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1 
Het gebruik in de Limburgse geschiedschrijving van de term ‘vrije rijksheerlijkheden’ als verzamelnaam 
voor kleine, geheel of gedeeltelijk zelfstandige territoria, dient te worden vermeden. Dit begrip is niet 
eenduidig en suggereert meer gemeenschappelijke kenmerken tussen deze gebieden dan werkelijk het 
geval was. Beter is een neutrale aanduiding zoals ‘overige’ of ‘kleine rijksonmiddellijke territoria’, waarbij 
de juridische status van ieder gebied afzonderlijk, ook verdeeld in de tijd, nauwkeurig moet worden 
beoordeeld. 
 
2 
Binnen de heerlijkheid Gronsveld heeft in de late middeleeuwen de uitgifte van onroerend goed tegen het 
recht van keurmede een belangrijke rol gespeeld bij de bebouwingsgeschiedenis van dorpen en gehuchten. 
Nader onderzoek is gewenst om antwoord te krijgen op de vraag welke invloed dit recht heeft gehad op 
de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van andere dorpen. 
 
3 
De betekenis van de Schepenstoel van Aken als hoofdvaart- en appelgerecht voor schepenbanken in 
kleine, rijksonmiddellijke territoria in het gebied tussen Maas en Rijn verminderde vanaf de zeventiende 
eeuw met de benoeming van één of meer eigen appelcommissarissen door de landsheren van die territoria. 
 
4 
Het recht van muntslag als onderdeel van landsheerheerlijk gezag had voor kleine landsheren in de 
vroegmoderne tijd meer symbolische dan economische waarde. 
 
5 
Patronaats- en collatierechten in handen van leken (in het bijzonder bezitters van heerlijkheden) en 
geestelijke instituten (in het bijzonder kapittels en grote abdijen) beperkten tijdens het Ancien Régime in 
sterke mate de invloed van bisschoppen op de benoeming van geestelijken in de parochiezielzorg. Dit 
aspect krijgt in de geschiedschrijving over zielzorg vaak te weinig aandacht. 
 
6 
Het recht op vrijdom van belasting waarop Maastrichtse burgers en instellingen vóór 1795 buiten het 
jurisdictiegebied van stad aanspraak meenden te kunnen maken, steunt niet aantoonbaar op een keizerlijk 
of koninklijk privilege. Deze claim op vrijstelling heeft de relatie tussen de stedelingen en de bewoners van 
het omringende platteland tijdens het Ancien Régime negatief beïnvloed. 
 
7  
Het in Gronsveld nog altijd hardnekkig circulerende verhaal dat de Sacramentsprocessie aldaar ooit is 
belaagd door protestanten die versperringen opwierpen om de vrije doorgang van de processie te 
verhinderen, moet, bij gebrek aan bewijsstukken die dit verhaal onderbouwen, vooralsnog als een 
historische mythe worden beschouwd. 
 
8 
Uitsluitend afschriften, door een archivaris afgegeven als beheerder van naar een archiefbewaarplaats in de 
zin van de Archiefwet 1995 overgebrachte authentieke akten, moeten worden beschouwd als authentieke 
afschriften. Overige afschriften, ook al zijn ze gewaarmerkt, missen dit karakter. 
 
9 



Naar analogie van het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank zou ook een register voor de vastlegging 
en deponering van echtscheidingsconvenanten gewenst zijn. 
 
10 
Er dient een algemene wettelijke regeling te komen voor beroepsbeoefenaren met een beroepsgeheim 
voor de omgang met en het gebruik van archieven na beëindiging van de vertrouwelijke relatie met een 
cliënt/patiënt. Bij gebrek aan een dergelijke regeling, moet de overname door archiefinstellingen van 
archieven waarop het beroepsgeheim van toepassing is, worden ontraden. 
 
11 
Bij het antwoord op de vraag hoeveel tijd is besteed aan het schrijven van een proefschrift moeten zowel 
de uren overdag als de doorwaakte uren ’s nachts worden meegerekend. 
 
 


