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Inleiding 
 
In dit artikel komt de grote verandering van het grondbezit te Guttecoven aan bod. We 
kunnen het niet laten hier even in te gaan op de term eigendom, waarvan in het artikel 
'Inleidende opmerkingen' al is vermeld dat het vóór de invoering van het kadaster om een 
problematisch begrip gaat. De lezer zonder juridische belangstelling kan deze inleiding 
gewoon overslaan.   
 
Wat eigendom is, werd in de 'Code Napoleon' van 1804 (artikel 544 van de Code civil) als 
volgt vastgelegd: "La propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus 
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements". 
Vrij vertaald: de eigenaar kan met de zaak doen en laten wat hij wil, zolang men zich houdt 
aan de wet- en regelgeving. Dat laatste is een belangrijk voorbehoud. Eigendom is geen 
onbeperkt recht, maar van de rechten die een particulier kan hebben, is het het meest 
vergaande recht wat betreft de beschikkingsmacht over zaken. 
 
Bij roerende zaken wordt de bezitter, tenzij hij het voor een ander 'houdt' of kan worden 
aangetoond dat hij geen eigenaar is, als eigenaar beschouwd. Met de bezitter wordt 
doorgaans de (rechts-) persoon bedoeld die de feitelijke macht over de zaak heeft en zich 
gedraagt alsof hij de eigenaar van dat goed is. Overdracht kan simpel geschieden door de 
zaak aan de ander te geven. Bij onroerende zaken voldoet dit niet. De overdracht moet 
gebeuren via een notariële akte, waarvan in het kadaster aantekening wordt gemaakt. 
  
Eigendom en bezit zijn privaatrechtelijke begrippen. Doel van het privaatrecht is de burger 
te beschermen tegen aanspraken van anderen en zelfs tegen onrechtmatige inbreuk op het 
eigendomsrecht door de staat. Het ontbreken van een duidelijke scheiding tussen privaat- 
en publiekrecht in de middeleeuwen brengt M.W.J. de Bruijn ertoe in zijn artikel 'De 
middeleeuwen kenden geen eigendom' te schrijven dat onze huidige rechtstermen, waarbij 
een strakke scheiding tussen publiek- en privaatrecht wordt gehanteerd, het onmogelijk 
maken de moderne privaat-rechtelijke termen met betrekking tot eigendom toe te passen op 
de middeleeuwen.1 Hij heeft het dan met name over de termen eigendom en erfpacht. Wie 
het artikel 'Pacht en belasting' heeft gelezen zal opmerken dat daar toch de term erfpacht is 
gebruikt. Dat komt omdat deze 'titel' zo in de boekhouding van het klooster Sint-Gerlach is 
terug te vinden (alleen dan met twee ff'en). Het meetboek spreekt vijf keer van erflast, maar 
ook één keer van erfpacht (bij veld 89c).   
 
Ook na de middeleeuwen ontbrak een scheiding tussen privaat- en publiekrecht. Een 
voorbeeld hiervan is dat men Lodewijk XIV de woorden "L'état, c'est moi!” in de mond legt. 
Steeds weer ziet men in het ancien régime dat de landsheer en de standen met elkaar in 
strijd zijn over wie de feitelijke macht mocht uitoefenen over allerlei zaken op het gebied van 
belasting, rechtspraak en bestuur. In sommige landen won duidelijk de vorst en werd het 
bestuur 'absolutistisch', in andere landen bleven de standen grote invloed uitoefenen en in 
een enkel geval, zoals in de Republiek der Verenigde Nederlanden, wist men de vorst uit te 

                                                 
1
 M.W.J. de Bruijn, 'De middeleeuwen kenden geen eigendom. Het gebruik van anachronistische begrippen 

voor de rechten op onroerend goed', in ' Pro Memorie Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der 
Nederlanden',  jaargang 13 (2011), afl. 1, pag. 68; geraadpleegd van 
https://www.academia.edu/37517272/De_Middeleeuwen_kenden_geen_eigendom 
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schakelen. Waar de vorst het voor het zeggen kreeg, werd zijn woord wet.2 Het optreden 
van de Oostenrijkse keizer Jozef II tegen de kloosterorden laat dit duidelijk zien. Het zich 
beroepen op immuniteit en belastingvrijheid heeft de kloosterorden weinig geholpen. 
Tegenwoordig kennen we een dergelijke toestand alleen nog in een noodtoestand of tijdens 
een bezetting door een vreemde macht. Dat Jozef II de belastingvrijheid van de adel 
ongemoeid liet, zal vooral met de machtspositie van deze stand te maken hebben gehad. 
Net als de steden was de adel in staat een leger op de been te brengen, met als uiterste 
consequentie dat de vorst verjaagd, zo niet gedood werd. Het 'goddelijk recht' waar de 
absolute vorst zich op beriep, was zonder gewapende hand van weinig waarde.  
 
Met de afschaffing van de feodale rechten in de Franse Tijd kwamen de rechten op bestuur, 
rechtspraak en belasting, die met name tijdens de Middeleeuwen in particuliere handen 
waren gekomen, bij de staat te liggen. In feite kwam het neer op een 'take back your 
government', maar dan door de staat zelf. Die staat werd een entiteit, los van de landsheer. 
 
Ging het om inkomen uit bezit, dan leidde de afschaffing van de feodale rechten nogal eens 
tot discussie. Bij de nationalisatie van de goederen van geestelijke instellingen en 
territoriale heren, kwamen de inkomsten in handen van de staat. Vraag was welke 
inkomsten als een feodaal recht moesten worden gezien en dus als afgeschaft. F. Stupp 
schrijft hierover: "Wie nicht anders zu erwarten, kam es nach Abschaffung der Feudalrechte 
zwischen den Debitoren von Renten und der französischen Domänenverwaltung als 
Empfänger der an den Staat gefallenen Renten zu Streitigkeiten, ob die Renten weiterhin 
zu zahlen waren oder, ob sie feudaler Herkunft waren und folglich nicht mehr zu leisten 
seien. Zur Lösung diese Konfliktes gab die Regierung am 9. Vendemaire XIII (1.10.1804) 
ein Dekret heraus, in dem alle weiterbestehenden Renten namentlich genannt wurden. 
Dazu gehörten Erbpachten, Erbleihen, Erblehen, Erbbestand, Erbzins, Grundpacht, 
Grundzins, Bodenzins und Wassergebühren."3 
 
Voor de boeren te Guttecoven zal de juridische haarkloverij een 'ver-van-mijn-bed-show' 
geweest zijn. Het zal hun om de praktische uitwerking zijn gegaan. Terwijl men zich in het 
ancien régime aan de belastingbetaling kon onttrekken door simpelweg het bezit op te 
geven, zat men bij eigendom aan het bezit vast. Dat bracht lusten, maar ook lasten met zich 
mee. In elk geval is duidelijk dat de boeren in 1840 veel meer grond op hun naam hadden 
staan dan in 1743/1744 én dat het bij deze grond in 1840 om grond in eigendom ging, 
terwijl de status in 1743/1744 in onze hedendaagse juridische termen onduidelijk is. De 
term 'eigengrondbezit' is een poging deze onduidelijke toestand te vangen. De titel 'boeren 
worden eigenaren' duidt op de verandering die is opgetreden. Van gebruikers van de grond 
met een status die niet vast te stellen is (want een eigendomsbewijs ontbrak), zijn de 
boeren eigenaren geworden van in elk geval een deel van de grond die ze vaak al 
meerdere generaties hadden bewerkt.  

                                                 
2
  Zie bijvoorbeeld https://www.britannica.com/topic/absolutism-political-system; uiteraard moet men dit 

niet te letterlijk nemen; Lodewijk XIV kon niet alles bepalen. Zijn zeggenschap was afhankelijk van zijn 
militaire successen en de draagkracht van de bevolking. Zie ook wat C.M. MacLachlan over absolutisme 
schrijft in 'Spain's Empire in the New World: The Role of Ideas in Institutional and Social Change Spain’s 
Empire in the New World', pag.  45; deels te raadplegen via https://books.google.nl/.    

3
  F. Stupp, 'Höfe, Landwirtschaft und Halfen.Eine agrar- und sozialhistorische Untersuchung der 

Landwirtschaft und derGutspächterfamilien des jülicher Amtes Nörvenich zwischen 1618 und 1830', 
Düsseldorf  2004, pag. 86, geraadpleegd van https://www.academia.edu/40769874/Gutsp%C3%A4 

 chterfamilien_und_Landwirtschaft_im_j%C3%BClicher_Amt_N%C3%B6rvenich_zwischen_1630_und_1830 
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Grondbezit en -verdeling in 1743/1744 
 
Volgens de gegevens uit het meetboek bedroeg in 1743/1744 de oppervlakte van het dorp 
exclusief de huisplaats van de graaf van Hatzfeldt 9,6 ha en de oppervlakte van de velden 
176,6 ha. Samen is dat 186,2 ha. Tel daar de huisplaats van de graaf bij op (zo'n 1,3 ha), 
dan kom je uit op 187,5 ha. Van die 187,5 ha was zo'n 86% akkerland, 10% weiland en 4% 
huisplaats (met tuin en boomgaard). Niet beschreven was de open driehoek in het dorp, 
met daarop onder andere de pastorie, de kerk en het kerkhof (samen zo'n 1,3 ha). Er is al 
gezegd hoe de grond verdeeld was over de bezitters. Het volgende diagram brengt de 
verdeling van het bezit van het land dat buiten de dorpshaag lag ('de velden'), in beeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij deze verdeling moet aangetekend worden dat het grondbezit van de familie Van 
Hatzfeldt (78,6 ha) voor 14,2 ha (dus 18%) uit weiland bestond en dat van 'de gemeente' 
(25,2 ha) voor 2,7 ha (dus 11%), terwijl de buiten het dorp gelegen landerijen van de 
overige bezitters geheel uit akkerland bestonden. De grond binnen de dorpshaag die 
beschreven is, stond vrijwel geheel op naam van de individuele dorpsbewoners. Die grond 
bestond uit de huisplaatsen, waarvan een groot deel boomgaard en huisweide moet zijn 
geweest, enkele weiden en één omheinde akker. Tellen we de grond in het dorp mee (7,3 
ha huisplaats en 2,2 ha weiland en 'kamp' - het weiland van de pastoor niet meegeteld), 
dan hoorde 39,6 ha aan de dorpelingen toe, dus zo'n 21% (de open driehoek in het dorp 
niet meegenomen).  
 
Hieronder is het in het meetboek beschreven grondbezit van de vermelde 40 huishoudens 
te zien, op 'totaal' gerangschikt van laag naar hoog. De weiden en de kamp in het dorp zijn 
tot de landerijen gerekend. Het grondbezit van de 25 Guttecovenaren die geen hoofd van 
een huishouden zijn, is over de huishoudens verdeeld door naar de familieband te kijken. 
Het land van (schoon)zonen en broers/zussen is simpelweg opgeteld bij dat van het hoofd 
van het huishouden. Er is geen rekening gehouden met het grondbezit in buurdorpen. 
Degene die in de belastinglijst van 1781 als 'ackerman' vermeld staan of als deze persoon 
zelf niet vermeld staat, de betreffende voorouder, is dikgedrukt.  
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huisplaats landerijen totaal 

1 [48] Jan Damen  642 0 642 

2 [46] Jan Leenders en Mathis Meuffels 822 0 822 

3 [47] Rutt Tummers  1130 0 1130 

4 [5] Johannes Behren  1146 0 1146 

5 [41] Mathis Rutten  1233 0 1233 

6 [40] Wilm. Cörvers 1387 0 1387 

7 [49] Peter Perbooms  1439 0 1439 

8 [18] Augustin Schlössers  1572 0 1572 

9 [22] Frans Vrencken en Catharin Alofs  1572 0 1572 

10 [16Z] Arit Sijns  596 976 1572 

11 [45] Mevis Rutten  1593 0 1593 

12 [42] Dirck Schmeitz  2024 0 2024 

13 [36] Peter van Eijck  1017 1254 2271 

14 [44] Frans Rutten  807 1762 2569 

15 [25B] Christian Peters  188 2836 3024 

16 [25Z] Jos Classen  188 3309 3497 

17 [25Y] Johannes Peters  188 3432 3620 

18 [13] Wilm Damen  421 5662 6083 

19 [39] Johannes Meijers  956 5132 6088 

20 [1] Mathis Luyten  791 6180 6971 

21 [10] Arnold Moling  4367 2846 7213 

22 [17] Wilm Dircks  2127 5132 7259 

23 [24] Wilhelmus Harden  1901 5435 7336 

24 [3] Peter Rutten  709 7717 8426 

25 [6] Servatius Hoengens  976 8169 9145 

26 [16Y] Johannes Höngens  596 9982 10578 

27 [20] Pauls van Eijs  2014 10254 12268 

28 [38] Jacob Solberg /Leonard Deeters 1141 12746 13887 

29 [15] Wilm de Macker  1701 12340 14041 

30 [12] Jacob Cörvers  2651 13167 15818 

31 [21] Weduwe Arnoldus Behren 313 15669 15982 

32 [34] Peter Nohlmans  4727 11672 16399 

33 [33] Peter Stevis/Stevens  380 19728 20108 

34 [14X] Weduwe Vrenck Crins en [14.3] Christianus Crins 683 20519 21202 

35 [43] Frans Crins, [43.1] Joh. Crins en [43.3] Jac.Crins 3144 19923 23067 

36 [31] Mathis Vrencken/Frencken  3827 19728 23555 

37 [37] Dirck Jaspers  6545 18721 25266 

38 [35] Henrich Schmits (zoon is van status veranderd!) 2528 24788 27316 

39 [28] Wilm. Cörvers 5682 23622 29304 

40 [26] Schepen Wilhelmus Salden en [26B] Jan Salden  7347 33394 40741 

 

totaal 73072 326098 399170 

 
De volgende grafiek geeft een goede indruk van de ongelijkheid van deze verdeling. Op de 
linkeras staat de oppervlakte in m² (10.000 m² = 1 ha).  
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Deze grafiek mag maar in zeer beperkte mate als aanduiding van de welvaartsverdeling 
worden gezien. Ten eerste ging het bij de huishoudens zonder velden vaak om ambachtslui 
(zoals we die in de belastinglijst tegenkomen). Ten tweede weten we van veel huishoudens 
niet in welke fase van de levenscyclus het huishouden zich bevond. Boeren bij wie de 
kinderen nog niet het huis uit waren, zullen doorgaans een groter grondbezit hebben dan 
boeren die net gedeeld hadden. Ten derde weten we niet wat de kwaliteit van de grond was 
en hoeveel grond er gepacht werd. Wel kunnen we constateren dat van de 17 
ackermannen uit de belastinglijst van 1781 er 11 tot de tien huishoudens met de meeste 
grond hebben behoord. Het grondbezit zegt dus toch wel iets. De omvang van de 
huisplaats lijkt ook een rol te hebben gespeeld, maar omdat de boomgaard, groentetuin en 
huisweide meegerekend werd, weten we niet wat de omvang van de stallen en schuren 
was, terwijl juist die iets over de bedrijfsgrootte zouden kunnen zeggen.    
 
We hebben al gezien dat Guttecoven in 1784 in totaal 46 huishouden telde, waarvan er zo'n 
30 volledig afhankelijk waren van het boerenbedrijf. We hebben becijferd dat de gemiddelde 
bedrijfsgrootte van deze 30 boerenhuishoudens ongeveer 6,5 ha was. Gaan we ervan uit 
dat in 1743-1744 ook 65% van de huishoudens volledig afhankelijk was van het 
boerenbedrijf, dan komen we op 26 boerenhuishoudens uit. Deze konden over zo'n 180 ha 
land beschikken, zodat we uitkomen op een gemiddelde bedrijfsgrootte van 6,9 ha. 
Waarschijnlijk was deze grond in 1743/1744 ongelijker verdeeld dan in 1784. Het 
pachtcontract uit 1751 is immers maar door acht pachters ondertekend, terwijl het 
pachtcontract uit 1787 41 personen uit Guttecoven vermeldt. Nu zou het kunnen dat de 
pachters in 1751 de grond hebben doorverpacht, maar zoals al in het artikel 'Pacht en 
belasting' is vermeld, is daar geen aanwijzing voor te vinden. Het pachtcontract uit 1652 
laat zien dat toen iets meer dan de helft van al het land van de familie Van Hatzfeldt werd 
gepacht door maar twee pachters, terwijl de vijf andere pachters de rest hadden. Het kan 
dus zijn dat toen het verschil in bedrijfsgrootte groter was van in de 18e eeuw.  
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 Grondbezit en -verdeling in 1840 
 
In 1840 is het grondbezit van de dorpelingen flink toegenomen. De volgende grafiek laat 
zien hoe de velden die in het meetboek beschreven staan, in 1840 verdeeld waren. Het 
gaat dus niet om de verdeling van de totale hoeveelheid grond in 1840. Op de familie 
Gelissen en de overige grotere grondbezitters komen we nog terug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de ontginningen na 1743/1744 in 'Guttekover Roth' (voorbij het Eppekoterveld) en 'de 
Slakken' (tegenwoordig "den Uul") is de totale hoeveelheid huisplaatsen en velden met 68% 
gegroeid van zo'n 188,8 ha in 1743/1744 naar 317,5 ha in 1840 (als we de schaapsweiden 
er niet bij rekenen omdat het hierbij waarschijnlijk om weinig meer dan omheinde heide 
ging). Hieronder is te zien hoe deze totale hoeveelheid in cultuur gebrachte grond (inclusief 
huisplaatsen) verdeeld was. Bij gemeentegrond gaat het om land van de gemeente 
Limbricht, dus niet dat van de vroegere 'gemeente'. Dat land is met het verdwijnen van de 
'gemeente' helemaal opgesplitst. Het gaat bij deze grond vooral om nieuwe ontginningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het grootste deel van de ontginning van de Graethei moet pas ná de Franse Tijd tot stand 
zijn gekomen, want volgens het overzicht uit de Franse Tijd beschikte Guttecoven in 1796-
1799 over zo'n 201 ha aan akkerland en weiden. Gaan we ervan uit dat alle land binnen de 
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dorpshaag - zo'n 11 ha - niet meegeteld was, dan komen we op 212 ha in cultuur gebracht 
land; dus een groei van zo'n 12,2% ten opzichte van 1743/1744. 
 
In 1840 was nog zo'n 39 ha niet in cultuur gebracht (waartoe we ook de schaapweiden 
rekenen). Deze grond hoorde vooral toe aan de gemeente (Limbricht). Kijken we naar de 
verdeling van alle grond op Guttecovens grondgebied (op basis van de gegevens uit het 
meetboek en de OAT), dan ziet die er zo uit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijken we waarvoor de grond gebruikt werd, dan zien we dat van 1743/1744 tot 1840 de 
oppervlakte huisplaats groeide met 20% (van 8,5 ha naar 10,2 ha) en die van het akkerland 
met 87% (van 160 ha naar 299,6 ha). De oppervlakte van het weiland blijkt drastisch 
gekrompen. Als we de weide met hakhout uit 1743/1744 volledig als weide tellen en de 
schaapsweide uit 1840 niet meetellen, dan is die met 65% gekrompen (van 18,5 ha naar 
6,4 ha). Bij dat weiland in 1840 moet ook nog aangetekend worden dat meer dan 2/3 
daarvan in bezit was van de familie Gelissen, de bezitters van kasteel Grasbroek. Kijken we 
naar het weiland in bezit van de dorpelingen inclusief de twee weiden van de 'gemeente' in 
het dorp, dan is dat van zo'n 2 ha naar 1,15 ha gekrompen. De driehoek in het midden van 
het dorp bestond in 1840 uit boomgaarden en is om die reden tot de huisplaatsen 
gerekend. Het verschil tussen een weiland en boomgaard moet hebben bestaan in het 
gegeven dat weiland bedoeld was om te hooien en een boomgaard - naast fruitopbrengst - 
diende om het vee bij huis buiten te kunnen laten lopen. De vermindering van het areaal 
weiland duidt op een lagere behoefte aan hooi. Dat zou kunnen duiden op minder paarden 
en koeien, maar het is waarschijnlijker (gelet op de gestegen behoefte naar mest door het 
grotere landareaal en het feit dat kunstmest in de vorm van 'guano' pas in de tweede helft 
van de 19e eeuw op de markt kwam) dat veevoedergewassen (zoals klaver, voederbieten 
en aardappelen) op grotere schaal dan voor de Franse Tijd verbouw werden.4 De boeren 
konden overigens nog steeds hun vee op de Graethei laten weiden. 
 
Kijken we naar het grondbezit van alle Guttecovenaren samen, dan was in 1840 95% van 
de 'huisplaatsgrond' in hun bezit/eigendom (inclusief tuinen en boomgaarden), 48% van het 
akkerland en 18% van het weiland (exclusief schaapsweiden). Boomgaarden buiten het 
dorp, die tot ver na de Tweede Wereldoorlog zo kenmerkend waren voor het Zuid-
                                                 
4
 Slicher van Bath meldt deze ontwikkeling voor Overijssel. B.H. Slicher van Bath, 'De agrarische 

geschiedenis van West-Europa 500-1850', Utrecht/Antwerpen, 1977, pag. 259 
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Limburgse landschap, waren een verschijnsel dat pas opkwam toen het Amerikaanse graan 
in de tweede helft van de negentiende eeuw de graanteelt definitief minder lonend maakte 
en opkomende industriesteden een goede afzetmarkt voor fruit gingen vormen. 
  
Om zicht te krijgen op het grondbezit per huishouden in 1840 én het vergelijkbaar te maken 
met dat in 1743/1744 moest het grondbezit zoals dat in de OAT vermeld wordt, flink 
bewerkt worden. Bij het deel over de velden is vermeld dat via een spreadheet gekeken is 
wat het totaal van elke 'individuele' bezitter was (individuele is tussen haakjes geplaatst 
omdat het ook om een groep erfgenamen of kinderen kon gaan). Omdat dit spreadsheet te 
groot is om hier weer te geven, is hieronder eerst afgedrukt wie de betreffende bezitter/ 
eigenaar moet zijn en daarna hoeveel grond deze volgens de OAT in 1840 had. Bij elk in 
1840 nog levend individu is aangegeven hoe oud dit was eind 1840 en bij elk gestorven 
individu in welk jaar dit stierf en op welke leeftijd. Dit is gedaan om een opstap te hebben 
voor de reconstructie van het huishouden. Van partners die geen nummer hebben (en zelf 
dus geen familieband met Guttecoven hadden) is de geboorteplaats vermeld. 
  
1 Leonard Urlings (dienstknecht) 

[3.4.6X] 

Leonard Urlings (50 jr; dagloner) geboren te Beek X [3.4.6] Mechtild Counen (44 

jr): 

2 Jacobus Nohlmans (metselaar) 

[6.1.2.2XX] 

Peter Jacob Arnold Nohlmans uit Sittard (51 jr; metselaar) X [6.1.2.2] Joanna Elis. 

Hoeven (60 jr), wed. van [25Y.2.2] Adrianus Tummers († 1815 - 38 jr oud) 

3 Mathieu Heutmakers 

(landbouwer) [6B.2.1.1] 

[6B.2.1.1] Joannes Matthias Heutmackers (51 jr) X [25Y.2.8] Joanna Elisabeth 

Tummers († 1822 - 35 jr oud) XX Maria Catharina Schoenmaekers uit Limbricht 

(46 jr)  

4 Marten Schiffers (dagloner) 

[14B.1.2X] 

Martinus Josephus Schiffers uit Wassenberg (69 jr; timmerman/dagloner), 

weduwnaar van [14B.1.2[ Maria Mechtildis Crijns († rond 1808 - 37 jr oud) X 

Maria Sibilla Sour/Souren uit Kerkhoven (D) (60 jr) 

5 Henri Krijns (dagloner) 

[14B.1.5] 

[14B.1.5] Henricus Crijns (62 jr; dagloner) X Mechtildis Schmitz uit Limbricht († 2-

12-1819 - 37 jr oud) XX Anna Gertrudis Buskens uit Grevenbicht (58 jaar) 

6 Willem Herman Krijns 

(landbouwer) [14B.2.1.1] 

[14B.2.1.1] Willem Krijns (52 jr; landbouwer) X [31.2.1.2] Josepha Frenken (47 jr) 

7 Herman Josef Krijns 

(landbouwer) [14B.2.1.4] 

[14B.2.1.4] Herman Joseph Krijns (47 jr; landbouwer) X [34.1.5.1] Maria Mechtild 

Custers (43 jr) 

8 Catharina Mechtilde Hamers 

(niets) [14B.2X.9.1] 

[14B.2X.9.1] Catharina Mechtild Hamers (37 jr) 

9 Jacob Hamers (landbouwer) 

[14B.2X.9.2] 

[14B.2X.9.2] Jan Jacob Hamers (33 jr; landbouwer) X [28.3.4.1] Maria Catharina 

Wetzels (29 jr) 

10 Peter Joseph Hamers 

(landbouwer) [14B.2X.9.4] 

[14B.2X.9.4] Peter Joseph Hamers (30 jr) 

11 Barbara Hamers (landbouwer) 

[14B.2X.9.6] 

[14B.2X.9.6] Maria Barbara Hamers (26 jr) 

12 Marcellus Krux (landbouwer) 

[15.1.3.2]  

[15.1.3.2] Marcellus Krux (41 jr; landbouwer) X Maria Catharina Elisabeth Vossen 

geb. Bunde (33 jaar)  

13 Paulus Derhaag (0) [16Z.2.2X] Paulus Derhaag uit Meeswijk (B.) (80 jr) X [16Z.2.2] Maria Agnes Leenders (70 jr) 

14 weduwe v. Willem Behren 

(landbouwer) [21.1.1X] 

[3.4.3] Anna Lucia Coenen/Coonen (53 jr), weduwe van [21.1.1] Wilhelmus 

Behren († 1829 - 74 jr oud) 

15 Herman Janssen (dagloner) 

[21.1.2.1] 

[21.1.2.1] Hermanus Janssen (66 jr; dagloner), weduwnaar van [6.1.2.3] Anna 

Cornelia Hoeven/Hooven († 1839 - 56 jr oud) 

16 Mathieu Paes (landbouwer) 

[21.1.2.2X] 

 Johannes Mathias Paes uit Einighausen (60 jr; landbouwer) X [21.1.2.2] Anna 

Maria Janssen (64 jr) 

17 Hendrik Paes (niets) 

[21.1.2.2.6] 

[21.1.2.2.6] Hendrik Paes (23 jr oud; ongetrouwd) 

18 Jan Willem Janssen 

(kleermaker) [21.1.2.4]  

[21.1.2.4] Willem Janssen (57 jr; kleermaker) X [26.5.3.3] Maria Helena Salden 

(52 jr) 
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19 Jacobus Janssen (dagloner) 

[21.1.2.6] 

[21.1.2.6] Jacobus Janssen (53 jr; dagloner) X [20.3.11] Maria Catharina Van Eijs 

(43 jr)  

20 Francois Janssen (dagloner) 

[21.1.2.7] 

[21.1.2.7] Francois Janssen (zou 50 jr zijn als hij de veldtocht naar Rusland heeft 

overleefd) 

21 Jan Nikolaas Van den Bergh 

(landbouwer) [24.1.2X] 

Johannes Nicolaas van den Bergh uit Elen (70 jr; landbouwer), weduwnaar van 

[24.1.2] Catharina Harden († 1833 - 65 jr oud) 

22 Jacob Van den Bergh 

(dagloner) [24.1.2.3] 

[24.1.2.3] Jacobus van den Bergh (37 jr) X Maria Helena Rouks uit Amstenrade 

(39 jr) 

23 Theodor Wetzels 

(landbouwer) [26.4.2X/X] 

Theodorus Wetzels uit Nieuwstadt (58 jr; landbouwer), weduwnaar van [24.2.2] 

Maria Elisabeth Harden († 1837 - 67 jr oud), weduwe van [26.4.2] Johannes 

Petrus Salden († 1806 - 60 jr oud) 

24 Willem Gruls (landbouwer) 

[24.2.3.3XX br]  

Willem Gruls uit Einighausen (43 jaar; landbouwer; ongetrouwd ?) 

25 Jan Hendrik Gruls 

(landbouwer) [24.2.3.3XX] 

Jan Hendrik Gruls (36 jr; landbouwer), weduwnaar van [24.2.3.3] Maria Elisabeth 

Clemens († 1833 - 30 jr oud) en [38.3.6.1] Joanna Gertrud Solberg († 1840 - 25 jr 

oud) 

26 Hendrik Clemens (kuiper) 

[24.2.3.7] 

[24.2.3.7] Hendrik Clemens (25 jr; kuiper; ongetrouwd) 

27 Barbe Peters (niets) [25Y.1] [25Y.1] Maria Barbara Peters † 1822 - 79 jr oud) ongehuwd 

28 Andries Tummers 

(landbouwer) [25Y.2.2] 

[25Y.2.2] Adrianus Tummers († 1815 - 38 jr oud) X [6.1.2.2] Joanna Elisabeth 

Hoeven (60 jr oud); hetrouwd met Peter Jacob Arnold Nohlmans uit Sittard-

Voorstad (51 jr ; metselaar) 

29 Jacob Tummers (metselaar) 

[25Y.2.2.2] 

[25Y.2.2.2] Jacob Tummers (28 jr; metselaar) X [37.1.6.5.1] Agatha Jaspers (22 jr) 

30 Jan Leonard Donners 

(landbouwer) [25Y.4.5X] 

Jan Leonard Donners uit Munstergeleen (56 jr; landbouwer) X [25Y.4.5] Maria 

Barbara Suikers (60 jr) 

31 Nikolaas Donners 

(stroodekker) [25Y.4.5.2] 

[25Y.4.5.2] Nicolas Donners (45 jr; strodekker) X [46Y.4.5] Gertrudis Dreissen (42 

jr) 

32 Constantin Lenaijer 

(herbergier) [26.3.3.4X]  

Constant Levoijer uit Maastricht (38 jr; landbouwer) X [26.3.3.4] Maria Josepha 

Salden (34 jr) 

33 weduwe v. Jacob Salden 

(niets) [26.3.4X] 

[43.1.1.7] Anna Mechtilde Krijns (60 jr); weduwe van [26.3.4] Jacob Salden 

(† 1835 - 67 jr oud); wed. van [14B.2.3] Maria Barbara Crijns († 1810 - 45 jr oud) 

34 Lambert Salden (landbouwer) 

[26.3.4.2]  

[26.3.4.2] Lambert Salden (43 jr) X [35.1.6.2] Maria Sophia Schmeitz (27 jr): 

35 Paulus Renerus Sloun 

(landbouwer) [26.3.4.3X] 

Renier Schloun uit Wehr (34 jr; landbouwer) X [26.3.4.3] Mechtild Salden (40 jr): 

36 Frans Theodor Salden 

(landbouwer) [26.3.4.4]  

[26.3.4.4] Frans Theodor Salden (36 jr; landbouwer) X [35.1.1.6] Gertrud Delissen 

(31 jr): 

37 weduwe v. Gerard Loffens 

(landbouwer) [26.3.7]  

[26.3.7] Cornelia Salden (61 jr), weduwe van Gerard Loeffens uit Holtum († 1834 

- 56 jr oud) 

38 erfg. v. Pierre Salden 

(landbouwer) [26.4.2.1]  

kinderen van [26.4.2.1] Petrus Wilhelmus Salden († 1826 - 37 jr oud) X [20.3.7] 

Anna Elisabeth van Eijs (55 jr); hertrouwd met Petrus Storms uit Born (52 jr; 

landbouwer): [26.4.2.1.1] Peter Arnoldus Salden (32 jr ; plakker = behanger) X 

Maria Margaretha Thijssen/Tissen (27 jr), [26.4.2.1.2] Franciscus Lambertus 

Salden (29 jr), [26.4.2.1.5] Franciscus Carolus Salden (22 jr), [26.4.2.1.6] 

Catharina Elisabeth Salden (19 jr) en [26.4.2.1.7] Helena Salden (16 jr) 

39 Pieter Storms (landbouwer) 

[26.4.2.1X/XX] 

Petrus Storms uit Born (52 jr; landbouwer) X [20.3.7] Anna Elisabeth van Eijs (55 

jr), weduwe van [26.4.2.1] Petrus Wilhelmus Salden († 1826 - 37 jr oud) 

40 Willem Salden (niets) 

[26.4.2.5] 

[26.4.2.5] Jan Willem Salden (35 jr; landbouwer) X [14B.2.5.4] Gertrud Elisabeth 

Salden (37 jr) 

41 Augusta Salden (particulier) 

[26.5.2.5] 

[26.5.2.5] Maria Agatha Salden (45 jr); ongehuwd 

42 erfg. v. Francois Salden (niets) 

[26.5.3.2] 

kinderen van [26.5.3.2] Franciscus Josephus Salden († 1840 -54 jr; landbouwer) X 

Helena Vossen geb. te Bunde (41 jr): [26.5.3.2.1] Maria Barbara Salden (17 jr), 

[26.5.3.2.2] Maria Margaretha Salden (14 jr), [26.5.3.2.3] Maria Sibilla Salden (11 

jr); [26.5.3.2.5] Cornelia Salden (6 jr), [26.5.3.2.7] Anna Maria Salden (< 1jr) 

© 2020 Jos Goltstein



- 11 - 
 

43 erfg. v. Francois Cörvers 

(landbouwer) [28.2.3] 

kinderen van [28.2.3] Franciscus Theodorus Cörvers († 1840 - 75 jr oud; 

landbouwer) X [24.2.1] Maria Catharina Harden († 1805 - 41 jr oud) XX Elisabeth 

Smeets uit Elsloo († 1832 - 73 jr oud) 

44 Pieter Cörvers (landbouwer) 

[28.2.3.3] 

[28.2.3.3] Peter Willem Cörvers (41 jr; landbouwer) X [34.2.5.3] Maria Gertrud 

Goldstein (36 jr) 

45 Theodoor Cörvers (niets) 

[28.3] 

kinderen van [28.3] Theodorus Cörvers († 1814 - 82 jr oud) X Anna Mechtildis 

Cupers uit Walraeth († 1829 - 84 jr oud): [28.3.2] (Anna) Elisabeth Cörvers (63 jr), 

weduwe van Lambert Jorissen uit Born († 1815 - 41 jr oud), [28.3.3] Maria 

Cornelia Cörvers (61 jr), weduwe van Hendrik Stephanus Kölers uit Geleen († 

1828 - 53 jr oud) en [28.3.6] Jan Willem Körvers (53 jr; landbouwer) X [34.2.2.2] 

Anna Barbara Goltstein (41 jr) 

46 Jan Willem Cörvers 

(landbouwer) [28.3.6] 

[28.3.6] Jan Willem Körvers (53 jr; landbouwer) X [34.2.2.2] Anna Barbara 

Goltstein (41 jr)  

47 weduwe v. Nicolas Meuleners 

(landbouwer) [31.1.1.6]  

Petronella Suijlen uit Hillensberg (D) (65 jr), weduwe van [31.1.1.6] Nicolaas 

Meuleners († 1821 - 43 jr oud) 

48 Jean Meuleners (landbouwer) 

[31.1.1.8] 

[31.1.1.8] Jan Meuleners (57 jr; landbouwer) X Maria Helena Deuss uit Born (43 

jr) 

49 weduwe v. Werner Helgers 

(niets) [31.2.1.1] 

[31.2.1.1] Anna Mechtildis Frencken (50 jr), weduwe van Werner Helgers († 1834 

- 50 jr oud) 

50 Lambertus Tummers 

(landbouwer) [31.4.1X] 

Lambertus Tummers uit Obbicht (78 jr), weduwnaar van [31.4.1] Joanna 

Mechtildis Frencken († 1829 - 58 jr oud) 

51 Hendrik Leenders (dagloner) 

[31.4.1.6X?] 

Theodor Leenders uit Born (48 jr; dagloner) X [31.4.1.6] Maria Ida Tummers (40 

jr) 

52 Peter Mathieu Frencken 

(landbouwer) [31.4.6] 

[31.4.6] Peter Mathijs Frenken (59 jr; landbouwer) X [26.5.2.2] Gertrud Elisabeth 

Salden (52 jr): 

53 weduwe v. Gerard Delissen 

(landbouwer) [33.1XX] 

[35.1.1] Maria Sophia Smeets (73 jr), weduwe van [33.1XX] Gerard Delissen († 

1830 - 81 jr oud), weduwnaar van [33.1] Gertrudis Stevens († 1796 rond 50 jr 

oud) 

54 Hendrik Van den Hoevel 

(landbouwer) [33.1.4X] 

Jan Hendrik Van den Hoevel uit Leut (B) (59 jr; landbouwer) X [33.1.4] Maria 

Elisabeth Delissen (55 jr) 

55 Jan Willem Salden (niets) 

[34.1.2.5] 

[34.1.2.5] Willem Salden (56 jr; landbouwer), weduwnaar van [28.2.3.2] Maria 

Josepha Cörvers († 1833 - 36 jr oud) 

56 weduwe v. Theodoor Van 

Houten (landbouwer) 

[43.1.4X/X/X/X]  

Maria Catharina Roers uit Susteren (63 jr; geen) weduwe van Theodorus van 

Houten uit Millen († 1827 - 86 jr oud) en [34.1.2.6X] Jan Willem Dassen uit Wehr 

(† 1836 - 60 jr oud), weduwnaar van [34.1.2.6] Maria Christina Salden († 1826 - 

39 jr oud) 

57 erfg. v. Guillaume Dassen 

(landbouwer) [34.1.2.6X]  

kinderen van Jan Willem Dassen uit Wehr († 1836 - 60 jr oud) X [34.1.2.6] Maria 

Christina Salden († 1826 - 39 jr oud) XX Maria Catharina Roers uit Susteren (63 

jr), weduwe van Theodorus van Holtum uit Millen († 1827 - 86 jr oud): 

[34.1.2.6.2] Johannes Reinerus Dassen (33 jr), [34.1.2.6.3] Maria Margaretha 

Dassen en [34.1.2.6.4] Joanna Helena Dassen (18 jr) 

58 erfg. v. Gilles Custers (niets) 

[34.1.5]  

kinderen van [34.1.5] Jan Egidius Custers († 1837 - 71 jr oud) X [26.3.5] Maria 

Catharina Salden († 1836 - 64 jr oud): [34.1.5.2] Johannes Lambertus Custers (40 

jr; landbouwer), [34.1.5.3] Johannes Jacobus Custers (36 jr), [34.1.5.4] Johannes 

Henricus Custers (33 jr) en [34.1.5.6] Anna Cornelia Custers (23 jr) 

59 Lambert Custers (landbouwer) 

[34.1.5.2] 

[34.1.5.2] Johannes Lambertus Custers (40 jr; landbouwer; ongetrouwd) 

60 Jan Mathijs Custers 

(landbouwer) [34.1.5.5] 

[34.1.5.5] Jan Mathijs Custers (29 jr; landbouwer) X [14B.2X.9.7] Maria Josepha 

Hamers (24 jr) 

61 Jean Pierre Goldsteijn 

(landbouwer) [34.2.1] 

[34.2.1] Johannes Peter Goltstein (85 jr; ongehuwd) 

62 Michiel Goltstein 

(landbouwer) [34.2.2.1] 

[34.2.2.1] Michiel Goldstein (42 jr; bierbrouwer en landbouwer) X Maria Ida 

Kusters uit Einighausen (34 jr): 

63 Josef Goldstein (landbouwer) 

[34.2.5] 

[34.2.5] Josephus Goltstein (69 jr; landbouwer), weduwnaar van [26.3.6] Joanna 

Sibilla Salden († 1833 - oud 57 jr) 
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64 Gerard Arnold Leenders 

(landbouwer) [34.2.5.1X] 

Gerard Arnold Leenders (41 jr; landbouwer) uit Sittard en [34.2.5.1] Maria 

Barbara Goldstein (38 jr) 

65 Theodor Delissen 

(landbouwer) [35.1.1.1] 

[35.1.1.1] Jan Theodor Delissen (43 jr; herbergier) X [26.5.2.3] Maria Christina 

Salden (49 jr) 

66 Henri Schmeitz (landbouwer) 

[35.1.3] 

[35.1.3] Henricus Smeets (65 jr; landbouwer) X [31.1.1.7] Maria Gertrudis 

Meuleners (60 jr) 

67 Willem Smeets (landbouwer) 

[35.1.3.5X] 

Jan Willem Schmeitz uit Urmond (32 jr; landbouwer) X [35.1.3.5] Gertrud 

Schmeitz (27 jr) 

68 Jacques Schmeitz 

(landbouwer) [35.1.5] 

[35.1.5] Jacob Schmeitz (60 jr; landbouwer) X [28.2.2.3] Maria Barbara Cörvers 

(49 jr) 

69 Josephus Schmeitz 

(landbouwer) [35.1.6] 

[35.1.6] Josephus Smeets (57 jr) X Ida Derhaag uit Eisden (B) ( 66 jr)  

 

70 Pierre Arnold Perenboom 

(landbouwer) [36.3.3] 

[36.3.3] Petrus Arnoldus Perebaums (75 jr) X [37.1.5.1] Maria Elisabeth Jaspers 

(63 jr), weduwnaar van Maria Catharina Paes uit Einighausen († 1800 - 32 jr oud) 

en [44.3.2] Maria Catharina Rutten († 40 jr) 

71 Willem Peerenboom 

(landbouwer) [36.3.3.12] 

[36.3.3.12] Willem Peerenboom (37 jr; landbouwer) X [26.4.2.1.7] Helena Salden 

(25 jr) 

72 erfg. v. Nicolaas Hermans (0) 

[37.1.2X] 

kinderen van Nicolaas Hermans uit Einighausen († 1821 - 82 jr oud) X [37.1.2] 

Maria Joanna Jaspers († 1809 - 69 jr oud): [37.1.2.1 Gertrud Hermans] (72 jr), 

weduwe van Jacob van Elsen uit Tongerloo (B) († 1820 - 40 jr oud) en [37.1.2.2.1] 

Catharina Hermans (44 jr) ongehuwd met kind  

73 Nicolas Jaspers (landbouwer) 

[37.1.6.5] 

[37.1.6.5] Nicolas Jaspers (50 jr; dagloner) weduwnaar van [26.2.2.1] Maria 

Christina Hermans († 1837 - 65 jr oud) 

74 Cornelis Solberg (landbouwer) 

[38.3.1] 

[38.3.1] Cornelis Solberg (63 jr) plus [38.3.6] Maria Gertrudis Solberg († 1850 - 50 

jr oud) 

75 Jacob Solberg (kleermaker) 

[38.3.2] 

[38.3.2] Jacob Solberg (59 jr; kleermaker) X [34.1.3.2] Anna Judith Dullens (55 jr), 

weduwnaar van Elisabeth Custers uit Geleen († 1828 - 49 jr) 

76 Anna Marie Solberg (niets) 

[38.3.3] 

[38.3.3] Anna Maria Solberg (57 jr) gehuwd met Ferdinand Tummers uit Sittard 

(44 jr; schoenmaker) 

 

77 Ferdinand Tummers 

(schoenmaker) [38.3.3X] 

Ferdinand Tummers uit Sittard (44 jr; schoenmaker) X [38.3.3] Anna Maria 

Solberg (57 jr) 

78 Leonardus Storken (dagloner) 

[38.3.5X] 

Leonard Storken uit Maastricht (46 jr; landbouwer) X [38.3.5] Maria Ida Solberg 

(53 jr): 

79 erfg. v. Maria Solberg [38.3.6] Kinderen van: [38.3.6] Maria Gertrud Solberg († 1840 - 50 jr oud) ongehuwd: 

[38.3.6.1] Joanna Gertrud Solberg († 1840 - 25 jr oud) X Jan Hendrik Gruls (36 jr; 

landbouwer), wed. van [24.2.3.3] Maria Elisabeth Clemens († 1833 - 30 jr oud)  

80 Gaspard Josef Dieters 

(landbouwer) [38B.4.1]  

[38B.4.1] Casper Deters (56 jr; dagloner), weduwnaar van Maria Coletta Bazijn uit 

Zeverem (B) († 1813 - 23 jr oud), van [25YB.1.1] Maria Agnes Joopen († 1818 - 38 

jr oud) en van [13.1.1] Maria Cornelia Schroers († 1829 - 50 jr oud)  

81 Joannes Monnens 

(landbouwer) [38B.4.3X] 

Jan Mon(nen)s uit Nieuwstadt (47 jr; landbouwer) X [38B.4.3] Gertrude Elisabeth 

Dieters (54 jr): 

82 Henri Meijers (landbouwer) 

[39.2.3] 

[39.2.3] Hendrik Meijers (57 jr; landbouwer) X Anna Elisabeth Jacobs uit Dilsen 

(B) (63 jr): 

83 Mathieu Krijns (landbouwer) 

[43.1.1.1] 

[43.1.1.1] Johan Mathias Crijns (75 jr; landbouwer), weduwnaar van [40.1] Maria 

Cornelia Cörvers († 1807 - 50 jr oud) 

84 Simon Krijns [43.1.1.1.1] [43.1.1.1.1] Jan Simon Krijns (52 jr; landbouwer/rentenier) 

85 Herman Krijns (landbouwer) 

[43.1.1.2] 

[43.1.1.2] Herman Krijns (70 jr; landbouwer), weduwnaar van [31.2.2.1] Maria 

Cornelia Van Dilsen (65 jr) 

86 erfg. v. Bartholomeus Rutten 

(landbouwer) [44.3] 

kinderen van Bartholomeus Rutthen († 1827 - 88 jr oud; dagloner) X [35B.1.1] 

Anna Spetgens († 1813 - 80 jr oud): [44.3.2] Maria Catharina Rutten (73 jr) X 

[36.3.3] Petrus Arnoldus Peerbaums (75 jr); [44.3.3] Anna Elisabeth Rutten (69 jr; 

zonder beroep), weduwe van Johannes Janssen uit Stokkem († vóór 1840 - nog 

geen 66 jr); [44.3.5] Gertrud Rutten (64 jr), weduwe van Petrus Maessen uit 

Grevenbicht († 1827 - 60 jr oud); hertrouwd met Johannes Spetgens uit 

Papenhoven († 1836 - 69 jr oud) 
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87 Peter Josephus Rutten 

(landbouwer) [44.3.1.6]  

[44.3.1.6] Petrus Josephus Rutten (36 jr) ongehuwd 

88 Jan Janssen (landbouwer) 

[44.3.3X]  

[44.3.3] Anna Elisabeth Rutten (69 jr; zonder beroep), weduwe van Johannes 

Janssen uit Stokkem († vóór 1840 - nog geen 66 jr) 

89 weduwe v. Jan Pieter Maes 

(niets) [44.3.5] 

[44.3.5] Gertrud Rutten (64 jr), weduwe van Petrus Maessen uit Grevenbicht 

(† 1827 - 60 jr oud); hertrouwd met Johannes Spetgens uit Papenhoven († 1836 - 

69 jr oud) 

90 Pierre Van den Bongard 

(linnenwever) [43D.2.7.3.4] 

[43D.2.7.3.4] Peter Van den Bongard (48 jr; wever) X [25Y.2.10]Barbara Tummers 

(† 1820 - 30 jr oud) XX Mechtild Janssen uit Birgden (D) (54 jr) 

91 Theodoor Van den Bongard 

(arbeider) [43D.2.7.3.4.1] 

[43D.2.7.3.4.1] Theodorus van den Bongard (25 jr; arbeider) 

92 Jean Leenders (landbouwer) 

[46Y.2] 

 [46Y.2] Johannes Leenders (79 jr), weduwnaar van Anna Gertrudis Deus/Döeus 

uit Höngen (D) († 1836 - 79 jr oud) 

93 Jan Gerard Leenders 

(landbouwer) [46Y.2.5] 

[46Y.2.5] Jan Gerard Leenders (42 jr; landbouwer) X [34.2.2.3] Maria Sibilla 

Goltstein (38 jr) 

94 Jacques Dreissen 

(landbouwer) [46Y.4X] 

Jacobus Dreissen/Driessen uit Schalbruch-Havert (D) (74 jr) X [46Y.4] Maria 

Margaretha Lenders (76 jr) 

95 Peter Willem Schoenmakers 

(linnenwever) [46Y.4.1X] 

Peter Wilhelmus Schoenmakers uit Einighausen (49 jr) X [46Y.4.1] Maria Barbara 

Driessen (41 jr; overleden 1840) 

96 Hendrik Jozef Dreissen 

(landbouwer) [46Y.4.4] 

[46Y.4.4] Joseph Dreissen (34 jr; landbouwer) X [14B.2X.9.5] Catharina Hamers 

(28 jr) 

97 Pierre Tummers (landbouwer) 

[47.6.5.2] 

[47.6.5.2] Peter Jacobus Tummers (65 jr), weduwnaar van [26.5.6] Maria 

Elisabeth Salden († 1838 - 68 jr oud) 

98 Nikolaas Tummers 

(rademaker) [47.6.5.2.4] 

[47.6.5.2.4] Jan Nicolas Tummers (35 jr; landbouwer) X Maria Vossen geboren te 

Bunde (30 jr) 

99 Jan Willem Dohmen (dagloner) 

[48.1.1] 

[48.1.1] Jan Willem Dohmen (58 jr; dagloner); ongehuwd 

100 Jozef Kevers (smid) Willem Joseph Kevers (34 jr) X Maria Helena Notten uit Stein (26 jr) 

101 weduwe v. Theodoor Vossen Theodoor Vossen uit Bunde († 1838 - 65 jr oud) X Anna Margaretha Lemmens uit 

Bunde (61 jr) 

102 Jozef Saveur (metselaar) Joseph Saveur (47 jr) X Anna Mechtildis Souren (44 jr) 

 
Overzicht van het totaal aan grondbezit volgens de OAT uit 1840 in m² in volgorde van ID-
nummer (van de in de OAT vermelde bezitter). 

  huis Tuin boomg. Bouwland weiland sch.wei hakh. heide Totaal 

[3.4.6X] 200 300 290           790 

[6.1.2.2XX] 240 580 820 10.710 155       12.505 

[6B.2.1.1] 160 430 350 5.620         6.560 

[14B.1.2X] 130 540   2.020 150       2.840 

[14B.1.5] 140 390 260 11.285 180       12.255 

[14B.2.1.1] 460 315 190 39.255 320       40.540 

[14B.2.1.4] 280 1.710 830 42.285     430   45.535 

[14B.2X.9.1]       4.420         4.420 

[14B.2X.9.2] 200 370 200 9.450 330       10.550 

[14B.2X.9.4]       4.720         4.720 

[14B.2X.9.6]       4.720         4.720 

[15.1.3.2]  210 340 430 24.890         25.870 

[16Z.2.2X]           960     960 

[3.4.3] 150 360 520 11.240         12.270 

[21.1.2.1] 295 460 605 3.990 40       5.390 

[21.1.2.2X] 110 240 540 2.810         3.700 

[21.1.2.2.6]       2.105         2.105 

[21.1.2.4]  110   1.015 5.705 110       6.940 

[21.1.2.6] 240 500 660 3.755 90   455   5.700 
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[21.1.2.7]       900 40   440   1.380 

[24.1.2X] 250 530 560 8.665 350       10.355 

[24.1.2.3]       1.170         1.170 

[26.4.2X/X] 460 540 490 6.450         7.940 

[24.2.3.3XX br]  130     940         1.070 

[24.2.3.3XX]       1.495         1.495 

[24.2.3.7]       2.520         2.520 

[25Y.1]       1.560         1.560 

[25Y.2.2] 20 280 690           990 

[25Y.2.2.2]        3.050         3.050 

[25Y.4.5X] 240 350 940 17.630   2.850     22.010 

[25Y.4.5.2]       3.810         3.810 

[26.3.3.4X]  210 520 940 6.630         8.300 

 [43.1.1.7]  430 470 430 44.760         46.090 

[26.3.4.2]  190 310   8.300         8.800 

[26.3.4.3X] 270 300   12.480         13.050 

[26.3.4.4]  320 520 550 10.635 915       12.940 

[26.3.7]  340 560 820 21.830 630       24.180 

[26.4.2.1]  410 420 550 19.925 70       21.375 

[26.4.2.1X/XX]       2.030         2.030 

[26.4.2.5] 110 400 670 13.375     560   15.115 

[26.5.2.5]   105 395 4.465         4.965 

[26.5.3.2] 430 520 635 20.410 650       22.645 

[28.2.3] 220 440 2.710 36.950 620       40.940 

[28.2.3.3]       2.825         2.825 

[28.3] 470 660 1.330 9.250         11.710 

[28.3.6]       37.220   2.970     40.190 

[31.1.1.6]  390 900 610 41.340         43.240 

[31.1.1.8]       44.870         44.870 

[31.2.1.1] 360 315 340 21.770         22.785 

[31.4.1X]       5.955     380   6.335 

[31.4.1.6X?] 110 490   1.360         1.960 

[31.4.6] 320 730 1.220 21.280     380   23.930 

[33.1XX       2.165         2.165 

[33.1.4X] 210 390 940 8.550 150   465   10.705 

[34.1.2.5] 440 610   28.495         29.545 

[43.1.4X/X/X/X] 210 520 190 1.090 130       2.140 

[34.1.2.6X]  430 530 1.480 43.080 790   455   46.765 

[34.1.5]  460 710 2.680 102.815 2.230   570   109.465 

[34.1.5.2]       755         755 

[34.1.5.5] 420 500 160 24.905         25.985 

[34.2.1]     2.020 41.550         43.570 

[34.2.2.1] 480 360 340 33.415   2.900     37.495 

[34.2.5] 760 790 1.030 23.310         25.890 

[34.2.5.1X]       16.580         16.580 

[35.1.1.1] 260 105 395 12.640         13.400 

[35.1.3] 220 350 580 12.230         13.380 

[35.1.3.5X]       920         920 

[35.1.5] 640 1.040 1.320 71.910 65       74.975 

[35.1.6] 170 480 510 21.075         22.235 

[36.3.3] 340 340 750 12.755     900   15.085 

[36.3.3.12]       965         965 

[37.1.2X] 310 580 880           1.770 

[37.1.6.5] 290 430   4.880         5.600 
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[38.3.1]       15.780         15.780 

[38.3.2] 160 445 335 9.595         10.535 

[38.3.3]     630 350         980 

[38.3.3X] 220 420 560 2.880         4.080 

[38.3.5X] 115 100 345 2.375         2.935 

[38.3.6]       1.010         1.010 

[38B.4.1]  210 760 610 510         2.090 

[38B.4.3X] 270 410 690 5.575         6.945 

[39.2.3] 260 380 380 10.015 990       12.025 

[43.1.1.1] 410 530 2.480 129.535 1.470       134.425 

[43.1.1.1.1] 300 600   12.080         12.980 

[43.1.1.2] 370 460 640 35.270 860     540 38.140 

[44.3]   510 710 6.850         8.070 

[44.3.1.6]  220 250 240 8.330         9.040 

[44.3.3X]  195     1.110         1.305 

[44.3.5] 155     2.390         2.545 

[43D.2.7.3.4] 355 520 1.195 4.260         6.330 

[43D.2.7.3.4.1]       1.345   5.075     6.420 

[46Y.2] 310 400 340 27.765         28.815 

[46Y.2.5]       22.485     2.995   25.480 

[46Y.4X] 250 570 2.090 7.975         10.885 

[46Y.4.1X] 110 280   2.385         2.775 

[46Y.4.4]       10.365         10.365 

[47.6.5.2] 290 420 430 18.750 120   1.610   21.620 

[47.6.5.2.4]       1.920     420   2.340 

[48.1.1] 40 270 430           740 

J. Kevers 400 310 150 1.970         2.830 

wed. Vossen 285 425   13.955     28.100 4.420 47.185 

J. Saveur           2.935     2.935 

Totaal 19.170 31.690 46.120 1.445.745 11.455 17.690 38.160 4.960 1.614.990 

 
Om deze gegevens vergelijkbaar te maken met die uit het meetboek, moesten de huizen 
(= huis en erf), tuinen en boomgaarden plus enkele apart vermeld opstallen (brouwerij, 
smidse, schuur, bakoven) opgeteld worden tot 'huisplaats' en het bouwland en weiland tot 
'velden'. Wat vroeger gemeenschappelijk bezit was (bos en hei) is niet opgenomen, omdat 
in het meetboek niet vermeld is over hoeveel woeste grond een huishouden kon 
beschikken. Ook in 1840 was er nog woeste grond in gemeenschappelijk gebruik.5 Omdat 
schaapsweiden een positie innemen tussen woeste grond en weiland in, zijn 
schaapsweiden voor de helft van hun oppervlakte meegeteld als weiland. Één tuin lag 
buiten het dorp. Om vervuiling van de oppervlakte van de 'huisplaatstuin' te voorkomen is 
de oppervlakte daarvan tot het akkerland gerekend. 
 
De laatste stap was om deze 102 bezitters om te vormen tot huishoudens. Volgens de OAT 
lagen er in totaal 77 huizen in het dorp (de pastorie en kasteel Grasbroek niet meegeteld). 
Daarvan waren er 73 in bezit van Guttecovenaren. Aangenomen is dat als men maar één 
huis op zijn naam had, dit het woonhuis van de betreffende persoon is geweest. Zes 
Guttecovenaren hadden twee huizen op hun naam staan. Gemiddeld had een huis 
(inclusief erf maar zonder tuin en boomgaard) in Guttecoven een omvang van 263 m². 
Mede op basis van deze omvang kan men zich bij enkele 'tweede' huizen afvragen of er 

                                                 
5
 Zie de perikelen rondom de opdeling van de Graethei in Peter Schulpen, 'Einighausen versus Limbricht 

1838-1850' in ' HJLZ', 1995, pag. 155 t/m 165 
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daadwerkelijk een gezin gewoond heeft. Dit zijn de huispercelen waarbij vraagtekens 
moeten worden gezet (het eerste nummer is het OAT-nummer):  

1007/1008 [26.3.4.4] Frans Theodor Salden 60 m² en 260 m²: Volgens de minuutkaart is 
1007 een afsplitsing van 1008. Mogelijk heeft hier zijn stiefmoeder, de weduwe [43.1.1.7] 
Anna Mechtilde Krijns (60 jr) gewoond. Zij is niet als een apart huishouden opgenomen.  

107/1003 [21.1.2.1] Herman Janssen (dagloner) 220 m² en 75 m². Deze twee huizen liggen 
ongeveer tien meters uit elkaar. Mogelijk heeft toen al zijn met een Sittardse gehuwde zoon 
[21.1.2.1.5] Theodorus Janssen gewoond (zeker is dat hij er in 1850 woonde). Hij was 
wever en het is dus niet zo vreemd dat hij geen eigen grond had, zolang zijn vader nog 
leefde. Vanwege de onzekerheid hebben we hem niet als huishouden opgenomen.  

127/1009 [43D.2.7.3.4] Pierre van den Bongard 100 m² en 255 m². Deze huizen liggen aan 
hetzelfde erf. Het zou kunnen dat het kleinere huis verhuurd is. maar dat is gezien de 
oppervlakte en ligging niet zeker. 

1435/880 de kinderen van [28.3] Theodoor Cörvers 100 m² en 370 m². Deze huizen liggen 
ook aan hetzelfde erf. In het grootste huis woonde in 1850 [28.3.6] Johannes Wilhelmus 
Cörvers. Mogelijk heeft in het kleinere huis de weduwe [28.3.3] Maria Cornelia Cörvers 
gewoond. Zij had geen eigen grondbezit. 
 
Van de vier huizen van niet-Guttecovenaren was het huis van [24.2.3.5X] Matthijs Cleven 
(Van Cleef) uit Sittard (OAT 1295) waarschijnlijk een ontginningshut op de hei. Ernaast lag 
de ontginningshut waar de ongetrouwde Willem Gruls uit Einighausen en zijn jongere broer 
[24.2.3.3.XX] Hendrik Gruls moeten hebben gewoond. 
 
Tellen we deze vier 'tweede' huizen en de ontginningshut van de niet-Guttecovenaar niet 
mee, dan komen we uit op 72 huishoudens - als alle huizen door een apart huishouden 
bewoond werden. Het zou kunnen dat een enkel huis leegstond of bewoond werd door 
tijdelijke bewoners, die verder geen sporen in Guttecoven hebben nagelaten. Uiteindelijk 
zijn we op basis van de genealogische gegevens gekomen tot 70 huishoudens. 54 daarvan 
komen ook op de bevolkingslijst uit 1850 voor en bij de meeste andere was in 1850 een 
kind van de vorige eigenaar de nieuwe bewoner. Ervan uitgaand dat er in 1743/1744 
inderdaad 40 huishoudens waren, is het aantal huishoudens tussen 1743/1744 en 1840 dus 
met 75% gestegen. Dat is in pas met de stijging van het aantal inwoners. Zoals al in de 
inleiding vermeld, heeft Guttecoven in 1743/1744 mogelijk 185 inwoners geteld. Dat 
betekent dat een huishouden in 1743/1744 gemiddeld 4,6 personen telde. 
 
Het toeschrijven van het grondbezit van 102 'individuele' Guttecovenaren aan de 
veronderstelde 70 huishoudens is gedaan door de grond van personen die al lang 
gestorven zijn - tenzij er bijstaat dat de grond van de 'erfgenamen' of 'kinderen' is - te 
verdelen over de in 1840 nog in het dorp wonende broers en zussen. Is bij een overleden 
persoon toegevoegd 'erfgenamen' of 'kinderen', dan zijn we ervan uitgegaan dat het hierbij 
om de te Guttecoven wonende erfgenamen gaat, die nog in het ouderlijk huis woonden en 
het betreffende grondbezit nog niet verdeeld hadden. Dit heeft geresulteerd in de hieronder 
staande lijst. Staat er plus bij, dan wil dat zeggen dat grond van degene die na de plus 
genoemd wordt, bij dit huishouden is geteld. Het eerste nummer is het 'rangnummmer' en 
het nummer voor de dubbele punt, is wat in 1850 (vermoedelijk) het huisnummer is van het 
pand waarin het huishouden woont. De 'W' (wan 'wachtstand') achter het rangnummer geeft 
aan dat bij deze huishoudens (een deel van de) ouders met een eigen huishouden op de 
ranglijst staan. Deze huishoudens hebben waarschijnlijk nog een erfenis in het verschiet. 
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Het nummer achter de 'W' is het nummer van het huishouden waarvan ze waarschijnlijk nog 
grond zullen erven. 
 

    huispl. velden totaal 

1 
19: [43.1.1.1] M. Creins (75 jr; landbouwer), weduwnaar v. [40.1] C. Cörvers († 

1807 - 50 jr oud) plus [43.1.1.1.1] S. Krijns (52 jr; landbouwer/rentenier) 

4.320 143.085 147.405 

2 

1: In ouderlijk huis wonende kinderen v. [34.1.5] E. Custers († 1837 - 71 jr oud) X 

[26.3.5] C. Salden († 1836 - 64 jr oud): (plus) [34.1.5.2] L.. (40 jr; landbouwer), 

[34.1.5.3] J. (36 jr), [34.1.5.4] H. (33 jr) en [34.1.5.6] C. (23 jr) 

3.850 105.800 109.650 

3 

2: [34.2.5] J. Goltstein (69 jr; landbouwer), weduwnaar v. [26.3.6] S. Salden († 1833 

- oud 57 jr) plus [34.2.1] P. Goltstein (85 jr; ongehuwd) plus G.A. Leenders (41 

jr; landbouwer) uit Sittard X [34.2.5.1] B. Goldstein (38 jr) 

4.600 81.440 86.040 

4 27: [35.1.5] J. Schmeitz (60 jr; landbouwer) X [28.2.2.3] B. Cörvers (49 jr) 3.000 71.975 74.975 

5 

 35: [46Y.2] J. Leenders (79 jr; landbouwer), weduwnaar v. G. Deus/Döeus uit 

Höngen (D) († 1836 - 79 jr oud) plus [46Y.2.5] J.G. Leenders (42 jr; landbouwer) 

X [34.2.2.3] S. Goltstein (38 jr) 

1.050 50.250 51.300 

6 

10: In ouderlijk huis wonende kinderen v. [28.3] T. Cörvers († 1814 - 82 jr oud) X M. 

Cupers uit Walraeth (D) († 1829 - 84 jr oud): (plus) [28.3.6] J. W. (53 jr; 

landbouwer) X [34.2.2.2] B. Goltstein (41 jr), [28.3.2] E. (63 jr), weduwe v. L. 

Jorissen uit Born († 1815 - 41 jr oud) en [28.3.3] C. (61 jr), weduwe v. H.S. 

Kölers uit Geleen († 1828 - 53 jr oud; schipper) 

2.460 47.955 50.415 

7 

64: In ouderlijk huis wonende kinderen v. W. Dassen uit Wehr († 1836 - 60 jr oud; 

landbouwer) X [34.1.2.6] C. Salden († 1826 - 39 jr oud): [34.1.2.6.2] R. (33 jr; 

landbouwer), [34.1.2.6.3] M. en [34.1.2.6.4] H. (18 jr); W. Dassen was 

hertrouwd met C. Roers uit Susteren (zie rangnummer 60) 

2.440 43.870 46.310 

8 
30: [43.1.1.7] M. Krijns (60 jr) weduwe v. [26.3.4] J. Salden († 1835 - 67 jr oud; 

landbouwer); weduwnaar v. [14B.2.3] B. Crijns († 1810 - 45 jr oud) 

1.330 44.760 46.090 

9 W2 50: [14B.2.1.4] H. J. Krijns (47 jr; landbouwer) X [34.1.5.1] M. Custers (43 jr) 2.820 42.285 45.105 

 10 
25: [31.1.1.8] J. Meuleners (57 jr; landbouwer) X H. Deuss uit Born (43 jr) - 

woonden gehuurd, mog. in huis v. J. Roessen (OAT 225 - die woonde in Born) 

 44.870 44.870 

11 

W3 

6: [28.2.3] F. Cörvers (75 jr; landbouwer - overleden 1840), weduwnaar v. [24.2.1] 

C. Harden († 1805 - 41 jr oud) en v. El. Smeets uit Elsloo († 1832 - 73 jr oud) 

plus [28.2.3.3] P.W. Cörvers (41 jr; landbouwer) X [34.2.5.3] G. Goldstein (36 

jr) 

3.370 40.395 43.765 

12 
15: P. Suijlen uit Hillensberg (D) (65 jr), weduwe v. [31.1.1.6] N. Meuleners († 1821 

- 43 jr oud; landbouwer) 

1.900 41.340 43.240 

13 12: [14B.2.1.1] W. Krijns (52 jr; landbouwer) X [31.2.1.2] J. Frenken (47 jr) 965 39.575 40.540 

14 
31: [43.1.1.2] H. Krijns (70 jr; landbouwer), weduwnaar v. [31.2.2.1] C. v. Dilsen (65 

jr) 

1.470 36.130 37.600 

15 
58: [34.2.2.1] M. Goltstein (42 jr; bierbrouwer en landbouwer) X I. Kusters uit 

Einighausen (34 jr): 

1.180 34.865 36.045 

16 

W11 

67: [34.1.2.5] W. Salden (56 jr; landbouwer), weduwnaar v. [28.2.3.2] J. Cörvers († 

1833 - 36 jr oud) 

1.050 28.495 29.545 

17 

W2 

54: [34.1.5.5] M. Custers (29 jr; landbouwer) X [14B.2X.9.7] J. Hamers (24 jr) 1.080 24.905 25.985 

18 

W32 

47: [15.1.3.2] M. Krux (41 jr; landbouwer) X E. Vossen geb. Bunde (33 jaar)  980 24.890 25.870 

19 

49: L. Donners uit Munstergeleen (56 jr; landbouwer) X [25Y.4.5] B. Suikers (60 jr) 

plus zoon [25Y.4.5.2] N. Donners (45 jr; strodekker) X [46Y.4.5] G. Dreissen (42 

jr) plus helft erfdeel [25Y.1] Barbara Peters 

1.530 23.645 25.175 

20 

56 ?: [14B.2X.9.2] J. Hamers (33 jr; landbouwer) X [28.3.4.1] C. Wetzels (29 jr) plus 

[14B.2X.9.1] M. Hamers (37 jr), plus [14B.2X.9.4] P.J. Hamers (30 jr) plus 

[14B.2X.9.6] B. Hamers (26 jr); waarschijnlijk gehuurd in huis v. Simon Crijns 

(AOT 160) 

770 23.640 24.410 
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21 
42: [26.3.7] C. Salden (61 jr), weduwe v. G. Loeffens uit Holtum († 1834 - 56 jr oud; 

landbouwer) 

1.720 22.460 24.180 

22 22: [31.4.6] M. Frenken (59 jr; landbouwer) X [26.5.2.2] G. Salden (52 jr): 2.270 21.280 23.550 

23 

24: erfg. P. Salden: [26.4.2.1.1] P.A. (32 jr ; plakker = stukadoor) X M. Thijssen/ 

Tissen (27 jr), [26.4.2.1.2] F.L. (29 jr), [26.4.2.1.5] F.C. (22 jr), [26.4.2.1.6] C.E. 

(19 jr) en [26.4.2.1.7] H. (16 jr) plus P. Storms uit Born (52 jr; landbouwer) X 

[20.3.7] E. v. Eijs (55 jr), weduwe v. [26.4.2.1] P Salden († 1826 - 37 jr oud) 

1.380 22.025 23.405 

24 
11: [31.2.1.1] M. Frencken (50 jr), weduwe v. W. Helgers († 1834 - 50 jr oud; 

landbouwer) 

1.015 21.770 22.785 

25 W32 33: [26.5.3.2] F. Salden (54 jr; landbouwer) X H. Vossen geb. te Bunde (41 jr) 1.585 21.060 22.645 

26 28: [35.1.6] J. Smeets (57 jr; landbouwer) X I. Derhaag uit Eisden (B) ( 66 jr)  1.160 21.075 22.235 

27 

36: [47.6.5.2] P. J. Tummers (65 j; landbouwer), weduwnaar v. [26.5.6] E. Salden († 

1838 - 68 jr oud) plus zoon [47.6.5.2.4] N. Tummers (35 jr; rademakers) X M. 

Vossen geboren te Bunde (30 jr) 

1.140 20.790 21.930 

28 

3: J. Dreissen uit Schalbruch-Havert (D) (74 jr; landbouwer) X [46Y.4] M. Lenders 

(76 jr) plus [46Y.4.4] J. Dreissen (34 jr; landbouwer) X [14B.2X.9.5] C. Hamers 

(28 jr) 

2.910 18.340 21.250 

29 

16: F. Tummers uit Sittard (44 jr; schoenmaker) X (plus) [38.3.3] M. Solberg (57 jr) 

plus [38.3.1] C. Solberg (63 jr) plus erfenis [38.3.6] Gertrud Solberg († 1840 - 

50 jr oud) 

1.830 19.010 20.840 

30 
48: [35.1.1.1] T. Delissen (43 jr; herbergier) X [26.5.2.3] C. Salden (49 jr) plus 

[26.5.2.5] A. Salden (45 jr; ongehuwd) 

1.260 17.105 18.365 

31 

39: [36.3.3] P.A. Perebaums (75 jr) X [37.1.5.1] E. Jaspers (63 jr), weduwe v. C. Paes 

uit Einighausen († 1800 - 32 jr oud) en [44.3.2] C. Rutten († 40 jr) plus 

[36.3.3.12] W. Peerenboom (37 jr; landbouwer) X A.M. Kocken uit Geleen (28 

jr) 

1.430 13.720 15.150 

32 
45: T. Vossen uit Bunde († 1838 - 65 jr oud; oudpachter Grasbroek) X M. Lemmens 

uit Bunde (61 jr) 

710 13.955 14.665 

33 5b: [26.4.2.5] W. Salden (35 jr; landbouwer) X [14B.2.5.4] G.E. Salden (37 jr) 1.180 13.375 14.555 

34 
26: [35.1.3] H. Smeets (65 jr; landbouwer) X [31.1.1.7] G. Meuleners (60 jr) plus W. 

Schmeitz uit Urmond (32 jr; landbouwer) X [35.1.3.5] G. Schmeitz (27 jr) 

1.150 13.150 14.300 

35 

78: J. Nohlmans uit Sittard (51 jr; metselaar) X [6.1.2.2] E. Hoeven (60 jr), weduwe 

v. (plus) [25Y.2.2] A. Tummers († 1815 - 38 jr oud) plus helft erfdeel [25Y.1] 

Barbara Peters 

2.630 11.645 14.275 

36 W8 53: R. Schloun uit Wehr (34 jr; landbouwer) X [26.3.4.3] M. Salden (40 jr) 570 12.480 13.050 

37 W8 75: [26.3.4.4] F.T. Salden (36 jr; landbouwer) X [35.1.1.6] G. Delissen (31 jr) 1.390 11.550 12.940 

38 

76: H. v.d. Hoevel uit Leut (B) (59 jr; landbouwer) X [33.1.4] E. Delissen (55 jr) plus 

stiefmoeder [35.1.1] S. Smeets (73 jr), weduwe v. [33.1XX] G. Delissen († 1830 

- 81 jr oud), weduwnaar v. [33.1] G. Stevens († 1796 rond 50 jr oud) 

1.540 10.865 12.405 

39 
44: [3.4.3] L. Coenen (53 jr), weduwe v. [21.1.1] W. Behren († 1829 - 74 jr oud; 

landbouwer) 

1.030 11.240 12.270 

40 
70: [14B.1.5] Henricus Crijns (62 jr; dagloner) X M. Schmitz uit Limbricht († 1819 - 

37 jr oud) XX G. Buskens uit Grevenbicht (58 jaar) 

790 11.465 12.255 

41 18: [39.2.3] H. Meijers (57 jr; landbouwer) X E. Jacobs uit Dilsen (B) (63 jr): 1.020 11.005 12.025 

42 
32a: [44.3.1.6] P.J. Rutten (36 jr; landbouwer) ongehuwd plus 1/3 deel erfg. [44.3] 

Bartholemeus Rutten 

1.117 10.613 11.730 

43 
21: [38.3.2] J. Solberg (59 jr; kleermaker) X [34.1.3.2] J. Dullens (55 jr), weduwe v. 

E. Custers uit Geleen († 1828 - 49 jr) plus [28.3.6] M. Solberg  

940 10.605 11.545 

44 

46: N. v.d. Bergh uit Elen (70 jr; landbouwer), weduwnaar v. [24.1.2] C. Harden († 

1833 - 65 jr oud) plus [24.1.2.3] J. v.d. Bergh (37 jr) X H. Rouks uit Amstenrade 

(39 jr) 

1.340 10.185 11.525 

45 

72: [43D.2.7.3.4] P. v.d. Bongard (48 jr; linnenwever) X [25Y.2.10] B. Tummers 

(† 1820 - 30 jr oud) XX M. Janssen uit Birgden (D) (54 jr) plus [43D.2.7.3.4.1] T. 

v.d. Bongard (25 jr; arbeider) 

2.070 8.143 10.213 
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46 

W8/26 

52: [26.3.4.2] L. Salden (43 jr; landbouwer) X [35.1.6.2] S. Schmeitz (27 jr): 500 8.300 8.800 

47 

61: [37.1.6.5] N. Jaspers (50 jr; dagloner) weduwnaar v. [26.2.2.1] C. Hermans († 

1837 - 65 jr oud) plus [25Y.2.2.2] J. Tummers (28 jr; metselaar) X [37.1.6.5.1] A. 

Jaspers (22 jr) 

720 7.930 8.650 

48 41: C. Levoijer uit Maastricht (38 jr; landbouwer) X [26.3.3.4] J. Salden (34 jr) 1.670 6.630 8.300 

49 
5a: T. Wetzels uit Nieuwstadt (58 jr; landbouwer), weduwnaar v. [24.2.2] E. Harden 

(† 1837 - 67 jr oud), weduwe v. [26.4.2] J. P. Salden († 1806 - 60 jr oud) 

1.490 6.450 7.940 

50 
81: T. Leenders uit Born (48 jr; dagloner) X [31.4.1.6] I. Tummers (40 jr) plus haar 

vader L. T. (78 jr), weduwnaar v. [31.4.1] M. Frencken († 1829 - 58 jr oud) 

600 7.315 7.915 

51 17: J. Mon(nen)s uit Nieuwstadt (47 jr; landbouwer) X [38B.4.3] G. Dieters (54 jr): 1.370 5.575 6.945 

52 29: [21.1.2.4] W. Janssen (57 jr; kleermaker) X [26.5.3.3] H. Salden (52 jr) 1.125 5.815 6.940 

53 
74: [6B.2.1.1] M. Heutmackers (51 jr - linnenwever) X [25Y.2.8] E. Tummers († 1822 

- 35 jr oud) XX C. Schoenmaekers uit Limbricht (46 jr)  

940 5.620 6.560 

54 
79: [21.1.2.1] H. Janssen (66 jr; dagloner), weduwnaar v. [6.1.2.3] C. Hoeven († 

1839 - 56 jr oud) plus [21.1.2.7] F. Janssen (50 jr ?) 

1.360 4.970 6.330 

55 
13: M. Paes uit Einighausen (60 jr; landbouwer) X [21.1.2.2] M. Janssen (64 jr) plus 

[21.1.2.2.6] H. Paes 

890 4.915 5.805 

56 80: [21.1.2.6] J. Janssen (53 jr; dagloner) X [20.3.11] C. v. Eijs (43 jr)  1.400 3.845 5.245 

57 

34: J. Spetgens uit Papenhoven († 1836 - 69 jr oud; landbouwer) X [44.3.5] G. 

Rutten (64 jr), weduwe v. P. Maessen uit Grevenbicht († 1827 - 60 jr oud) plus 

1/3 deel erfg. [44.3] Bartholemeus Rutten 

562 4.673 5.235 

58 

nummerloos: W. Gruls uit Einighausen (43 jaar; landbouwer; ongetrouwd ?) plus H. 

Gruls (36 jr; landbouwer), weduwnaar v. [24.2.3.3] E. Clemens († 1833 - 30 jr 

oud) en [38.3.6.1] G. Solberg († 1840 - 25 jr oud) plus [24.2.3.7] H. Clemens (25 

jr; kuiper; ongetrouwd) 

130 4.955 5.085 

59 

32b: [44.3.3] E. Rutten (69 jr; zonder beroep), weduwe v. J. Janssen uit Stokkem († 

vóór 1840 - nog geen 66 jr; landbouwer/dagloner) plus 1/3 deel erfg. [44.3] B. 

Rutten 

602 3.393 3.995 

60 20: L. Storken uit Maastricht (46 jr; landbouwer) X [38.3.5] I. Solberg (53 jr): 560 2.375 2.935 

61 
62: M. Schiffers uit Wassenberg (69 jr; timmerman/dagloner), wed. v. [14B.1.2] M. 

Crijns († rond 1808 - 37 jr oud) X S. Souren uit Kerkhoven (D) (60 jr) 

670 2.170 2.840 

62 55: J. Kevers (34 jr; smid) X H. Notten uit Stein (26 jr) 860 1.970 2.830 

63 

W28 

60: P. W. Schoenmakers uit Einighausen (49 jr; linnenwever) X [46Y.4.1] M.B. 

Driessen (41 jr; overleden 1840) 

390 2.385 2.775 

64 

66: C. Roers uit Susteren (63 jr; geen) weduwe v. T. v. Holtum uit Millen († 1827 - 

86 jr oud) en [34.1.2.6X] W. Dassen uit Wehr († 1836 - 60 jr oud; landbouwer), 

weduwnaar v. [34.1.2.6] C. Salden († 1826 - 39 jr oud) 

920 1.220 2.140 

65 

65: [38B.4.1] C. Deters (56 jr; dagloner), weduwnaar v. C. Bazijn uit Zeverem (B) 

(† 1813 - 23 jr oud), v. [25YB.1.1] A. Joopen († 1818 - 38 jr oud) en v. [13.1.1] 

C. Schroers († 1829 - 50 jr oud)  

1.580 510 2.090 

66 

14: In ouderlijk huis wonende kinderen v. N. Hermans uit Einighausen († 1821 - 82 

jr oud) X [37.1.2] J. Jaspers († 1809 - 69 jr oud): [37.1.2.1] G. (75 jr), weduwe v. 

J. v. Elsen uit Tongerloo (B) († 1820 - 40 jr oud; dagloner) en [37.1.2.2.1] C. 

Hermans (44 jr; ongehuwd) 

1.770  1.770 

67 
62: J. Saveur (47 jr; metselaar) X M. Souren (44 jr) woonden waarschijnlijk gehuurd 

in huis [16Z.2.6] Henri Leenders 

 1.468 1.468 

68 82: L. Urlings (50 jr; dagloner) geb. te Beek X [3.4.6] M. Counen (44 jr) 790  790 

69 38: [48.1.1] W. Dohmen (58 jr; dagloner; ongehuwd) 740  740 

70 
69: P. Derhaag uit Meeswijk (B.) (80 jr - dagloner) X [16Z.2.2] A. Leenders (70 jr); 

woonden waarschijnlijk in huis v. gemeente (OAT 723) 

 480 480 

   96.480 1.461.580 1.558.060 
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Zoals al vermeld gaat het hier alleen om het grondbezit op wat als Guttecovens 
grondgebied werd beschouwd. Een aantal boeren had aardig wat grond buiten Guttecoven 
liggen. Zo hadden op Borns gebied [26.4.2.1X/X] Peter Storms (op rangnummer 23) 17.575 
m² en [34.1.2.5] Jan Willem Salden (op rangnummer 16) 4.040 m² bouwland liggen. Op 
gebied dat tot Limbricht werd gerekend, hadden [43.1.1.1] Mathijs Krijns en zijn zoon 
[43.1.1.1.1] Simon (op rangnummer 1) samen 16.280 m² liggen. [34.2.2.1] Michiel Goltstein 
(op rangnummer 15) had 12.925 m² bouwland in Limbricht liggen en zijn oom [34.2.5] Jan 
Peter Goltstein (rangnummer 3) 7.400 m². De erfgenamen van [34.1.2.6X] Jan Willem 
Dassen (rangummer 7) hadden 6.900 m² bouwland in Limbricht en de weduwe van 
[31.2.1.1X] Werner Helgers (rangnummer 24) 3.610 m². Als laatste willen we nog [36.3.3] 
Petrus Arnoldus Perebaums (rangnummer 31) noemen. Deze had 5.690 m² in Limbricht 
liggen. Hiermee is iedereen met meer dan 3.000 m² in de gemeenten Born en Limbricht 
genoemd. Het kan goed zijn dat bij onderzoek van andere gemeenten nog meer bezit 
opduikt. We laten het grondbezit buiten Guttecoven echter buiten beschouwing, omdat we 
ook niet weten hoeveel grond de Guttecovenaren in 1743/1744 buiten het dorp hadden (het 
meetboek van Limbricht dateert van rond 1690 en dat van Born uit 1683). Bovenstaand 
grondbezit vormt daardoor een gebrekkige indicatie van de verdeling van de welvaart. 
Daarvoor kan men beter kijken naar de Memorie van Successie (= overzicht van de baten 
en lasten van een nalatenschap, die vanaf 1818 vanwege de successiebelasting moest 
worden opgemaakt), maar ook dat is weer iets voor een aparte studie. 

Zetten we de gegevens van het grondbezit uit de bovenstaande lijst uit in een grafiek, 
waarbij het grondbezit is gerangschikt van laag naar hoog en vergelijken wat die met de 
eerdere grafiek, dan blijkt pas goed wat er voor een enorm verschil in grondbezit is 
opgetreden. Merk op dat de schaalverdeling van de oppervlakte in m² in beide grafieken 
hetzelfde is. Het is net alsof aan de eerdere grafiek een stuk is aangeplakt. 
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De gemiddelde oppervlakte aan akker- en weiland is als we alle huishoudens meetellen, 
van bijna 6.850 m² naar ongeveer 22.250 m² gestegen. De grafiek laat duidelijk zien dat 
maar enkele boeren echt flink hebben kunnen profiteren van de herverdeling van de 
bestaande landbouwgrond - waarvan nog moet worden vastgesteld of die tijdens of na de 
Franse Tijd plaatsvond - en de ontginning van delen van de Graethei na de Franse Tijd. 
Verder is het niet zo dat sommige boeren minder land hadden omdat de net gedeeld was. 
Het is juist andersom. Sommige huishoudens hadden nog best veel land omdat er nog niet 
gedeeld was. 
 
Doordat het dorp binnen de hagen in 1840 nog dezelfde omvang had als in 1743/1744 en 
waarschijnlijk maar drie huishoudens buiten de dorpshaag woonden - Willem Gruls plus zijn 
broer [24.2.3.3.XX] Hendrik Gruijls op de hei, [16Z.2.2X] Paulus Derhaag in het huis van de 
gemeente in den Uul en [31.4.1.6X] Theodor Leenders 'onderaan de Veersestraat' aan de 
overkant van de weg), zijn de huisplaatsen over gemiddeld kleiner geworden. Om precies te 
zijn is de gemiddelde oppervlakte van de huisplaatsen binnen de dorpshaag gedaald van 
bijna 1.825 m² (7,3 ha / 40) naar iets meer dan 1.460 m² (9,8 ha / 67). Dat de daling beperkt 
is gebleven komt doordat de open plekken in het dorp (die in 1743/1744 weiden en 'kamp' 
waren - samen zo'n 2,2 ha - plus een stuk van het vroegere land van Hatzfeldt - zo'n 0,4 ha 
- in 'huisplaatsen' zijn omgezet. Onderaan de Veersestraat is echter een klein stukje van het 
dorp afgegaan (door het verdwijnen van de huisplaats van [1] Matthis Luijten - hetgeen doet 
vermoeden dat het om een vakwerkboerderij met muren van leem ging, omdat die 
gemakkelijk af te breken waren en het materiaal gemakkelijk hergebruikt kon worden).  
 
Wat wel weer te zien is, is dat de boeren met het meeste land, de grootste huisplaatsen 
hadden, ook al waren die vrijwel allemaal opgesplitst. Op de volgende kaart van het dorp 
met huishoudens uit 1840 is te zien dat de huishoudens met weinig en veel grondbezit niet 
in een bepaald deel van het dorp geconcentreerd waren. Het enige dat opvalt is dat 
'onderaan' de Veersestraat geen enkele boer met veel grondbezit woonde.  
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Jozef Kevers 

 
[26.3.4.2] Lambert Salden 

 [26.3.4.3] Paulus Renerus van Sloun 

weduwe [26.3.4] Jacob Salden 

[31.4.6] Peter Mathieu Frencken 

[39.2] Henricus Meijer 

[35.1.3] Henri Schmeitz 

Erfgenamen [26.4.2.1] Pierre Salden 

 
[38.3.2] Johannes Jacobus Solberg 

 

[34.2.2.1] Michiel Goldstein 

 

[36.3.3] Pierre Arnold Perenboom 
[48.1.1] Jan Willem Dohmen 

[44.3.5] Maria Gertrudis Rutten, weduwe van Jan Maes 

[43D.2.7.3.4] Pierre van den Bongard 

 

[21.1.2.1.2] Jan Willem Janssen 

[31.2.1.1] Mechtildis Frencken, weduwe van [31.1.1.6] Werner Helgers 

 

[26.3.7] weduwe Gerard Loffens 

 

weduwe Theodorus van Houtem 

[46Y.2] Joannes Leenders 

[16Z.2.2.8] Jan Derhaag 

Saveur 

Rood = 20% meeste grondbezit; 
onderstreept = 20% minste grondbezit [3.4.6X] Leonard Urlings 

[21.1.2.6] Jacobus Janssen 

 [21.1.2.1] Herman Janssen 

 [6.1.2.2XX] Peter Jacob Nohlmans 

 [33.1.4] Hendrik van den Hoevel 

 
[26.3.4.4] Frans Theodore Salden 
 

[6B.2.1.1] Mathieu Heutmakers 

[14B.1.5] Henri Krijns 

 [14B.1.2X] Marten Schiffers 

 [34.1.2.5] Jan Willem Salden 

 
[38B.4.1] Caspar Jozef Dieters 

 
Erfgenamen [34.1.2.6X] Guillaume Dassen 

 [37.1.6.5] Nicolas Jaspers 

 
[16Z.2X] Henri Leenders 

 [46Y.4.1X] Peter Willem Schoenmakers 

 

[43.1.1.1.1] Simon Krijns 

 [14B.2X.9.2] Jan Jacob Hamers 

 
[34.1.5.5] Jan Mathijs Custers 

 

[35.1.5] Jacques Schmeitz (1) 

 [14B.2.1.4] Herman Josef Krijns 
[25Y.4.5X] Jan Leonard Donners 

 [35.1.1.1] Theodor Delissen 

 [15.1.3.2] Marcellus Krux 

 

[24.1.2X] Jan Nikolaas van den Bergh 

 
weduwe [21.1.1] Willem Behren 

 
[26.3.3.4X] Constantin Levoijer 

 

Kerk-en pastorie 
 

 

erfgenamen [26.5.3.2] Francois Salden 

 [31.1.1.8] Joh. Meuleners 

 
[35.1.5] Jacques Schmeitz (2) 

 
[38.3.5X ] Leonardus Storken 

 
[38B.4.3X] Johannes Monnens 

 

[14B.2.1.1] Willem Herman Krijns 

 

weduwe [31.1.1.6] Nicolas Meuleners 

 

[28.2.3] Francois Cörvers 

 [46Y.4X] Jacques Dreissen 

 Erfgenamen [34.1.5] Gilles Custers 

[34.2.5] Josef Goldstein 

[28.3.6] Jan Willem Körvers 

[21.1.2.2X] Mathieu Paes 
Erfgenamen [37.1.2X] Nicolaas Hermans 

[26.4.2X/X] Theodoor Wetzels 

[44.3.1.6] Peter Josephus Rutten 

[43.1.1.1] Mathieu Krijns 

[31.4.1.6?] Hendrik Leenders 

 

[26.4.2.5] Willem Salden 

[47.6.5.2] Pierre Tummers 

[43.1.1.2] Herman Krijns 

[35.1.6] Josephus Schmeitz 

[38.3.3X] Ferdinand Tummers 

[44.3.3X] Jan Janssen 
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De verandering in de hoeveelheid grondbezit heeft weinig gevolgen gehad voor de 
beroepenstructuur. Het merendeel van de dorpelingen was nog steeds 'landbouwer', 
waarbij niet vermeld is of het om een akkerman of keuter ging. Slechts een enkeling 
oefende een ambacht uit. De beroepen anders dan landbouwer (45) of dagloner/ 
dienstknecht (12), zijn wever (3), metselaar (3), kleermaker (2), schoenmaker (1), plakker 
(1; dit is een stukadoor), rademaker (1; dit is een timmerman die het raamwerk voor 
vakwerkhuizen maakt), strodekker (1), smid (1), herbergier (1) en bierbrouwer (1, maar 
tevens boer). Het aantal ambachtslieden is daarmee ten opzichte van 1799 én ten opzichte 
van 1781 nauwelijks veranderd (NB bij elkaar opgeteld zijn er meer beroepsuitoefenaren 
dan huishoudens, maar dat komt omdat bij sommige huishoudens twee beroepen genoemd 
worden). Nog steeds ontbreken beroepen als slager en bakker. Broodbakken moet net als 
in het land van Montfort, door de huisvrouw zijn gebeurd.6 Daarbij valt op dat Guttecoven in 
1840 verspreid over het dorp maar vier bakhuizen telde, waarvan één bij de pastorie. Dat 
komt in percentage bakovens per huishouden overeen met dat in het dorp Montfort in 1785, 
hetgeen volgens het overzicht van Roebroeck als uitzonderlijk laag is aan te merken.7 Het 
zou als bewijs voor een grote gemeenschapszin in Guttecoven kunnen worden opgevat. 
Hadden families niet met elkaar kunnen opschieten, dan waren er waarschijnlijk meer 
bakovens gebouwd. Het slachten van kippen en ander kleinvee moet door de boeren zelf 
zijn gebeurd. Het slachten van grootvee gebeurde waarschijnlijk door rondtrekkende 
slagers. Vaak zal dit ook aan slagers uit de stad al dan niet via opkopers verkocht zijn. 
 
Ook na de Franse Tijd blijft het beeld hangen van een dorp met geen enkele echte 
'herenboer'. Dat Simon Crijns kon rentenieren van zijn land kwam waarschijnlijk vooral 
doordat hij ongetrouwd was. Zijn vader stond steeds als landbouwer te boek. Hoe 
onbetekenend deze verschillen in grondbezit voor een buitenstaander mogen zijn geweest, 
voor de Guttecovenaren uit die tijd moeten ze wel dergelijk van belang zijn geweest. De 
partnerkeuze wijst daarop (zie verderop). 
 
Hoewel het echte grootgrondbezit verdwenen was, moeten de boeren na de Franse Tijd 
nog altijd bij elkaar zo'n 100 ha akkerland hebben kunnen pachten. Kijken we wie land te 
verpachten had, dan was dat in de eerste plaats de Kerk van Guttecoven (inclusief pastorie 
en kosterij). Deze had in 1840 nog vrijwel evenveel grond te verpachten als in 1743/1744. 
Toen was het 13,9 ha van kerk en pastorie plus 4,1 ha van het Willibrordusaltaar en 2,2 ha 
van het St.-Nicolaasaltaar, samen 20,2 ha. In 1840 ging het om in totaal 18,5 ha. Daarin zat 
2,5 ha van land dat vroeger tot het Willibrordusaltaar had behoord (het land dat tot het St.-
Nicolaasaltaar hoorde was naar de Kerk van Born gegaan). Aan armenland was 1,1 ha te 
verpachten. De kerk en armen van Limbricht hadden 2,6 ha en de kerk van Born 3,3 ha. 
Het meeste land had de gemeente Limbricht echter te verpachten: zo'n 70 ha bouwland 
(plus 3,5 ha schaapsweide). Het ging hierbij om pas na de Franse Tijd ontgonnen Graethei. 
Dan was er ook nog een enkel particuliere partij die redelijk wat land te verpachten had. In 
de eerste plaats was dat de familie De Gillissen, eigenaren van kasteel Grasbroek. Zij 
hadden aan bouw- en weiland 22 ha te Guttecoven. Uit de al vermelde Memorie van 
Successie is af te leiden dat dit land deels aan individuele boeren werd verpacht en deels 
onderdeel vormde van de pachthoeve Grasbroek. In de tweede plaats was dat Maria 
Mechtildis Wouters uit Nieuwstadt (weduwe van bierbrouwer Franciscus Beusmans en later 
van Godfried Dreissen) en haar zonen Justus en Frans Jozef Beusmans. Samen hadden 
                                                 
6
  E. Roebroeck, 'Het Land van Montfort, een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820', Assen 

1967, pag. 374 
7
  Ibidem 
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deze 12,3 ha te verpachten. Verder was er nog een handvol kleinere eigenaren van grond 
die niet in Guttecoven of de buurdorpen woonden. Tel bij de ongeveer 100 ha verpachtbaar 
akkerland de ongeveer 130 ha akkerland van de boeren zelf en deel dat door 37 
(landbouwers) rond 1840, dan komen we uit op een gemiddelde bedrijfsgrootte van zo'n 6 
ha. Dat is in pas met het provinciale gemiddelde en past in de trend van 6,9 ha in 
1743/1744 en de 6,4 ha in 1784. Bedenk ook dat de boeren nog steeds gebruik konden 
maken van de Graethei om het vee te weiden.  
  
Wat de grafiek van de verdeling van het grondbezit in 1840 laat zien, is dat één huishouden 
er flink bovenuit steekt, vooral als men bedenkt dat het bij nummer 2 het om een 
'ongedeelde boedel' ging. We zullen nog zien dat dit te maken heeft met de bijzondere 
familiegeschiedenis van dit huishouden. 
 
Gelet op het feit dat de meeste huishoudens in 1743/1744 maar weinig eigen grond 
hadden, en dit volgens de rekeningen in de laatste jaren van de 18e eeuw nog steeds het 
geval was, hoeft niet verklaard te worden waarom een aantal huishoudens in 1840 weinig of 
geen grondbezit had. Dat ligt nogal voor de hand. Vraag is hoe sommige boeren hun 
grondbezit aanzienlijk hebben kunnen uitbreiden met grond die in 1743/1744 van vooral de 
familie Hatzfeldt, de Keurvorst en het kapittel van Susteren was. 
 
 Herkomst van het gestegen grondbezit 
  
We weten dat het grondbezit van de hertog van Gulik en het kapittel van Susteren in de 
Franse Tijd genationaliseerd zijn.8 Zoals in het artikel over de velden te lezen is, zijn de 
goederen van het kapittel in 1803 gekocht door Maastrichtse koopman/fabrikant Petrus 
Franciscus de Ceuleneer (1743-1806). Het land van de Keurvorst (bijna 8,5 ha) is 
waarschijnlijk net als in Sittard in 1805/1806 verkocht.9 Dat is ruim twee jaar na het 
'Reichsdeputations-hauptschluß' van 25-2-1803. In de archieven uit de Franse Tijd van het 
Roerdepartement is terug te vinden dat er op 20-7-1805 een verkoop van de goederen van 
de hertog heeft plaatsgevonden (door het bureau der domeinen te Heinsberg). Er staat in 
het proces verbaal ook grond te "Guttekoven" vermeld. De inzetprijs was 920 Francs, maar 
het lijkt slechts om nog geen hectare te gaan en er staat bij vermeld "sans offre". Ook 
ontbreekt de handtekening van de koper.10 Wanneer de grond dan wel verkocht is, is niet 
gevonden. Doordat het archief uit de Franse Tijd niet geïnventariseerd is en in de Franse 
Tijd een stortvloed aan overheidsdocumenten is geproduceerd, is het zoeken naar de 
spreekwoordelijke speld in de hooiberg. Omdat in 1840 één heel veld en een groot deel van 
een ander veld dat van de hertog is geweest, in bezit waren van weduwe Dreissen uit 
Nieuwstadt, is haar eerste man, de bierbrouwer Franciscus Beusmans, de vermoedelijke 
koper van het te Guccevoven gelegen land van de hertog geweest. 
 
Het land van het kapittel van Sittard lijkt ontsnapt te zijn aan nationalisering, want in 1840 is 
dat geheel in handen van de "fabrijk van het broederschap van den doodstrijd Cristi". 

                                                 
8
 Volgens J.A.F. de Haas zijn de goederen van het kapittel van Susteren op 20 en 21 september 1802 

officieel geconfisqueerd. Zie J.A.K. Haas, 'Inventaris van de archieven van het kapittel van Sint Salvator te 
Susteren', Maastricht, 1971, pag. 8. De goederen moeten al bij de eerste verkoopronde verkocht zijn.  
Deze verkopen vonden plaats op 21-5-1803. Zie W.H. van Bergen, 'Verkoop van de domeingoederen te 
Sittard', in P.L. Néve e.a, 'Sittard, uit bronnen geput', deel 2, Sittard, 1993, pag. 412.   

9
 Zie voor de verkoop van de Sittardse bezittingen W.H. van Bergen, in P.L. Néve e.a., 1993 a.w., pag. 400.  

10
 Zie Hauptstaatsarchiv Düsseldorf,  Roerdepartement nr. 3816, affiche nr. 61 art. 36. 
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Wellicht heeft de secretaris van het kapittel, Le Haen, daarin de hand gehad. Hij schijnt op 
de lijsten van de bezittingen van het kapittel, die hij in opdracht van de Franse bezetters 
moest maken, nogal wat bezit te hebben achtergehouden.11 Mogelijk heeft hij in 
samenspraak met pastoor Houben (1747-1813) en pastoor Page (1771-1834), die sinds 
1797 pastoor van Limbricht was, ervoor weten te zorgen dat niet het kapittel van Sittard, 
maar deze broederschap uit Limbricht het land in bezit had. Het land van de kerk en de 
pastorie te Guttecoven moet aanvankelijk net als elders rond 1802 genationaliseerd zijn. In 
1803 is die nationalisatie echter bij decreet teruggedraaid, omdat de Franse staat zo niet 
volledig in het onderhoud van de pastoor hoefde te voorzien.12 In 1840 bleek het kerk- en 
pastorieland (op één verwisseling na) nog op dezelfde plek als in 1743/1744 te liggen. Of 
het armenland ook eerst genationaliseerd is en later weer is teruggegeven, is onbekend. 
Zeker is dat ook dat in 1840 nog op dezelfde plek lag als in 1743/1744. 
 
Het land van de graaf van Hatzfeldt (in totaal 78,6 ha) moet na 1802 onderhands verkocht 
zijn. Omdat in het meetboek geen enkele verwijzing naar de verkoop te vinden is, ligt het 
voor de hand dat het pas na 1804 is gebeurd. Hoe de verkoop heeft plaatsgevonden is 
onbekend. Mogelijk zijn alle landerijen net als die van de familie Van Bentick te Limbricht, in 
één keer onderhands verkocht. In dat geval is Lodewijk Mattheus de Gilissen - die zoals we 
al hebben gezien in 1813 onderhands kasteel Born en kasteel Grasbroek van de familie De 
Leerode kocht - één van de mogelijke kopers geweest. De reden van deze veronderstelling 
is dat in 1840 zijn weduwe ongeveer 1/5 deel van het vroegere land van de familie Hatzfeldt 
in bezit had (16,2 ha). Hieronder is te zien waar dit land lag. In de Memorie van Successie 
die bij zijn overlijden is opgemaakt is de koop niet vermeld. Er wordt alleen vermeld 
wanneer het kasteel te Born gekocht is. Ook in de Memorie van Successie van de andere 
grotere bezitters in 1840 is niet te vinden van wie het land gekocht is. Deze andere bezitters 
van grotere stukken land waren Jan Andries Nelissen (1777-1846), bierbrouwer te Limbricht 
(met 2,3 ha), weduwe Theodoor Vossen (1772-1838), vanaf 1812 pachter van 
kasteelboerderij Grasbroek (met 2,8 
ha), Jan Theodoor Decrauw (1776-
1857) pachter van hoeve de 
Beukenboom (met 1,8 ha). Interessant 
is ook dat weduwe Jan Hendrik 
Lunenschloss (1772-1836) een stukje 
van dit land had (0,34 ha). Haar man 
was koopman te Sittard en van 1818 
tot 1822 burgemeester van die plaats. 
We weten dat hij in 1823/1824 op 
voorhand een flink stuk van de 
Graethei wist te bemachtigen toen de 
gemeente Sittard haar in 1818 
verkregen deel van de Graethei 
verkocht om de gemeenteschuld te 
verminderen.13 Het is echter onbekend 
of hij al in de Franse Tijd actief was als 
opkoper van grond. 

                                                 
11

 W.H. van Bergen, in P.L. Néve e.a., 1993 a.w., pag. 411/412. 
12

 zie voor het terugdraaien van de nationalisatie te Sittard: W.H. van Bergen, in P.L. Néve e.a., 1993 a.w., 
pag. 397. 

13
  zie P.B.N. van Luyn, 'Stadt Sittard', Sittard, 1993, pag. 147. 

erfg. Gelissen 
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Het kan goed zijn dat een aantal nieuwe eigenaren van de grond van de familie Van 
Hatzfeldt, deze grond heeft gekocht bij de openbare verkoop van 52 bunder en 238 kleine 
morgen (= 52,38 ha) akkerland in Limbricht en Guttecoven op 15-9-1818, in naam van "Mr 
Lambert de Paris". Volgens de in het Frans opgestelde advertenties in het 'Journal de la 
province de Limbourg' op 2, 3 en 12 september 1818 had "Mr Lambert de Paris" de grond 
uit een erfenis verkregen ("biens patrimoniaux"). De verkoop zou in een café te Limbricht 
door notaris Stoffens uit Sittard verkocht worden, waarbij de grond in delen zou worden 
aangeboden.14 Omdat de grond van de familie van Bentinck te Limbricht in zijn geheel aan 
Henri Joseph Michiels - toentertijd burgemeester van Roermond - verkocht is en deze pas 
op 2-10-1825 overleden is (als baron van Kessenich), moet het wel om land van de familie 
Hatzfeldt gaan. Van een daadwerkelijke veiling is in de repertoria van notaris Jean Henri 
Stoffens echter niets terug te vinden. Het is speculeren wie deze "Mr Lambert de Paris" kan 
zijn geweest. Het zou kunnen dat hij of zijn vader de "N. Lambert, de Paris" is die in de 
editie van 2-1-1816 van de al genoemde krant een "violon d' auteur" te koop aanbiedt 
wegens vertrek, maar daarmee komen we niet verder.15 Ook blijft onduidelijk hoe de erflater 
van "Mr Lambert de Paris" de grond heeft verkregen. Het zou kunnen dat hij het van 
Lodewijk Mattheus de Gilissen heeft gekocht, maar evengoed zou Lodewijk Mattheus de 
Gilissen een deel van zijn grond van deze erflater hebben kunnen kopen. 

Wel is duidelijk dat de Maastrichtse industrieel Ludovicus Matheus de Gillissen in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Petrus Franciscus de Ceuleneer geen echte 'nouveau riche' 
was.16 Zijn vader, Joannes Gilissen, was drossaard van "den lande van Limburg", schepen 
van de stad Maastricht en later president van de rechtbank van het departement van de 
Nedermaas. Hij was gehuwd met Margareta Lambertina Baronesse de Fromantau * 1730 te 
Hodimont (B) † 7-9-1810 te Maastricht, dochter van baron Mathieu de Fromantau en Marie 
Lambertine de Franquinet, eigenaren van kasteel Ruyf in de Belgische provincie Luik. Dat 
maakt het aannemelijk dat hij het land direct van de familie Van Hatzfeldt heeft gekocht, 
want het goed aan een heer verkopen zal voor de adellijke Van Hatzfeldts toch iets 
gemakkelijker hebben gevoeld dan het goed aan 'lager volk' te verkopen. Daarmee is de 
vraag wanneer de boeren in het bezit van de grond zijn gekomen, echter nog niet 
beantwoord. Gaan we af op de auteurs van de 'Geschiedenis van de landbouw in Limburg 
1750-1914', dan waren zowel de Franse Tijd als de tijd erna voor de boeren geen gunstige 
tijd om land te verwerven. In zijn bijdrage schrijft Jansen over de welvaart van de boeren in 
de Franse Tijd: "Eerder dan wie ook verviel de boer tot armoede, omdat hij steeds ongeveer 
de helft van zijn oogst moest afstaan (aan door de overheid verplichte afdrachten) en 
daardoor voor zijn eigen gezin soms niet genoeg over hield."17 Een schrale troost was dat 

                                                 
14

 Zie 'Journal de la province de Limbourg' van 2, 3 en 12 september 1818. 
15

  In de buurt van Maastricht woonde een aantal families die de achternaam Lambert (of Lamberti) droegen, 
maar de enige met een voornaam die begint met een 'N' is Nicolaas Lambert uit Bunde. Hij is op 28-10-
1810  te Bunde overleden. Zijn tweede vrouw was Oda Vossen ( geen directe familie van de gelijknamige 
pachter/ halfwinner op kasteel Grasbroek). Zij is op 5-1-1830  te Bunde overleden. Het zou sterk zijn als zij 
de (stief-) moeder van Mr. Lambert is. Op de Parijse begraafplaats Colonne de Julliet is het graf te vinden 
van een in 1830 gestorven Jean Baptiste Lambert. Over deze persoon is verder niets te vinden.  

16
 Op de website http://www.historiesittard-geleen-born.nl wordt beweerd dat hij dit wel zou zijn. 

17
 J.C.G.M. Jansen in J.F.R. Philips e.a., 'Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914', Assen, 1965, 

pag. 103. Deze observatie staat in schril contrast tot datgene wat de halfpachter Winand Heuser in zijn 
kroniek schreef: "Denn dieser Napoleon war sehr gut über die rheinländer, besonders über den 
ackersmann. Keine ausländische waare, wie auch früchten durften in hiesige länder kommen, aus dem 
land konnten wir alles schicken, wodurch hier der handel und die ackerschaft in der größten blüthe stand, 
den die früchten waren immer theuer, wie sie in diesem buche finden werden". Geciteerd in  F. Stupp, 
2004 a.w., pag. 39. 
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de landbouwprijzen in de Franse Tijd door schaarste over het algemeen goed waren. Over 
de periode ná de Franse Tijd schrijft Philips: "De provincie werd overstroomd met goedkoop 
graan uit Frankrijk en het Rijnland, welke gebieden zelf hun grenzen voor de invoer 
gesloten hielden. De prijzen begonnen zodanig te dalen, dat overal stemmen opgingen om 
beschermende maatregelen te nemen. De bedrijfsuitkomsten werden zelfs uitgesproken 
slecht. De tarwe bracht zo weinig op, dat daaruit niet eens de pachten, het personeel en de 
andere lasten konden betaald worden. De kleine boeren vervielen tot armoede. De 
gedaalde grondprijzen hadden tot gevolg, dat er weinig kapitaal meer in grond belegd 
werd.".18 Klopt dit, dan lijkt er te Guttecoven iets uitzonderlijks aan de hand te zijn geweest. 
  
Mogelijk is aan de hand van bewaard gebleven notarisarchieven een antwoord te vinden op 
de vraag wanneer de 'bulk' van de grond door de boeren verworven is. Omdat deze vaak 
niet geïnventariseerd zijn, zou een dergelijk onderzoek een studie op zich vormen en 
daarom is dit hier achterwege gelaten.19 Hier is geprobeerd aan de hand van een 
familieanalyse te achterhalen welke boeren land moeten hebben gekocht. Hierbij vormt het 
grondbezit in 1840 het uitgangspunt. Gekeken is of bij de 15 huishoudens met het meeste 
grondbezit (in 1840) grote verschillen in grondbezit waren met de in Guttecoven wonende 
broers en zussen van zowel de man als vrouw uit dat huishouden (omdat mannen en 
vrouwen qua erfenis gelijkberechtigd waren). De idee is, dat als alle broers en zussen ook 
tamelijk gegoed zijn, de grond waarschijnlijk door de ouders van de echtelieden verworven 
is. Als er grote verschillen zijn met het grondbezit van de in Guttecoven wonende broers en 
zussen, dan moet de grond door het hoofd van dat huishouden zelf verworven zijn. Bij elke 
persoon is het jaar van overlijden, de overlijdensleeftijd en de huwelijksleeftijd vermeld en 
bij elk echtpaar het huwelijksjaar en het aantal kinderen dat geboren is, het aantal dat 
minstens 21 jaar oud is geworden en het aantal dat getrouwd is. 
 
De grens van 15 huishoudens is niet volkomen arbitrair. In de grafiek van de verdeling van 
het grondbezit is hier (bij nummer 56) duidelijk een 'sprong' te zien. Toevallig is het in 
sociaaleconomisch onderzoek ook bijna een algemene gewoonte geworden om de hoogte 
20%-groep in inkomen of vermogen met de rest te vergelijken. Er is zelfs een naam voor 
bedacht: het 'Pareto-principe'. Vijftien is dan wel geen 20% van 70, maar het is het bijna. De 
reden om nr. 15 erbij te betrekken is dat de zus op nr. 5 staat en als we ook bij de andere 
huishoudens de grond in de buurdorpen zouden meetellen, dit huishouden op plaats 8 zou 
komen te staan. Nog een reden is het feit dat deze persoon als vertegenwoordiger voor 
Guttecoven in de gemeenteraad zat en zelfs een tijdlang 'wethouder' was (de naam van 
deze functie wisselde een aantal keren). Men kon toentertijd alleen voor benoeming als 
raadslid (het algemeen kiesrecht bestond nog niet) in aanmerking komen als men 
voldoende welstand had (= belasting betaalde). We zullen deze groep van 15 huishoudens 
met het meeste grondbezit in Guttecoven voortaan als de 'top 20%' aanduiden. 
 
We laten eerst zien hoe deze lijst eruit is komen te zien. Staan erfgenamen of kinderen als 
bezitter in de OAT vermeld, dan zijn de ouders als hoofden opgenomen (tenzij die in 1840 
al minstens tien jaar dood zijn). Als de persoon voorkomt in de belastinglijst van vóór de 
Franse Tijd is met een A aangegeven dat het om een akkerman (grotere boer) ging en met 
een K als het om een keuter ging (afstammelingen van dagloners en ambachtslieden 

                                                 
18

 J.F.R. Philips e.a., 1965 a.w., pag. 116. 
19

 Er is via de zoekmachines van de archiefdiensten gezocht naar akten van de twee notarissen die het meest 
voor de hand liggen om de verkoop op schrift te hebben gesteld: notaris Lehaen (uit Sittard) en notaris 
Wuesten/Weusten (uit Aldenhoven). Die zoektocht leverde geen resultaat op. 
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kwamen niet voor in de 'top 20%'). Bij een aantal is het huwelijksjaar en huwelijksleeftijd 
geschat op basis van de doop van het eerste kind. 
 
1. [43.1.1.1] Crijns († 1848 - 83 - 30) X 1796 [40.1] Cörvers († 1807 - 49 - 38): 2 / 1 / 0 

 broers/zussen op OAT-lijst: 
 8. [26.3.4] Salden († 1835 - 66 - 25) X 1794 X [14B.2.3] Crijns († 1810 - 44 - 28) XX 1810 

[43.1.1.7] Krijns († 1848 - 64 - 29): 9 / 7 / 7 
 14: [43.1.1.2] Krijns († 1858 - 89 - 32) X 1801 [31.2.2.1] v. Dilsen († 1819 - 43 - 25 ): 7 / 5 / 1 

 Opmerking: De broer van [40.1] is in 1812 gestorven; hij was in 1790 op 28 jarige leeftijd gehuwd met de 23 
jarige Sibilla Thissen uit Einighausen, die in 1831 gestorven is; er zijn drie kinderen uit het huwelijk 
geboren die alle drie jong overleden zijn. Een deel van het land van 'nr. 1' kan dus van deze broer 
afkomstig zijn.  

 ouders: 

 - [43.1.1] Crijns († 1800 - 69 - 34) X 1765? [31.5] Frencken († 1804 - 59 - 20): 8 / 4 / 3 A 
 - [40] Cörvers († ? - ? - ?) X ? [17.3] Dircks († 1773 - 40 - ?): ? / ? / 2 

2. [34.1.5] Custers († 1837 - 70 - 29) X 1796 [26.3.5] Salden († 1836 - 64 - 24): 6 / 6 / 4 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 3. [34.2.5] Goltstein ((† 1849 - 77 - 25) X 1797 [26.3.6] Salden († 1833 - 57 - 21): 4 / 3 / 3 
 8: [26.3.4] Salden († 1835 - 66 - 25) X 1794 X [14B.2.3] Crijns († 1810 - 44 - 28) XX 1810 

[43.1.1.7] Krijns († 1848 - 64 - 29): 9 / 7 / 7 
 Opmerking: Egidius Custers was het jongste kind; zijn broers/zussen waren allemaal al vóór 1814 gestorven 

 ouders: 

 - Custers uit Einighausen († 1796 - 71 - 25) X 1749? [34.1] Nohlmans († 1797 - ? - ?): 5 / 4 / 4 A 
 - [26.3] Salden († 1788 - 58 - 33) X 1763? [28.4] Cörvers († 1788 - 75 - 30): 7 / 5 / 5 A  

3. [34.2.5] Goltstein ((† 1849 - 77 - 25) X 1797 [26.3.6] Salden († 1833 - 57 - 21): 4 / 3 / 3 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 2: [34.1.5] Custers († 1837 - 70 - 29) X 1796 [26.3.5] Salden († 1836 - 64 - 24): 6 / 6 / 4 
 8: [26.3.4] Salden († 1835 - 66 - 25) X 1794 X [14B.2.3] Crijns († 1810 - 44 - 28) XX 1810 

[43.1.1.7] Krijns († 1848 - 64 - 29): 9 / 7 / 7 
 ouders: 

 - Goltstein uit Obbicht († 1800 - 80 - 34) X 1754? [34.2] Nohlmans († 1789 - ? - ?): 5 / 5 / 3 A 

 - [26.3] Salden († 1788 - 58 - 33) X 1763? [28.4] Cörvers († 1788 - 75 - 30): 7 / 5 / 5 A  

4. [35.1.5] Schmeitz († 1855 - 74 - 32) X 1813 [28.2.2.3] Cörvers († 1854 - 63 - 22): 6 / 4 / 4 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 26:  [35.1.6] Smeets († 1848 - 64 - 26) X (naar schatting) 1810 Derhaag uit Eisden (B) († 1855 - 
80 - 35): 6 / 3 / 2 

 33:  [35.1.3] Smeets († 1841 - 66 - 28) X 1803 [31.1.1.7] Meuleners († 1856 - 76 - 22): 8 / 6 / 6 
 38.  Delissen uit Echt († 1830 - 72 - 25) X 1784 [33.1] G. Stevens († 1796 - ? - ?; een weduwe 

die van haar eerste man al drie kinderen had) XX 1796 [35.1.1] Smeets († 1842 - 75 - 28) 
 ouders: 

 - [35.1] Smeets († 1799 - ? - ?) X 1769? Hermans u. Limb. († 1811 - 67 - 25): 7 / 5 / 5 (in 1783 

van K naar A 'gepromoveerd') 
 - [28.2.2] Cörvers († 1828 - 65 - 24 jr) X 1787 [26.4.1] Salden († 1832 - 77 jr - 32 jr): 6 / 3 /1 (komt 

niet in de opgenomen lijst voor, maar is later als opvolger  toegevoegd als ackermann) 

5: [46Y.2.5] Leenders († 1863 - 65 - 33) X 1831 [34.2.2.3] Goltstein († 1858 - 56 - 28): 5 / 5 / 3 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 6: [28.3.6] Cörvers († 1865 - 77 - 45) X 1833 [34.2.2.2] Goltstein († 1853 - 53 - 34): 5 / 4 / 3 
 15:  [34.2.2.1] Goltstein († 1852 - 54 - 32) X 1830 Kusters uit Einigh. († 1863 - 55 - 24): 9 / 9 / 7 

 ouders: 

 - [46Y.2] Leenders († 1850 - 89 - 25) X 1787 Deus uit Höngen († 1836 - 79 - 29): 5 / 1 / 1 (komt 

niet op de lijst voor, maar [46Y] wordt als köhter vermeld) 

 - [34.2.2] Goltstein († 1839 - 79 - 35) X 1796 [17.1.2] Dirckx († 1827 - 58 jr - 27 jr): 3 / 3 / 3 (komt 

niet op de lijst voor, maar [34.2X] wordt als ackermann vermeld) 
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6. [28.3.6] Cörvers († 1865 - 77 - 45) X 1833 [34.2.2.2] Goltstein († 1853 - 53 - 34): 5 / 4 / 3 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 5: [46Y.2.5] Leenders († 1863 - 65 - 33) X 1831 [34.2.2.3] Goltstein († 1858 - 56 - 28): 5 / 5 / 3 
 15:  [34.2.2.1] Goltstein († 1852 - 54 - 32) X 1830 Kusters uit Einigh. († 1863 - 55 - 24): 9 / 9 / 7 

 ouders: 

 - [28.3] Cörvers († 1814 - 82 - 34) X 1766? Cupers uit Walraeth († 1829 - 84 - 21): 6 / 4 / 4 K 
 - [34.2.2] Goltstein († 1839 - 79 - 35) X 1796 [17.1.2] Dirckx († 1827 - 58 jr - 27 jr): 3 / 3 / 3 (komt 

niet op de lijst voor, maar [34.2X] wordt als ackermann vermeld) 

7: Dassen uit Wehr († 1836 - 61 - 38) X 1813 [34.1.2.6] Salden († 1826 - 39 - 25): 4 / 3 /3 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 16:  [34.1.2.5] Salden († 1857 - 72 - 37) X 1822 [28.2.3.2] Cörvers († 1833 - 36 - 26): 5 / 2 / 2 
 ouders: 

 - Dassen uit Wehr en Custers uit Sittard 
 - Salden uit Einighausen († 1810 - 65 - 30) X 1775 [34.1.2] Custers († 1812 - 60 - 23):  8 / 5 

/ 4 (komt niet op de lijst voor, maar [34.1X] wordt als ackermann vermeld) 

8. [26.3.4] Salden († 1835 - 66 - 25) X 1794 X [14B.2.3] Crijns († 1810 - 44 - 28) XX 1810 [43.1.1.7] 
Krijns († 1848 - 64 - 29): 9 / 7 / 7 

 broers/zussen op OAT-lijst: 

 2: [34.1.5] Custers († 1837 - 70 - 29) X 1796 [26.3.5] Salden († 1836 - 64 - 24): 6 / 6 / 4 
 3: [34.2.5] Goltstein ((† 1849 - 77 - 25) X 1797 [26.3.6] Salden († 1833 - 57 - 21): 4 / 3 / 3 
 ouders: 

 - [26.3] Salden († 1788 - 58 - 33) X 1763? [28.4] Cörvers († 1788 - 75 - 30): 7 / 5 / 5 A 
 - [14B.2] Crins (... -1777) X Van den Bergh uit Nieuwstadt (1733-1801); zij hertrouwde in 1777 
   met Haemers uit Höngen (1736-1795): 9 / 5 / 4 A 
 - [43.1.1] Crijns  (1731-1800) X [31.5] Frencken (1745-1804): 6 / 4 / 3 A 

9: [14B.2.1.4] Krijns († 1863 - 70 - 32) X 1826 [34.1.5.1] Custers († 1863 - 65 - 28) 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 13: [14B.2.1.1] Krijns († 1867 - 79 - 34) X 1822 [31.2.1.2] Frenken († 1863 - 69 - 29): 5 / 4 / 3 
 17: [34.1.5.5] Custers († 1874 - 63 - 29) X 1840 [14B.2X.9.7] Hamers († 1851 - 35 - 24): 6 / 3 / 2 

 ouders: 

 - [14B.2.1] Cijns († 1795 - ? - ?) X 1787 [21.1.3] Behren († 1822 - 63 - 28): 4 / 2 / 2 (komt niet op 

de lijst voor, maar [14B.2] wordt als ackermann vermeld) 

 - [34.1.5] Custers († 1837 - 70 - 29) X 1796 [26.3.5] Salden († 1836 - 64 - 24): 6 / 6 / 4 (komt niet 

op de lijst voor, maar [34.1X] wordt als ackermann vermeld) 

10: [31.1.1.8] Meuleners († 1856 - 73 - 37) X 1820 Deuss uit Born († 1846 - 48 - 22): 9 / 1 / 0 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 12: [31.1.1.6] Meuleners († 1821 - 43 - 29) X 1806 Suijlen uit Hillensberg (D) († 1852 - 76 - 31) 
 33:  [35.1.3] Smeets († 1841 - 66 - 28) X 1803 [31.1.1.7] Meuleners († 1856 - 76 - 22): 8 / 6 / 6 

 ouders: 

 - [31.1.1] Meuleners († 1783 - 42 - 26) X 1768 Erdbruggen uit Born († 1814 - 71 - 25): 8 / 4 / 3 A 
 - Erdtbruggen en Palmen, beiden uit Born 

11: [28.2.3] Cörvers († 1840 - 75 - 27) X 1792 [24.2.1] Harden († 1805 - 41 - 27) XX 1806 Smeets uit 
Elsloo († 1832 - 73 - 46): 4 : 3 : 2 

 broers/zussen op OAT-lijst: Geen, maar wel staat een eigen kind op nr. 16 
 ouders: 

 - [28.2] Cörvers († 1779 - ? - ?) X 1760? [31.3] C. Frencken († 1786 - ? - ?): 6 /4 / 4 A 
 - [24.2] Harden († 1784 - ? - ?) X 1764? [35.2] Eva Schmeitz († na 1800 - ? - 27): 4 / 4 / 4 (uit 1e 

huwelijk)  (wel vermeld, maar zonder vermelding van beroep) 

12: [31.1.1.6] Meuleners († 1821 - 43 - 29) X 1806 Suijlen uit Hillensberg (D) († 1852 - 76 - 31) 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 10: 31.1.1.8] Meuleners († 1856 - 73 - 37) X 1820 Deuss uit Born († 1846 - 48 - 22): 9 / 1 / 0 
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 33: [35.1.3] Smeets († 1841 - 66 - 28) X 1803 [31.1.1.7] Meuleners († 1856 - 76 - 22): 8 / 6 / 6 
 ouders: 

 - [31.1.1] Meuleners († 1783 - 42 - 26) X 1768 Erdbruggen uit Born († 1814 - 71 - 25): 8 / 4 / 3 A 
 - Suijlen en Halmans, beiden uit Hillensberg 

13:  [14B.2.1.1] Krijns († 1867 - 79 - 34) X 1822 [31.2.1.2] Frenken († 1863 - 69 - 29): 5 / 4 / 3 
  broers/zussen op OAT-lijst: 

 9: [14B.2.1.4] Krijns († 1863 - 70 - 32) X 1826 [34.1.5.1] Custers († 1863 - 65 - 28) 
 17: [34.1.5.5] Custers († 1874 - 63 - 29) X 1840 [14B.2X.9.7] Hamers († 1851 - 35 - 24): 6 / 3 / 2 

 ouders: 

 - [14B.2.1] Cijns († 1795 - ? - ?) X 1787 [21.1.3] Behren († 1822 - 63 - 28): 4 / 2 / 2 (komt niet op 

de lijst voor, maar [14B.2] wordt als ackermann vermeld) 

 - [31.2.1] Frencken († 1838 - 84 - 26) X 1780 [34.1.4] Custers († 1813 - 55 - 22): 3 / 2 / 2 A 

14:  [43.1.1.2] Krijns († 1858 - 89 - 32) X 1801 [31.2.2.1] Van Dilsen († 1819 - 43 - 25 ): 7 / 5 / 1 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 1. [43.1.1.1] Crijns († 1848 - 83 - 30) X 1796 [40.1] Cörvers († 1807 - 49 - 38): 2 / 1 / 0 
 8. [26.3.4] Salden († 1835 - 66 - 25) X 1794 X [14B.2.3] Crijns († 1810 - 44 - 28) XX 1810 

[43.1.1.7] Krijns († 1848 - 64 - 29): 9 / 7 / 7 
 ouders: 

 - [43.1.1] Crijns († 1800 - 69 - 34) X 1765? [31.5] Frencken († 1804 - 59 - 20): 8 / 4 / 3 A 
 - Van Dilzen uit Obbicht († 1812 - 61 - 23) X 1774 [31.2.2] Frencken († 1799 - ? - ?): 2 / 1 / 1 

 (komt niet op de lijst voor, maar [31.2X] wordt als ackermann vermeld) 

15:  [34.2.2.1] Goltstein († 1852 - 54 - 32) X 1830 Kusters uit Einigh. († 1863 - 55 - 24): 9 / 9 / 7 
 broers/zussen op OAT-lijst: 

 5: [46Y.2.5] Leenders († 1863 - 65 - 33) X 1831 [34.2.2.3] Goltstein († 1858 - 56 - 28): 5 / 5 / 3 
 6: [28.3.6] Cörvers († 1865 - 77 - 45) X 1833 [34.2.2.2] Goltstein († 1853 - 53 - 34): 5 / 4 / 3 

 ouders: 

 - [34.2.2] Goltstein († 1839 - 79 - 35) X 1796 [17.1.2] Dirckx († 1827 - 58 jr - 27 jr): 3 / 3 / 3  (komt 

 niet op de lijst voor, maar [34.2X] wordt als ackermann vermeld) 

 - Kusters uit Einighausen en Houben uit Munstergeleen  
 
Wat meteen opvalt is dat er veel familie van elkaar zijn en dat bij allemaal minstens één 
partner afstamt van akkerlui - dus grotere boeren. Om te benadrukken dat het land niet 
afkomstig kan zijn van hun ouders/grootouders die in de rekeningen van 1783 genoemd 
worden, hebben we hieronder de hoeveelheid grond afgedrukt, die hun ouders/grootouders 
volgens deze rekeningen in bezit/pacht hadden plus daarachter tussen haakjes als eerste 
getal het aantal kinderen dat het vermelde gezin kreeg, het tweede getal hoeveel daarvan 
volwassen werden en het derde getal hoeveel daarvan trouwden. De nummers achter het 
liggend streepje geven aan op welk plaats in de ranglijst de kinderen van het betreffende 
gezin te vinden zijn. Staat het getal tussen haakjes, dan zijn het kleinkinderen van dit gezin 
die op de ranglijst staan. Als het aantal even groot is als het aantal kinderen dat getrouwd is 
(het laatste getal), dan zijn alle kinderen in het dorp blijven wonen. Meestal was dat niet het 
geval. Gezinnen die tot de ackermannen werden gerekend (inclusief de enige boer wiens 
status veranderd was), zijn dikgedrukt. 
 
[43.1.1] Crins (1731-1800) X [31.5] Frencken (1745-1804) - 1/8/14: 24.475 m² (8/4/3) 
[35.1] Schmeitz (... -1799) X Hermans uit Limbricht (1744-1811) - 4/26/33/38: 23.915 m² (7/5/5) 
Goltstein uit Obbicht (1720-1800) X [34.2] Nohlmans (1730-1789) - 3/(5/6/15):  20.288 m² (5/5/3) 
[14B.2] Crins (... -1777) X Van den Bergh uit Nieuwstadt (1733-1801); 

  hertrouwd met Haemers uit Höngen - 8 (9/13/17/20/28/33): 17.365 m² (9/5/4) 
[31.1.1] Meuleners (1741-1783) X Erdbruggen uit Born (1743-1814) - 10/12/33: 13.794 m² (8/4/3) 
[26.3] Salden (1730-1787) X [28.4] Cörvers (1733-1808) - 2/3/8: 13.480 m² (7/5/5) 
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[28.2] Cörvers (... -1779) X [31.3] Frencken (... -1786) - 11/(4/7/16): 9.853: m² (6/4/4) 
[24.2] Harden (...-1784) X [35.2] Eva Schmeitz (...- na 1800) - 11: 9.853 m² (4/4/4) 
Custers uit Einigh. (1724-1796) X [34.1] Nohlmans (1725-1794) - 2/(7/9/17): 9.782 m² (5/4/4)  
[46Y] Leenders (1715 - 1795) X [43.2.2] Barbara Meuffels (1718-1808) - 5:  8.410 m² (4/4/3) 
[28.3] Cörvers (... -1814) X Cupers uit Walraeth (... -1829) - 6: 5.168 m² (6/4/4) 
 
Bij het gezin Harden-Schmeitz moet worden opgemerkt dat het bij het echtpaar op nummer 
11 om hun dochter gaat. Zij had toen een stiefvader, [21.1.1] Johannes Wilhelmus Behren 
(1755-1829), zoon van [21.1] Hermanus Behren en [43.1.3] Maria Sibilla Crijns (tante van 
nummer 1 op de lijst). [21.1.1] Johannes Wilhelmus Behren is in 1818 hertrouwd, met wie 
hij enkele kinderen kreeg. Zijn weduwe neemt op de ranglijst uit 1840 nummer 39 in. Dat 
maakt het aannemelijk dat het land van het echtpaar [28.2.3] Cörvers- [24.2.1] Harden door 
[28.2.3] Franciscus Theodorus Cörvers (1765-1840) verworven is.  
 
Om te bepalen wanneer het eigengrondbezit vergroot is, zijn vooral gezinnen interessant 
waarbij tussen de kinderen grote verschillen in de plaats op de ranglijst bestaan. Bij het 
gezin [35.1] Schmeitz-Hermans is het zoon [35.1.5] Jacob Schmeitz die het land moet 
hebben verkregen. Hij is in 1813 getrouwd met de kleindochter van een boer (namelijk 28.2) 
waarvan alle vier de afstammelingen tamelijk hoog staan. Het is aan te nemen dat hij met 
haar is kunnen trouwen omdat hij veel land had verworven, al kan de mogelijkheid dat hij 
het land pas na zijn huwelijk heeft verworven niet uitgesloten worden. Bij het gezin [31.1.1] 
Meuleners-Erdbruggen was de vader al in 1783 overleden. Moeder stierf in 1811. De zus 
die op nummer 33 te vinden is, is in 1803 getrouwd. De oudste nog levende broer is in 1806 
getrouwd. De andere broer moet tot diens huwelijk in 1820 bij hem op de boerderij zijn 
gebleven. Dat duidt er op dat een groot deel van het land tussen 1803 en 1820 verworven 
is. Bij het gezin [28.3] Cörvers-Cupers staat hun zoon weliswaar op nr. 6, maar van hun drie 
dochters is er een (in 1809) met een dagloner getrouwd, een andere (in 1810) met een 
dagloner die later als landbouwer werd vermeld en weer een andere (in 1815) met een 
schipper. Dat duidt erop dat hun zoon het land zelf verkregen heeft en dat dit na de dood 
van de vader in 1814 gebeurd moet zijn. Dan is er ook nog het gezin Dassen-Salden. Het 
bijzondere van dit gezin is dat de vader in 1829 hertrouwde met de dan 42-jarige, 
kinderloze weduwe [43.1.4X/X/X] Maria Catharina Ruers/Roers/Rouers. Zijn oudste kind 
was toen bijna veertien, zijn jongste net zeven. Toen hij in 1836 overleed waren zijn 
kinderen nog niet getrouwd. Op de OAT-lijst uit 1840 staat zijn tweede echtgenote vermeld 
staat als "weduwe Theodor van Houten" - haar eerste man. Daarnaast is op de OAT-lijst 
sprake van "erfgenamen Guillaume Dassen". Dit is in overeenstemming met het erfrecht 
zoals dat in de code Napoleon was vastgelegd en in de Wetgeving van het koninkrijk der 
Nederlanden werd overgenomen.20 Daarbij ging de erfenis - tenzij anders bepaald - alleen 
bij gebrek aan wettige kinderen naar de weduwe. Had [43.1.4X/X/X] Maria Catharina 
Ruers/Roers/Rouers eigen wettige kinderen gehad, dan was niet zij, maar waren haar 
kinderen als erfgenamen van Theodor van Houten vermeld. De uit Wehr afkomstige Willem 
Dassen was in 1813 getrouwd met [34.1.2.6] Christina Salden. Deze had na de dood van 
haar ouders (vader stierf in 1810 en moeder in 1812) samen met haar broers de boerderij 
van haar ouders voortgezet. Bij deze broers ging het om [34.1.2.5] Johannes Wilhelmus 
Salden (1784-1857) en [34.1.2.7] Johannes Petrus Salden (1791-1813). Deze laatste is 
                                                 
20

 Zie bijvoorbeeld 'Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, in het bijzonder naar het ontwerp Boek 
Vier Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek' door K. Wiersma, 1967, pag. 62, geraadpleegd van 
http://tpr.be/logging/logpdf.php?file=content/1967/1967-61 of 'Celui qui a le malheur de survivre, 
Rechten van weduwes en weduwnaars in het Gent van de overgangstijd  –Belgische onafhankelijkheid' 
door Els Vyncke, Gent, 2016,  pag. 119, geraadpleegd van https://biblio.ugent.be/publication/8590084 
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echter al in 1813 als soldaat in het leger van Napoleon gesneuveld. Haar iets oudere broer 
is in 1822 getrouwd met een dochter van het gezin dat op ranglijst uit 1840 op nr. 11 staat. 
Hij en zijn vrouw staan op nr. 16 (maar in de 'wachtstand' van nr. 11). Haar oudere zus 
[34.1.2.1] Gertrudis Elisabeth Salden (1776-1815) was al in 1796 gehuwd met een broer 
van degene die op nr. 8 staat. Haar man stierf in 1809, waarna ze in 1811 hertrouwde met 
iemand uit Einighausen. Deze Jean Dohmen/Daemen is terug te vinden op de OAT-lijst, 
maar blijkt weinig land te Guttecoven hebben liggen, dus zal het eigengrondbezit niet al 
door de ouders van [34.1.2.5] Johannes Wilhelmus Salden en [34.1.2.6] Christina Salden 
(dus voor 1810/1812) verworven zijn. 
 
De conclusie is dat een groot deel van het eigengrondbezit pas na de Franse Tijd 
verworven is. Dat kan gebeurd zijn bij de al vermelde openbare verkoop van ruim 52 ha 
akkerland in Limbricht en Guttecoven op 15-9-1818 in naam van "Mr Lambert de Paris". 
Een deel moet echter al in de Franse Tijd verworven zijn. Het gaat dan om het land dat 
eerder van 'de gemeente' was en het land dat in erfpacht van het klooster van Sint-Gerlach 
was. Dat moet al vóór 1800 in handen van de boeren zijn overgegaan. Bij 39 van de 68 
velden die in 1743/1744 volgens de toevoeging door Guttecovenaren van 'de gemeente' 
gepacht werden, blijken in 1840 nakomelingen van de eerdere pachter eigenaar van de 
grond te zijn. Kijken we naar nr. 1 op de ranglijst, [43.1.1.1] Johan Mathias Crijns, dan 
blijken van de negen velden die ooit van 'de gemeente' waren, er zeven voor de Franse Tijd 
door zijn vader of schoonvader gepacht te zijn (het gaat hier om de velden 28c, 37c, 61a, 
63b, 69b, 69c en 75a). Dit duidt erop dat deze grond niet openbaar verkocht is. Mogelijk 
hebben de boeren van de Franse overheid de mogelijkheid gekregen tegen betaling van 
een som ineens deze grond in eigenbezit te krijgen.21 Het zou echter ook kunnen zijn dat 
toen de 'municipal' Guttecoven werd opgeheven en het dorp bij de 'commune' Limbricht/ 
Einighausen gevoegd werd, zoveel van de administratie verloren is gegaan, dat niet meer 
was na te gaan van wie de grond was. Misschien is het overschrijven van het Meetboek 
door Henri Hermans (zoon van Johan Hermans, die van 1798-1799 agent municipal van 
Limbricht/Einighausen was) in dit licht te bezien en hebben de autoriteiten vervolgens 
degene die de grondbelasting betaalde maar als eigenaar aangemerkt. Zoals al in het 
artikel 'Pacht en belasting' is gezegd, kan dit ook bij de land met erfpacht van het klooster 
van Sint-Gerlach het geval zijn geweest. Die erfpacht werd blijkens het 'Register der 
erffpachten' van het klooster vanaf 1795 door [39] Jan Meijers en vanaf 1797 ook door de 
rest van de Guttecovense boeren niet meer betaald.22  
 
Bij het verkrijgen van het land van 'de gemeente' en het klooster van Sint-Gerlach was 
echter geen sprake van een echte herverdeling. Die begint pas met de verkoop van het in 
1803 verkochte in beslag genomen land van het kapittel van Susteren en het in 1805/1806 
verkochte land van de keurvorst. Bekend is dat degenen die het land op de openbare 
veilingen kochten, meestal niet van plan waren het land zelf te exploiteren.23 Zien we dat de 

                                                 
21

  Vergelijkbaar metwat in Ingelheim (bij Mainz) gebeurd is; zie de site: http://www.ingelheimer-
geschichte.de/index.php?id=258 onder Säkularisierungen, Enteignungen. 

22
  Zie verder het artikel 'Pacht en belasting', pag. 48-49. 

23
  Vraag is of het hier op dezelfde wijze als in Rijssel is gegaan. L. Breyne schrijft hierover: "Vanaf 1797 

kwamen de religieuze goederen in handen van sluwe opkopers, vooral Fransen en hun vrienden. De 
goederen werden ‘Zwart Goed’ genoemd. De verkoop van het Zwart Goed viel in Frankrijk gewoonlijk uit 
ten voordele van de Franse boeren. In België was dit algemeen niet het geval. Er werden onder andere 
kleine vennootschappen opgericht die het Zwart Goed opkochten met het oog enorme winst te maken 
door dit goed dan weer verder te verkopen.", in 'Het dagelijks leven in Wervik tijdens de Franse periode 
(1790 – 1815)', Gent, 2006-2007, pag. 376, geraadpleegd van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/ 
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grond van het kapittel van Susteren (in totaal 3,1 ha) die in 1803 door de Maastrichtse 
koopman/ fabrikant Peter Deceullener is gekocht, in 1840 grotendeels in handen is van de 
erfgenamen van [34.1.5] Gilles Custers en diens schoonzoon [14B.2.1.4] Herman Joseph 
Krijns, dan is aan te nemen dat de voormalige 'agent municipal' [34.1.5] Gilles Custers 
(*1766/1767 † 1837) één van de eerste boeren uit Guttecoven moet zijn geweest die uit 
tweede hand goederen van de eerdere grootgrondbezitters heeft verworven. 
 
Dat enkele boeren het al in de Franse Tijd moeten hebben aangedurfd grond te kopen die 
van de vroegere machthebbers was geweest, moet komen door een aantal gebeurtenissen 
die steeds meer leken te bevestigen dat Napoleon 'een blijver' was. Eerst was daar in 1801 
de vrede van Lunéville en het concordaat met de paus. Toen kwam het 'Reichsdeputations-
hauptschluss' van 1803, dat de facto een einde maakte aan het oude staatsverband. Rond 
1808 volgde de vrede met Oostenrijk en Rusland, met als klap op de vuurpijl het huwelijk 
van Napoleon met de dochter van de Oostenrijkse keizer in 1810. Niemand kon toen 
voorzien dat Napoleon in 1812 op veldtocht in Rusland zou gaan en dat dit het begin van 
het eind van zijn bewind zou betekenen. Toen in de loop van 1814 tot 1818 duidelijk werd 
dat er na de verdrijving van Napoleon geen 'restauratie' volgde, moet ook het laatste 
obstakel zijn verdwenen om tot koop over te gaan.  
 
De stelling dat de boeren de grond niet uit eerste hand gekocht hebben, wordt ondersteund 
door de samenstelling van het grondbezit in 1840. Als voorbeeld zijn hieronder alle velden 
van de [43.1.1.1] Johan Mathias Crijns en diens zoon en enig erfgenaam [43.1.1.1] Simon 
Krijns op een rij gezet. Achter het perceelnummer en de omvang staat wie in 1743/1744 de 
eventuele bezitter was; niet beschreven = kwam niet in het meetboek voor; (X) = voorvader, 
dus waarschijnlijk geërfd). Het gaat om in totaal 59 percelen, waarvan er maar zeven aan 
elkaar grensden. Deze zijn te herkennen aan de deelstreep. 
 
84 1.010 m² Hatzfeldt 815 2.520 m² [31] Matis Frencken (X) 
250 3.230 m² Hatzfeldt 826 9.190 m² Hatzfeldt 
341/342 4.400 m² Hatzfeldt 899 2.170 m² Hatzfeldt 
316/317 2.330 m² drossaard van Laar 923 3.080 m² Hatzfeldt 
333/334 1.960 m² Hatzfeldt 929 2.190 m² gemeente 
349 920 m² Hatzfeldt 931 2.840 m² gemeente 
352/353 1.570 m² [21] Arnold Behren wed. 971/972 1.470 m² Hatzfeldt/gemeente 
395 1.430 m² [40] Wilhelmus Cörvers (X) 977 8.220 m² gemeente 
399 3.320 m² Hatzfeldt 995 3.180 m² Hatzfeldt 
413 3.650 m² niet beschreven 1077 11.370 m² Hatzfeldt 
441 1.830 m² [17] Wilm Dircks (X) 1134 2.805 m² Hatzfeldt 
469 1.390 m² Anton Huben 1148 2.400 m² Hatzfeldt 
493 1.030 m² [21] Arnold Behren wed. 1155 2.410 m² Hatzfeldt 
494 4.680 m² Hatzfeldt 1224 2.250 m² Hatzfeldt 
541 2.250 m² niet beschreven 1246 1.080 m² was heide 
543 1.600 m² niet beschreven 1268 1.230 m² was heide 
549 1.120 m² [40] Wilm Cörvers (X) 1290 2.475 m² was heide 
568 2.380 m² gemeente 1325 2.240 m² [13] Wim Dohmen 
580 810 m² Hatzfeldt 1332 3.090 m² Keurvorst 
602/603 1.000 m² [26E] canonicus Salden 1342 5.330 m² Hatzfeldt 
609 2.250 m² gemeente 1368 2.290 m² Keurvorst 
614 860 m² gemeente 1383 6.330 m² Hatzfeldt 
621 1.810 m² gemeente 1390 3.165 m² Hatzfeldt 
629 1.560 m² gemeente 1400 2.630 m² Hatzfeldt 

                                                                                                                                                       
 242/917/RUG01-001242917_2010_0001_AC.pdf. In het departement van de Roer lijkt het anders te zijn 

gegaan. F. Stupp meldt dat de grotere boeren ("landwirte") daar er in slaagden via tussenpersonen land te 
kopen op de te Aken gehouden veilingen. Verkoop onder de marktprijs lijkt hier niet aan de orde te zijn 
geweest. Zie F. Stupp, 2004 a.w., pag. 54-58.  
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735 1.670 m² Hatzfeldt 1417/1418 2.340 m² drossaard van Laar 
737 1.740 m² Hatzfeldt 1433 1.920 m² [17] Wilm Dircks/Kerk 

 
Zoals al eerder vermeld, hadden deze vader en zoon ook nog flink wat grond in 
Limbricht/Einighausen, wat je doet afvragen hoe zij hebben kunnen onthouden welke 
stukken land ze in bezit hadden (want tot 1840 was er nog geen kadaster). 
 
Het overzicht laat zien dat zo'n 8 ha (= 56%) afkomstig was van de familie van Hatzfeldt, 
maar dat er maar een paar grotere velden tussen zaten. Als het land rechtstreeks van deze 
was gekocht, zou men toch mogen verwachten dat het om grotere, aaneengesloten stukken 
zou gaan. Overigens vormen de twee stukken land die ooit van drossaard van Laar waren, 
samen 70% van het oorspronkelijke veld. Het is onbekend wanneer dit land verworven is. 
Net als het land van andere 'kleinere grootgrondbezitters' - de heer In der Sittard, juffrouw 
Beckers en Canonicus Salden - kan dit land al vóór de Franse Tijd verkocht zijn. 
 
Alles overziend is de conclusie dat de verschillen in eigengrondbezit pas echt zijn 
toegenomen in de periode 1805-1820 en komen we tot de volgende lijst van dorpelingen 
die als koper zijn opgetreden (met tussen haakjes het geboorte- en sterftejaar; het eerste 
nummer is het nummer op de ranglijst waar de betreffende persoon of zijn kinderen zijn te 
vinden; dat de mannen genoemd zijn, komt omdat getrouwde vrouwen sinds de code 
Napoleon uit 1804 handelingsonbekwaam waren): 

9/13: [14B.2.1]  X [21.1.3]: weduwe Crijns (1758/1759-1822) en zonen 
8: [26.3.4]  X [14B.2.3]: Jacob Salden (1768/1769-1835) 
11: [28.2.3]  X [24.2.1]: Franciscus Theodorus Cörvers (1765-1840) 
10/12: [31.1.1.6] Nicolaas Meuleners ( 1777-1821 en [31.1.1.8] Johannes Meuleners  (1783-1856) 
7: [34.1.2.5] Johannes Wilhelmus Salden (1784-1857) en [34.1.2X] Willem Dassen (1775-1836) 
2/3: [34.1.5]  X [26.3.5]: Gilles Custers (1766/1767-1837) 
5/6: [34.2.2] X [17.1.2]:  Marcellus Goltstein (1760/1761-1839) 
4: [35.1.5] X [28.2.2.3]: Jacob Schmeitz (1780-1855) 
1: [43.1.1.1] X [40.1]: Johan Mathias Crijns (1765/1766 - 1848)  
14: [43.1.1.2] X [31.2.2.1]: Jan Herman Crijns (1770-1858) 
5: [46Y.2] X uit Höngen: Johannes Leenders (1762-1850) 
 
Dat het vrijwel zonder uitzondering afstammelingen van 'ackermannen' zijn die meeste land 
verworven hebben, duidt erop dat juist deze groep heeft kunnen profiteren van de opleving 
van de landbouw toen Frankrijk een keizerrijk was geworden en een periode van vrede 
aanbrak. Dat moet ze de financiële middelen hebben verschaft om grond aan te kopen. De 
brief van notaris Lehaen namens de pachters met een verzoek tot verlaging van de pacht, 
laat zien dat de boeren het tot die tijd zwaar moeten hebben gehad. Toch lijkt voor hen niet 
te gelden wat J.C.G.M. Jansen schreef: "Ook de boeren in het tegenwoordige Limburg 
moesten voortaan op eigen benen staan, maar waren hiertoe in het begin nog niet in staat. 
Zij hadden vooral moeilijkheden met de fiscus. Vroeger hadden zij vrijwel geen belasting in 
geld betaald. Aan deze en gene moesten zij heel wat afstaan, maar meestal geschiedde dit 
in natura."24 Jansen moet hier gedacht hebben aan de hoevenaar. Blijkens de 
dorpsrekeningen en de pacht in geld die de familie Van Hatzfeldt vroeg, waren de boeren te 
Guttecoven bij de komst van de Fransen al gewend aan het gebruik van geld en het betalen 
van belasting. 
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 J.C.G.M. Jansen in J.F.R. Philips e.a., 1965 a.w., pag. 105/106. 
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- 35 - 
 

Dan is, zoals al gemeld, het landbezit van de boeren ook nog gestegen door ontginning van 
de Graethei. Op de website van het 'Graetheide Comité' kan men dit lezen: "Eeuwenlang 
was de Graetheide tussen Born en Elsloo gemeenschappelijk bezit van de 14 omliggende 
dorpen. De inwoners mochten de heide gebruiken voor hun vee en er hout vandaan halen 
voor huizenbouw en als brandhout. De dorpen hadden het gebied verdeeld en er waren 
strenge regels over wat mocht en wat niet mocht. Ontginnen van de heide was verboden. 
Toch gebeurde dat vanaf de 18e eeuw regelmatig. Er werd ook gepraat over verdelen en 
dan ontginnen van de heide. In 1775 werd in Sittard een plan hiervoor uitgewerkt, maar dat 
werd niet uitgevoerd. Probleem was o.a. dat het gebied onder verschillende regeringen viel 
(hertogdom Gulik, Oostenrijk en Nederland). De Franse bezetter ging rond 1800 verder met 
deze plannen maar kon ze ook niet realiseren."25 Het ontontgonnen land binnen de 
landweren was vóór de Franse tijd formeel bezit van de keurvorst. Tegen betaling kon soms 
een deel daarvan ontgonnen worden. In de 'Kellnereyrechnungen' van het ambt Born uit het 
rekeningjaar 1609-1610 kan men lezen bij "Empfangh ahn lichtem Geldt von Rhodt-
zehenden": "Item zu Bergh, Urmundt, und Gutekhoven seindt hiebevorn etliche Drieschen 
[= hier in de betekenius van braakliggend land], auch Heidt zu Landt gemacht welches wie 
in der Rechnungh 602 bis 603 zusehen 3 Jahr vor 6 01 6 Alb die verlauffen verpacht und 
auff der bestimpter Ausspachtungh von kheinem gesonnen, sondern ahm 7 julij durch 
Theissen von Bakchoven vor den Guttekhover Zehnden 6 Copgern, und ahmn 10n Julij 
durch Diederichen Kempeners vor den zehnden zu Urmundt 1 Kö:thlr [= Kölnischer Thaler] 
gebotten".26 Over de grond buiten de landweren is pas duidelijkheid gekomen toen op 20 
maart 1819 koning Willem I een handtekening zette onder het stuk waarin de definitieve 
verdeling van de Graethei over de omliggende gemeenten geregeld werd. Doordat het 
aantal huisplaatsen (in plaats van boerenbedrijven) als verdeelsleutel is genomen, werd 
Sittard bij deze verdeling de grote winnaar. Over deze verdeling heeft nog lang onenigheid 
bestaan.27 In Guttecoven ging het bij de heidegrond vooral om grond in 'het Roth' (tussen 
de landweg die tegenwoordig de Steinakker heet en de landweer). Één blik op de 
minuutkaart (of het eerdere kaartje met de akkers van de familie Gelissen) laat een 
opmerkelijk verschil zien in de ontginning van het zuidelijke en noordelijke deel. Het 
zuidelijke deel (bij de tegenwoordige veldkapel) bestaat uit alleen maar smalle, langwerpige 
akkers van meest 1.000 tot 2.000 m², terwijl in het noordelijke deel enkele grotere percelen 
liggen. Hoe de verdeling heeft plaatsgevonden is nog nergens beschreven.  
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 Zie https://www.graetheidecomite.nl/historie-graetheide/199-ruzie-om-de-verdeling-van-graetheide; de 
schrijver is ontgaan dat pas in 1818 het hele gebied deel van het koninkrijk der Nederlanden werd.  
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 Een aardig overzicht is te vinden op https://www.graetheidecomite.nl/historie-graetheide/199-ruzie-om-
de-verdeling-van-graetheide. 
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