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VALORISATIE-ADDENDUM

Het uitgangspunt van valorisatie is dat vergroting van wetenschappelijke kennis ook tot 
concrete maatschappelijke (of economische) waardecreatie kan en zou moeten leiden. De 
verplichting tot het toevoegen van een valorisatie-addendum aan een proefschrift beoogt 
om de promovendus te laten tonen dat hij zijn blik verder richt dan alleen de academische 
wereld en de wetenschap, en dat hij zich bewust is van de maatschappij en haar concrete 
behoeften. Hij dient zich af te vragen welke maatschappelijke relevantie zijn werk heeft 
buiten de ivoren toren. De promovendus mag zich niet alleen richten op wetenschappers 
als doelgroep, maar moet zich daarnaast ook bewust zijn van andere mogelijke gebruikers, 
belanghebbenden en geïnteresseerden. Twee concrete vragen moeten in dit addendum 
worden beantwoord: wat heeft dit proefschrift aan andere doelgroepen dan wetenschappers 
te bieden, en hoe zal de promovendus maatschappelijke benutting van deze kennis 
bevorderen door concrete activiteiten.
Er kan vooropgesteld worden dat er een ‘markt’ bestaat voor geschiedenis. Dat 
bewijzen niet alleen de vele boeken over historie die verschijnen, wetenschappelijke 
en populairwetenschappelijke. Bij een breed publiek bestaat een zekere historische 
belangstelling, die verder gaat dan ´ridders en kastelen´ en andere zaken die kinderen 
aanspreken. Met name voor wat cultureler gekleurde toeristische activiteiten wordt 
historische informatie op veel plaatsen in kleine hapjes aangeboden op informatieborden 
en -plaquettes, in brochures, door rondwandelingen met of zonder gids, door Open 
Monumentendagen. 
Dit proefschrift is primair regionale geschiedschrijving. Ook op dit deelgebied van regionale 
en lokale historie bewijst een gestage stroom publicaties dat er daarvoor belangstelling 
bestaat. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) heeft 
meer dan 2500 leden. Het aantal lokale heemkundeverenigingen is groot. Er bestaat dus ook 
buiten de wetenschappelijke wereld zonder meer vraag naar ‘producten’ die informeren 
over aspecten van de regionale en lokale geschiedenis van Nederlands en Belgisch Limburg. 
Daarmee kan dit proefschrift in principe in een (weliswaar relatief kleine) behoefte voorzien. 
Realisme is echter op zijn plaats wat een breder lezerspubliek betreft. Zo zal bij een groot deel 
van een jong, met fantasy (in film, stripverhaal en boeken) en met games vertrouwd publiek 
van de voorafgaande honderden pagina’s niet de geschiedschrijving, maar hoogstens noot 
986 (over een necromancier) enige flauwe belangstelling kunnen wekken.2627

Qua onderwerp, periode en invalshoek kiest dit proefschrift niet de meest gemakkelijke of 
aantrekkelijke materie, voor zover beoogd wordt tevens een publiek buiten de wetenschap 
te bereiken. Wat de periode betreft: de aandacht van heemkundeverenigingen, en 

2627 Men google het Engelse woord ´necromancer´ (bijna 8 miljoen treffers).
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het interesse van hun lezerspubliek, gaan in de praktijk vooral uit naar het recentere en 
meer herkenbare verleden, tenzij het de geschiedenis betreft die direct verbonden is met 
zichtbare ‘stille getuigen’ (vooral gebouwen). Toch hebben amateurhistorici wel aandacht 
voor het verdere verleden en jubileumjaren zijn vaak aanleiding voor overzichten van lokale 
geschiedenis die vele eeuwen bestrijken.
Wat het tweede punt betreft, het object van onderzoek: de voormalige ´vrije 
rijksheerlijkheden´ die het onderwerp zijn van deze studie vormen niet alleen in de tijd (een 
aantal eeuwen vóór 1800), maar ook geografisch, demografisch, economisch en politiek maar 
een zeer beperkt deel van de historie van de ‘beide Limburgen’, al zijn zij kwantitatief niet 
verwaarloosbaar. Zij besloegen bijvoorbeeld 20% van de oppervlakte van het huidige Zuid-
Limburg en de behandelde Nederlandse heerlijkheden hadden, grof geschat, waarschijnlijk 
10% van de bevolking van het gebied van heel Nederlands Limburg binnen hun grenzen. 
Maar de eeuwen vóór 1800 staan al relatief ver van ons af. Een staatkundige structuur als 
het Heilige Roomse Rijk is complex en vreemd. Heerlijkheden en ‘vrije rijksheerlijkheden’ 
zijn structuren die in de Franse tijd zijn weggevaagd. Van duidelijke continuïteiten is geen 
sprake, behalve in delen van oude grenzen die nu nog gemeentegrenzen zijn.
Het derde (min)punt is dat de gekozen invalshoek primair rechtshistorisch is. Rechtshistorie, 
die volgens de website van de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht tot doel heeft 
‘het verschaffen van inzicht in de wordingsgeschiedenis van ons huidige recht’, staat ver 
af van het interesse en de beleving van de gemiddelde historisch geïnteresseerde. Ook 
op de websites en in de publicaties van heemkundeverenigingen is er weinig aandacht 
voor oude staatkundige structuren en voor de hogere rechtsgang. Datzelfde geldt zeker 
ook voor leenbanden en het leenrecht, die in dit proefschrift veel aandacht krijgen. De 
rechtshistorische invalshoek is echter te vergelijken met fundamenteel onderzoek in 
de exacte wetenschappen, omdat hij een noodzakelijk kader schept voor het begrip van 
fundamentele structuren, waarbinnen het politieke, economische en sociale leven zich 
afspeelde.
Belangrijk voor het, ondanks deze handicaps, bereiken van een lezerspubliek is dat er in dit 
proefschrift bij uitstek sprake is van, met een Duitse term, ‘verortete Geschichte‘, dat wil 
zeggen geschiedschrijving die door geografische of andere coördinaten verbonden wordt 
met mensen en bestaande gemeenschappen en hun historische wortels.2628 Een studie die 
zich verdiept in aspecten van de historie van kleine, ooit min of meer zelfstandige, gebieden 
in de beide Limburgen, gebieden die nu als dorpsgemeenschap of onderdeel van een 
gemeente vaak nog steeds een gevoel van eigenheid hebben, sluit aan bij een bestaand 
lokaal historische bewustzijn en mag rekenen op belangstelling van amateurhistorici, van 
leden van heemkundeverenigingen en van lokale historisch geïnteresseerden. Er is daarmee 
sprake van natuurlijke doelgroepen buiten de wetenschap, dank zij dit lokale aspect. Dit 
proefschrift belicht aspecten van de historie van een twintigtal ´vrije rijksheerlijkheden´, 

2628 G. Kunz, Verortete Geschichte. Regionales Geschichtsbewußtsein in den deutschen Historischen Vereinen des 
19. Jahrhunderts (Göttingen 2000).



609

waarmee dus ook een twintigtal specifieke kleine doelgroepen wordt aangesproken. In 
marketingtermen zijn het nichemarktjes.
Daarmee zou de eerste vraag als beantwoord kunnen worden beschouwd. Maar misschien 
moet deze promovendus nog andere doelstellingen hebben, behalve het ter beschikking 
stellen van historische kennis aan historisch geïnteresseerden? In Duitsland zijn in elk geval 
grotere ambities geformuleerd voor regionale geschiedschrijving. Naast ‘Vermittlung von 
Fachwissen an die Geschichtsinteressierten’, zou regionale geschiedbeoefening ook de rol van 
‘Vermittler zwischen Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit‘ en ‘regionaler Dienstleister 
und Identitätsstifter‘ kunnen vervullen.2629 Op het gebied van deze intermediairsfuncties, 
deze bredere ´Vermittlung´, speelt het LGOG voor Limburg een belangrijke rol. Educatie en 
kennisoverdracht zijn speerpunten. Aan ‘Vermittlung’ is onder andere concrete invulling 
gegeven door de benoeming van een historisch consulent, die een schakelfunctie heeft tussen 
de wetenschap en de amateurhistorici, die kennismakelaar is en intermediair in het vertalen 
voor, en doorgeven aan een breed publiek van wetenschappelijke historische kennis. Het 
LGOG wil dus, door een schakelfunctie te vervullen tussen wetenschap en amateurhistorici, 
daarmee ook een doelgroep bereiken van lezers die niet slechts consumenten van 
‘geschiedenis’ zijn maar, die actief, door verzamelen, bewaren en onderzoeken, die kennis 
vergroten. 
Deze promovendus deelt de mening dat het belangrijk is dat amateurhistorici en heemkunde 
enerzijds, en wetenschappelijke discipline anderzijds, niet volledig uit elkaar groeien of 
gescheiden werelden blijven. De genoemde ‘Vermittlung‘, de intermediairsfunctie, is hier 
noodzakelijk. Daarom is ook wetenschappelijk werk gewenst dat de amateurhistoricus en 
de lokaal en regionaal historisch geïnteresseerde aanspreekt. Wat raakt aan de geschiedenis 
van individuele dorpen of (al dan niet voormalige) gemeenten, maar deze geschiedenis in een 
breder kader plaatst, is daarvoor bij uitstek geschikt. Dit proefschrift kan een intermediaire 
rol vervullen tussen de meer wetenschappelijke benadering en de kring van historisch en 
heemkundig geïnteresseerden doordat het op toegankelijke wijze kennis en gegevens die 
relevant zijn voor de geschiedenis van de regio en van specifieke plaatsen presenteert, 
zowel uit wetenschappelijke literatuur in diverse, niet voor iedereen toegankelijke talen, als 
uit talrijke ongepubliceerde archivalische bronnen. Het vormt voor verder onderzoek een 
wegwijzer naar relevante archivalische bronnen, die zich zowel in Nederlandse archieven 
binnen en buiten de provincie Nederlands Limburg als in buitenlandse archieven bevinden. 
Van de verwijzing naar ongepubliceerde bronnen betreft iets meer dan de helft niet-
Nederlandse archieven, namelijk een kleine 40% Duitse en ruim 10% Belgische, plus een 
beetje Oostenrijkse. Een groot deel van deze bronnen is niet eerder benut voor de regionale 
geschiedschrijving van de beide provincies Limburg. De in dit proefschrift gepresenteerde 
kennis ondersteunt amateurhistorici op microniveau bij de interpretatie van literatuur en 
documenten. Er worden ook kwantitatieve gegevens gepresenteerd op regionaal en lokaal 

2629 E. Bünz, ‘Wozu Landesgeschichte?’ Festvortrag zum 50. Jubiläum des Instituts für Geschichtliche Landeskunde 
an der Universität Mainz e.V. am 28. Juni 2010. www.regionalgeschichte.net. (augustus 2018)
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niveau, die een stimulans kunnen zijn voor verder onderzoek naar de daarmee zichtbaar 
gemaakte ontwikkelingen en fenomenen.
Behalve door het proefschrift zelf, kan de daarin gepresenteerde kennis door de promovendus 
productief worden gemaakt door het geven van lezingen en door hulp en ondersteuning te 
bieden aan de auteurs van lokale (heemkundige) publicaties. Verder is de promovendus 
voornemens om actief worden op Wikipedia. Wikipedia is voor velen de eerste, en vaak de 
enige kennisbron. De geïnteresseerde leek die ‘vrije rijksheerlijkheid’ googelt, vindt daar 
vaak slechts de oude beweringen en veel verwijzingen naar verouderde literatuur, naast 
aperte verzinsels. De vele evidente onjuistheden op internetpagina’s blijven tot nu toe vaak 
ongecorrigeerd. Op dit gebied kunnen de voor dit proefschrift verzamelde gegevens en 
kennis productief worden gemaakt. Daarmee is ook de tweede vraag beantwoord.
Terugkerend naar de eerste vraag en mogelijke doelstellingen voor regionale 
geschiedschrijving: regionale geschiedschrijving is ook als potentiële ‘Identitätsstifter‘ 
genoemd. Geschiedenis wordt de laatste jaren weer meer gerelateerd aan identiteit en 
voor educatieve doelen belangrijk geacht. Gezamenlijke geschiedenis kan verbinden en 
identificatie mogelijk maken en versterken. Zou het in dit proefschrift gepresenteerde stukje 
regionale geschiedschrijving op het gebied van identiteit en mentaliteit (regionaal dan wel 
lokaal) enige bijdrage kunnen leveren of in elk geval relevante historische gegevens kunnen 
aandragen? 
Dat de ‘vrije rijksheerlijkheden’ een onderdeel zijn van de regionale ‘wordingsgeschiedenis’ 
spreekt vanzelf, al is hun, in kwantitatieve zin, relatief geringe belang al aangegeven. De 
geschiedenis van ´vrije rijksheerlijkheden´ is met name onderdeel van de geschiedenis 
van de algemene staatkundige versnippering van de regio, die invloed kan hebben gehad 
op de mentaliteit van zijn inwoners in dit ‘land van heel veel grenzen’ (Knotter). Maar is 
hun bijzondere status een factor geweest in het ontstaan van lokale ‘identiteiten’ en 
heeft de individuele geschiedenis van ‘vrije rijksheerlijkheden’ sporen achtergelaten in de 
mentaliteit van huidige (dorps)gemeenschappen? Heeft het zijn van ‘vrije rijksheerlijkheid’ 
en het (in een aantal gevallen) hebben van een band met het Heilige Roomse Rijk de 
mentaliteit beïnvloed van de inwoners en hun afstammelingen? Deze vragen moeten 
ontkennend worden beantwoord. Limburgers zien zelf wel verschillen in mentaliteit 
tussen nabijgelegen dorpen. Maar voor zover bijvoorbeeld Gulpen en Mechelen, die nu 
tot één gemeente behoren, een verschillende mentaliteit zouden kennen, is die niet het 
gevolg van het al dan niet ‘vrije rijksheerlijkheid’ geweest zijn. Zij kenden vóór 1800 feitelijk 
dezelfde bestuursvorm. Het ‘geschichtsprägende Strukturelement’ (Bünz) is niet de ‘vrije 
rijksheerlijkheid’ maar de heerlijkheid (op bestuurlijk niveau), en in algemene zin in nog 
belangrijkere mate de dorpsgemeenschap. Aan mentaliteitsgeschiedenis kan de bestudering 
van het fenomeen ´vrije rijksheerlijkheid´ dus weinig toevoegen. Aan het versterken van de 
identiteit van lokale gemeenschappen zal dit proefschrift door het afbreken van het oude 
beeld van ´vrije rijksheerlijkheden´, of het ontkennen dat Thorn een vorstendom was, ook 
niet direct bijdragen.
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De ‘vrije rijksheerlijkheden’ zijn een in Nederlands Limburg gekoesterd idee. Toonbeelden 
van zelfstandigheid en eigenheid. ‘Niemand dan de keizer boven zich.’ In dit oude beeld lijkt 
een ‘vrije rijksheerlijkheid’ op het beroemde dorp in Gallië uit de Asterix-strips: een enclave 
die door toverkracht standhoudt in een vijandige omgeving, waarbij in plaats van toverkracht 
het Heilige Roomse Rijk deze positie mogelijk maakte. Het bewustzijn dat de territoriaal 
versnipperde regio lang perifeer is geweest ten opzichte van de grote landsheerlijkheden 
en de grote politieke en economische ontwikkelingen is volkomen terecht. Maar de oude 
staatsrechtelijke visie op ‘vrije rijksheerlijkheden’ zag vooral isolement en heel beperkte 
relaties, waarbij formele banden met het Rijk en incidentele contacten met de keizer en de 
verre instanties van het Rijk de zelfstandigheid legitimeerden. De ‘vrije rijksheerlijkheden’ 
zouden in deze visie vooral een bestaan los van de omgeving hebben gekend, in isolement, 
zich echter voortdurend bewust van hun bijzondere status ten opzichte van de door 
verschillende grote landsheren gedomineerde gebieden in de omgeving.
Welk beeld is daar in dit proefschrift voor in de plaats gesteld? Dit proefschrift laat zien 
dat ‘vrije rijksheerlijkheden’ onderdeel waren van een complexe en steeds veranderende 
omgeving, en dat hun heren en inwoners relaties daarmee onderhielden op verschillende 
niveaus. Het waren geen statische, staatkundig verstarde grootheden, uitsluitend naar 
binnen gericht, passief en lijdzaam, voortdurend in de slachtofferrol van de kleine tussen 
groten. Er bestond een verscheidenheid aan relaties en aan externe invloeden Dit bood 
opties voor de heren en inwoners van ‘vrije rijksheerlijkheden’. Er was dynamiek in de 
status en in externe betrekkingen, die de zich wijzigende omstandigheden reflecteerde. 
Zo verandert een te simpel beeld van naar binnen gekeerde ‘vrije rijksheerlijkheden’ en 
beperkte externe relaties in een sympathieker beeld, opener, flexibeler, meer verweven met 
de omgeving, ‘moderner’. Interactie, relaties en verwevenheid als kernbegrippen, hoewel 
niet met het Rijk maar met de directere omgeving. Naar binnen én naar buiten gericht.
Dit de-simplificeren kan ‘vrije rijksheerlijkheden’ ook weer tot object van verder onderzoek 
maken wat deze relaties betreft. Het sjabloon, het eendimensionale beeld is uit de weg 
geruimd. Er is ruimte gemaakt voor een complexer en uiteindelijk interessanter beeld. 
Elke heerlijkheid heeft zijn eigen heel specifieke geschiedenis, ook wat externe relaties 
betreft. Dat maakt de bestudering van die historie, ook door amateurhistorici, alleen maar 
interessanter. 
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