp ? 

Afb. 165  San Claudio Al Chienti                                                         © Google Earth 2020 

Deze recente luchtfoto geeft de bewoning weer 

rondom de rivier Chienti ;  grotendeels natuur en 

landelijk gebied met enkele heel kleine woonkernen en 

een recent industriegebied en villawijk. 

Afb. 166   Abbazia San Claudio                                                               © Google Earth 2020 

 

We zien een cluster met daarin de kerk en aanpalende 

gebouwen die geplaatst zijn in opdracht van het 

Bisdom Fermo, recent aangevuld met enkele huizen 

en een voetbalplein. 

 

Ik had U graag de inplantingen van de hofsteden uit 

de 16
e

-17
e

 eeuw getoond , maar ik vond geen enkel oud 

kadaster- of landkaart, althans niet online,  en ik kon 

ze moeilijk raadplegen (coronacrisis). 

Ik vond wel voldoening in de geschriften van pastoor 

Don Vincenzo Galié, (+ 17.02.2018),  auteur van 

vijfentachtig boeken en de vernieuwer van de oude 

streektopografie. Ik kan de info heel beknopt 

samenvatten : de afgelopen eeuwen zijn er, 

uitgezonderd de plaatselijke industrie en de villawijk, 

nauwelijks of geen noemenswaardige inplantingen 

gebeurd. 

 

Volgende hindernis in de “queeste Aquis” : 

Waar is de rest van het dorp ? 

Waar woont de gemeenschap ? 

Is er wel ooit een dorp of dorpskern geweest. 

En had het dorp ook een naam ?   

 

Ik stelde aan het kerkbestuur van San Claudio de 

vraag hoeveel gelovigen er in hun kerk konden plaats 

nemen. 

Afb. 167  Koor Abbazia San Claudio                                                  ©  Iluoghidelsilenzio 

 

Zij melden mij dat ze in normale omstandigheden, 

zo’n 150 stoelen per verdieping konden plaatsen,  

rekening houdend met de zichtbaarheid tussen de 

steunpilaren, de (tussen)gangen , de altaren en andere 

ornamenten. 

Vertaald naar middeleeuwse normen en gebruiken 

kunnen een kleine 500 personen er hun christelijke 

voldoening belijden.   

 

Het is duidelijk dat deze bidplaats ooit een “hofkerk” 

of “villakerk” was, afhankelijk van de plaatselijke 

landheer, een kerk gebouwd volgens het vermogen 

van de landheer.    Een grote bidplaats ten gunste van 

de landheer en zijn gevolg , geheel gebouwd in een 

architectuur gelinkt aan een tijdgeest.  

Afb. 168  Bovenverdieping Abbazia San Claudio                                 © Iluoghidelsilenzio 

 

Indien deze kerk ooit gebouwd werd ten gunste voor 

een 500-koppige bevolking , waar waren/zijn dan hun 

woongelegenheden ? 

 

De geschiedenis van deze kerk is al meermaals 

her/ge-schreven, maar de geschiedenis van het dorp , 

dat blijft een blanco pagina. 

 

 

 



15.   Karolingische kunst ? 

 

Een paar maanden geleden liet ik mij verleiden tot de 

aankoop van een zilver kruisje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 169    Byzantijns zilver kruis                        © Catawiki 

 

Notities van de twee experts op de veilingsite :  

“Massief zilveren gegoten kruis, waarbij elk van de 

vier armen eindigt in een rond medaillon. 

Het centrale medaillon is gegraveerd met OA en 

NK  wat betekent “veroveren”. 

Maat: 4,8 cm L (inclusief lus) - 1 7/8 inch 

Materiaal: Zilver, 9,3 gram 

Cultuur: In de stijl van Byzantijns, ca. 10e eeuw 

n.Chr. ” 

 

Wat mij intrigeerde was de omschrijving ‘Byzantijns’ 

en de betekenis ‘veroveren’ op een kruis. 

Is er een link naar een kruistocht?  in de 10
e

 eeuw? 

Byzantijnse stijl ? één symbolisch element op dat 

kruisje vond ik terug op de signatuur van Carolus 

Magnus.   

 

Karolingische kunst ?  

“…. ze bestaat niet…. ” althans volgens Heribert 

Illig,(39) die heel nauwkeurig, jarenlang zocht naar 

restanten van Carolus Magnus en die hieruit besloot 

dat er een chronologieprobleem was in de vroege 

middeleeuwen.   

Indien je Brussel, hoofdstad van België, zoekt in 

Duitsland, dan ga je uiteraard niets vinden, maar 

Illig heeft grotendeels gelijk dat we aan deze duistere 

periode te weinig Karolingisch materiaal kunnen 

toeschrijven. 

Archeoloog / historicus  Frans Theuws  vat het 

summier samen : “…we hebben nauwelijks dooien 

…”  .  

Veel archeologische verslagen tonen aan dat er 

nauwelijks (uitheemse) artisanale productie was is in 

de 8
e

, 9
e

 en 10
e

 eeuw.    

Inderdaad, deze duistere periode omvat te weinig 

erfgoed :  gebouwen en monumenten, kerken en 

abdijen, goederen, voorwerpen en kunst, en vooral de 

creaties van de “Gestelde Lichamen”. 

Elke koning of keizer had de drang iets persoonlijk te 

creëren voor het nageslacht. 

Deze “coutume ” is vandaag nog steeds terug te 

vinden in het gedrag van onze huidige politici. 

 

Is onze beeldvorming over de vroege middeleeuwen 

wel correct of hebben kunsthistorici andere meningen 

over het beschrijven en toekennen van voorwerpen 

aan de Karolingische periode ? 

 

Meer aangenomen zekerheid biedt het Karolingisch 

schrift en hun muntslagen. 

De Karolingische majuskel en minuskel dateren van 

rond °780, toegeschreven aan een monnik uit de abdij 

van Corbie . (Dit was niet het schrift waarmee 

Alcuinus zijn leerlingen onderrichtte.)  

Bovendien was de vormgeving bij opschriften, 

muntslagen en handtekeningen, anders.  

Het gebruik van monogrammen voor handtekeningen 

en muntslagen was een teken van Frankische 

autoriteit.(40) 

Ik geef een paar signaturen van erfopvolgers van 

Carolus Magnus en focus vooral op de vormgeving 

van de letter A :  

Afb. 170  Signatuur Carolus  III de Eenvoudige uit °911                        ©  Salutemmundo                            

 

Afb. 171  Signatuur Ludovicus IV uit °936                                               ©  Salutemmundo                            

 

 



Afb. 172  Signatuur Chlotarius (III) uit °954                                         ©  Salutemmundo                                                                      

 

 

Eveneens vinden we bij Karolingische munten 

dezelfde vormgeving van de letter A : 

 

Afb. 173 Denier van Carolius Magnus rond °780                                        © Wikiwand 

 

 

 

Afb. 174     Munten van Rex Francoforum 

                    Pepinus rond °760    © Inumis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Afb.  175  Munt Carolus Martel rond  °720                         © Thetyrantcollection    

  

Net zoals het zonneteken, dat vanuit oude culturen, 

via de Romeinen werd doorgegeven aan Kelten en 

Germanen,  kwam deze letter 

A-vorm uit de naaste 

Byzantijnse cultuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 176. Zonneteken  © Catawiki 

 

Muntstukken uit 

het Byzantium van 

keizer Justinius I 

en sierraden uit de 

6
e

 eeuwse dynastie. 

                                                                                      

                                                                 Afb. 177 Munt Justinius I rond °527    © Wildwinds 

 

 

Afb. 178 en 179  Byzantijnse sieraden 6
e

 eeuw                 © Lesenluminures             

 

Het Byzantium heeft 

nog een oud Romeinse 

verleden ; in een 

Vatikaanse tekst 

“Vergilius Augusteus”  

uit de 4
e

 eeuw  duikt de 

letter A-vorm op. 
 

                                                                                

                                Afb. 180  Vatican folio 141          © Wikipedia                            

Zowel de Byzantijnse als 

Karolingische cultuur hebben 

onderling veel gemeen, ze zijn sterk 

met elkaar verweven. 

Let maar eens op deze latere 

kruisvorm: Lotharisch ? Byzantijns ?  

Afb. 181  Kruis van Lotharingen 

© Wikipedia 

 

Om een lang verhaal kort te houden, 

is mijn zilver kruisje Byzantijns, 

Karolingisch of laat-Romeins ? 

We kunnen het kruisje inleveren 

voor metaalonderzoek. 

De hedendaagse wetenschap heeft 

perfect de mogelijkheid om 

reststoffen die zich nog in het zilver bevinden, te 

detecteren en ze te linken aan een bepaalde 

zilvermijn.  Hiermee wordt de datum en de locatie 

van het zilver bepaald, maar voor de eigenaar, de 

zilversmid of opdrachtgever tasten we alsnog in het 

duister.   Indien we dit kruisje toewijzen aan de 

Byzantijnse cultuur hoeven we achteraf niet teleur 

gesteld zijn dat we nauwelijks voorwerpen vinden uit 

de Karolingische cultuur. 

    



  

… 

Atque agitare 

feras canubus tremulisque sagittis 

sternere cornigeram nigraque 

sub arbore turbam 

Exoritur radiis cum primus Phoebus honestis 

et iubar ignicomo perlustrat lumine montes 

praecipites scopulos  

et summa cacumina tangens 

… 
 

Afb 182  Angilbertus en de bergen van Carolus Magnus                                                                                                                                                                    © Centro Studi San Claudio Al Chienti 

 

Angilbertus’ versregel 151 -155 : beschrijving van Carolus’ jachtpartij in ‘Aquis’  (36) 

 

… 

zwarte zadelhoorns 

onder de boommenigte 

en de eerlijke zon verlicht de bergen 

de steile kliffen  

 en het bereikte zo de top  

… 

 

 

 

 

 


