
dorn van Worrns

Onder de vele staten en stadjes,
waaruit op het einde van de mid-
deleeuwen het Heilige Roomse
rijk van de Duitse natie bestond,
hadden de keizerlijke steden wel
een apart statuut. Deze steden
hadden inderdaad bijzondere
voorrechten en vrijheden ver-
worven, omdat ze door een of
andere keizer zeer geliefd waren.
Dat was o.m. het geval met ste-
den uit de Rijnstreek, zoalsMainz,
Worms, Speyer, Aken, Frankfurt
en Straatsburg en uit Beieren, nl.
Augsburg en Nûrenberg.
Het gouden Mainz, koningin van
de Midden-Rijn, werd in het be-
gin van onze jaartelling gesticht
door de Romeinse generaal Dru-

Op het einde van de middel-
eeuwen ontstond het Heilige
Duitse rijk, waarin de keizer-
Iijke steden een zeer belang-
rijke rol speelden. Ze waren
niet alleen residentiële steden,
maar tevens drukke handels-
en artistieke centra. De meeste
keizerlijke steden bevonden
zich in het Rijngebied, aI
waren Augsburg en Nûrnberg
in Beieren ook bijzonder ge-
liefd.

sus. FIet heette toen Maguntiacum
en bestond uit een Romeins kas-
teel. Hier vestigde zich een met
muren omringde handelsneder-
zetting, die in de tljd van
de volksverhuizingen werd ver-
woest. In 747 rnaakte Bonifacius
van het vroegere bisdom Mainz
een aartsbisdom. In de roe eeuw
werden de aartsbisschoppen van
Mainz ware wereldlijke heersers
en eigenden zich de titel van aarts-
ofrijkskanselier toe. In g78 begon
Wiligis, aartsbisschop en eerste
aartskanselier van het Heilige
Roomse rijk, met de bouw van de
machtige domkerk.
In rz44 dwong de stad zelfbestuur
vanhaar bisschop afen stond toen
aan het hoofd van het Rijnse ste-
denverbond. Toch breidden de
aartsbisschoppen hun macht uit:
in de r4e eeuw werden ze keur-
vorsten. Hun gebied strekte zich
ook buiten de stad uit, zowel op
de linker als op de rechter Rijn-
oever en omvatte ook alleriei ge-
bieden in het Maindal en in Hes-
sen, zelfs in Thùringen. Toen
bisschop Diether von Isenburg
echter in de r5e eeuw werd afge-
zet, braken er onlusten in de
stad uit. In 146z verloor Mainz
haar zelfbestuur en bleef in het

vervolg economisch achter ten
overstaan van Frankfurt. De elien-
de van de godsdienstoorlogen
bracht zeker geen herleving en in
de r8e eeuw raakte de stad door
het verlicht despotisme van de
aartsbisschoppen helemaal onder
Franse cultuurinvloed.
Spiers of Speyer was een andere
keizerlijke stad, die door de Sa-
lische keizers zeer geliefd was.
Spiers was een oud-Romeinse ci-
vitas met e en koninklijke palts
(paleis) waar de Duitse keizers
meermaals verbleven. De stad
stond in los verband tot de bis-
schop en werd in de I4e eeuw een
vrije rijksstad. Er werden sedert
de rze eeuw verscheidene rijksda-
gen gehouden en vaî 1527 tot
1689 was Spiers de zetel van het
Duitse hooggerechtshof.
Worms werd in rz56 onafhanke-
Iijk door een vrijbrief van keizer
Frederik I Barbarossa. Van ;f Boo
tot f 16oo werden er meer dan
honderd rijksdagen gehouden,
terwijl het Concordaatvaî Worms
(rrzz) een einde stelde aan de
investituurstrijd. Tijdens de Der-
tigjarige Oorlog had de stad veel te
Iijden, en in r689 werd ze door de
Fransen platgebrand. Net als
Spiers en Mainz bezit Worms een
keizerlijke domkerk. Aken was
reeds een Romeinse nederzetting
onder de naam Aquisgranum. De
stad werd later een residentie van
de Merovingers, maar nam in
belang toe sinds Karel de Grote er
rn 778 een palts bouwde: Aken
werd zijn meest geliefde verblijf-
plaats en hoofdstad van het Karo-
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Augsburg: Fuggerhaus
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lingische rijk. Zijn zoon Lodewijk
de Vrome werd te Aken gekroond
en sedertdien bijna alle keizers (33
tot aan Ferdinand I). In r53r
moest Aken, wegens de nabijheid
van de Franse grens, die eer aan
Frankfurt afstaan.
Frankfurt am Main, reeds een
Romeins castellum (vesting), werd
in 8zz door Lodewijk de Vrome
tot keizerpalts verheven. Onder de
Hohenstofenkeizers beleefde de
stad een grote bloei: in r22o
kreeg ze zelfbestuur en van r257
af werden de Duitse keizers,
op enkele uitzonderingen na) te
Frankfurt gekozen. Deze gewoon-
te werd regel door de Gouden Bul
van r 356. Sedert Ferdinand I werd
ook de kroning in deze stad vol-
trokken. De ,,Messen" of jaar-
beurzen, door keizerlijke pri-
vileges beschermd, vqrmden de
grondslag van de bloei van de
stad, vooral tijdens de r6e en
de r 7e eeuw. Op het einde van de
rBe eeuw stichtte Rotschild er een
machtig bankiershuis, waardoor
de stad het centrum van de Euro-
pese grootfinancie werd.
Als Argentoratum door de Romei-
nen gesticht, werd Straatsburg
tijdens de volksverhuizing volledig
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verwoest. Van de 7e eeuw af
was Straatsburg de zetel van een
belangrijk bisdom, dat door de
Duitse keizers zeer begunstigd was
en de titel van keizerstad kreeg.
Eeuwenlang heerste er strijd om
de macht tussen de inwoners en de
bisschoppen; pas in rz6z werden
de stadsprivilegiën bevestigd.
Toen in de r 6e eeuw twee bisschop-
pen met elkaar wedijverden, split-
ste de keizer het bisdom. Sinds de
I 7e eeuw was Straatsburg her-
haaldelijk het toneel van de strijd
tussen Frankrijk en het Duitse rijk.
AI deze keizerlijke steden lagen in
het Rijnland. Daarnaast waren er
nog Nùrnberg en Augsburg in Beie-
ren. Deze steden waren gevestigd op
de handelsweg, halfweg tussen de
Noordduitse keizersteden en de Ita-
liaanse havens Genua en Venetië.
Augsburg, een zeer oude stad, zag
haar bloei voortdurend toenemen
en op het einde van de r3e eeuw
werd ze tot een vrije rijksstad
verheven. In de r5e en àe r6e
eeuw werd Augsburg een centrum
van handelaars en grote koop-
lieden, waaronder de geslachten
Fugger en Welser wereldberoemd
zijn. Augsburg was tevens een ar-
tistiek centrum: Hans Holbein ver-

bleef er vôôr hij naar Engeland
vertrok. De stad werd tevens
een politiek aantrekkingspunt,
vermits er verscheidene rijksda-
gen werden gehouden, vooral in
de tijd van de hervorming, want
toen woonden er veel protes-
tanten. Na de r 7e eeuw nam de
invloed van de stad af en in 18o6
werd ze bij Beieren gevoegd.
Van Nùrnberg (Neurenberg)
blijft de oorsprong onzeker, al
komt de naam reeds in een oor-
konde van ro5o voor. In rzrg ver-
leende keizer Frederik II de stad
het recht van r(Reichsunmittel-
barkeit", d,w.z. dat ze enkel van
het staatshoofd afhankelijk was.
De Hohenzollern, die sedert rrgr
in het bezit waren van het burg-
graafschap, verkochten in 1427,
toen ze markgraven van Branden-
burg werden, hun ambt aan de
stad. Nùrnberg voerde van de r3e
tot de r8e eeuw een verstandige
politiek, zodat de stad haar grond-
gebied voortdurend kon uitbrei-
den. Dank zij de bloei van de han-
del ontstond er een hoog welvaarts-
peil, dat in de r5e en in het begin
van de r6e eeuw kunsten en we-
tenschappen aantrok: Albrecht
Dùrer en Hans Sachs werden
trouwens in Nùrnberg geboren.
Nadien nam de weivaart van de
stad afen deelde ze de ellende van
het Duitse rijk, tijdens de ver-
schillende oorlogen.
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