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De stellingen horen bij het proefschrift 

 

‘Vrije Rijksheerlijkheden’ in Limburg (1500-1800) 
 

Van H.G. Weinberg 
   
 
1. De ‘vrije rijksheerlijkheden’, staatsrechtelijk verankerd in de constitutie van 

het Rijk, meebeslissend, meebetalend, met bijzondere ‘rijksvrijheden’ en met 
een directe lijn met de keizer, zijn een verzinsel van de Limburgse 
historiografie. 

2. Het Heilige Roomse Rijk kende vele vorstendommen en nog veel meer vorsten. 
De voornaamste vorsten speelden een grote rol in de besluitvorming op de 
Rijksdag. Maar Thorn was geen vorstendom, en de abdis van Thorn geen 
vorstin. Limburg heeft nooit een Monaco aan de Maas of een Liechtenstein in 
de heuvels gekend. 

3. Hoewel in de vroegmoderne tijd sommige juristen stelden dat het leenrecht 
geen staatsrechtelijk belang meer had, speelde het leenrecht wel degelijk nog 
een belangrijke rol. Bovendien was de cultuur van de adellijke klasse, maar ook 
de symboliek rond adellijke heerschappij, nog doordrenkt van de idee van een 
adellijke feodale rangorde en trouw van de vazal aan zijn leenheer.  

4. De hoogste rechtbanken van het Heilige Roomse Rijk en die van landsheren 
binnen het Rijk waren als hoven van appel nieuwe instituties in de 
vroegmoderne tijd. Zij kenden nog lange tijd geen geografisch scherp 
afgebakende rechtsgebieden en waren dus nog geen voor elke heerlijkheid 
vast gedefinieerde hogere instanties. Deze verschillende hogere rechtbanken 
werden in de praktijk lang als opties beschouwd, en ‘à la carte’ gekozen. 

5. De schepenstoel van Aken als traditionele regionale dienstverlener was een 
aanbieder van rechtsadvies en ondersteuning (activiteiten waarvan omvang en 
intensiteit vaak zijn overschat), maar had geen staatsrechtelijk gefundeerde en 
van bovenaf opgelegde rol, zodat aan het gebruik van deze dienstverlening 
geen conclusies over de staatsrechtelijke status of over het ontstaan van een 
heerlijkheid kunnen worden verbonden. 

  



 

 
6. Angelsaksische historici, met hun durf tot vernieuwing, afwezigheid van 

respect voor heilige huisjes, en vaak heldere schrijfstijl, brengen een frisse 
wind en zijn een zegen voor de geschiedschrijving van continentaal Europa. 
 

7. Personen afkomstig uit, of met wortels in, Waals gebied zijn, zeker vanaf de 
zeventiende eeuw, opvallend vaak pachters van grote hoeven in Zuid-Limburg.  
Het economische succes van deze Waalse pachters wacht nog op een 
verklaring.  
 

8. Kaarten verduidelijken. Zij presenteren informatie op een geconcentreerde 
manier. Zij roepen nieuwe vragen op, met name over veranderingen in de tijd. 
Gezien de grote toegevoegde waarde van geschiedkundige kaarten zou er 
aandacht moeten zijn voor meer en beter regionaal en lokaal geschiedkundig 
kaartmateriaal, en niet alleen van staatkundige grenzen. 
 

9. Op het internet woekert een oerwoud van historische en genealogische hele 
en halve onwaarheden, waarin de vaak goedwillende gebruiker verdwaalt. 
Regionale historici dienen daarom Wikipedia serieus te nemen en nephistorie 
te bestrijden. 
 

10. Ironie kan een verfijnde stijlvorm zijn, een vorm van humor en een instrument 
voor het aanduiden van nuances. Pogingen tot het introduceren van een 
ironieteken zijn mislukt, zoals het succes van het knipoog-emoticon bewijst, 
dat niets met nuance te maken heeft. 

 


