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P 326 - 327
Keizerrijk Vlaanderen
Het derde deel van Vlaanderen wordt Rijks-Vlaanderen genoemd omdat het
lange tijd onderdeel is geweest van het Keizerrijk. Dit is een klein landje tussen
de Schelde en de Dender, grenzend aan Brabant. Dit land heette ooit Bracant,
naar een kasteel met deze naam, dat met de grond gelijkgemaakt is door graaf
Boudewijn de Goede. Dit deel heet nu het Land van Aalst, naar de hoofdstad
Aalst.
Dit gebied wordt ook wel heerlijkheid genoemd, want het gebied Vlaanderen was
onderverdeeld in het graafschap, de domeinen of heerlijkheden en het eigen
bezit. Het graafschap was onderworpen aan Frankrijk, de heerlijkheid aan het
keizerrijk en het eigen bezit behoorde alleen toe aan de graaf zonder enige ander
overheid.
Behalve het graafschap Aalst werden aan de heerlijkheid ook de Vier Ambachten,
het Land van Waas en sommige dorpen en land over de Schelde, genoemd
Overschelde, toegevoegd.
Maar laat ons nu verder vertellen hoe de Graaf van Vlaanderen gewoonlijk hulde
bracht aan de keizer en aan de koning van Frankrijk omwille van hun gezag.
Deze ceremoniën zijn schitterend en het vertellen waard.
De Keizer ontving de graaf, zittend op zijn troon met zijn scepter, omringd door
de staande vorsten. De graaf met zijn eigen gevolg van edelen toonde zich
blootshoofds en ongewapend aan de keizer. Op één knie aanhoorde hij de
raadsheer van de keizer:
P 327
“Gij komt hier als een onderdaan van de Vorst van het Heilige Roomse Rijk,
betreffende de zaken van de staat en heerlijkheid Vlaanderen, met al wat gij
hebt en te leen houdt van het Keizerrijk, en ge belooft goed en trouw te zijn aan
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de keizerlijke majesteit en die trouw te dienen tot de dood toe tegen alle
vijanden.”
Waarop de Graaf van Vlaanderen antwoordde: “Ja,” en dit vast beloofde. Bij het
opstaan kuste hij de keizer op het voorhoofd. Hetzelfde deed hij ook in een
ceremonie bij de koning van Frankrijk.
Maar nu moeten wij verder en vooral alle zaken beschrijven van de belangrijkste
stad van dit keizerlijk land.
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