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SAMENVATTING

In het gebied van de huidige Nederlandse en Belgische provincies Limburg bestond vóór 
de negentiende eeuw een grote mate van territoriale versnippering. Het historische 
proces waardoor heerlijkheden binnen de invloedssfeer van grote landsheren kwamen 
(mediatisering), vorderde voor de nog bestaande kleine heerlijkheden maar geleidelijk. Door 
het Verdrag van Augsburg van 1548 en de Vrede van Münster in 1648 werden grote delen 
van de Nederlanden de facto losgemaakt van het Heilige Roomse Rijk. Er werden grenzen 
geschapen in het huidige Nederlandse en Belgische gebied aan beide zijden van de Maas 
waarvan het exacte verloop voor een deel niet helder was. De status van veel heerlijkheden 
bleef onduidelijk en omstreden, en zij slaagden er soms lange tijd in om een zekere mate 
van zelfstandigheid te behouden ten opzichte van de grote landsheren. In de regionale 
historiografie is het tot nu toe gebruikelijk geweest deze als ‘vrije rijksheerlijkheden’ te 
betitelen zo lang ze niet volledig gemediatiseerd waren. Het Land van Thorn wordt zelfs als 
een vorstendom van het Heilige Roomse Rijk beschouwd. Aan deze traditionele benadering 
is het geloof verbonden dat deze ‘vrije rijksheerlijkheden’, klein tot minuscuul van omvang 
in de verhoudingen van het Rijk, nog een vast bestanddeel vormden van het Heilige Roomse 
Rijk, en dat zij, ook al bereikten slechts weinige ooit de status van rijksstand, toch een 
duidelijke staatsrechtelijke status hadden, dat wil zeggen dat zij rijksonmiddellijk waren en 
daarom alleen het gezag van de keizer en de Rijksdag hoefden te erkennen, en als hoogste 
rechters alleen onderworpen waren aan instanties binnen het Rijk: de schepenstoel van 
Aken, het Rijkskamergerecht en de keizerlijke Rijkshofraad. Als zij in de vroegmoderne tijd 
toch werden gemediatiseerd door landsheren, dan zou dat overeenkomen met annexatie, 
niet gebaseerd op recht maar alleen op macht.
Dit proefschrift onderzoekt deze mythe van de ‘vrije rijksheerlijkheid’ en voert een kritische 
analyse uit, een ‘deconstructie’, van het, als ‘romantisch’ beoordeelde, bestaande beeld van 
dergelijke heerlijkheden als eilandjes van volledige zelfstandigheid (binnen het kader van 
het Rijk). De aanduiding ‘vrije rijksheerlijkheid’ is achterhaalde terminologie, een nauwelijks 
gedefinieerd verzamelbegrip dat grote verschillen verhult in de individuele geschiedenis van 
heerlijkheden en in de ontwikkeling van de relaties tussen de verschillende heerlijkheden 
(en hun heren) met het Rijk en met landsheren. Veel van de oudere Nederlandse en 
Belgische regionale historiografische literatuur over ‘vrije rijksheerlijkheden’ is achterhaald 
wat de staatsrechtelijke aspecten betreft en is toe aan een kritische revisie. Dat geldt ook 
voor de Duitstalige literatuur over de schepenstoel van Aken in zijn functie van hogere 
rechtsinstantie of Oberhof. En hoewel er een stroom aan recente Duitstalige literatuur is 
verschenen over het Heilige Roomse Rijk in de vroegmoderne tijd, is er nauwelijks literatuur 
met betrekking tot de positie van kleine heerlijkheden die geen rijksstanden en territoria 
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waren. Ook de positie van de in het Rijnland talrijke Unterherrschaften binnen de grote 
landsheerlijke territoria is nog nauwelijks onderzocht. 
Object van onderzoek van deze studie is de staatsrechtelijke status van de ‘vrije 
rijksheerlijkheden’ in verhouding tot het Heilige Roomse Rijk en tot de relevante landsheren. 
‘Relaties’ in de breedste betekenis worden als uitgangspunt genomen. Onderzocht wordt 
welke concrete relaties bestonden tussen de behandelde ‘vrije rijksheerlijkheden’ en 
enerzijds het Heilige Roomse Rijk, anderzijds de relevante landsheren, voornamelijk 
voor de tijd na de grote staatsrechtelijke hervorming (Reichsreform), dat wil zeggen de 
vroegmoderne tijd van circa 1500 tot 1800. Pas na de Reichsreform is rijksonmiddellijkheid, 
anders dan in leenrechtelijke zin, een bruikbaar en toetsbaar begrip. De Reichsreform schiep 
nieuwe instellingen, die het mogelijk maken de concrete relaties met deze instellingen te 
onderzoeken als indicatoren van directe banden met het Rijk. Tegelijkertijd versterkten 
landsheren na 1500 hun centrale bestuur en schiepen zij nieuwe instellingen voor bestuur 
en rechtspraak, waarmee, naast al bestaande leenrechtelijke banden, nieuwe concrete 
indicaties voor relaties van heerlijkheden met landsheren zichtbaar kunnen worden. 
Aan vijf ‘vrije rijksheerlijkheden’ en aan het Land van Thorn zijn zelfstandige hoofdstukken 
gewijd. Meer dan een dozijn andere ‘vrije rijksheerlijkheden’ worden minder uitgebreid 
behandeld, waarbij met name de relatie met de schepenstoel van Aken als Oberhof speciale 
aandacht krijgt, omdat deze relatie in de traditionele visie altijd is beschouwd als gebaseerd 
op eeuwenoude banden en als staatsrechtelijk belangrijk. 
Deze studie heeft voor een groot deel nog niet gepubliceerde archivalische bronnen als 
basis. Circa 40% van de verwijzingen naar dergelijke bronnen heeft betrekking op Duitse 
archieven, waarbij het Niederrheinisch-Westfälische Kreisarchiv in het Landesarchiv in 
Duisburg de belangrijkste vindplaats vormt, met het Stadtarchiv in Aken op de tweede 
plaats. Ook andere Duitse archieven en het Österreichische Staatsarchiv in Wenen leverden 
relevant bronnenmateriaal op. In Nederlandse en Belgische archieven is breder onderzoek 
gedaan dan tot nu toe gebruikelijk. 
Waar het bronnenmateriaal het toeliet, zijn kwantitatieve analyses uitgevoerd. De gegevens 
zijn in grafieken gepresenteerd om ontwikkelingen te verduidelijken.

De ‘vrije rijksheerlijkheden’ vanuit het perspectief van het Heilige Roomse Rijk
De meeste van de in deze studie onderzochte heerlijkheden bleven op rijksniveau onbekende 
grootheden. In de archieven in Wenen of Mainz zijn zelfs met betrekking tot de rijksstanden 
onder hen (waarvan alleen Rekem een rijksleen was) nauwelijks vastleggingen te vinden. 
Administratief had het Rijk nooit greep op deze heerlijkheden. De kleine rijksstanden in 
de regio waren maar heel beperkt in beeld, de niet-rijksstanden nagenoeg niet. De niet-
rijksstanden zijn soms voor een korte periode, en uitsluitend in een regionaal kader, in kaart 
gebracht voor een vorm van fiscale doeleinden, de betaling van contributies, maar alleen 
wanneer er sprake was van de aanwezigheid van troepen van het Rijk in de regio, zoals 
in de Dertigjarige oorlog. Slechts eenmaal, in het jaar 1664, zijn ook de heerlijkheden die 
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geen lid waren van de Nederrijns-Westfaalse Kreits verplicht tot betaling van een bijdrage 
voor de strijd tegen de Osmanen op de Balkan. De administratieve organisatie daarvan bleef 
ad hoc en leidde niet tot het beter in beeld krijgen van deze heerlijkheden op rijksniveau. 
Wat de weinige rijksstanden onder de onderzochte heerlijkheden betreft, was er pas 
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw sprake van regelmatige afdrachten aan 
het Rijk en aan de Kreits. In het laatste kwart van de achttiende eeuw werden enkele niet-
rijksstanden moeizaam gedwongen tot incidentele betalingen van de bijdragen aan het 
Rijkskamergerecht. 
De Nederrijns-Westfaalse Kreits, die pas vanaf 1532 actief werd, probeerde in de tweede 
helft van de zestiende eeuw, door financiële problemen gedwongen, om het aantal 
kreitsstanden te vergroten. De Kreits moest, zonder vast theoretisch kader en zonder alle 
relevante gegevens, tot een oordeel komen over de staatsrechtelijke status van potentiële 
leden. Adellijke status (Standesqualität) en de graventitel kwamen in de praktijk als criteria 
in de plaats van objectieve staatsrechtelijke criteria. Een ander instituut, het in 1653 tot 
stand gekomen Niederrheinisch-Westfälische Reichsgrafenkollegium, had maar drie leden in 
de regio (Gronsveld, Wittem en Rekem) en speelde geen rol van betekenis. 
Een bijzondere episode in de relaties tussen het Rijk en een aantal van de onderzochte 
heerlijkheden was de tijd van de in 1654 tot stand gekomen Keulse Alliantie. Enkele 
rijksvorsten voerden een zelfstandige politiek, onafhankelijk van keizer en Rijk, en waren 
bereid ook kleine heerlijkheden en zelfs niet-rijksstanden concrete militaire bescherming 
te bieden. Voor Wittem was deze bescherming enige jaren effectief tegen bedreigingen 
van Spaanse zijde. Maar uit Thorn werden de door de Alliantie ter bescherming gezonden 
soldaten door de Spanjaarden verdreven. De betrokken vorsten kregen al snel spijt van hun 
bereidwilligheid tot bescherming, vanwege de grote militaire en politieke inspanningen die 
dit met zich meebracht. Thorn en Wittem bleven nog lang omstreden tussen het Rijk en 
de Spaanse Nederlanden, en het Rijk was noch bereid, noch in staat om blijvend militaire 
bescherming te bieden. 

De hoogste rechtbanken
Een belangrijke constatering met betrekking tot de staatsrechtelijke betekenis van de 
hoogste rechterlijke competentie aangaande ‘vrije rijksheerlijkheden’ is dat voor het 
Rijkskamergerecht en de Rijkshofraad lang geen exclusief ressort bestond als hoogste 
rechterlijke instanties, maar dat zij landsheerlijke hoven als concurrenten hadden. Dat 
geldt zelfs voor heerlijkheden die van de zijde van het Rijk al lang als rijksstanden werden 
beschouwd. Daarmee is het beroep op het Rijkskamergerecht en de Rijkshofraad maar in 
beperkte mate als criterium te gebruiken voor het bestaan van rijksonmiddellijkheid. 
De in de praktijk gemaakte keuzes tussen verschillende hogere rechterlijke instanties waren 
vaak situationeel bepaald. De mogelijkheid tot executie van het vonnis, tot aan het met 
militaire middelen kunnen afdwingen daarvan, speelden daarbij een grote rol, wat vooral 
de schepenstoel van Aken minder aantrekkelijk maakte. Landsheerlijke instanties konden, 
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steunend op, al dan niet tijdelijke, politieke en militaire kracht van de landsheer, een 
groot gezag ontwikkelen, zowel voor individuele heerlijkheden als voor adellijke families, 
als rechter in eerste instantie en als beroepsinstantie. Dat laat vooral het voorbeeld van 
de Raad van Brabant in Brussel in de zestiende en zeventiende eeuw zien. Maar ook de 
hoge rechtbanken in Den Haag en, in mindere mate, Düsseldorf en Luik boden lange tijd 
alternatieven voor het Rijkskamergerecht en de Rijkshofraad.
De kwantitatieve analyse van de processen bij het Rijkskamergerecht en de Rijkshofraad die 
hun oorsprong vonden in de regio laat paralellen zien met de ontwikkelingen in het Rijk als 
geheel, maar ook verschillen. Opvallend, en bijzonder voor de regio, is hoe snel en hoe sterk 
al in de eerste decennia na de oprichting van het Rijkskamergerecht er in de onderzochte 
regio een beroep op werd gedaan. Maar de latere sterke daling in het beroep op het 
Rijkskamergerecht, vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw, verliep zonder meer 
parallel met de ontwikkelingen in het Rijk als geheel. 
De Rijkshofraad was als rechterlijke instantie van weinig betekenis voor de onderzochte 
Nederlands-Belgische regio, ook toen de Rijkshofraad in het Rijk als geheel sterk aan 
betekenis won en in de achttiende eeuw het Rijkskamergerecht zelfs overvleugelde. Alleen 
als appelinstantie voor het leenhof van het graafschap Loon werd in de zeventiende en 
achttiende eeuw regelmatig een beroep gedaan op de Rijkshofraad. In het kader van de 
strijd tussen de schepenstoel van Aken en de heerlijkheden waarvoor deze competent was, 
en in het geschil over Cartils, dat tot een reeks processen leidde, gaven beide partijen in 
principe de voorkeur aan het Rijkskamergerecht en werd de Rijkshofraad maar incidenteel 
ingeschakeld.
Een ander kwantitatief aspect is het aandeel van de verschillende processoorten. Dit 
veranderde wezenlijk. Het aantal mandaatsprocessen bij het RKG steeg in de tweede helft 
van de zestiende eeuw naar een aandeel van 20%. Door de sterke absolute daling van het 
aantal appelprocessen steeg het aandeel van de mandaatsprocessen aan het eind van de 
achttiende eeuw naar 50%. Deze verschuivingen wijzen op een gewijzigde functie van het 
Rijkskamergerecht en op nieuwe types procespartijen. Het mandaatsproces, een soort 
kort geding, was, samen met het citatie-proces, onderdeel van de bevoegdheden in eerste 
instantie van het Rijkskamergerecht en de Rijkshofraad, en bood vooral de mogelijkheid om 
voorlopige voorzieningen te verkrijgen en de activiteiten van de tegenpartij lam te leggen, 
meestal zonder dat dit tot een definitief vonnis leidde.
Het Rijkskamergerecht en de Rijkshofraad namen klachten in behandeling zonder de 
staatsrechtelijke status van de betrokken heerlijkheden te toetsen. Incidentele processen 
vanuit een heerlijkheid bij deze instanties zijn daarom geen bewijs voor de rijksonmiddellijke 
status van een heerlijkheid. De enige bijdrage tot het verhelderen van een staatsrechtelijke 
status leverde het Rijkskamergerecht in de casus Cartils. Het Rijkskamergerecht besliste (in 
een mandaatsproces) dat dit adellijk huis ‘Independenz’ bezat. Bij deze beslissing lijkt het 
Rijkskamergerecht de analogie met de staatsrechtelijke status van de Reichsritterschaft te 
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hebben toegepast (een groep die in de onderzochte regio niet bestond). Aan de verheldering 
van algemene criteria voor rijksonmiddellijkheid draagt dit vonnis niet bij. 

De schepenstoel van Aken als Oberhof
In deze studie is veel aandacht besteed aan de schepenstoel van Aken, als voor de 
onderzochte heerlijkheden naast Rijkskamergerecht en Rijkshofraad relevante hogere 
rechterlijke instantie, en aan de verhouding van de schepenstoel met deze heerlijkheden. 
De schepenstoel wordt vaak gezien als een belangrijke element in de banden tussen deze 
heerlijkheden en het Heilige Roomse Rijk, en als vast bestanddeel van een staatsrechtelijk 
relevante keten van beroepsinstanties binnen het Rijk.
De rol van de schepenstoel in relatie tot de ‘vrije rijksheerlijkheden’ blijkt in verschillende 
opzichten van minder betekenis dan tot nu toe werd aangenomen. Ten eerste is te 
constateren dat het aantal heerlijkheden met rechtsgang op de schepenstoel (Untergerichte) 
in de oudere literatuur overschat is. Wittem, Eys, Thorn en Breust worden vaak ten onrechte 
als zodanig beschouwd. Een aantal andere heerlijkheden deed slechts in zeer geringe mate 
een beroep op de schepenstoel, of er was sprake van lange onderbrekingen in de relatie met 
de schepenstoel. De hypothese van eeuwenlange continuïteiten die hun oorsprong zelfs 
zouden hebben in het zijn van koningsgoed in de middeleeuwen, is als algemene verklaring 
voor de rol van de schepenstoel als Oberhof te verwerpen. De in een aantal gevallen indirecte 
rechtsgang via diverse tussengeschakelde rechtbanken, zoals bijvoorbeeld het geval was 
voor Rijckholt en Leut, is problematisch voor de interpretatie van de staatsrechtelijke 
betekenis van de schepenstoel als Oberhof. Hoewel in de zeventiende en achttiende 
eeuw vaak is geprobeerd om de door de schepenstoel afgegeven (zeer onbetrouwbare) 
verklaringen over traditionele rechtsgang op de schepenstoel te gebruiken als bewijs voor 
rijksonmiddellijkheid van heerlijkheden, kunnen uit een relatie met de schepenstoel geen 
conclusies worden getrokken over de staatsrechtelijke status van een heerlijkheid. 
De rol van de schepenstoel als hogere rechterlijke instantie ontwikkelde zich in de tweede 
helft van de zestiende eeuw van Oberhof (instantie voor lering, bindend juridisch advies) 
tot appelinstantie. In het eerste kwart van de zeventiende eeuw had de schepenstoel in 
zijn rol van Oberhof nauwelijks nog betekenis. Al voor deze ontwikkeling begon was het 
woord Appellation gebruikelijk geweest, maar het werd gebruikt voor de gang naar de 
schepenstoel voor lering op initiatief van een der procespartijen, nadat de plaatselijke 
schepenen een vonnis hadden geveld. Er zijn geen aanwijzingen dat de schepenstoel de 
Reichskammergerichtsordnung van 1555 tot leidraad voor de eigen activiteiten zou hebben 
genomen. De algemene ontwikkeling in de tweede helft van de zestiende eeuw naar de 
rol van appelinstantie (mandaatsprocessen in eerste instantie bleven uitzonderingen) 
werd door de schepenstoel niet geïnitieerd of gestuurd, maar de schepenstoel was er 
later desalniettemin van overtuigd dat het om bevoegdheden ging die op oude keizerlijke 
privileges berustten.
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Hoewel er al in de zestiende eeuw weerstanden bestonden tegen deze verandering in de 
functie van de schepenstoel, werden de conflicten tussen de schepenstoel en Untergerichte 
pas in de zeventiende eeuw talrijk. De schepenstoel heeft herhaaldelijk geprobeerd om 
Untergerichte met militaire middelen tot de orde te roepen. Verrassend vaak zijn in de 
zeventiende en achttiende eeuw soldaten naar heerlijkheden gestuurd om de autoriteit 
van de schepenstoel overeind te houden. Daartoe achtte de schepenstoel zich zonder meer 
competent. Aanleiding tot conflicten tussen schepenstoel en Untergerichte waren vooral 
de door de schepenstoel gepretendeerde bevoegdheid tot het uitvaardigen van rechterlijke 
bevelen (Mandate) en de gepretendeerde competentie in strafrechtelijke, leenrechtelijke 
en fiscale aangelegenheden. Deze inbreuk op de rechten van de heren werd door deze 
uiteindelijk niet getolereerd, hoewel zij lange tijd weinig belangstelling hadden getoond en 
passief waren gebleven ten opzichte van de ontwikkeling in de functie van de schepenstoel, 
zolang het alleen de civiele processen van hun onderdanen betrof. Waar hun persoonlijke 
belangen in het geding waren, gaven zij meestal de voorkeur aan andere rechtbanken. Ook 
de grote landsheren schonken maar beperkte aandacht aan de verandering in de functie 
van de schepenstoel. Wanneer zij verboden uitvaardigden, zoals Karel V met betrekking tot 
enclaves in het graafschap Dalhem, werden deze, wat de onderzochte kleine heerlijkheden 
betreft, in de praktijk niet afgedwongen. 
Het hoogtepunt van de activiteiten van de schepenstoel als Oberhof lag waarschijnlijk in 
de eerste helft van de zestiende eeuw. Vanaf het midden van die eeuw is een teruggang 
zichtbaar in het aantal gevallen waarin men zich vanuit de onderzochte heerlijkheden tot 
de schepenstoel wendde. Deze achteruitgang kan maar gedeeltelijk worden verklaard 
door oorlogen, religieuze strubbelingen en het ingrijpen van landsheren. Mogelijk vormt 
toenemende kwaliteit van de lokale schepenen mede een verklaring. In de zeventiende 
en achttiende eeuw namen juridische opinies van juristen, soms ook van universiteiten, 
en door de heren aangestelde appelcommissarissen in toenemende mate de rol van de 
schepenstoel over op het gebied van lering en appel. De schepenstoel werd in steeds 
mindere mate als een vast bestanddeel van de keten van rechtbanken en als noodzakelijke 
tussenschakel gezien. Aan het eind van de achttiende eeuw was de schepenstoel ook als 
appelinstantie nauwelijks nog van betekenis. Vóór 1550 was de schepenstoel als Oberhof 
een belangrijke regionale dienstverlener. De latere ambities van de schepenstoel om als 
een instantie te functioneren zoals Rijkskamergerecht en de Rijkshofraad dat waren, dus als 
hogere rechterlijke macht, waren mislukt. 
Wat de kwaliteit van de schepenstoel als rechterlijke instantie betreft, toonde hij zich in de 
geschillen rond de status van Cartils een zeer ineffectieve en juridisch zwakke instantie. De 
schepenstoel werd enkele malen op de vingers getikt door het Rijkskamergerecht en de 
Rijkshofraad wegens het overschrijden van zijn competentie, maar hield hardnekkig vast 
aan zijn geloof dat deze bevoegdheden praktisch onbeperkt waren. Hij was niet in staat tot 
een vonnis te komen over de kern van de zaak, en liet zonder meer smaadprocessen toe op 
basis van de Lex diffamari, die bij het Rijkskamergerecht alleen onder strenge voorwaarden 
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toegestaan waren. Hij was niet in staat de executie van een vonnis van het Rijkskamergerecht 
tegen Wijlre te effectueren.

Concrete bemoeienis van het Rijk, de keizer en de Rijkshofraad
 In de zestiende eeuw kwam concrete bemoeienis van de keizer en de Rijkshofraad met de 
kleine heerlijkheden in de onderzochte regio nog nauwelijks voor. Aan het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog dreef de Spaanse repressie, inclusief het confisqueren van heerlijkheden, 
een aantal opstandige adellijken dusdanig in het nauw dat zij zich met rekesten tot de 
keizer wendden. Dit had geen succes, zodat deze belangstelling voor de keizer weer snel 
verdween. In de zeventiende eeuw werd er in toenemende mate een beroep gedaan op de 
keizer en de Rijkshofraad, waarbij bedreigingen van de zijde van de Spaanse Nederlanden 
en van de Staten-Generaal vaak de aanleiding vormden. De aanwezigheid van een keizerlijk 
vertegenwoordiger, een Resident, in Den Haag vanaf 1658 versterkte deze tendens. Maar 
de daaruit voortkomende diplomatieke en politieke bemoeienissen van de zijde van het 
Rijk waren ook in de zeventiende eeuw zelden effectief. Het Rijk was militair te zwak, de 
juridische basis te onduidelijk.
Hoewel veel leden van de regionale adel tijdens de Dertigjarige Oorlog als officier in keizerlijke 
dienst traden, schiep de keizer in de onderzochte regio niet werkelijk een adellijke clientèle. 
Maar de keizer wist al in de zeventiende eeuw adellijken in de Zuidelijke Nederlanden, dus 
nog voordat deze Oostenrijks werden, door het verlenen van adellijke titels in zekere mate 
aan zich te binden.
De keizer, de Rijkshofraad en de Rijksdag boden alleen aan de rijksstanden onder de 
onderzochte heerlijkheden volledige diplomatieke steun. Vooral Thorn en Wittem vergden 
in de tweede helft van de zeventiende eeuw veel aandacht. Bemoeienis van de Rijksdag 
was zeldzaam, en betrof uitsluitend enkele rijksstanden (of door het Rijk als zodanig 
beschouwde heerlijkheden), maar daarvoor waren bestaande relaties binnen het Rijk (zoals 
die van de graaf van Waldeck als heer van Wittem) en keizerlijke steun (zoals in het geval van 
Thorn) vereist. De keizer en de Rijkshofraad waren ook actief ten behoeve van enkele niet-
rijksstanden, zoals Elsloo, Obbicht en Wijlre, maar slechts incidenteel of in een beperkte 
periode, en naar aanleiding van specifieke rekesten, maar hadden met de meeste van de 
onderzochte heerlijkheden helemaal geen bemoeienis. Ook de Kreits toonde nauwelijks 
belangstelling voor de heerlijkheden die geen lid waren en was nagenoeg uitsluitend bereid 
de leden van de Kreits steun te geven. 
Het tweede kwart van de zeventiende eeuw bracht een omslag in de oriëntatie van een 
aantal van de onderzochte heerlijkheden. De verovering van Maastricht door de troepen 
van de Staten-Generaal in 1632 betekende het einde van de Spaanse hegemonie in de regio. 
De laatste twee decennia van de Dertigjarige Oorlog brachten voor het eerst troepen uit 
het Rijk (vooral keizerlijke en Hessische) naar de regio, en daarmee contributie-eisen. De 
onderzocht heerlijkheden reageerden in eerste instantie nog met pogingen om aan hun 
neutraliteit en onduidelijke status tussen het Heilige Roomse Rijk en de Spaanse Nederlanden 
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vast te houden, om zo aan deze eisen te ontkomen. De Spaanse Nederlanden of (in het geval 
van Wittem) de Staten-Generaal konden een zekere bescherming bieden. Toen de hertog 
van Lotharingen echter vanaf 1647, en later de prins van Condé, als bondgenoten van de 
Spanjaarden hun troepen voor winterkwartieren naar de regio voerden, werden de kleine 
heerlijkheden in de armen van het Rijk gedreven. Zij waren nu noodgedwongen bereid hun 
lang als voordelig gekoesterde neutrale en hybride status tussen het Rijk en de Spaanse 
Nederlanden op te geven. De overlast van de Lotharingers bedreigde de inwoners in hun 
bestaan en het Rijk leek de enige hoop te bieden op bescherming. Wittem besloot, mede 
onder invloed van nieuwe heren, de graven van Waldeck, om definitief voor het Rijk te 
kiezen. Ook Thorn wendde zich naar het Rijk, hoewel slechts tijdelijk wat de onderdanen 
betrof. Eys, dat als niet-rijksstand weinig van het Rijk bleek te mogen verwachten, probeerde 
zich onder de bescherming van de hertog van Gulik te plaatsen. 

Rijksonmiddellijkheid, rijks- en kreitsstandschap
De rijksmatrikel en (vanaf 1532) de kreitsmatrikel waren de belangrijkste en bijna de enige 
formele vastleggingen met betrekking tot de staatsrechtelijke status van kleinere onderdelen 
van het Rijk. De matrikel had rond 1500 nog voornamelijk betrekking op personen als 
standen, pas later op territoria. Formele criteria voor rijksstandschap moesten na 1500 nog 
worden ontwikkeld. In de zestiende eeuw was sprake van een regelrechte vlucht om aan 
rijksstandschap en aan de daarmee verbonden afdrachten te ontkomen. Ook de hoogte van 
de aanslagen was zeer omstreden, en de beoordeling van de bezwaren, de Moderation, was 
een moeizaam proces. Dit leidde tot het (nog steeds beperkt) ontwikkelen van criteria. Het 
ontbreken van een leenband met het Rijk en het bestaan van leenbanden met landsheren 
waren lang geen belemmeringen geweest voor rijksstandschap, maar werden in de loop van 
de zestiende eeuw als relevant gezien, maar uitsluitend voor potentiële nieuwe rijksstanden 
of degenen die aan rijksstandschap wilden ontkomen. Verdere ontwikkelingen waren dat 
het persoonlijke karakter van rijksstandschap veranderde in een meer territoriaal karakter, 
en dat rijksonmiddellijke bezittingen een vereiste werden voor nieuwe rijksstanden. Deze 
ontwikkelingen werden pas in de loop van de zeventiende eeuw afgesloten. Maar de 
feitelijke criteria bleven uiteindelijk ongrijpbaar, en de adellijke status, de Standesqualität, 
speelde een grote rol. Het verkrijgen van de titel van graaf maakte toelating als rijksstand 
een formaliteit, terwijl heren maar zelden werden toegelaten. 
Rijks- en kreitsstand werden van de onderzochte heerlijkheden alleen (de graaf van) Horn 
(tot 1570), Wittem, Thorn, Gronsveld en Rekem. De graaf van Horn was rond 1500 nog de 
enige rijksstand onder de kleinere heren in de regio. De abdis van Thorn behoorde in de 
vijftiende eeuw nog niet tot de rijksstanden, al kwam zij vanaf 1487 als potentiële rijksstand 
in het vizier, maar misschien eerder door een naamsverwisseling, daar maar enkele van de 
vertegenwoordigers op de Rijksdag zich vaag van haar bestaan bewust waren. In het geval 
van Gronsveld vormde de stap naar rijksstandschap aan het eind van de zestiende eeuw 
geen probleem, nadat de heren de titel van graaf wisten te verkrijgen. De positie van Rekem 
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bleef gedurende een halve eeuw (tot 1625) onduidelijk door administratieve verwarring en 
gebrek aan bereidheid van de heer van Rekem tot deze stap. Het rijks- en kreitsstandschap 
van Wittem en Thorn bleef nog veel langer onduidelijk. In de zestiende eeuw werd het 
kreitsstandschap de heer van Wittem en de abdis van Thorn gewoonweg opgedrongen. 
De heer van Wittem had er echter lang geen belangstelling voor, behalve gedurende een 
periode aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Van Spaanse zijde werd rijksstandschap 
van Wittem en Thorn lang niet erkend. Spaanse aanspraken op Wittem eindigden in 
1689 door een gunst van de koning. Thorn kon door territoriale herschikkingen aan het 
eind van de Spaanse Successieoorlog aan de Spaanse greep ontkomen. Uitsluitend haar 
belangstelling voor het uitoefenen van het muntrecht had de abdis er vanaf de tweede helft 
van de zestiende eeuw toe gedwongen om zich niet volledig aan de Kreits te onttrekken en 
zich te onderwerpen aan de ‘Münzprobation’ van de Kreits. De standen van Thorn verzetten 
zich tot begin achttiende eeuw tegen de financiële consequenties van rijksstandschap, dat 
voor hen geen duidelijke voordelen bood wat veiligheid betrof, en bleven geneigd om voor 
Spaanse bescherming te kiezen. Ook de abdissen zelf waren in de zeventiende eeuw nog 
wisselvallig in hun loyaliteit ten opzichte van het Rijk. De abdis werd, vooral in de achttiende 
eeuw, weliswaar als vorstin betiteld en Thorn soms als vorstendom, maar staatsrechtelijk 
was zij geen vorstin, en Thorn was geen vorstendom.

De betekenis van het leenrecht
De meeste van de onderzochte heerlijkheden hadden leenbanden met een van de grote 
landsheren. Alleen Rekem was een rijksleen, en een klein aantal heerlijkheden kende geen 
leenbanden. Deze leenrechtelijke banden, het leenrecht en de leenhoven blijken hun 
belang in de vroegmoderne tijd nog zeker niet volledig te hebben verloren. De leenband 
was een belangrijk element in de verhouding tussen landsheren en niet-gemediatiseerde 
heerlijkheden. Hij vormde de basis voor landsheerlijke aanspraken en het leenrecht kon 
de leenheer een sterk juridisch instrument bieden, vooral doordat het schenden van de 
leeneed (felonie) of, bij manlenen, het ontbreken van een mannelijke erfgenaam, tot het 
vervallen van het leen aan de leenheer kon leiden. Ook het onder bescherming staan, in 
het leenrecht ‘Schutz und Schirm’, werd geïnterpreteerd als een afhankelijkheidsrelatie en 
kon tot landsheerlijke aanspraken leiden, zoals in het geval van Thorn, waar de Gelderse 
oppervoogdij daarvoor de grondslag vormde. 
De niet ongebruikelijke meervoudige leenbanden, die in de middeleeuwen waren ontstaan, 
boden de vazal een zekere politieke speelruimte en de mogelijkheid om, wanneer de 
omstandigheden dat gunstig leken te maken, te proberen zich onder de bescherming 
van een leenheer naar keuze te plaatsen. Zij waren echter geen bewuste strategie om 
de neutraliteit van een heerlijkheid te behouden. Dergelijke meervoudige leenbanden 
waren oorspronkelijk exact gedefinieerd wat de goederen en rechten betreft waarop zij elk 
betrekking hadden. Maar deze nuances werden in de vroegmoderne tijd genegeerd en één 
band werd verabsoluteerd, terwijl oude leenbanden met concurrerende landsheren werden 
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gebagatelliseerd, om op die manier de aanspraken van een landsheer te versterken en zijn 
ingrijpen te legitimeren. 
Leenbanden en het leenrecht konden ook in de staatsrechtelijke theorie in de vroegmoderne 
tijd nog van belang zijn. Van Spaanse zijde werden leenbanden tot het criterium gemaakt om, 
op basis van het Verdrag van Augsburg, te concluderen tot het bestaan van landsheerlijke 
rechten. Binnen het Rijk werd vanaf de zestiende eeuw een leenband geïnterpreteerd 
als mogelijke belemmering voor rijksonmiddellijkheid, terwijl een leenband voorheen 
rijksstandschap niet in de weg had gestaan.

Landsheerlijke ambities en invloed
Bij de relevante landsheren was geen sprake van een consequente strategie om kleine 
heerlijkheden onder hun gezag te brengen. De druk van de zijde van landsheren was 
daarom meestal gering. Alleen wanneer de omstandigheden een gelegenheid boden en 
een heerlijkheid de aandacht op zich vestigde, werden landsheerlijke functionarissen op dit 
gebied actief. Maar zonder een vorm van juridische grondslag, die meestal van leenrechtelijke 
aard was, bleven landsheerlijke aanspraken bijna zonder uitzondering achterwege. Alleen in 
het geval van Kessenich schoven de Staten-Generaal de beweerde ligging in territorio, dus te 
midden van landsheerlijk gebied, naar voren als juridische basis voor mediatisering.
De hertog van Gulik kon zijn op leenrechtelijke banden steunende landsheerlijke ambities 
met betrekking tot Kessenich en Eys niet met succes doorzetten tegen concurrerende 
landsheren. De heer van Wittem slaagde erin om Eys, met steun van de Staten-Generaal, te 
annexeren. Spaans en Staats ingrijpen frustreerde de ambities met betrekking tot Kessenich. 
Alleen in het geval van Limbricht had Gulik succes. De hertog van Gulik wilde Limbricht al 
in de zestiende eeuw als een Unterherrschaft zien. De basis daarvoor was niet de uit het 
oog verloren oude leenband met Heinsberg, maar het feit dat de heren van Limbricht vazal 
waren van de hertog vanwege andere heerlijkheden, en daarnaast de ligging omringd door 
Guliks gebied.
Spaanse aanspraken op de heerlijkheden zoals Stein en Limbricht, die eerder nog tot 
militair ingrijpen hadden geleid, eindigden abrupt toen het Partagetraktaat in 1661 de 
leenverhouding aan de Staten-Generaal toebedeelde. 
De oppervoogdij van de hertog van Gelre over de abdij Thorn, en de daarmee verbonden 
rol van beschermheer (‘Schutz und Schirm’), vormden de basis voor Spaanse aanspraken, 
hoewel Thorn niet als onderdeel van het hertogdom Gelre, maar als behorend tot de 
Gelderse invloedssfeer werd gezien. Thorn bevond zich in de zestiende en zeventiende 
eeuw zonder meer in die invloedssfeer, ondanks het lidmaatschap van de Kreits, dat de 
abdis was opgedrongen, maar dat lange periodes alleen op papier bestond. Thorn werd aan 
het begin van de achttiende eeuw toch definitief een door alle partijen erkende rijksstand.
De prins-bisschop van Luik was over het algemeen eerder terughoudend in zijn houding 
ten opzichte van ‘vrije rijksheerlijkheden’. Hij deed nauwelijks pogingen om de voogdij over 
Thorn (vanaf 1570 in zijn bezit) te benutten voor mediatisering. De prins-bisschop toonde 
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wel duidelijke landsheerlijke ambities met betrekking tot Pietersheim en Stein. Wat Stein 
betreft waren die in de eerste helft van de zeventiende eeuw nog groot, maar zij werden 
gefrustreerd door Spaans tegenspel. Wat Pietersheim betreft, verhinderden de Staten-
Generaal dat de prins-bisschop de leenband kon uitbouwen tot landsheerlijke macht, zodat 
de heer van Pietersheim zich in de achttiende eeuw als rijksonmiddellijk kon beschouwen, 
zonder echter door het Rijk of de prins-bisschop formeel als zodanig erkend te worden. 
De Staten-Generaal hadden na de inname van Maastricht in 1632 een sterke militaire 
positie, maar zij waren maar beperkt geïnteresseerd in het mediatiseren of annexeren van 
heerlijkheden. Wanneer zij echter meenden dat hun rechten bedreigd werden, konden zij 
na een lange periode van terughoudendheid deze rechten energiek verdedigen, en in het 
geval van Leut en Elsoo legden zij eenzijdig hun wil op en maakten deze heerlijkheden tot 
satellieten, zonder ze echter formeel of bestuurlijk in het Staatse Land van Valkenburg te 
integreren. In de achttiende eeuw opereerden zij in het geval van Stein veel voorzichtiger. In 
de Spaanse Successieoorlog hebben zij de mogelijkheid die de omstandigheden boden tot 
het verdelen van Spaans Gelre echter benut en werd Kessenich eenvoudigweg geannexeerd 
alsof het onderdeel was van Gelre. Elsloo, dat sinds 1452 door een exclusieve leenband 
met Valkenburg was verbonden, kwam al in de tweede helft van de zestiende eeuw steeds 
verder in de Spaanse invloedssfeer. De poging in de zeventiende eeuw om met hulp van de 
keizer een status als onafhankelijke heerlijkheid en onderdeel van het Rijk te verwerven, 
mislukte in de confrontatie met de leenrechtelijke aanspraken en militaire macht van de 
Staten-Generaal. 
Uitsluitend de zelfstandigheid van Gronsveld, Wijlre en Rekem werd nooit door landsheren 
bedreigd. Deze heerlijkheden hadden geen leenbanden met landsheren. Van belang voor 
het behouden van zelfstandigheid was ook dat in de praktijk maar een geringe neiging 
bestond zich tot externe landsheerlijke instanties te wenden. In andere aspecten, zoals de 
plaats waar belangrijke grondeigenaren vandaan kwamen, de oriëntatie van hun heren, 
of de economische invloedssfeer waartoe de heerlijkheden behoorden, waren zij zeer 
verschillend van aard, zodat daaruit geen algemene conclusies zijn te trekken over factoren 
die het behouden van zelfstandigheid bevorderden.
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