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1 INLEIDING

1.1 Deconstructie

Het onderwerp van deze studie is de staatkundige of staatsrechtelijke status in de 
vroegmoderne tijd van (een deel van) de vaak als ‘vrije rijksheerlijkheden’ aangeduide 
gebiedjes binnen de grenzen van de huidige provincies Nederlands en Belgisch Limburg.
Eén visie op historiografie is dat deze in wezen altijd een verhaal vertelt, en dat het de vraag 
is of het mogelijk is om het verhaal te schrijven.1 Bestaande ‘verhalen’ moeten periodiek 
kritisch worden bezien. Coherentie en één bepaalde ordening kunnen zijn opgelegd waar 
ook alternatieve interpretaties mogelijk zijn. Een bestaand historiografisch verhaal kan zelfs 
zo weinig op feiten gebaseerd blijken te zijn, zozeer het karakter van literaire fictie hebben, 
dat het tot mythe moet worden verklaard. Kossman schrijft in zijn nawoord bij De Lage 
Landen dat vroegere historici veronderstelden dat woorden als ‘volk’ en ‘natie’ verwezen 
naar ‘iets in de werkelijkheid van het verleden dat een definieerbare identiteit bezat’ en 
dat ‘de moderne ironische historicus’ dergelijke begrippen niet meer op dezelfde wijze kan 
en wil gebruiken.2 Met betrekking tot de term ‘vrije rijksheerlijkheid’, hoewel van een heel 
ander niveau, zou hetzelfde gezegd kunnen worden. Hij is, en wordt nog steeds, gebruikt 
alsof hij een vóór 1800 bestaande werkelijkheid aanduidt, een identificeerbare categorie 
van heerlijkheden met specifieke staatsrechtelijke eigenschappen. De term heeft daarnaast 
ook een gevoelswaarde met vage connotaties en vormt de kern van een ‘verhaal’ dat aan 
kritische herziening toe is.
‘Deconstructie’ wordt hier gebruikt als aanduiding voor een analytisch proces, een 
kritische ontmanteling, het aan het licht brengen van bestaande, maar vooral impliciete 
vooronderstellingen (aannames vooraf die niet meer ter discussie worden gesteld).3 De 
vooronderstellingen betreffen de aard van ‘vrije rijksheerlijkheden’, maar ook de wijze waarop 
het Heilige Roomse Rijk was gestructureerd en hoe het functioneerde wat rechtspraak, 
belastingheffing en besluitvorming betrof. De expliciet gemaakte vooronderstellingen 

1 Een vaak geciteerde prikkelende stelling, afkomstig van de Amerikaanse historicus Hayden White, luidt: ‘historical 
narratives (…) are verbal fictions, the contents of which are as much invented as found and the forms of which have 
more in common with their counterparts in literature than they have with those in the sciences.’ White, Text, 82.
2 ‘Geschiedschrijvers hebben echter de ambitie om de feitelijke gegevens die zij over het verleden kennen, op 
zo'n manier te ordenen en te interpreteren dat zij op basis daarvan een begrijpelijk en samenhangend verhaal 
kunnen samenstellen. Om die ordening tot stand te brengen hebben zij uitgangspunten nodig. Wanneer zij de 
geschiedenis van een “land” beschrijven, veronderstellen zij om te beginnen dat een “volk”, een “staat”, een 
“natie”, een “gemeenschap”, iets in de werkelijkheid van het verleden was dat een definieerbare identiteit bezat.’ 
Kossmann, Lage Landen I, 367-386.
3 Een recent algemeen overzicht van de stand van zaken in de geschiedfilosofie, met veel aandacht voor 
‘deconstructionist history’, biedt: Munslow, Deconstructing.
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moeten vervolgens worden onderzocht op hun realiteitsgehalte, en op de beschrijvende 
en verklarende waarde. Naast mogelijke destructie van een mythe moet dit ook resulteren 
in constructie van een ander beeld, dat misschien minder coherent en eenduidig is dan het 
oude, maar beter recht doet aan een complex verleden.

1.2 Reichsromantik en de term ‘vrije rijksheerlijkheid’

In de negentiende eeuw bestond in Duitsland een neiging om het verleden, de periode van 
het Heilige Roomse Rijk (hierna: ‘Rijk’ of HRR), dat in 1806 had opgehouden te bestaan, te 
idealiseren. Dit wordt als Reichsromantik betiteld, een houding die met name sterk was in de 
eerste helft van de negentiende eeuw. Daarbij hoorde ook de Kaisermythos, het idealiseren 
van de rol van de middeleeuwse keizer in het Rijk.4 Maar ook in de Duitse geschiedschrijving 
van een groot deel van de twintigste eeuw komen nog ‘romantische sympathieën’ voor met 
betrekking tot Rijk en keizer.5 Een mythische kijk op het Rijk is niet nieuw. Het Rijk werd vanaf 
de elfde eeuw in oorkonden aangeduid als ‘Rooms’ (Romeins), dus als een voortzetting van 
het Romeinse Rijk, en vanaf de twaalfde eeuw als ‘Heilig’, een door god gewild christelijk 
rijk.6 De koning betitelde zich vanaf het begin van de twaalfde eeuw als Rooms-Koning.7

In veel van de specifiek op Nederlands en Belgisch Limburg betrekking hebbende heem- en 
geschiedkundige publicaties over de periode vóór 1806 is ook sprake van een ‘romantische’ 
houding. Het sterkst was deze in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar zij leeft 
tot op de dag van vandaag voort in niet-wetenschappelijke publicaties.8 Het verleden werd 
gezien als rijk aan curieuze, maar ook aantrekkelijke bijzonderheden. Schrijvers waren 
gefocust op het ontdekken en beschrijven van deze curiositeiten, niet op nuances en 
ontwikkelingen in de tijd. Dat een aantal dorpen die later bescheiden plattelandsgemeenten 
vormden zich ooit met de titel ‘graafschap’ mochten sieren, is een feit. Maar de heren 
van allerlei dwergterritoria zouden in het verleden ‘niemand dan de keizer boven zich’ 
hebben gehad. Binnen de grenzen van de huidige beide provincies Limburg zou al sinds 
de middeleeuwen een miniatuur-vorstendom (Thorn) hebben bestaan.9 Naast miniatuur-
graafschappen (Gronsveld, Rekem, Wittem) zouden ook miniatuur-heerlijkheden (zoals 
Cartils, Rijckholt, Breust) juridisch altijd even onafhankelijk zijn geweest binnen rijksverband 

4 Puschner, Reichsromantik; Kroll, Kaisermythos.
5 Moraw, Probleme, 98.
6 Moraw, Verfassung, 151. Vanaf de zestiende eeuw is de officiële aanduiding ‘Heiliges Römisches Reich Deutscher 
Nation’. De toevoeging kwam in gebruik in het laatste kwart van de vijftiende eeuw.
7 Keller, Begrenzung, 210. 
8 Zo is op het internet te lezen dat de abdis van Thorn en de graaf van Rekem over eigen legertjes zouden 
hebben beschikt. De fiscale draagkracht van deze gebiedjes stond dat eenvoudigweg niet toe. Alleen de grootste 
rijksstanden konden een staand leger op de been houden.
9 In het geval van Thorn heeft men er duidelijk genoegen in geschept de naam van dit dorp te verbinden met het 
woord ‘vorstendom’ en steeds te spreken van de ‘abdis-vorstin’. Zie bijvoorbeeld de inventaris van het archief 
Thorn van Habets (Habets, Archieven I).
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2.5	 Twee	kaarten

De behandelde zuidelijke heerlijkheden
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De behandelde noordelijke heerlijkheden




