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1. Ligging en landschap
Guttecoven ligt zo'n 5 km ten noordwesten
van Sittard, aan de rand van het vruchtbare
Zuid-Limburgse lössplateau. Hiernaast is
het als geel stipje te zien op een kaart uit
1930. De bruine kleur geeft lössgrond aan,
de groene rivierklei en beekbezinksel en de
gele zandgrond.
Hieronder is het dorp te zien op de
Tranchotkaart van het gebied tussen Maas
en Rijn (rond 1810). Hemelsbreed ligt het
dorp halverwege tussen de in de
Middeleeuwen regionaal belangrijke steden
Sittard en Stokkem. De S-bocht in de Maas
is pas bij een overstroming in de winter van
1642/1643 ontstaan. Voorheen boog de
hoofdstroom bij het dorp Berg naar het
westen af om langs Stokkem naar het
noorden af te stromen.
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Geologisch gezien ligt Guttecoven net ten zuiden van de Feldbissbreuk, aan de noordrand
van de kleinere Geleenbreuk. De Feldbissbreuk vormt de scheiding tussen het plateau van
de Graethei en de zogenaamde Roerdalslenk. Ter plekke zorgt hij voor een hoogteverschil
dat (over een afstand van een paar honderd meter) al snel tot tien meter kan oplopen. Op
de volgende afbeelding (waarbij gebruik is gemaakt van een hoogtekaart van het gebied,
die te vinden is op de website http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/) is het verloop van beide
breuken te zien. Blauwgekleurde gebieden liggen onder de 35 meter NAP, groengekleurde
gaan tot 45 meter en geel/licht oranje tot 55 meter).

De zwarte kasteeltoren geeft de plaats van de abschnittsmotte aan en de witte
kasteeltorens geven de plaats aan van respectievelijk de oude burcht Born en de oude
burcht Limbricht (die beide op de plaats van de tegenwoordige kastelen lagen). De rode
rondjes geven aan waar de oude dorpskernen lagen. Obbicht is ingetekend op de plek waar
het lag voordat de oude dorpskern door de Maas is weggespoeld.
Deze geologische opbouw van het gebied zorgt voor een goede afvoer van regenwater op
het Graetheideplateau, voor natte beekdalen aan de randen (omdat het water moeilijk in de
onderliggende leemgrond wegzakt) en een moeizame afwatering in de Roerdalslenk (die
grotendeels uit rivierklei bestaat). Dit is goed te zien op een kaart uit 'The Merovingian
cemeteries of
SittardKemperkoul,
Obbicht-Oude
Molen and SteinGroote Bongerd'1.
Hiernaast is een
aangepaste versie
van die kaart te
zien. Alleen de gele
stippen zijn
toegevoegd. Deze
geven aan waar
dorpen zijn komen

1

Mirjam Kars e.a., ., 'The Merovingian cemeteries of Sittard-Kemperkoul, Obbicht-Oude Molen and SteinGroote Bongerd', Bonn, 2016, pag. 64.
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te liggen. G & P staat voor Grevenbicht en Papenhoven. De stippellijnen geven aan waar
vermoedelijk wegen hebben gelopen. Ze stammen allemaal uit de Romeinse tijd (waar
stukken van deze wegen zijn opgegraven - zoals ten oosten van Limbricht - , is de stippellijn
als doorlopende lijn getekend). De rode stippen geven vindplaatsen van Merovingische
grafvelden uit de 6e en 7e eeuw aan. De witte stip rechts van Tuddern geeft een
vermoedelijk Merovingisch grafveld aan. Het kruis bij Susteren is om aan te geven dat hier
een abdij lag. Deze is in 714 gesticht door Sint-Willibrord op een goed dat hem geschonken
was door hofmeier Pepijn van Herstal (de vader van Karel Martel; met deze laatste begon
het tijdperk van de Karolingen). De ligging van de Germaanse nederzetting uit de uit de
tweede helft van de 4e eeuw en het begin van de 5e eeuw bij Holtum-noord is niet
ingetekend.
Aan onder andere de ligging van Obbicht is te zien dat de maker van deze kaart gebruik
heeft gemaakt van een landkaart uit de 19e of 20e eeuw (de S-bocht in de Maas bij Obbicht
is pas in 1818 verdwenen). In de Merovingische tijd heeft niet alleen de Maas, maar ook de
Honsbeek boven Guttecoven, anders gelopen dan op de kaart is ingetekend. De waterloop
is verlegd om de grachten van kasteel Born beter te voeden2. Mogelijk is dat al bij de aanleg
van de oude burcht Born gebeurd. Dat zou in het begin van de 12e eeuw zijn, toen het
gebied van Born en Guttecoven nog in handen van dezelfde familie was. Tevoren stroomde
de Honsbeek langs wat nu het Limbrichterbos is, naar Buchten. Daar kwam de beek samen
met de Venkebeek, om vervolgens tussen Holtum en Susteren in de Geleenbeek uit te
monden.
Door verbetering van de afwatering zijn in de loop der tijd de meeste moerasgronden in de
Roerdalslenk verdwenen. Zo is bekend dat door de aanleg in de 17e/18e eeuw van de
zogenaamde Bosgraaf, het land aan de voet van de Panheuvel te Guttecoven, dat in bezit
was van het altaar van St.-Willibrord in de kerk te Guttecoven, van 'terra aquosa' (= vochtig
land) omgezet in vruchtbaar land.3 Ook bij veel van de ingetekende waterlopen tussen
Nieuwstadt, Holtum en Susteren moet het om afwateringslopen gaan, gegraven om
moerassig gebied in weideland om te zetten. Het gebied is flink verdroogd toen men in het
begin van de 20e eeuw begon met het wegpompen van grondwater om de staatsmijn
Maurits droog te houden. Dat de grond ten zuiden van de Feldbissbreuk langzaam
omhoogkomt en ten noorden ervan langzaam daalt, zal nauwelijks invloed hebben gehad,
omdat het maar om een beweging van 55-65 mm per 1000 jaar gaat4.

2. De vroegste bewoningsgeschiedenis van het gebied
Voor Nederlandse begrippen was het gebied al vroeg bewoond. Op veel plaatsen zijn
vondsten uit de bandkeramische tijd (rond 5000 voor Chr.) gedaan, zo ook in de buurt van
kasteel Grasbroek (dat tussen Guttecoven en Born ligt). Daar werden in 2004 aardewerk,
vuurstenen werktuigen en twee fragmenten van maalstenen gevonden. Ook ten westen en
zuiden van Guttecoven zijn stenen bijlen gevonden. Iets ten noorden van Guttecoven zijn
2
3
4

W.P.A.M. Hendrix, 'Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o.', nr. 8 (2003), in HJLZ, 2004, pag. 249.
A.P.J. Jacobs e.a., 'De parochie St.-Nicolaas te Guttecoven', Sittard, 1991, pag. 21.
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/bewegingen-van-breuksysteem-van-roerdalslenknauwkeurig-bepaald/; voor een uitgebreide beschrijving van het gebied zie de brochure van 'Een groene
ketting om de Limburgse taille ' van Natuur monumenten, 2014 en 'Deelrapport Natuur, OTB/ MER
Structurele verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide', PS 04-Rp-02, 2017 van het Ministerie van
Infrastructuur en milieu.
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een aantal vondsten uit de ijzertijd (van
ongeveer 800 voor Chr. tot 50 voor
Christus) en de Romeinse tijd (van 50 voor
Chr. tot 400 na Chr.) gedaan. Datzelfde is
veel beperkter het geval ten zuiden van
Guttecoven. Op het volgende kaartje,
getiteld 'Archeologische monumenten en
waarnemingen ingedeeld per periode op de
Actuele Hoogtekaart Nederland' zijn deze
vondsten te zien (zie de gele cirkels).5
Het einde van de Romeinse tijd ging
gepaard met een verslechtering van het
klimaat en politieke onrust. De meeste
nederzettingen in het gebied moeten toen
zijn verlaten. Het gebied tussen Sittard en
Buchten zou pas in de Karolingische tijd (750-900 na Chr.) weer zijn gekoloniseerd. Het
gebied maakte toen deel uit van de Maasgouw. De echte bevolkingsuitbreiding moet echter
rond 900 hebben plaatsgevonden, toen het gedaan was met de invallen van de
Noormannen in deze streken. Dit is de tijd van de legendarische koning Zwentibold (of
Sanderbout), die van 895 tot zijn dood in 900 over Lotharingen en Bourgondië heerste en in
de abdijkerk van Susteren begraven is. Het verhaal gaat dat hij gewoond zou hebben op de
abschnittsmotte bij Guttecoven en dat onder hem het 'Bescheyt [= afspraak] van den Graet'
is opgesteld, waarin aan de omliggende dorpen het gebruiksrecht van het Graetbos werd
geschonken. Over deze abschnittsmotte schrijft W. Goossens: "in het bosch [ligt] een klein
heuveltje, dat vroeger geheel met water was omringd, en bevinden zich vlak daarbij nog
eenige aarden wallen met grachten. Op den heuvel moet een gebouw hebben gestaan.
Waarschijnlijk een toren. In den grond zitten keien en mergelblokken. Deze laatste
verklaren den weligen groei van de clematisplant op den top van den heuvel. Een ferme
eikenstam is zelfs tot op groote hoogte geheel daarmee omslingerd. Bij de wallen werd
vroeg-middeleeuwsch aardewerk gevonden. De legende zegt, dat te Grasbroek koning
Zwentibold resideerde. De tegenwoordige huizing komt natuurlijk niet daarvoor in
aanmerking. De overblijfselen in het bosch kunnen echter opklimmen tot den tijd van koning
Zwentibold - het einde der 9de eeuw. Op 4 Juli 1925 werd de plaats door mij bezocht met
dr. Beckers van Beek volgens de aanwijzingen van pastoor Heynen van Heer, die de
herinnering aan den heuvel uit de jaren zijner jeugd had bewaard."6
Op de hoogtekaart hieronder is deze abschnittsmotte goed te herkennen. Hij ligt aan een
beek die door drie kleine bronnen gevoed wordt. Wat verderop stroomt deze beek uit op de
Getebeek (die verderop uitstroomt op de Honsbeek). Door een gracht te graven is een deel
van het hoger gelegen gebied ten zuiden van het beekdal afgescheiden van de rest. Een
deel van de grond is gebruikt om de hoogte tussen de twee laatste bronnen op te hogen tot
een burchtheuvel. Daarop moet vervolgens een houten woontoren zijn gebouwd. Het
gebied binnen de (buitenste) gracht vormde de voorburcht. Bij elkaar gaat het om een
gebied van bijna een voetbalveld.
5

6

Uit I.M. van Wijk , 'Archol rapport 1XX. Archeologische oppervlaktekartering aan de westkant van de
Graetheide, verslag campagne 2009', Leiden 2010, figuur 2.2 (bewerkt).
W. Goossens, 'Burgheuveltje bij Grasbroek ten N.W. der gem. Limbricht', in 'De Maasgouw; Orgaan voor
Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde', jrg. 47, 1927, nr. 1/2, pag. 7.
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Dat de abschnittsmotte ooit een van de
residenties van koning Zwentibold is
geweest, wordt door M.J.H.A.
Schrijnemakers resoluut naar het rijk der
fabelen verwezen. Hij schrijft: "Het enige
aanwijsbare 'verblijf' van Zwentibold in deze
streken had pas na zijn dood plaats; hij werd
in de abdij van Susteren begraven. Over het
motief voor de keuze van die laatste
rustplaats zwijgen de bronnen."7 Het
genoemde 'Bescheyt van den Graet', stamt
volgens hem pas uit de 14de-eeuw8. Over de ouderdom van de abschnittsmotte heeft
Schrijnemakers zich echter niet uitgelaten. Hij schrijft daar alleen over: "Doch zelfs als met
voldoende zekerheid een 9de-eeuwse burcht te Born [waarmee de abschnittsmotte bedoeld
is] zou kunnen worden aangetoond, zou dit als zodanig de waarschijnlijkheidsgraad van
een verblijf van koning Zwentibold aldaar niet verhogen."9 Over het algemeen gaat men
ervan uit dat de eerste mottes pas in de 10e eeuw ontstaan zijn. Kijkt men naar de historie
van de streek, dan zou het kunnen dat de abschnittsmotte is aangelegd kort na de dood
van Otto, hertog van Neder-Lotharingen van 995 tot 1008 (begraven in de St.-Servaas te
Maastricht). Deze Otto stierf zonder wettige opvolger. Het gebied is toen uiteengevallen in
talloze kleinere bezittingen. De abschnittsmotte zou dan uit dezelfde tijd dateren als de
motte te Sittard (waarvan men aanneemt dat deze rond 1000 na Christus is aangelegd).10
F.Th.W. Smeets gaat ervan uit dat de abschnittsmotte bij Guttecoven de
woonplaats van de eerste heren van Born is geweest.11 Omdat de heren
van Born en die van Limbricht in de 13e eeuw hetzelfde wapen droegen
(drie kepers van goud op een rode ondergrond - zie hier rechts) - en dus
tot dezelfde familie moeten hebben behoord, oppert hij de mogelijkheid
dat de kastelen van Born en Limbricht gesticht zijn door nakomelingen van
de heren die op de abschnittsmotte gewoond hebben.12 Bij Limbricht moet dat rond 1100
gebeurd zijn en bij Born in het midden van de 12e eeuw13. Een datering van de aanleg van
de abschnittsmotte rond het jaar 1000 zou daarmee in overeenstemming zijn. Het is
onbekend over welk gebied de bezitters van de motte geheerst hebben.

3. Een dorpsnaam in vele varianten
De eerste keer dat Guttecoven vermeld wordt is in een oorkonde 27-9-1296 van de
kommanderij Gemert. Daarin wordt de aankoop van een akker tussen Limbricht en
"Guttichoven" door Frederik, deken van St.-Severinus te Keulen en broer van de heer van
7

8
9
10

11
12

13

M.J.H.A. Schrijnemakers, 'Nogmaals koning Zwentibold en het "bescheyt van den Great" ', in HJLZ, 1988,
pag. 106/107; Schrijnemakers was professor in de psychologie en had als grote hobby de streekhistorie.
Idem, pag. 116.
Idem, pag. 107.
R. van der Mark, 'Naast de motte'. Een opgraving van prehistorische en middeleeuwse bewoningssporen
in het centrum van Sittard (Het Domein) - BAAC rapport A-09.0142 September 2012, pag 23.
F.Th.W. Smeets e.a. , 'Lemborgh, Het Kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht', Assen, 1984, pag. 33.
Idem, pag. 34. John S. Glaser denkt dat op de plaats van het kasteel te Limbricht al ten tijde van de
invallen van de Noormannen een vechttoren gebouwd is. J.S. Glaser, 'De oudste nederzetting te Limbricht
(een hypothese)', in HJLZ deel 11, pag. 150.
Ibidem en R. Janssen e.a., 1978 a.w., pag. 54.
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Limbricht vermeld.14 Er duiken nogal wat varianten van de dorpsnaam op, zoals
Gitti(c)khoven, Goetynchoven, Gottechoven, Gottekoeven, Gottickhoven, Gut(t)ekoven,
Guttenhoven, Guttekoeven, Guttekooven, Guttinckoven en Guttinghoven.15
Het is overigens de vraag wanneer men is overgestapt van Guttekoven met een 'k' naar
Guttecoven met een 'c'. De schrijfwijze Guttekoven komt men al in de Gulikse
ambtsrekening over 1555/1556.16 Guttecoven met een 'c' treffen we voor het eerst in een
pachtboek van het kapittel van Sittard uit 1780 aan.17 De grote toename van het gebruik
van de schrijfwijze Guttecoven vindt pas in de jaren 30 van de 20ste eeuw plaats.
Onder andere Schrijnemakers had al opgemerkt dat de naam opvallend veel overeenkomst
vertoont met die van een viertal dorpen in België, waarvan er drie hemelsbreed zo'n 40 km
ten zuidwesten van Guttecoven liggen.18 We zetten ze hieronder op een rij, met de
betekenis en eerste vermelding, zoals die op Wikipedia te vinden is:
Kuttekoven: betekenis 'hoeve van Cutto'; eerste vermelding 1213 als Cutinchoven
Guigoven: betekenis 'hoeve van Godo'; eerste vermelding 980 als Guodenghoven19
Gutschoven: betekenis 'hoeve van Goditso'; eerste vermelding 1315 als Goetshoven
Goetsenhoven: betekenis 'hoeve van Goditso'; eerste vermelding 1129 als Gochenhoue.
De eerste drie liggen in een straal van nog geen 5 km van Borgloon (in Belgisch Limburg).
Het laatste ligt 20 km westelijker, 5 km ten zuiden van Tienen. Schrijnemakers noemt ook
nog het Duitse dorp Kudinghoven. dat bij Bonn ligt. Hij had ook nog het dorp Kückhoven bij
Erkelenz (37 km ten oosten van Guttecoven; ooit Cudekoven geheten) kunnen noemen, het
dorp Götighofen/ Götinghoven, dat in Zwitserland 15 km ten zuidoosten van Konstanz ligt,
het gehucht Guttenhofen/Guttinghofen, dat in Duitsland 12 km ten noorden van Passau ligt,
de wijk Gütenhofen die deel uitmaakt van de stad Sankt Valentin in Oostenrijk.20
De opmerking in de inventaris bij akte 15501 uit het archief van de graven van Hatzfeldt in
Schloss Schönstein, dat er een 'Lehngut Güttinghoven' bij Kinzweiler (35 km ten zuidoosten
van Guttecoven) zou hebben gelegen, moet als ronduit fout worden bestempeld.21 Uit de
hieronder afgedrukte passage uit een ongedateerd drukwerk dat verschenen is naar
aanleiding van een bij de 'Kaiserlichen Reichshof Rath' gevoerde rechtszaak over de
verdeling van de erfenis van de in 1719 overleden graaf Adolf Alexander van Hatzfeldt, blijkt
duidelijk dat het bij Güttinghoven om Guttecoven ging. In de laatste regel is namelijk te
lezen 'unser Adliches bei Sittart gelegenes so benenntes Lehn Guth Güttinghoven'.22
14
15
16

17
18

19

20

21

22

F.Th.W. Smeets e.a. , 1984 a.w. pag. 53.
Zie bijvoorbeeld R. Janssen e.a., 1978 a.w, pag. 499.
N.G.H.M. Eussen en D.J.J. Lauwers, 'Het Gulikse ambt Born. Een korte inleiding' in N.G.H.M. Eussen e.a. ,
'Het Guliks ambt Born anno 1610', Sittard, 1990, pag. 6.
RHCL Maastricht, Kapittelarchief Sittard no. 58.
M.J.H.A. Schrijnemakers, 'Einighausen. Oorsprong en ontwikkeling van dorp en parochie', Sittard, 1995,
pag. 14.
Volgens P. Diriken komt Guigoven van “Godingen Hofo”, hetgeen “hoeve van de lieden van Hofo”
betekent; geciteerd in P. Konings, 'Dorpskernverschuiving, nederzettingtransformatie in Guigoven en
Bommershoven', Leuven, 2006-2007, geraadpleegd via http://www.ethesis.net/dorpskernverschuiving/
Dorpskernverschuiving.pdf; andere oude schrijfwijzen zijn Gudenchouen en Gudenchoven.
Er ligt ook nog een Gützkow in Noordoost-Duitsland. Een enkeling beweert dat hier de familie van
Gutschoven/ Van Guttecoven zou afstammen, die kasteel Veulen in België bewoonde. Zoek bijvoorbeeld
bij Google op de trefwoorden 'Jean I de Gutschoven' en ' Gützkow'.
Zie: http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=456&id=25&tektId=44&klassId=
1246&expandId=1238&bestexpandId=0&suche=1&verzId=15497.
Het stuk is te vinden op https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/63374/10/.
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Er zijn meer fouten met de duiding van de naam gemaakt. In een akte uit 1625 komt
volgens Jost Kloft een Franz Dietrich von Blankart, Herr zu Guttekoven, voor en in een akte
uit 1733 een Alexander Adolf Freiherr von Blankart, Herr zu Alsdorf, Guttekoven und
Altenburg.23 Bij de eerste moet het om Franz Dietrich van Blanckart-Odenhausen gaan.
Door zijn huwelijk in 1604 met Maria van Cortenbach, vrouwe van Guigoven, werd hij heer
van de laatstgenoemde plaats. Met de tweede moet de achterkleinzoon van de vorige
bedoeld zijn. Deze is in 1716 met Maria Florentina van Wachtendonk getrouwd. Beiden
hebben op het 'Rood Kasteel' te Guigoven (en niet Guttecoven) gewoond.24
Mogelijk is de verwisseling van Guigoven met Guttecoven het gevolg van het feit dat in het
archief van de familie Hatzfeldt te Schönstein een briefwisseling uit 1770/1771 te vinden is,
waarin Karl Eugen Innozenz van Hatzfeldt tot de 'statthalter' (= beheerder) van de
mankamer Born het verzoek richt het 'geringen' Vosserleen (een zogenaamd kluppel- of
knuppelleen, omdat de leenman van een dergelijk leen aan zijn leenheer geen ridder ter
beschikking hoefde te stellen, maar slechts iemand bewapend met een knuppel ter
verdediging van de burcht hoefde te leveren) als deel van het grotere leengoed Guttecoven
te mogen verheffen. Daaraan wordt geen gevolg gegeven, maar het leen mocht voortaan
wel bij volmacht verheven worden door de rentmeester (toen Gerard Dolmans uit Sittard).
De betreffende 'statthalter' was 'Freiherr' Georgius Ludovicus von Blanckart, een zoon van
de hierboven genoemde Freiherr Alexander Adolf von Blanckart. Van 1758 tot 1778 was hij
ambtsman van Born, Sittard en Millen.25
Ook M. Jansen en in zijn kielzog Schrijnemakers hebben problemen met de toeschrijving
van de naam. Van de eerste stamt een beschrijving uit 1878 van de familie Guttichoven
(waarbij hij toevoegt "Guttekoven een uur [lopen] van Sittard"). Als enige vertegenwoordiger
van deze familie noemt hij de in 1400 en 1401 als getuige optredende Reinard Bruyck van
Guttekoven.26 Hij schrijft: "Dit geslacht heeft niet denzelfden stamvader als dat van
Gudegoven (= Guigoven - J.G.27), waaruit gesproten is Arnout van Gudegoven [...] tot wiens
familie wij meenen te moeten brengen jonkvrouw Aleyde van Guttecoeven, welke in 1385
23

24

25

26

27

Jost Kloft, Inventar des Urkundenarchivs der Fürsten von Hatzfeldt-Wildenburg zu Schönstein/Sieg' Band
5, Keulen, 1988, akte nr. 2458, pag. 67/68 en akte nr. 3296, pag. 389.
Zie Karl-Bernd Ghislain, 'Die Wohnsitze der Familie von Blanckart' uit 2016, gepubliceert op
http://www.alsdorfer-geschichtsverein.de/blog/?p=220 en H. Coppens, Inventaris van het archief van de
leenzaal van Kuringen, Brussel 1976, pag. 234 en 235.
De stukken bevinden zich in het archief van de familie Hatzfeldt-Wildenburg in Schloss Schönstein, Akte I
391 (= Archiv NRW v. num. 15503).
M. Jansen, 'Het stadswapen van Sittard', Roermond, 1876, pag. 110. I.A. Nijhoff weet diens naam zelfs te
verhaspelen tot Brucke van Guernickhoven. Zie 'Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland:
door onuitgegevene oorkonden', Arnhem, pag, 229.
De naam Gudechoven komt al voor in een schenking van Ida de Boulogne aan de stift van Munsterbilzen
uit 1096. Voor deze schenking zie M.J. Wolters, 'Codex diplomaticus Lossensis', Gent, 1849, pag. 53, akte
nr. 49. Algemeen wordt aangenomen dat hiermee het dorp Guigoven bedoeld is (zie o.a. PSHAL,
Maastricht 1865, noot pag. 115).
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schuldeischeres was van een cijns, gevestigd op een huis te Sint-Pieter".28 Een dikke eeuw
later schrijft Schrijnemakers: "Aleyde van Guttecoeven, die in 1385 in verband met St.Pieter bij Maastricht werd genoemd, zal wellicht eveneens in die streek [rond Borgloon J.G.] moeten worden gelokaliseerd".29 Beiden geven geen enkel bewijs voor hun stelling.
Dezelfde Schrijnemakers schreef al eerder: "Wel kan dit (= dat hij in Guttecoven thuis
hoorde - J.G.) met zekerheid worden gezegd van Reynart Bruke van Guttenkoven, die tezamen met zijn vrouw Agnes - op 7 februari in de Rolducse dodenkalender (van circa
1400) voorkomt".30 Blijkbaar heeft Schrijnemakers er niet bij stilgestaan dat het bij Aleyde
en Agnes om dezelfde persoon kan gaan. Het zou kunnen dat zij Adelheid heeft geheten en
dat bij het zoeken naar een Latijnse variant van deze Germaanse naam nu eens voor
Aleidis, dan weer voor Agnes gekozen is. Dat zij en niet haar man als bezitter van de cijns
werd vermeld kan erop wijzen dat de rechtspositie van vrouwen in de Middeleeuwen sterker
was dan men lange tijd heeft gedacht.31 Op Reynart Bruke van Guttenkoven komen we
terug in het artikel 'De Guttecovense lenen en hun bezitters'.
Gelet op de verklaring van de gelijkende plaatsnamen in België, zal het geen verwondering
wekken dat wordt aangenomen dat Guttecoven is afgeleid van 'Gudo-inghoven', dat 'hoeve
van Gudo' betekent. Er is ook een theorie dat Guttecoven van 'Getehoven' moet komen. De
Gete is een beek die vlak bij de al genoemde
abschnittsmotte bij Guttecoven ontspringt. Op
de reliëfkaart hiernaast is het landschap in reliëf
weergegeven. In het midden, bovenaan de
kaart ligt kasteel Grasbroek. Een eind
daaronder zijn de contouren van de al vermelde
abschnittsmotte. De bronnen van de Gete liggen
links en rechts van deze abschnittsmotte. De
beek, waarvan het dal linksonder Grasbroek
goed te zien is, is de Kattebroekbeek. Het
eerste deel daarvan bestaat uit wat
tegenwoordig een droge greppel is. Deze wordt
in het 'Meetboek van Guttecoven' als 'de Sijp'
aangeduid. Dat doet vermoeden dat het bij dit
stuk om een gegraven afwatering ging (een 'ziep' is een dialectwoord voor straatgoot of
afwatering). De naam Gete zou net als de naam van de gelijknamige beek bij het Belgische
Tienen, afgeleid zijn van het Indo-Europese woord 'jatia', dat 'de roodbruine' betekent.32
Doordat ter plaatse ijzer in de grond voorkomt, heeft de stenige bodem van de Getebeek tot
de samenvloeiing met de Kattenbroekerbeek namelijk een typische roodbruine kleur. Voor
nog meer alternatieve verklaringen kan men te rade gaan bij het in 2014 in eigen beheer
uitgegeven boekwerkje van de Guttecovenaar Piet Tummers33. Voorlopig houden we het
maar op hoeve van Gudo (of Guda).
28
29

30
31

32

33

M. Jansen, 1876 a.w., pag. 110/110.
M.J.H.A. Schrijnemakers, 'De oorsprong en betekenis van nog eens een vijftal plaatsnamen in het land van
Zwentibold', in HJLZ, 2000, pag. 126.
M.J.H.A. Schrijnemakers, 1995 a.w., pag. 14.
Er zijn meer voorbeelden dat vrouwen te Maastricht los van haar man bezit konden hebben. Zie E.C.M.A.
Batta e.a,'Limburg's verleden. Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815. Deel 1', Maastricht, 1960,
pag. 258.
P. Kempeneers, 'Tiense Sprokkel 20: De roodbruine Gete', door, in: Brabantse Folklore nr. 274, juni 1992,
pag. 169.
P. Tummers, 2014 a.w., pag. 88-92.
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4. Ontstaan aan een veedrift?
Schrijnemakers is de enige die zich stellig over de ouderdom van het dorp Guttecoven heeft
uitgesproken. Hij denkt dat vanaf de 8e eeuw vanuit Merovingische dorpen als Buchten en
Elsloo het Graetbos in stappen is ontgonnen. Daarbij zouden Born en Limbricht vanuit
Buchten gesticht zijn.34 Guttecoven en Einighausen zouden een slag jonger zijn. In een
voetnoot laat hij weten: "Op grond van vergelijkingen met gelijkluidende gelijksoortige
plaatsnamen meen ik het ontstaan van Einighausen en Guttecoven circa het jaar 1000 te
mogen plaatsen".35 Dat zou betekenen dat Guttecoven ongeveer gelijktijdig met de motte is
ontstaan. Elders kan men echter lezen dat nederzettingsnamen eindigend op 'inghoven' uit
de vroege Middeleeuwen tot en met de 10e eeuw dateren en die waarbij de 'ing' ontbreekt,
vanaf de 10e eeuw in gebruik zijn gekomen.36 Guttecoven wordt tot de eerste groep
dorpsnamen gerekend; Einighausen tot de tweede,37 In het artikel 'Typologie der
aargauischen Namenlandschaft aufgrund der Gemeindenamen'38 is zelfs te lezen: "In den
Ortsnamen auf -ikon (auf Aargauer Boden selten -ikofen) ... haben wir den Haupttypus der
ersten Ausbauphase im älteren Frühmittelalter (spätes 6./7./8. Jahrhundert) vor uns." Het
lijkt er dus op dat Guttecoven ontstaan is vóórdat de abschnittsmotte is aangelegd. Dat
laatste wordt ondersteund door het feit dat de kerk een flink eind van de abschnittsmotte
verwijderd ligt (vergelijkbaar met de kleine Sint-Janskerk te Hoensbroek, terwijl de kerken
van Born en Limbricht vlak bij de betreffende kastelen liggen).
Ook bij Schrijnemakers' hypothese met betrekking tot het ontginningsverloop van het
Graetbos kan men vraagtekens zetten. Zijn hypothese is gebaseerd op de aanname dat
men bij een ontginning de gemakkelijkste weg koos door langs bestaande paden een
nieuwe hoeve te bouwen. Rondom het Graetbos moeten veel van die paden veedriften zijn
geweest. Dat waren paden waarlangs het vee naar het Graetbos werd gedreven om daar te
weiden en zich tegoed te doen aan eikels, jonge scheuten enzovoorts. Deze veedriften
waren niet bedoeld als doorgaande weg. Wel werden ze steeds langer, omdat de bosgrens
door begrazing en houtkap steeds verder opschoof. Op een gegeven moment moet een
aantal boeren of de plaatselijke heer hebben besloten dat het handiger was om gewoon
een nieuwe nederzetting te stichten, dichter bij de plaats waar het vee kon weiden. Kijkt
men naar de ligging van Born ten opzichte van Buchten, dan is het alleszins aannemelijk
dat Born in de 10e eeuw ontstaan is langs zo'n veedrift van Buchten naar het Graetbos. Het
landschap maakt het echter hoogst onwaarschijnlijk dat ook Limbricht op die manier
ontstaan is. Op de reliëfkaart hieronder is het vermoedelijke verloop van de veedriften rond
1200 met rode lijnen ingetekend. In Limbricht is het traject gevolgd van wat nu nog deels de
"Veeweg" en de "Boschweg" heet, in Guttecoven van wat op de OAT-kaarten uit 1840 de
"Veestraat" wordt genoemd en in Born wat nu nog de Bosweg heet. De gele cirkels geven
de burchten aan. De omvang van het Graetbos is groen gearceerd. De blauwe lijnen geven
het oorspronkelijke verloop van de beken aan. Zoals te zien is stromen ze allemaal naar het
noordoosten af. Merk op dat de veedriften de hoge grond volgen en niet door beekdalen
34
35
36

37
38

M.J.H.A. Schrijnemakers, 1995 a.w., pag. 120.
M.J.H.A. Schrijnemakers, 1995 a.w., noot 48, pag. 122.
zie 'Boekbespreking van Geschiedenis van Geleen, deel 1', door Piet van Luyn 'De Maasgouw' nr. 120,
2001, pag. 146; deze baseert zich op werk van prof. D.P. Blok uit 1965.
G. van Berkel, 'Limburgse plaatsnamen verklaard', Amstelveen, 2016, pag. 8.
B. Zehnder, 'Typologie der aargauischen Namenlandschaft aufgrund der Gemeindenamen', in Argovia:
Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau, deel 100, pag. 504, geraadpleegd van
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=arg-001:1988:100::606.
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lopen. Een veedrift van Buchten naar
Limbricht zou door twee beken en een
moerassig gebied moeten lopen en
dat druist in tegen elke logica.
Bovendien is in 2004 in de buurt van
kasteel Limbricht aardewerk met een
blauwe rand gevonden, dat 'vroegmiddeleeuws' aandoet.39 Ook is bij de
Pannenheuvel (langs de Molenbeek,
aan de weg naar Einighausen - niet te
verwarren met de eerder vermelde
Panheuvel bij Guttecoven) in de
twintiger jaren van de vorige eeuw
aardewerk uit de Karolingische tijd
gevonden.40 Meer recentelijk zijn bij
wegwerkzaamheden in het dorp fragmenten van 'Badorf-aardewerk' met een randstempelversiering uit de 9e eeuw gevonden. Dit bracht Van Luyn tot de volgende uitspraak: "Met
deze vondsten is de hypothese van een continue bewoning van Limbricht van de Romeinse
tijd tot in de late Middeleeuwen zeker versterkt".41 De vondst van een gouden 'tremissismunt' uit de zevende eeuw in november 2019 lijkt dit te ondersteunen. Limbricht bestond
dus waarschijnlijk al voordat vanuit Buchten andere dorpen zijn gesticht.
Ook het verschil in dialect
ondersteunt dat Born wel en
Limbricht niet vanuit Buchten
gesticht kan zijn. Het Limbrichts
dialect wordt tot het Zuidelijk
Oost-Limburgs gerekend,
terwijl de dialecten van Buchten
en Born tot het Centraal
Maaslands worden gerekend.42
Bovendien is er in het dialect van
Limbricht sprake van de
zogenoemde 'Sittardse
diftongering' (= het verschijnsel
in de streek rondom Sittard dat
van sommige woorden met ee,
eu, oo tweeklanken worden
gemaakt) en in Buchten en Born
niet.43 De 'ontdekker' van dit
verschijnsel - Willy Dols - heeft
een kaart van de verspreiding
39
40
41
42

43

W.P.A.M. Hendrix, 'Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. nr. 9 (2004), in HJLZ, 2005, pag. 130.
F.Th.W. Smeets e.a. , 1984 a.w. pag. 5.
P.B.N. van Luyn, ´Vragen rondom Limbricht´, in HJLZ, 2006, pag. 55.
J. Kruijsen e.a, 'Woordenboek van de Limburgse dialecten, deel III', Assen, 2001, 4.4 Lijst van WLDplaatsen pag. XXXVIII.
zie W. Dols, 'Sittardse diftongering: een hoofdstuk uit de historische grammatica', Sittard, 1953, postume
uitgave verzorgd door J.C. van de Bergh en https://www.willydolsstichting.nl/de-sittardse-diftongering/.
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van dit verschijnsel gemaakt. Deze is in aangepaste versie hierboven te zien. De
aanpassing houdt in dat het gebied waarin het Zuidelijk Oost-Limburgs werd gesproken in
rood is weergegeven. Guttecoven neemt in het groen een aparte plaats in. Willy Dols ging
ervan uit dat Guttecoven buiten het gebied van de Sittardse diftongering viel (het
donkergekleurde vlak). Latere onderzoekers zijn echter tot de conclusie gekomen dat het
verschijnsel zich ook in Guttecoven heeft voorgedaan, maar op een gegeven moment weer
verdwenen is.44 Dat maakt Guttecoven tot een anomalie. Het is de enige plaats buiten het
gebied van het Zuidelijk Oost-Limburgs waar het verschijnsel zich voordeed. Dols denkt dat
het verschijnsel na 1400, toen het gebied Guliks werd, is ontstaan. Bij gebrek aan bronnen
is dat echter niet te achterhalen. Het verschijnsel zou dus ook jonger of ouder kunnen zijn.
Tegenwoordig hecht men nog maar weinig belang aan dialectgrenzen. Cornips zegt het
volgende over de isoglossenkaart van Nederlands Limburg (waarop dialectgroepen
afgebakend worden op basis van klankverschĳnselen in woorden): "Maar deze kaart doet
de complexe relatie tussen (groepen) mensen en datgene dat zĳ spreken tekort. De kaart
suggereert dat er inderdaad zoiets als taalgrenzen bestaan die, net als politieke grenzen,
mensen en hun dialecten haarscherp van elkaar scheiden.[...] Ondertussen laat taalkundig
onderzoek zien dat iedere afbakening van een dialect arbitrair is".45 Ik wil hierbij opmerken
dat arbitrair niet wil zeggen dat er geen verschillen zijn. Het zegt eerder dat de grenzen
vaag en fluïde zijn. Net als bij talen kunnen dialectverschillen ontstaan zijn door isolatie en
kunnen ze door veelvuldig contact weer vervagen.46 Het valt dan ook op dat de grens
tussen het Maaslands en het Zuidelijk Oost-Limburgs ten zuiden van Susteren juist daar
loopt, waar in de vroege Middeleeuwen niemandsland was. Guttecoven is midden in dit
niemandsland gesticht, op wat een verbindingsstrook tussen beide gebieden moet zijn
geweest. Deze positie tussen beide dialectgroepen in, verklaart waarom in het dialect van
Guttecoven elementen van beide dialectgroepen zijn terug te vinden.
Blijft de vraag hoe Guttecoven dan wel ontstaan is. Net als bij Limbricht is, gelet op het
landschap, het ontstaan aan een veedrift vanuit Buchten of Born onwaarschijnlijk. Gelet op
het landschap en het dialect is een stichting aan een veedrift vanuit Limbricht nog
onwaarschijnlijker. Eerder zal het aan een doorgaande noord-zuidverbinding ontstaan zijn.
Dat zou ook verklaren waarom er bij Guttecoven een abschnittsmotte is aangelegd (want
van daaruit kon men de weg controleren en tol heffen).

5. Het mogelijke ontstaan aan een doorgaande weg
Van de Romeinse wegen die op de kaart met vindplaatsen van Merovingische grafvelden
zijn afgebeeld, is voor Guttecoven vooral de weg over de Maas van Dilsen naar Tuddern
interessant. F.Th.W. Smeets schrijft over deze weg: "De strategische betekenis van zowel
de tegenwoordige [abschnitts-]motte in het Graetbroek, als van het kasteel Born, was de
ligging aan de reeds door de Romeinen gebruikte weg Sittard-Limbricht-Born, die ten
westen van het kasteel [van Born] de noord-zuid verbinding kruiste en bij Grevenbicht over
44
45

46

Zie H. Crompvoets in R. Belemans e.a. in 'Dialectenboek 3', Waalre, 1995, pag. 191.
L. Cornips, ' Taalcultuur: Talen in beweging', Amsterdam 2013, te vinden op
https://pure.knaw.nl/ws/files/476568/Talen_in_Beweging.pdf, pag. 128.
Overigens merkt Cornips op dat meer contact ook juist tot verschillen kan leiden. Ze schrijft: "Sprekers
vergroten talige kenmerken uit die zĳ als eigen voor hun ‘plek’ beschouwen en cultiveren die"; idem, pag.
136; ze heeft het hier waarschijnlijk eerder over 'sociolect' dan 'regiolect' (deze termen zijn op Wikipedia
na te slaan).
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de Maas voerde. Deze weg was tot in de 15e eeuw de enige oost-west verbinding door de
Graetbos/heide en voor deze streken de belangrijkste handelsweg die over de tot
ontwikkeling komende stad Sittard, het Gulikse land en de stad Keulen verbond met de
Brabantse en Vlaamse steden. Het grote belang van deze weg kwam te vervallen toen
Urmond zich als Maashaven ontwikkelde en de verbindingsweg Sittard-Urmond dwars door
de Graetbos/heide in gebruik kwam".47 Smeets' woorden wekken de suggestie dat de weg
vanaf de Romeinse tijd tot in de 15e eeuw onafgebroken van belang is gebleven voor de
handel. Dat moet ernstig betwijfeld worden.
Op de kaart met vindplaatsen van Merovingische graven is te zien dat het bij de weg van
Dilsen naar Tuddern om een dwarsverbinding ging tussen de weg die van noord naar zuid
op de linker Maasoever liep en de weg die bij Tuddern van noord naar zuid liep. De eerste
weg was de heerbaan van Nijmegen naar Maastricht en de tweede de heerbaan van
Xanten naar Aken. Beide wegen zijn op de 'Peutingerkaart' te zien. Dat is een kopie van
een Romeinse reiskaart uit de 3e of 4e eeuw. De weg van Dilsen (op de Peutingerkaart
Feresne genoemd) naar Tuddern (op de Peutingerkaart Teuderum genoemd) komt niet op
deze kaart voor, net zomin als de weg op de rechter Maasoever. Waarschijnlijk ging het bij
deze wegen om secundaire wegen. In het RAAP-rapport 2090 wordt over deze wegen
gezegd: "Het Romeinse cultuurlandschap werd ontsloten door talrijke zijwegen die villa’s en
nederzettingen met de hoofdweg verbonden. Binnen deze ‘categorie’ van zijwegen kan men
een breed spectrum onderscheiden: van belangrijke invalswegen zoals te Blerick tot wegen
die een enkele villa verbonden met het wegennet. Vele van deze secundaire wegen zullen
bovendien onverhard zijn geweest, en daardoor archeologisch niet of moeilijk herkenbaar."
48
Waar veel vondsten uit de Romeinse Tijd zijn gedaan, mag men echter aannemen dat er
in de Romeinse Tijd wegen hebben gelopen. Hieronder is een kaart te zien, afkomstig van
de archeologische website 'vici.org'. Hierop is te zien waar in het betreffende gebied
vondsten uit de Romeinse tijd zijn gedaan (paars = resten van een Romeinse villa; geel =
resten van een tempelvondst enzovoorts).

47
48

In R. Janssen e.a., 1978 a.w. pag. 56.
M.P.J. Janssens, RAAP-rapport 2090, 'De Romeinse weg op de westoever van de Maas. Van Ittervoort tot
Geysteren.', Weesp, 2011, pag. 72 (RAAP = 'Regionaal Archeologisch Archiverings Project').
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De website wordt door vrijwilligers gevuld en het is de vraag in hoeverre alle vondsten zijn
ingetekend en uiteraard is nog niet alles opgegraven, maar men kan toch in één oogopslag
zien dat in de Romeinse tijd de bevolking geconcentreerd was langs de weg van Hasselt
over Maastricht naar Keulen en dat ook aan de oostzijde van de Maas een weg moet
hebben gelopen. De dikke rode lijnen geven aan waar in de Romeinse tijd zeker een
heerbaan heeft gelopen. De andere rode lijnen geven moderne wegen aan.
De volgende kaart vormt een ingezoomd stuk van het gebied rond Guttecoven. De rode
stippellijnen geven het verloop van de Romeinse wegen aan, zoals die op de kaart met
vindplaatsen van Merovingische graven te zien was. De doorgetrokken stukken geven aan
waar daadwerkelijk resten van deze wegen zijn gevonden.

De resten die in de wijk Sittardse Hoogveld ter plekke van wat tegenwoordig de 'Romeinse
weg' heet, gevonden zijn van een weg van Tuddern naar Dilsen/Stokkem, duiden op een
grindweg van 5 meter breed. 49 Als deze weg bij Limbricht de Slondbeek/Molenbeek heeft
gekruist en vandaar het hierboven geprojecteerde traject heeft gevolgd, dan is de weg ter
hoogte van de afslag Guttecoven (bij de Böckeboom) mogelijk van een grindweg
overgegaan in een zogenaamde
"knuppelweg" (= een weg die over houten
balken liep). In het moerassige gebied
tussen Tüddern en Broeksittard zijn al
resten van zo'n knuppelweg gevonden.50
Hiernaast is een gedetailleerdere
uitsnede van de hoogtekaart van het
gebied te zien, met daarop ingetekend
het oude verloop van de Honsbeek (in het
midden) en de Slondbeek/
Limbrichterbeek (rechts). Het tracé van
de autoweg is weggeretoucheerd. De
rode stippellijn geeft weer aan waar de
49

50

Zie K. Adams en M. Aarts, 'Oudheidkundig bodemonderzoek in de gemeente Sittard. 6 Kroniek van de
archeologische werkzaamheden in Sittard 1995,'' in HJLZ, deel 17, 1996, pag. 171/172).
Zie het artikel van J.N. Lanting en J. Van der Plicht Lanting, 'De 14C-Chronologie van de Nederlandse préen protohistorie VI: Romeinse tijd en Merovingische periode. Deel B: aanvullingen, toelichtingen en 14Cdateringen', in Palaeohistoria, deel 53/54, 2011/2012, p. 372.
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Romeinse weg gelopen heeft. Duidelijk is te zien dat komend vanuit Tuddern, voorbij
Limbricht de weg door een lager gelegen gebied liep. Dat gebied lag nog lager dan het al
genoemde 'terra aquosa' ten noorden van de abschnittsmotte en was waarschijnlijk ook al
in de Romeinse Tijd tamelijk drassig. Een knuppelweg vroeg echter veel meer onderhoud
dan een grindweg en daarom is aan te nemen dat met het vertrek van de Romeinen en de
terugloop van de bevolking door de verslechtering van het klimaat en de politieke onrust, de
weg in verval is geraakt. Niet ondenkbaar is dat het wegvallen van deze schakel ertoe heeft
bijgedragen dat aan de Maaskant zich een ander dialect heeft ontwikkeld dan aan de
oostkant van het Graetbos.
Ervan uitgaand dat Guttecoven ergens in de 9e of 10e eeuw ontstaan is, is het niet erg
waarschijnlijk dat deze weg van Limbricht naar Born hierbij een rol heeft gespeeld. Volgen
we Smeets, dan moet de weg pas gerevitaliseerd zijn met de opkomst van de handel
tussen Keulen en Vlaanderen. Dat kan op zijn vroegst rond het midden van de 11e eeuw
zijn geweest. Toen pas begon dankzij de verbetering van de weeftechniek, de
lakenindustrie in Vlaanderen te bloeien en kwam de export op gang.51
Blijft de vraag aan welke doorgaande weg Guttecoven dan wel ontstaan is. Schrijnemakers
komt in zijn werk over Munstergeleen met een goede kandidaat. Hij beschrijft een
'Eekerweg' , waarvan de oudste route van Aken via onder andere Munstergeleen,
Einighausen, Guttecoven, Buchten, Holtum en het veer bij Heppeneert (of een voorganger
daarvan) naar Aldeneik (boven Maaseik) heeft gelopen. Hij schrijft over deze weg: "De
Munstergelener Eeker- of Akerweg lijkt ouder te zijn dan de route over Sittard [van Aken
naar Aldeneik]. Eyck [= Aldeneik] werd in de 7de eeuw gesticht en Aken kwam vooral op
sedert Karel de Grote. Sittard werd pas belangrijk rond 1200 en wel wegens het toenemende handelsverkeer tussen Vlaanderen en Brabant enerzijds en Keulen anderzijds."52
Smeets vermeldt de weg ook. Hij schrijft echter eerst: "In de 8e en 9e eeuw kwam, in
aansluiting op deze wegen (waarmee hij de Romeinse noord-zuidverbindingen bedoelde J.G.), de verbinding Born door het randgebied van het Graetbos over Guttecoven en
Einighausen met Munstergeleen tot ontwikkeling" en later, als hij het over de periode aan
het eind van de 13e eeuw heeft: "Te Munstergeleen lag de wegkruising van de weg van
Maastricht naar Tuddern met de in opkomst zijnde verbindingsweg Alden(-Eyck) over Born,
Guttecoven, Einighausen (door het in exploitatie komende randgebied der Graetheide) naar
Aken; een oudere hierop aansluitende randweg was de Trichterweg tussen Limbricht en
Munstergeleen".53 Dat het randgebied twee keer in exploitatie is gekomen, is wat veel van
het goede en als de weg ooit over Born heeft gelopen, zal dat pas zijn geweest toen kasteel
Born gebouwd werd (in de eerste helft van de 12e eeuw).
Hoe de Eekerweg via Guttecoven heeft gelopen, is onbekend. Peter Schulpen vermoedt dat
dit over de volledige lengte van de Veersestraat was en vandaar langs het Grasbroek via
51

52

53

Zie onder andere R.C. van Caenegem en H.P.H. Jansen e.a. 'De lage landen van prehistorie tot 1500',
Amsterdam/Brussel, 1978, pag. 257/258.
M.J.H.A. Schrijnemakers, 'Munstergeleen; een monografie over een Limburgse gemeente', Maastricht,
1963, pag. 88. Er zijn overigens meer Ekerwegen in Limburg te vinden. Zie M. Paulissen, 'Kinkenwegen en
kinkenvoerders. Handel en vervoer per lastdier in Zuid‐Limburg en het Land van Herve in de 18e en 19e
eeuw', Wageningen , 2015, pag. 40 en 41. In een later werk stelt Schrijnemakers dat de handel over de
Maas via Sittard pas in de 18e eeuw van betekenis werd. Zie M.J.H.A. Schrijnemakers, 'Urmond en
Roermond' in het tijdschrift 'Naamkunde', jaargang 5, 1973 p. 64.
R. Janssen e.a., 1978 a.w. pag. 47 en pag. 58; hij geeft geen bronvermelding.
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het 'Wegske' onder het Hoensbroich door naar Buchten.54 Op de Tranchotkaart hieronder is
dit verloop met en rode lijn aangegeven. Het rode kruis geeft de plaats van de
abschnittsmotte aan.
Zoals al vermeld lag bij
Grasbroek een moerassig
gebied en moet op de naam
af te gaan ook het
Hoensbroich (= moeras bij de
Honsbeek) niet gemakkelijk
te doorkruisen zijn geweest.
De Eekerweg zal daarom
eerder een tracé ten oosten
van de oude loop van de
Honsbeek, richting Holtum
hebben gevolgd. Afgaande
op de vondsten uit de ijzertijd
en de Romeinse tijd, kan het
hierbij om een oeroude weg
gaan. Het is goed denkbaar dat dit tracé samenvalt met wat in de "Hertogelijke inkomsten
uit het ambt Born anno 1610" wordt aangeduid als de Guttekhoverwegh' in het
Fredtbusch'.55 De term vrijbos of vreebos werd gebruikt om aan te geven dat het bos
beschermd was. Het gebruik ervan was voorbehouden aan de hertog van Gulik en zijn
ambtman.56 Op de Tranchotkaart staat dit bos (of beter: wat ervan over was) ingetekend als
'Froh Busch'. Een Guttekhoverwegh is niet vermeld. Waarschijnlijk was de weg al vóór de
Franse Tijd gedegradeerd tot bospad.
Toen in Guttecoven de abschnittsmotte verlaten is voor een nieuwe motte bij Grasbroek, is
mogelijk de 'Sijp/Zijp' gegraven om de afwatering te verbeteren en zo de motte via de
tegenwoordige Rijstraat beter bereikbaar te maken. Mogelijk is de Eekerweg toen verlegd
en liep hij niet meer langs de abschnittsmotte, maar via de Rijstraat naar Born en vandaar
naar Buchten. Met of vrij kort na de aanleg van kasteel Born is zoals al vermeld de
Honsbeek verlegd (om de gracht van kasteel Born beter te voeden). Daardoor werd Born
een stuk beter bereikbaar vanuit Limbricht. Op de volgende kaart (van rond 1870) met
daarop de NAP-hoogte aangegeven, geeft de doorgetrokken groene lijn aan hoe de oude
route van de Eekerweg volgens Schulpen heeft gelopen. De gele cirkel geeft de plek van de
abschnittsmotte aan. De doorgetrokken rode lijn geeft aan hoe de weg daarna over Born is
kunnen gaan lopen. Klopt dit, dan zou hij bij kasteel Born aansluiten op de weg van Sittard
over Limbricht naar Grevenbicht. De waterloop die rechts van het Froh Busch te zien is, is
de zogenaamde Bosgraaf. De naam geeft al aan dat het om een gegraven waterloop gaat.
Deze markeerde de grens tussen het Gulikse en het Gelderse gebied. De gele stippellijn
geeft de alternatieve route van de oude Eekerweg over Guttecoven aan. Aan de bovenkant
54

55
56

P. Schulpen in de brochure 'Sporen - Sittard - Geleen - Born' uitgegeven ter gelegenheid van de Open
monumentendag 2008, Archief te Sittard. Zie ook L. Broekmeulen, 'Maaslandse varia. Historischgeografische opstellen m.b.t. Born, Buchten, Holtum, Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven', Sittard, 2009,
pag. 24-25.
N.G.H.M. Eussen e.a, 1990 a.w., pag. 122.
A.J.C. Munsters, 'De souvereiniteit van de Graetheide' in HJLZ, 1986, pag. 65; voor de verklaring van de
term zie H.J. Moerman, 'Nederlandse plaatsnamen: een overzicht', Leiden, 1956, pag. 40.
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loopt die via het Froh Busch en aan de onderkant via de Veeweg en wat in het Initium van
het Meetboek het 'Philgrums Pad' genoemd werd. Dit pad lag in het verlengde van een deel
van de Eekerweg, dat volgens het minuutplan van Einighausen het 'Pilgramgse Padt' heet.
Dat kan erop duiden dat beide wegen ooit deel uitmaakten van de Eekerweg toen die nog
vooral de functie van pelgrimsroute had.

Op de kaart hiernaast, met daarop de
akkerindeling uit 1840 in de gemeente
Limbricht, is te zien dat dit
'Pilgramgse Padt' in tegenstelling tot
de Einighauserweg en de wegen
richting Limbricht, geen akkers
doorsneed. Dat is een sterke
aanwijzing dat het om een weg ging
die al bestond voordat het gebied
ontgonnen werd. De plek van de
abschnittsmotte is met een half rondje
aangegeven en ligging van de kerk
van Guttecoven met een kruis. De
wegen en paden zijn rood gekleurd en
de waterlopen lichtblauw.
Op de oudste kaarten van het gebied waarop wegen te zien zijn, is de Eekerweg niet of
slechts gedeeltelijk te vinden. We laten hieronder uitsneden van de twee meest
gedetailleerde kaarten zien. De eerste is die van de bekende cartograaf Henricus Hondius,
getiteld 'Dioecesis Leodiensis Accurata Tabula' uit 1638. Guttecoven is als Guttichhaue
geschreven. Gelet op deze schrijfwijze heeft Hondius voor zijn kaart de Brusselse Atlas uit
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1573 van Christiaan Sgroten
geraadpleegd. Op deze kaart staat
Guttecoven als Guttichauen
vermeld. Opmerkelijk is dat Hondius
Limbricht niet heeft ingetekend. Op
de kaart van Sgroten heet deze
plaats Lijmburg. Mogelijk heeft
Hondius gedacht dat het om een
kasteel ging (en kastelen heeft hij
niet ingetekend).
De kaart van Hondius geeft meer
een impressie van de omgeving,
dan dat ze een routekaart wil zijn.
Ze wemelt in elk geval van de
fouten. Om dat te laten zien is ook
een bijgewerkte Tranchotkaart
afgedrukt. Daarop zijn om het
vergelijken van de kaarten
gemakkelijker te maken, allerlei
details weggeretoucheerd. Alleen
de dorpen, de belangrijkste
waterlopen, de Graethei en de wat
grotere wegen zijn gehandhaafd.
De wegen die Hondius heeft
ingetekend zijn in rood aangegeven.
De plaatsen die hij heeft
weggelaten in blauw. Te zien is dat
bij Hondius de weg van Susteren
over Guttecoven bij Einighausen
niet naar Munstergeleen loopt, maar
naar Beek (en via Beek naar
Maastricht). Het deel van de weg
dat van Guttecoven naar Holtum
loopt is als stippellijn aangegeven
omdat onbekend is welke route de
weg daar gevolgd kan hebben. Hij
lijkt op de kaart van Hondius in elk
geval door het 'Froh Busch' te gaan.
De tweede kaart is die van Nicolaus Visscher, getiteld 'Limburgi Ducatus et Comitatus
Valkenburgi Nova Descriptio', waarvan de oudste versie uit 1678 stamt.57 Deze kaart is niet
zoals die van Hondius naar het noorden gericht, maar ongeveer 30° naar rechts gedraaid.
Guttecoven heet hier Goteickhove. Omdat de kaart van Visscher meer details bevat dan de
kaart van Hondius, lijkt hij op het eerste gezicht preciezer, maar schijn bedriegt. De weg van
57

Deze kaart is mogelijk mede gebaseerd op de kaart van het 'Ambt Mille und Born' die in de Bayerische
Staatsbibliotheek München te vinden is. Op deze kaart staan echter geen wegen. De kaart is in
vereenvoudigde vorm opgenomen in N.G.H.M. Eussen e.a. , 1990 a.w., pag. 15/16. Bij Guttecoven hebben
ze alleen de kerk afgebeeld, maar de dorpsnaam weggelaten. Zie bijlage I.
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Beek naar Sittard loopt op de
kaart van Visscher via Opgeleen
en Lutterade. Op de
geretoucheerde Tranchotkaart is
te zien dat dit een onmogelijk
traject is. De maker lijkt Opgeleen
en Krawinkel met elkaar
verwisseld te hebben. Volgt men
het traject vanuit Beek via Krawinkel en Lutterade, dan komt
men in Einighausen uit en niet in
Sittard. Ook bij Guttecoven blijkt
van alles mis. Limbricht moet een
kruising verder naar rechts liggen.
Holtum ligt aan de verkeerde kant
van de Honsbeek, Grasbroek
moet op de plaats van de 'capell'
liggen en de 'capell' moet boven
Born worden geplaatst (want het
kan alleen de uit ongeveer 1670
stammende Sint-Hubertuskapel
tussen Born en Buchten zijn - op
de bijgewerkte Tranchotkaart met
een kruisje aangegeven). Over het
verloop van de andere beken
zullen we het maar niet hebben.
Wellicht hebben deze
slordigheden te maken met het feit
dat het hertogdom Gulik niet het
onderwerp van de kaart was. Aan
de bovenrand is ook te zien dat
het bij de uitsnede om een gebied
aan de rand van de kaart ging.

Als het klopt dat de Eekerweg met de opkomst van de route over Sittard, Limbricht en Born
(die op de kaarten niet te vinden is!) in onbruik is geraakt, dan zal dat (op grond van wat al
gezegd is over de handel) rond de 12e eeuw gebeurd zijn. Dit is de tijd waarin het gebied
zich economisch snel ging ontwikkelen (met de opkomst van Sittard aan deze kant van de
Maas en Stokkem aan de andere kant). De ontginning van het Graetbos moet in deze tijd in
een stroomversnelling zijn geraakt. Ten zuiden van Einighausen ontwikkelde zich in de 11e
eeuw Lutterade en in 1250 is sprake van een 'uithof' van de cisterciënzerabdij van Villers te
Krawinkel.58 Het zou kunnen dat met de ontwikkeling van deze dorpen de al bestaande weg
van Guttecoven over Einighausen een afsplitsing naar Beek heeft gekregen over deze
nieuwe dorpen en dat dit de weg is, die op de kaart van Hondius te zien is. Deze weg moet
in de tijd van Hondius als alternatief voor de weg over de Maasdorpen hebben gediend.
58

Voor Lutterade zie Wikipedia; voor Krawinkel zie F. Hermans 'De grangria Krawinkel', in HJLZ, 1993, pag.
82.
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Koos men de laatstgenoemde weg, dan moest men om van Beek naar Susteren te komen
door vijf territoria reizen (namelijk Staats Overmaas, de heerlijkheid Elsloo, de heerlijkheid
Stein, het hertogdom Gulik en Opper-Gelre). Koos men de weg over Guttecoven, dan
hoefde men maar door drie territoria te reizen (namelijk Staats Overmaas, de heerlijkheid
Limbricht en het hertogdom Gulik. Het is niet bekend hoeveel tollen men moest passeren,
maar bij de eerste route zullen het er meer zijn geweest dan bij de tweede.59
De weg over Guttecoven naar Beek is mogelijk pas in de 18e eeuw in onbruik geraakt. We
weten namelijk dat in een brief van de drossaard van Elsloo aan de overheden in Den Haag
uit 1768 naar aanleiding van onenigheid over de Graethei vermeld wordt dat 'die van
Geleen' de weg die over de Graethei vanuit Maastricht komt, hebben omgelegd.60 Dat moet
gebeurd zijn om de weg langer over Oostenrijks grondgebied te kunnen laten lopen, zodat
het tolbedrag verhoogd kon worden. Met de aanleg van de 'Ouden Postbaan' van Susteren
over Born naar Urmond door de Fransen in 1812, moet voorgoed een eind zijn gekomen
aan de route over Guttecoven.
Alles overziend is het onwaarschijnlijk dat Guttecoven aan een veedrift vanuit Buchten of
via de weg van Born naar Limbricht ontstaan is. Het eerste is onwaarschijnlijk omdat de
Buchtenaren hun vee eerder via Born - over droge grond - naar de Graethei zullen hebben
geleid. Het tweede is onwaarschijnlijk omdat Guttecoven al ontstaan moet zijn voordat de
weg over Born en Limbricht 'gerevitaliseerd' werd. Bovendien zou men dan verwachten dat
het dorp dichter bij deze weg zou liggen. Het is aannemelijker dat het dorp ontstaan is aan
een noord-zuidverbinding door het Graetbos. Vaak wordt de indruk gewekt dat het bij het
Graetbos om een ondoordringbaar oerbos ging. Zo maakte het volgens F.Th.W. Smeets
onderdeel uit van een groot bosgebied binnen de Frankische 'Maasgouw', het zogenoemde
'Markwoud', waar enkel de weg van Sittard naar Grevenbicht doorheen liep.61 Het Graetbos
moet hebben bestaan uit een dicht loofbos van lindebomen op de plateaus en een
gemengd bos van eiken, iepen, enkele linden en wat essen in de dalen.62 Net als eiken zijn
linden hoogopgaande bomen die een aanzienlijke ouderdom kunnen bereiken. Doordat ze
zoveel licht wegvangen is de ondergroei beperkt en moet het met de ondoordringbaarheid
wel zijn meegevallen. Dat moet meer gegolden hebben voor de bossen in de Roerdalslenk,
die doorsneden werden door beken en op veel plekken moerassig waren.63 De resten van
een Romeinse villa tussen Guttecoven en Einighausen bewijzen dat het niet al te moeilijk
moet zijn geweest een weg door het bos aan te leggen. Als er in de vroege Middeleeuwen
geen weg doorheen heeft gelopen, moet dat komen omdat er geen behoefte was om die
59

60
61
62
63

Ubachs schrijft: "Bovendien belastten grote en kleine heren de handel en het verkeer met tollen bij het
passeren van de land- en waterwegen op hun gebied. In het staatkundig en fiscaal opzicht geheel
verbrokkelde West-Europa van het was dit en normaal verschijnsel." in P.J.H. Ubachs, 'Handboek voor de
geschiedenis van Limburg', 2000, pag. 116. Volgens de 'Hertogelijke inkomsten uit het ambt Born anno
1610' (pag. 75 t/m 77) lagen in het ambt Born een landtol te Sittard, te Susteren, te Born en te
Munstergeleen. Ook werd er "Weggeldt uf der Graitheiden" geheven. Vóór 1610 was dit verpacht aan
"Gereken Schroder zu Guttekhoven". Verder wordt vermeld dat de verpachting van dit weggeld aan Peter
Zanders uit Buchten mislukt "wegen der Gefahr und dass khein Fohrwerckh gehe". Met een 'Vorwerk'
wordt gewoonlijk een vooruitgeschoven verdedigingswerk bedoeld. Waarschijnlijk is hier bedoeld dat het
weggeld op een onbeschermde plek geheven werd. De Gulik-Kleefse Successieoorlog (1609-1614) zorgde
blijkbaar ook in dit gebied voor de nodige onrust. Op welke weg dit "Weggeldt uf der Graitheiden"
betrekking had, is onbekend.
A.J.C. Munsters, 1986 a.w., pag. 69.
In R. Janssen e.a., 1978 a.w. pag. 25 en pag. 58/59.
P. van de Velde & C. Bakels, 'De opgraving Beek–Geverikerveld, zomer 2000, Leiden, 2002, pag. 3.
Zie ook J.F.R. Philips e.a., 1965 a.w., pag. 123.
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weg te nemen. Die kwam er pas toen in het noorden in de 8e eeuw de abdijen bij Aldeneik
en Susteren tot ontwikkeling kwamen. Aken en Maastricht waren toen al religieuze centra.
Met het ontstaan van deze kloosters moeten ook de eerste pelgrimsstromen ontstaan zijn.
Zoals we gezien hebben, was de functie van de Eekerweg in de eerste plaats die van
pelgrimsweg. De handel stelde in de vroege Middeleeuwen nog niet veel voor. Met name
ijzerwaar en zout moeten van verder zijn aangevoerd, maar voor de meeste producten zal
men zelfvoorzienend zijn geweest.64
Dat de kloosterlingen/pelgrims een weg over de Graethei gezocht hebben, kan te maken
hebben met de waterhuishouding. Vooral in de winter moeten overstromingen van de Maas
en de Geleenbeek het verkeer over de oude heerbanen hebben belemmerd en juist in de
winter is een loofbos gemakkelijk te doorkruisen. Sneeuw zorgt voor water voor de dieren
en de kale bomen zorgden voor een beter blikveld. De afstand zal nauwelijks een probleem
zijn geweest, Hemelsbreed ligt Buchten maar 8 km van Munstergeleen. Het is bekend dat
de heren van Born vóór 1282 een laathof te Munstergeleen hadden liggen.65 Dit,
gecombineerd met het gegeven dat de heer van Born in de Gulikse tijd beschouwd werd als
beheerder van het Graetbos, doet vermoeden dat de vroegste heren van Born de Eekerweg
als "hun weg" hebben beschouwd (en waarschijnlijk tol hebben gevraagd)66. Omdat er nooit
fysieke resten van de weg door het Graetbos zijn gevonden, is het waarschijnlijk niet meer
dan een karrenspoor geweest.
Als het dorp Guttecoven inderdaad ontstaan is doordat boeren uit Buchten of Holtum zich in
de 10e eeuw of eerder via de Eekerweg hier gevestigd hebben, zou dat kunnen verklaren
waarom in Guttecoven het Centraal Maaslands dialect wordt gebezigd. Het zou ook
verklaren waarom Guttecoven op een plek ligt, die vergeleken met de ligging van Born en
Limbricht opmerkelijk ver op het plateau ligt. Het voordeel van deze plek was dat het
lösspakket hier dikker en de afwatering beter was dan aan de rand van het plateau. Nadeel
was dat men een put moest slaan om aan drinkwater te komen. Dat moet echter niet
bijzonder moeilijk zijn geweest omdat er te Guttecoven genoeg wateraders vlak onder de
oppervlakte lagen. Dat water was gemakkelijk te bereiken door het slaan van een
zogenaamde boomstamput (gemaakt van een uitgeholde eikenboom). Mogelijk heeft de
abdij van Susteren bewust de leider (Gudo?) van een bepaalde familie ondersteund om hier
een nieuw dorp te stichten en verklaart dit waarom de abdij van Susteren goederen in
Guttecoven had en Guttecoven een van de weinige plaatsen uit de buurt was met een (zij-)
altaar dat gewijd was aan St.-Willibrordus-zijaltaar, de patroonheilige van Susteren.
Het ontstaan van Guttecoven aan een doorgaande noord-zuidverbinding rond dezelfde tijd
waarin Born ontstaan is, maakt ook de ligging van de abschnittsmotte beter te verklaren.
Niet alleen lag deze aan een doorgaande weg, op een plek waar gemakkelijk een motte
was aan te leggen, maar hij lag ook nog eens centraal tussen de dorpen Born/Buchten,
Limbricht én Guttecoven in. Toen door de heropleving van de handel de weg van Sittard
naar Grevenbicht gerevitaliseerd werd, moet dat de heren van Born voldoende middelen
verschaft hebben om een stenen burcht in Born te bouwen. Tegelijkertijd kan dat het
64

65
66

Voor een beknopte beschrijving van de handel in de vroege Middeleeuwen zie M. Muller, 'Een
economische geschiedenis van Europa vanaf de vroege Middeleeuwen tot omstreeks 1980: historisch
overzicht', Den Haag 1988, pag. 24-27. Merk ook op dat Guttecoven net als Guigoven voldeed aan de twee
voorwaarden voor het vestigen van een Frankisch domein. Zie P. Konings, 2006-2007 a.w, pag. 30
R. Janssen e.a., 1978 a.w. pag. 167.
Voor hun rol als beheerder, idem, pag. 22.
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moment zijn waarop de Eekerweg zijn traject heeft verlegd en over Born is gaan lopen. De
kaarten van Hondius en Visscher laten zien dat Guttecoven tot in de 17e eeuw een niet
onbelangrijk onderdeel is blijven vormen in het wegennet van het gebied. Met een beetje
verbeeldingskracht kan men in Guttecoven zelfs nog sporen zien van lang weggebruik. Het
gaat om de inslijting in de binnenbocht van de huidige Kerkstraat (hoek Dwarsstraat), van
de hoek Kerkstraat/Wijnrankenstraat, het bovendeel van de Veersestraat, het eerste stuk
van de Rijstraat en het onderste deel van de Veersestraat. Ook de Dorpsstraat vertoont
tekenen van inslijting, maar dat kan ook komen doordat het vee over deze weg naar de hei
geleid werd en bij hevige regenval een modderstroom zich van de hoger gelegen velden
een weg zocht door het dorp. De kerk had hier geen last van. Die lag hoger. Het wordt tijd
iets over de oude kerk van Guttecoven te vertellen.

6. De oude kerk van Guttecoven
Aangezien de oude kerk zonder enig voorafgaand archeologisch
onderzoek in 1965 gesloopt is, zal waarschijnlijk nooit achterhaald
worden, wanneer op deze plek het eerste kerkgebouw heeft
gestaan. Op het OAT minuutplan uit 1840 (links) is te zien dat het
om een onregelmatig gebouw ging van ongeveer 7 m breed en 21
m diep. De uitbouw terzijde is waarschijnlijk een portaal.67 Rechts
van de kerk lag de pastorie met bijbehorende schuur.
De kerk had rond 1504 een nieuw koor gekregen. Dit
koor was in gotische stijl gebouwd en is tot de sloop
van de oude kerk bewaard gebleven.68 Bij de
vervanging van het middenschip in 1846 was echter al
een deel ervan gesloopt. Dat middenschip is in 1907
vervangen door het middenschip in neogothische stijl
dat rechts op de foto
te zien is.69 Links is
het oude koor van de
binnenkant te zien.
Het glas-in-lood stamt
vermoedelijk ook uit
1907.
Op het minuutplan is
te zien dat het oude middenschip geen zijbeuken had en
dat het dus mogelijk om een eenbeukige zaalkerk, net als
bij de kerken te Limbricht en Holtum ging. Over het
algemeen stamt dit soort kerken uit de vroege
Middeleeuwen.
67

68

69

A.P.J. Jacobs e.a., 1991 a.w. , pag. 41; merk op dat de daar opgenomen plattegrond anno 1838 iets afwijkt
van de plattegrond op het minuutplan.
Voor de reden van de sloop zie op de website Delpher.nl het 'Limburgsch dagblad' van 17-10-1964. Voor
de eerste steenlegging zie het 'Limburgsch dagblad' van 7-12-1964. Voor berichtgeving over de sloop van
de toren zie het 'Limburgsch dagblad' van 10-2-1965 en voor de sloop van het koor zie het 'Limburgsch
dagblad' van 29-6-1965.
Idem, pag. 41.
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Ook over de oudste vermelding van de kerk bestaat onduidelijkheid. Volgens de schrijvers
van 'De parochie van St.-Nicolaas te Guttecoven' was dat in 1336. Uit dat jaar dateert een
oorkonde waarin 'Mathias van Guttenhoven', de eerste deken van het in 1299 opgerichte
kapittel van Sittard, goederen die hadden toebehoord aan zijn 'aldemoder' (= grootmoeder)
aan de kapittelkerk vermaakte. Deze goederen waren gelegen te "Beckhoven infra limites
parochie ecclesie de Guttekoven".70 Omdat het om goederen ging die cijnsplichtig waren
aan de abdij van Susteren, moest de abdis dit legaat bekrachtigen.71 Volgens J. Habets
wordt de kerk echter al in het statutenboek van het dekenaat Susteren uit 1307 vermeld als
'mediae ecclesia' (net als de kerk van Limbricht).72 Een dergelijke 'mediae ecclesia' (= halve
kerk) mocht wel dopen en begraven, maar huwelijken moesten in een 'ecclesia integra'
(= hele kerk) plaatsvinden. De kerk van Buchten was daarvan de dichtstbijzijnde.
Zoals wel meer voorkwam, had de kerk van Guttecoven vroeger twee altaren. Het
hoofdaltaar was gewijd aan de heilige Nicolaas van Myra en het zijaltaar aan St.-Willibrord.
Dat laatste is vrij bijzonder. In de directe omgeving hebben alleen Susteren en Obbicht een
dergelijk altaar. Het brengt de schrijvers van 'De parochie van St.-Nicolaas te Guttecoven'
ertoe te stellen dat het 'niet onwaarschijnlijk [is] dat een oude Willibrorduskapel (gesticht
vanuit Susteren?) zich ontwikkeld heeft tot een aan St.-Nicolaas toegewijde parochiekerk
met een Willibrordus-zijaltaar".73 Mogelijk is er enige overeenkomst met de geschiedenis
van de kerk te Millen (hemelsbreed 5 km van Guttecoven verwijderd). Daar stond al in de
10e eeuw een eigenkerk (= een kerk in privé-eigendom) van de heren van Millen, met een
altaar gewijd aan Gangolf en Quirinus. Nadat deze kerk aan het begin van de 12e eeuw
aan de Benedictijnerabdij te Siegburg (bij Bonn) geschonken was, werd de kerk vergroot en
kwam er voor de dorpelingen een altaar bij. Dat was gewijd aan de heilige Nicolaas.74 Het is
onbekend waarom voor Sint-Nicolaas gekozen werd, maar de reden kan zijn dat Millen aan
een doorgaande weg lag. Sint-Nicolaas staat namelijk niet alleen bekend als de schutspatroon van boeren, maar ook als schutspatroon van onder andere handelaren en reizigers.
Voor zover bekend had de deken van het kapittel van Sittard het recht van voordracht van
een nieuwe pastoor van Guttecoven. Ook zou hij volgens de schrijvers van 'De Parochie
St.-Nicolaas te Guttecoven' recht hebben op alle tienden. Daarvoor in ruil zorgde het
kapittel voor het onderhoud van de pastoor en een deel van de kerk.75 Mogelijk vormden de
rechten en plichten die het kapittel van Sittard bezat deel van het legaat van 'Mathias van
Guttenhoven' en was de kerk dus tevoren (deels) een eigenkerk.
Blijkens een akte uit het schepenregister van Born van 22-1-1456 lag de kerk vroeger een
eindje van het dorp af. In die akte verklaart Reyner Smeyts van Ophoeven voor de
schepenen der dingbank Born "dat hij aan Herman Peters Schatszoon in erfpacht gegeven
heeft zijn huis en tuin met een Kempken [= omheind veld of weiland] zoals een en ander
70

71
72

73
74

75

Idem, pag. 6; zijn naam duikt al in 1300 op bij een geschil tussen enerzijds de heer en inwoners van
Stevensweert en anderzijds de Munsterabdij van Roermond 1300. Hij staat daar als "Mathias decanus
eccl(esie) Sancti Petri in Zittaert" vermeld als lid van een arbitragecommissie; noot 45. Archief
Munsterabdij Roermond Cartularia 2, inv. nr. 101 (RHCL) - met dank aan A.M.P.P. Janssen.
Zie ook oorkonde 14.B004-7 van het Cartularium van de abdij van Susteren.
J. Habets, 'Bijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de adellijke
vrouwenabdij Sint-Salvator aldaar', in PSHAL, 1869, pag. 513/514.
A.P.J. Jacobs e.a., 1991 a.w. , pag. 6.
zie 'Die Millener Herrschaft' op www.millen.de/geschichte.htm en www.kirche-selfkant.de/st-nikolausmillen/.
A.P.J. Jacobs e.a., 1991 a.w. , pag. 8 en pag. 14.
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gelegen is te Gottekoeuen voorbij de kerk naast de steeg, die uit het dorp komt en naar de
kerk leidt".76 Zoals bij de beschrijving van de huisplaatsen te lezen zal zijn, wordt hiermee
mogelijk het pad bedoeld dat van de Dorpsstraat over het oude kerkhof naar de kerk leidde
(en dat aan de rechterkant door het tegenwoordige pand Dorpsstraat 17 begrensd werd). In
1615 moet de kerk al meer zijn ingebouwd. Uit dat jaar stamt namelijk de volgende
aantekening: "Wilhelm Schoffelen und Johan Craenen van Gottekoven und Schalk van
Merssen gelden ahn stat Creins van Goeittekoven von einer Weiden zo Goeittekoven auff
welker hiebevor ein Hauss gestanden, gelegen am einer Seiten der Kirchensteich und
Wilhelm Schoffelen, den ander Merten Kranen und Hinken Soutzen, ein furheufft den
gemeine Strass und die ander die Landtwehr".77 Met 'landtwehr' is hier de dorpshaag
bedoeld zijn (en niet de landweer die de grens met de Graethei vormde). Mogelijk heeft
Guttecoven vroeger uit plukjes huizen bestaan. Volgens de auteurs van 'De parochie van
St.-Nicolaas te Guttecoven' heeft bij de Panheuvel (aan de voet van de abschnitssmotte)
zelfs een heel buurtschap gelegen.78 Een dergelijk buurtschap moet ook tussen Guttecoven
en Limbricht in hebben gelegen. Bij de schouwing van de grens tussen de heerlijkheid
Limbricht en het hertogdom Gulik in 1650 (beschreven in het Initium van het meetboek) is
namelijk sprake van 'ein geringes örtgen, johannes Sawen von Stockheim land, welches
gering örtgen nacher Limbricht, und das ander nacher Guttekoven zuhörig'. Mogelijk zijn dit
soort buurtschappen verdwenen toen het gebied in de 17e eeuw hevig te lijden had van
rondtrekkende troepen (zie verderop). Binnen de dorpshaag was men beter beschermd.
Voor de verdere kerkelijke geschiedenis van Guttecoven (op een enkel detail na) wordt
verwezen naar 'De parochie van St.-Nicolaas te Guttecoven'.

76

77
78

M. Jansen, 'Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard', deel 1 (1243-1609), Sittard, 1878, pag.
71/72 (akte nr. 99). Bij erfpacht is geen einddatum bepaald is en kan de verpachter het contract niet kon
opzeggen, zolang de erfpacht maar betaald werd.
N.G.H.M. Eussen en J.M.A. Kreukels, 'Gasthuis- en armencijnzen en -renten', Sittard, 1989, Bijlage VIII.
A.P.J. Jacobs e.a., 1991 a.w., pag. 13.
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