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 Inleidende opmerkingen 
 
Guttecoven is een van de vele kleine dorpen in Limburg, waar op het eerste gezicht niets 
bijzonders mee aan de hand is. Buurdorpen als Born en Limbricht hebben altijd meer in de 
belangstelling gestaan, mede doordat daar imposante kastelen het dorpsbeeld bepaalden. 
Symptomatisch is dat op de kaart van het 'Ambt Mille und Born', zoals dat is overgenomen 
in de publicatie 'Het Gulikse ambt Born anno 1610' de naam Guttecoven ontbreekt.1 
Hieronder is de betreffende kaart te zien. De kerk in de rode cirkel stelt Guttecoven voor. 
De kaart ernaast laat het origineel zien. Onder het kerkgebouw staat als plaatsnaam 
"Gutinghoven". Er klopt weinig van de ligging van de plaatsen, maar dit terzijde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In Guttecoven is maar weinig historisch erfgoed te vinden. De enige twee rijksmonumenten 
die er te vinden zijn, liggen buiten het dorp.2 Het gaat om het rond 1596 gebouwde kasteel 
Grasbroek en om de zogenaamde Heksenberg. Bij deze laatste gaat het om een 
abschnittsmotte. Daarmee wordt een burchtheuvel bedoeld die ontstaan is door een deel 
van een heuvel af te snijden door het graven van een gracht. Er stonden wel twee 
gebouwen in het dorp op de 'Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van 
geschiedenis en kunst'' uit 1926. Dat waren de kerk met een "mergel-steenen 5/8 gesloten 
koor (± 1400) der vroegere kerk" en een boerderij met "aan den baksteenen gevel het 

                                                 
1
  N.G.H.M. Eussen e.a. , 'Het Gulikse ambt Born anno 1610', Sttard 1990, 'Monografieën uit het land van 

Sittard', deel 5, Sittard, 1990; de kaart is opgenomen als bijlage I. 
2
  Rijksmonument nummer 33743 ,met als adres Dorpsstraat 42, 6143 AX (= Guttecoven) ligt 6 km verderop, 

aan de Dorpsstraat te Broeksittard. De postcode van die straat is 6137 SW. 
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ankerjaartal 1719".3 De oude kerk is in de jaren zestig gesloopt zonder voorafgaand 
archeologisch onderzoek. Ze is vervangen door een nieuwbouwkerk, waarover de 
meningen - op zijn zachts gezegd - nogal uiteenlopen. Het is onbekend wat er met de oude 
boerderij gebeurd is. Er is in elk geval geen pand met dat ankerjaar meer in Guttecoven te 
vinden. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is menig boerderij onder de slopershamer 
gevallen. Dat heeft ertoe geleid dat op veel plekken het oude patroon van lintbebouwing 
doorbroken is. Het dorp telt tegenwoordig drie gemeentelijke monumenten. Het gaat om 
allemaal boerderijen, waarvan de oudste rond 1850 gebouwd zou zijn. Aan deze ouderdom 
mag men twijfelen. Veel oude boerderijen zijn aan het eind van de 19e eeuw voorzien van 
een laag sierpleister van zogenaamd Portlandcement, waardoor oude elementen niet meer 
te herkennen zijn. 
 
Over het dorp Guttecoven zijn tot nu toe maar twee officiële werken verschenen. Het eerste 
is het in 1985 uitgegeven boekje 'Guttecoven in oude ansichten'.4 Dit geeft in anekdotische 
vorm zeer beknopt informatie over het dorp en zijn geschiedenis. Het tweede is het in 1991 
verschenen boekwerk 'De parochie van St.-Nicolaas te Guttecoven'. Daarin komt eigenlijk 
alleen de kerkelijke geschiedenis van Guttecoven aan bod. De eerste regels luiden: "Aan 
de parochiegeschiedenis van Guttecoven zou eigenlijk een overzicht van de wereldlijke 
historie vooraf moeten gaan. Helaas is er voor Guttecoven in dit opzicht nog nauwelijks 
onderzoek gedaan en was het binnen het bestek van deze uitgave evenmin mogelijk hier 
verandering in te brengen".5 Het in eigen beheer door Piet Tummers uitgegeven werk 
'Guttecoven, al 700 tot 7.000 jaar' brengt daar weinig verandering in. Dit werk gaat op een 
nogal onorthodoxe manier in op de prehistorie en de naamgeving.6 
 
Dat er zo weinig over de wereldlijke geschiedenis geschreven is, komt in de eerste plaats 
omdat er in de archieven weinig te vinden is dat specifiek over Guttecoven gaat of althans 
waarvan beschreven is dat het document betrekking heeft op Guttecoven. Ook zijn de DTB-
boeken (= doop-, trouw- en begraafboeken) pas vanaf 1770 bewaard gebleven. Voor een 
groot deel moet het gebrek aan oude bronnen liggen aan de vele oorlogen die het gebied 
geteisterd hebben. Gelukkig worden op internet steeds meer bronnen en genealogische 
werken gepubliceerd, die met behulp van trefwoorden doorzocht kunnen worden. Daardoor 
komt toch allerlei informatie boven water. Vooral bij oudere bronnen en publicaties blijft het 
echter moeilijk met zekerheid te zeggen dat de gegeven informatie betrekking heeft op het 
dorp Guttecoven of de van dit dorp afkomstige familie van Guttecoven. Dat komt niet alleen 
doordat de naam van het dorp een flink aantal verschillende schrijfwijzen kent, maar vooral 
ook doordat er meerdere dorpen zijn, waarvan de naam op die van Guttecoven lijkt. Dat 
heeft in het verleden tot curieuze constateringen geleid, waarvan de volgende passage uit 
de artikelenreeks genaamd 'De 'sfragistiek [= zegelkunde] der Nederlanden' door Jac. 
Anspach uit 1900, een goed voorbeeld is. Hij schrijft: "Van Guttekoven wordt onder een 
afzonderlijk hoofd gesteld, en niet bij van Guygoven gevoegd. Dit is echter onjuist. Want 
Guttek(h)oven is een oude variant van Guig(h)oven; wat o.a. blijkt uit "S' Arnoldi de 
Guedeghoeuen", als legende van het zegel van Arnold van Guijgoven (Guchoven) a°. 1385. 
Guigoven is een dorp in Limburg, gemeente Limbricht. Thans algemeen als Guttekoven 

                                                 
3
 Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie 

Limburg (Amby-Meer), Den Haag, 1926, pag. 190. 
4
 H.H.J.M. Meuffels en G.M.M. Lomme, 'Guttecoven in oude ansichten', Zaltbommel, 1985. 

5
 A.P.J. Jacobs e.a., 'De parochie van St.-Nicolaas te Guttecoven', Sittard, 1991, pag. 5. 

6
 P. Tummers (eigen uitgave 2014), 'Guttecoven, al 700 tot 7.000 jaar', een onderzoek naar de vroegste 

geschiedenis en naamgeving van het Nederlands-Limburgse dorp Guttecoven, in het dialect Göttekaove'. 
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bekend." 7 Blijkbaar had Anspach geen goede atlas van België tot zijn beschikking, want 
Guigoven ligt hemelsbreed zo'n 35 km ten zuidwesten van Guttecoven (en 20 km ten 
westen van Maastricht) in Belgisch Limburg. In het artikel 'Guttecoven tot 1850' zullen we 
dieper ingaan op de ontwikkeling van de naam van het dorp. 
 
Doel van deze artikelenreeks is in de eerste plaats het meetboek van Guttecoven voor 
iedereen toegankelijk te maken en aan de hand van dit meetboek meer zicht te krijgen op 
de wereldlijke geschiedenis van het dorp Guttecoven, die - zoals de schrijvers van 'De 
parochie van St.-Nicolaas te Guttecoven' het noemen - tot nog toe verborgen is gebleven.  
 
Bij het meetboek van Guttecoven gaat het om een handgeschreven boekje van 18 bij 10,5 
cm met een dikte van ongeveer 2 cm, gevat in een kartonnen kaft met perkamenten 
omslag. Op het voorblad van deze inleidende opmerkingen is te zien dat het meetboek zelf 
van 1804 dateert, maar dat de gegevens zijn 'extraheert' uit (= ontleend aan) oudere 
documenten. Het bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat een beschrijving 
van de omvang en ligging van de velden op het grondgebied van Guttecoven in 1743/1744. 
Dit deel beslaat 125 pagina's. Bij veel velden is toegevoegd op wie ze zijn overgegaan. Er 
staat geen datum vermeld en het is onduidelijk van wie deze toevoegingen afkomstig zijn. 
Dan volgt een tiental lege pagina's. Vervolgens worden alle 'huijsplatzen' (huisplaats = huis 
met erf, tuin en meestal een boomgaard, gelegen binnen de dorpshaag) in 1743/1744 
beschreven. Naast ligging en oppervlakte wordt bij de velden en huisplaatsen vermeld 
hoeveel er aan eventuele 'cijns' verschuldigd is (een cijns is een jaarlijks te betalen vast 
bedrag dat op een bepaald perceel rust). Ook hier is vaak toegevoegd wie de nieuwe 
bezitter is. Dan volgt na een lege pagina het 'Stuijr Register van de schatbaere gronden van 
Guttekoven', waarin op naam de omvang van het belastbaar grondbezit vermeld staat. Hier 
is geen datum vermeld. Na weer een lege pagina volgt een 'Initium' (= begin). Dat omvat 
zes pagina's en beschrijft de grens tussen Guttecoven en de heerlijkheid Limbricht. De 
schouwing van deze grens dateert van 1650. Het is het enige deel dat in 'Frakturschrift' is 
geschreven. Na 39 lege pagina's eindigt het meetboek met een landmeetkundige 
vingeroefening, een (ongedateerde) omrekentabel van Sittardse inhoudsmaten naar liter en 
milliliters en een 'Register Felder' (= de inhoudsopgave van het eerste deel van het 
meetboek). De vingeroefening en het 'Register Felder' zijn aan het eind van deze inleidend 
opmerkingen als bijlage opgenomen, omdat ze volkomen los staat van de rest.  
 
De op het voorblad vermelde Henri Hermans, is de op 21-1-1779 te Limbricht geboren zoon 
van Jan Hermans en Maria Gertrudis van den Bergh. Hij is op 25-11-1812 te Limbricht 
gehuwd met Maria Gertrudis Cornelia Margaretha Hochstenbach, die op 2-12-1786 te 
Sittard geboren is als dochter van Constant Hochstenbach en Francisca Camps en op 4-11-
1846 te Limbricht overleden is. In de huwelijksakte is vermeld dat hij "arpenteur" 
(= landmeter) was.8 Henri Hermans is in juni 1815 burgemeester van Limbricht geworden 
en is dit tot zijn dood op 7-8-1845 gebleven. Dat hij het meetboek in 1804 heeft gemaakt, is 
bijzonder omdat dit net na de openbare verkoop van de adellijke en geestelijke goederen 
door de Franse bezetters is. Omdat achter in het meetboek een overzicht van de velden die 

                                                 
7
 In: 'Algemeen Nederlandsch familieblad. Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-', Zegelkunde 

enz.', jrg. 13, Den Haag, 1900, pag. 181; Anspach bespreekt het boek "Sceaux Armoriès des Pays-Bas et des 
Pays Avoisinants, Receuil Historique et Héraldique" van J. Th. de Raadt. Daarin komt aan het eind van deel 
1 een Johannes de Guttichoven voor, die Raedt onder het lemma Guttekoven heeft gezet. 

8
 In het 'Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold',1992, pag. 52 staat hij abusievelijk als 

'argenteur' (= bankier, geldhandelaar) vermeld. 
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erfpachtplichtig waren aan het klooster Sint Gerlach te Houthem is opgenomen (zie bijlage 
II) is het overschrijven mogelijk in opdracht van de autoriteiten gebeurd. Voor deze erfpacht 
zie het artikel 'Pacht en belasting'. 
 
De bestanden die hij heeft overgeschreven zijn op de belastinglijsten van 1781 en 1783 tot 
1785 na niet meer terug te vinden, zodat van het overgrote deel niet te controleren is hoe 
goed hij alles heeft overgeschreven.9 Andere, nog niet eerder gepubliceerde bronnen laten 
echter zien dat wat er in het meetboek vermeld staat overeen stemt met de informatie uit 
deze bronnen. 
 
Welke landmeter de opmetingen in 1743/1744 heeft verricht is onzeker. Op een bladzijde 
aan het eind heeft iemand (Henri Hermans?) vermeld dat ze mogelijk verricht zijn door Jean 
Mathis Schmeitz uit Ophoven (gehuwd met Odilia Noldus). Deze staat echter niet bekend 
als landmeter.10 Het ligt meer voor de hand dat de metingen verricht zijn door Jan Bollen de 
Jonge uit Geleen. De aantekening bij de "jaerpacht tot Guttekoven" in het register van de 
erfpachten van het klooster Sint-Gerlach te Houthem - dat vanaf 1777 tot de Franse Tijd 
bewaard is gebleven - wijst daarop. Daar staat te lezen "den 27 Meert 1738 door gesw. 
Landmeeter Joes Bollen renoveert".11 Dat de metingen in 1743/1744 zijn verricht, is geen 
toeval. Bij Stefan Wagner is in zijn 'Staatssteuern in Julich-Berg von der Schaffung der 
Steuerverfassung im 15. Jahrhundert bis zur Auflösung der Herzogtümer in den Jahren 
1801 und 1806' uit 1977 te lezen dat de hertogen van Gulik in de 18e eeuw tot een eerlijker 
systeem van belastingheffing probeerden door de ingezetenen te verplichten een precieze 
opgave te doen van al de belastbare grond die in hun bezit was. Vervolgens schrijft hij: 
"Bisher waren zur überprüfung der Angabenim allgemeinen keine Messungen 
durchgeführtworden. Auf diese Art und Weise köntte de Reform keine brauchbaren 
Ergebnisse liefer. Sofort nach seinem Regierungsantritt ordnete Karl Theodor 1743 eine 
allgemeine Landesvermessung und Klasssifikationan. Über zehn Jahre lang war dies 
Anlass zu einem Streit zwischen inhm und den Landständen über Berechtigung und 
Notwendigkeit dieser Aktionen. Beiden Parteien gelang es nicht, ihre Ziele zu verwirklichen. 
Die Stände konnten beim Kaiser nicht mehr die Ungültigkeit dieser Massnahmen erreichen, 
der Landesherr müsste Rittersitze und zusammenliegendes Freiland (das nicht gewinn- und 
gewerbesteuerpflichtig war) unvermessen lassen."12 Guttecoven was er met deze metingen 
dus vroeg bij. 
 
Het meetboek bevindt zich in bezit van de schrijver. Het is door zijn moeder gevonden in 
een kist met oude boeken op de zolder van het voorouderlijk huis aan de Veersestraat 2 te 
Guttecoven. Hoe het meetboek in het bezit van de familie Goltstein is gekomen, is 
onbekend. Het meest waarschijnlijk is dat dit gebeurd is via Gerardus Jacobus Tummers 
(* 25-7-1812 te Guttecoven † 24-8-1868 te Guttecoven). Hij was koster/onderwijzer en een 
verwoed boekenverzamelaar. Zijn enig kind, Maria Catharina Tummers, is op 14-4-1864 

                                                 
9
 De naam  waaronder deze in het archief NRW te Duisburg te vinden zijn, luidt: "Steuer- und 

Pensionsrechnungen des Dorfes Guttekoven"(te vinden door op de internetpagina www.archive.nrw.de/ 
 LAV_NRW/jsp/erweitertSuche.jsp het trefwoord 'guttekoven' in te typen. De rekeningen lopen steeds van 

februari tot en met januari van het jaar erop. Voor het gemak is alleen het 'hoofdjaar' als aanduiding 
gekozen. 

10
 Afgaande op W. Harmsen, 'Lijst van landmeters', in PSHAL, deel 94/95, 1958-1959, p. 353-469. 

11
  Archief van het Norbertinessenklooster van Sint-Gerlach, akte nr. 121, RCHL/Rijksarchief te Maastricht. 

12
  S. Wagner, 'Staatssteuern in Julich-Berg von der Schaffung der Steuerverfassung im 15. Jahrhundert bis zur 

Auflösung der Herzogtümer in den Jahren 1801 und 1806', Keulen, 1977, pag. 48/49; geraadpleegd van 
http://www.digitalis.uni-koeln.de/Wagners/wagners_index.html 
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gehuwd met Willem Jacob Goltstein. Bij dit huwelijk moet ook de oudste kleinzoon van 
Henri Hermans aanwezig zijn geweest. Deze kleinzoon was Jan Hendrik Hermans (* 3-1-
1836 te Limbricht † 11-1-1893 te Guttecoven). Hij is op 4-1-1864 gehuwd met Gertrud 
Elisabeth Leenders, een nicht van Willem Jacob Goltstein. Omdat zijn vader het enige kind 
van Henri Hermans was dat in leven bleef en hij de oudste zoon was, is het goed mogelijk 
dat het meetboek in zijn bezit is gekomen en dat hij het, niet wetend wat hij ermee aan 
moest, aan Gerardus Jacobus Tummers cadeau heeft gedaan. Met diens boeken-
verzameling is na zijn dood niet altijd even zorgvuldig omgesprongen. Sommige boeken zijn 
door de moeder van de schrijver onder de dakpannen van het huis aan de Veersestraat 
uitgehaald, waar ze in de plaats van stropoppen tussengestoken waren om de dakpannen 
op hun plaats te houden. 
 
Het meetboek wordt verspreid over een aantal artikelen gepresenteerd. UIteraard mag 
iedereen zelf weten welk artikel hij of zij wil lezen, maar het is aan te bevelen de artikelen in 
de aangegeven volgorde te lezen. De artikelen waarin het gedeelte van meetboek over de 
huisplaatsen en de velden gepresenteerd wordt, kunnen het beste als een naslagwerk 
worden beschouwd. Voor de meeste lezers zal bij de beschrijving van de huisplaatsen 
alleen het deel waarin de eigen voorouders aan bod komen, interessant zijn. Dat geldt in 
overtreffende trap voor het artikel waarin de velden beschreven worden. Alleen aan het eind 
staan opmerkingen die voor een breder publiek interessant kunnen zijn. De artikelen en  
reconstructie van de families eindigen rond 1850. Dit is omdat toen het bevolkingsregister 
begon te functioneren en iedereen vanaf dat jaar precies kan nagaan waar iedereen 
woonde. Bovendien begon rond die tijd met de opkomst van de trekarbeid naar de 
industriegebieden in Duitsland het economisch landschap flink te veranderen.13 
 
Het artikel over de pacht en de belastingen en het artikel over het veranderde grondbezit en 
de eventuele gevolgen daarvan in demografisch gedrag, zijn vooral interessant voor 
degenen met belastingstelling voor sociaaleconomische geschiedenis. Het artikel 
over de Guttecovense lenen en hun bezitters is daarentegen weer interessant voor 
degenen die geïnteresseerd zijn in de feodale geschiedenis en in het bijzonder de adel in 
deze streken. 
 
Bij de reconstructie van de huisplaatsen is gebruik gemaakt van de oudste kadaster-
gegevens, zoals die te vinden zijn in de 'Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels' (afgekort OAT) 
en de begeleidende 'Minuutplans' (= kadasterkaarten).14 Met de opmetingen en het 
intekenen van de percelen is al in 1811 begonnen. Terwijl dit werk in de rest van Nederland 
in 1832 voltooid werd, was dit in Limburg door perikelen rond de afscheiding van België pas 
in de periode 1840 tot 1843 het geval (voor het gemak hanteren we het jaar 1840). 

                                                 
13

  Zie voor deze trekarbeid bijvoorbeeld S. Langeweg in ' Werken over de grens: Limburgers naar Duitsland, 
1870-1914', in: 'Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg', nr. 47, 2002, pag. 30. 

14
 Feitelijk is hier de methode gebruikt die J.L.H. Hartmann beschrijft in 'De reconstructie van een 

middeleeuws landschap. Nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de heerlijkheden Eijsden en Breust 
bij Maastricht (10e-19e eeuw)', Assen/Maastricht, 1986, pag. 316/317; voor informatie over het tot stand 
komen van de minuutplans en de OAT zie het artikel: P. Kruizinga en S.E.M. van Doornmalen, 'De 
kadastrale kaart, 1812-1990'’, Den Haag, 1979. De minuutplans en OAT zijn te raadplegen op de website: 
beeldbank.cultureelerfgoed.nl (bij zoekterm Limbricht invullen en bij collectie kiezen voor minuutplans 
en/of Oorspronkelijke aanwijzende tafels - OAT).  Tijdens het schrijven van deze studie is men begonnen 
via het 'Aezel-project' de OAT te digitaliseren en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Het blijft echter 
raadzaam de oorspronkelijke documenten erbij te nemen, want er is geen garantie dat alle namen goed 
zijn overgenomen en bij de juiste percelen zijn gezet. 
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Bij de huisplaatsen en velden zullen we tot 1840 de termen eigenaar en bezitter door elkaar 
lopen, omdat pas met de invoering van het kadaster het begrip 'juridische eigenaar' duidelijk 
werd vastgelegd. We willen niet verzeild raken in een juridische discussie. B.H. Slicher van 
Bath - in Nederland zo'n beetje de grondlegger van de bestudering van het boerenleven in 
de pré-industriële tijd - schreef al: "Het belangrijkste probleem waarvoor men gesteld werd, 
was de vraag: wat is eigendom?15 Rechtshistorici zullen ongetwijfeld hun antwoord klaar 
hebben staan, maar dat zullen altijd hypothesen blijven.16  

Met begrippen als eigendom en bezit stuiten we op het probleem van definiëren. In veel 
wetenschappelijke studies worden begrippen gebruikt die men eerst zo helder mogelijk 
probeert te definiëren. Dat is prima als een nieuw woord gebruikt wordt voor een begrip, 
maar gaat het om een bestaand woord, dan wordt zo'n definitie vaak in 'stipulatieve zin' 
gebruikt (= aan een nieuw woord een betekenis verlenen of aan een reeds bestaand woord 
een nieuwe betekenis geven). Definities werken dan eerder als 'disclaimer' ("ja maar dat 
bedoel ik niet"), dan als hulp voor het begrijpen van een bepaalde situatie. Vooral begrippen 
die gebruik worden om te classificeren, zoals 'peasant' (voor de niet-marktgerichte boer) en 
'farmer' (voor de marktgerichte boer), kunnen tot oeverloze discussies leiden.17 Daarom 
gaan we er ook niet toe over om te definiëren wat bijvoorbeeld een Guttecovenaar is en 
zeker niet wat een "echte Guttecovenaar" is. De context en/of toelichting zal uitmaken of 
met een Guttecovenaar iemand bedoeld is die in Guttecoven woonde, of bijvoorbeeld 
iemand die te Guttecoven geboren was, maar op een gegeven moment ergens anders is 
gaan wonen. Dat de context bepaalt wat met het woord bedoeld wordt, geldt ook voor de 
term familie. Hebben we het over de familie bij een bepaalde huisplaats, dan gaat het over 
de voorouders - voor zover bekend - en degene die afstammen van de persoon of personen 
die in 1743/1744 als bezitter van de betreffende huisplaats genoemd wordt. In andere 
gevallen gaat het meestal alleen over de mannelijke 'familielijn' (zoals het geval is als we 
van de familie Van Hatzfeldt spreken). Opgemerkt moet worden dat met de term 'familien', 
zoals die in de belastinglijsten voorkomt, bedoeld wordt wat het CBS 'particuliere 
huishoudens' noemt. Het CBS definieert deze term als "één of meer personen die samen 
een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse 
behoeften". Anders gezegd: leden van een huishouden zorgen voor elkaar zonder daarvoor 
in materiële zin beloond te hoeven worden. De toevoeging 'particuliere' is nodig omdat het 
CBS ook andere huishoudens kent (zoals de bedrijfshuishouding en de institutionele 
huishouding). Opmerkelijk is dat de term 'gezin' niet meer voorkomt in de begrippenlijst van 
het CBS. Blijkbaar is dat een te beladen term geworden. Gebruiken we in deze studie het 
woord gezin, dan bedoelen we daar meestal het 'traditioneel kerngezin' (dus ouder(s) met 
kinderen) mee. Dat kan een huishouden op zichzelf vormen, maar ook onderdeel zijn van 
een groter huishouden. Op een gegeven moment zal ook de term een 'gecombineerd gezin' 
gebruikt worden. Daarmee bedoelen we een gezin waarin in de loop der tijd door overlijden 
en opnieuw trouwen beide oorspronkelijke ouders vervangen zijn. 

                                                 
15

 B.H. Slicher van Bath, 'De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850', Utrecht/Antwerpen, 1977 
(4e druk), pag. 340. 

16
 Voor een prikkelende bijdrage aan de discussie over het begrip eigendom zie M.W.J. de Bruijn, ‘De 

middeleeuwen kenden geen eigendom’, nov, 2018; geraadpleegd van 
www.broerendebruijn.nl/Eigendom.html.    

17
 Zie bijvoorbeeld het overzicht van de discussie hierover in 'Agrarian Relations and Social Structure in India' 

te raadplegen via 
http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000033SO/P000292/M015401/ET/1495706
117m_2_et.pdf. 
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Van veel begrippen is de betekenis in de loop der tijd veranderd en soms vraagt men zich 
af of het begrip voor de tijdgenoten zelf wel duidelijk was. Die problemen spelen vooral bij 
het maat- en muntstelsel. Dat kon in dezelfde tijd van plaats tot plaats verschillen. Daarom 
is er een apart artikel toegevoegd dat over maten en munten te Guttecoven handelt. 
 
Door het gebruik van primaire bronnen en de wens zoveel mogelijk een eenheid van meting 
aan te brengen, kan er in een aantal artikelen niet aan ontkomen worden het 
begripsvermogen van de lezer op de proef te stellen. Bij moeilijk leesbare teksten is een 
transcriptie toegevoegd en gaat het om een moeilijk te begrijpen teksten, dan is zelfs een 
vertaling in het Nederlands toegevoegd. Bij teksten die met een beetje begrip van de Duitse 
taal (of het Zuid-Limburgs dialect) te volgen zijn, is een vertaling achterwege gelaten. Dat is 
niet uit gemakzucht gedaan, maar om de lezer te dwingen echt naar de originele tekst te 
kijken. Berekeningen zullen steeds getoond worden, tenzij het om herhalingen gaat. 
Bij literatuurverwijzingen zal het 'Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold' worden 
afgekort tot 'HJLZ', 'Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
Limbourg' tot 'PSHAL' en zal het 'Regionaal Historisch Centrum Limburg' te Maastricht 
afgekort worden tot 'RHCL'. Bij de literatuurverwijzingen staat 'a.w.' voor aangehaald werk. 
Dat wil zeggen dat de titel van het betreffende werk al in een eerdere noot vermeld is. 
'Idem' betekent dat het bij dezelfde schrijver in hetzelfde werk te vinden is, maar dan op een 
andere plek en 'Ibidem' betekent dat het op dezelfde plek te vinden is als in de vorige noot. 
 
Veel van wat er over de oudste historie van Guttecoven gezegd zal worden, zal altijd wel 
discutabel blijven. Niemand kan er echter omheen dat in het verleden een aantal zaken niet 
of verkeerd aan Guttecoven is toegeschreven. Uit het begeleidend onderzoek komt naar 
voren dat Guttecoven een geschiedenis heeft die losstaat van die van de heerlijkheid Born 
of Limbricht. Het moet de stamzetel zijn geweest van een riddergeslacht dat in de late 
middeleeuwen de streek is ontgroeit en Guttecoven is zekere zin verweesd heeft 
achtergelaten. Het onderzoek laat zien hoe het dorp in de 18e eeuw was ingericht, hoe de 
grond geëxploiteerd werd, hoe de pacht zich vanaf de 16e eeuw tot de Franse Tijd in 
Guttecoven heeft ontwikkeld en hoe in de Franse Tijd het grondbezit te Guttecoven radicaal 
veranderd is. Ook laat het zien hoeveel grondbelasting en Pension (bijdrage aan de 
aflossing van de staatsschuld) er aan het eind van de Gulikse Tijd (1400-1794) geheven 
werd. Er is voor zowel de pacht als de grondbelasting dezelfde eenheid van meting 
(namelijk liter rogge per ha) aangehouden, zodat een poging kon worden ondernomen om 
te berekenen hoeveel een gemiddelde boer op het eind van de 18e eeuw overhield van zijn 
oogst. Wat dit betreft vormt het een aanvulling op met name het werk van J.C.G.M. Jansen, 
die in diverse werken vooral Maastricht en omgeving bestudeerd heeft en het werk van J. 
Roosen die de rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg 
tijdens de 18e eeuw heeft beschreven aan de hand van der pachtregisters van de abdij van 
Hocht. Hierbij moet opgemerkt worden dat Jansen feitelijk alleen iets over een pachtvorm 
zegt die te Guttecoven niet voorkwam: de halfpacht. Hij schrijft: "In Limburg kwam een 
bijzondere wijze van halfwinning voor, die men hoevenarij noemde. In dit systeem was de 
verdeling van de vruchten tussen grondeigenaar en pachter alleen van toepassing op 
tarwe, gerst, boekweit, haver en bonen. De overige vruchten waren geheel voor de pachter. 
Voor de grond die beteeld was met vruchten, die niet gedeeld werden, moest hij echter 
pacht in geld betalen [...] Het kleine beetje, dat de hoevenaar kon verkopen diende vrijwel 
uitsluitend om middelen te krijgen voor de betaling van belastingen en om in de 
onmiddellijke geldbehoeften van het gezin te kunnen voorzien. De geleidelijke verkorting 
van de duur van het pachtcontract sinds de 16e eeuw maakte de positie van de boer nog 
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wankeler. Voor de goederen van de Benedictijnerabdij van Sint Truiden waren tussen 1490 
en 1515 pachtcontracten van 12 jaar algemeen; van 1520 tot 1550 overheersten 
negenjarige contracten. Sinds 1551 bleek een grote voorkeur voor zesjarige 
pachtcontracten aan de dag te treden, terwijl men na 1600 zelfs met driejarige contracten 
begon. Deze ontwikkeling schijnt in Limburg vrij algemeen te zijn geweest en men krijgt 
zelfs de indruk, dat op het einde van de 18e eeuw er heel wat éénjarige contracten 
voorkwamen. [...] De Limburgse hoevenaar was vóór de Franse revolutie nauwelijks 
ondernemer, maar meer een zelfstandig werkende handarbeider, die voor zijn arbeid een 
vergoeding kreeg van ongeveer 45% van de oogst."18 Hoe sterk het werk van Jansen 
andere schrijvers beïnvloed heeft, blijkt uit wat P.J.H. Ubachs in zijn "Handboek voor de 
geschiedenis van Limburg" uit 2000 over de landbouw in Limburg schrijft: "Het agrarische 
bedrijf produceerde in de eerste plaats voor de eigen behoeften. Voedselproductie en 
bevolkingsgrootte waren elkaars componenten toen de boer uit harde noodzaak 
zelfverzorger was en hooguit kleine overschotten had voor de lokale markt. Hij was in het 
zuiden van Limburg meestal halfpachter of halfwin: een boer die de helft van zijn productie 
aan zijn heer moest afstaan en de andere helft mocht behouden. Soms gold die verdeling 
álle producten zonder uitzondering. Daarnaast bestond de 'hoevenarij': de pachter deelde 
de opbrengst van tarwe, gerst, boekweit, haver en bonen met de pachtheer en betaalde 
hem in geld voor de pacht van akkerland beplant met andere gewassen".19 De bijbehorende 
noot verwijst naar het werk van Roebroeck uit 1973 ('Een midden-Limburgs pachtcontract 
uit 1695'), die op zijn beurt naar het vermelde werk van Jansen verwijst. Vreemd genoeg 
schrijft Jansen in 1982: "Halfwinningscontracten waren echter betrekkelijk zeldzaam in de 
Limburgen, behalve wellicht op de zandgronden."20 Is hier sprake van voortschrijdend 
inzicht? 
 
Een bijzonder resultaat van het begeleidende genealogische onderzoek is dat de eerste 
volkstelling in de Franse Tijd, die vaak als betrouwbaar wordt gezien, wat Guttecoven 
betreft flink onder het werkelijke aantal inwoners zat. In die zin weerspreekt het wat E. 
Roebroeck in zijn standaardwerk over 'Het Land van Montfort' uit 1967 schreef: "Voor de 
historische demografie van de 17de en 18de eeuw achten wij de kerkelijke registers geen 
betrouwbare gidsen. Van de kerkelijke registers zullen de doopboeken over het algemeen 
de hoogste graad van nauwkeurigheid hebben. Het feit, dat men naderhand vaak een 
uittreksel uit de doopregisters nodig had, is zonder twijfel een stimulans geweest tot 
nauwkeurigheid. Zulk een stimulans heeft ontbroken in die gevallen, waarin het pas 
gedoopte kind stierf eer de pastoor aantekening had gemaakt van de toegediende doop".21 
Over het gebruik van trouw- en begraafboeken schrijft hij: "Nog afgezien van de praktijk van 
het zogenaamde clandestiene huwelijk zou men uit de trouwboeken alleen iets te weten 
kunnen komen over de huwelijken van de meisjes uit de parochie. De huwelijksleeftijd zou 
men alleen kunnen kennen van diegenen, die een huwelijk sloten in de parochie, waar ze 
ook gedoopt waren; een systematisch vergelijkend onderzoek van doopboeken en 
huwelijksregisters zou hiervoor vereist zijn. Het komt ons voor, dat het werk welk een 
dergelijk onderzoek zou vergen in geen enkele verhouding zou staan tot de draagwijdte en 

                                                 
18

 J.C.G.M. Jansen in J.F.R. Philips e.a., 'Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914', Assen, 1965, 
noot 2, pag. 19. 

19
  P.J.H. Ubachs, 'Handboek voor de geschiedenis van Limburg', 2000,  pag. 113. 

20
  J.C.G.M. Jansen, 'Heren en boeren in Limburg 1150-1800', in 'Studies over de sociaal-economische 

geschiedenis van Limburg, deel 27, 1982, pag. 6. 
21

 E. Roebroeck, 'Het Land van Montfort, een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820', Assen 
1967, pag. 96/97. 
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de betrouwbaarheid van het bereikte resultaat. Begraafboeken zijn al heel weinig 
betrouwbaar te achten. Voor het nauwgezet registreren van de sterfgevallen ontbrak de 
prikkel van naderhand uittreksels te moeten verschaffen."22 Roebroeck heeft dus niet eens 
een poging gedaan om DTB-boeken te gebruiken bij zijn onderzoek. Ter verdediging van 
zijn overtuiging kan worden aangevoerd, dat in zijn tijd nog niet zoveel gedigitaliseerd was 
en het zoeken naar een bepaalde naam veel meer inspanning kostte dan tegenwoordig. 
Om daarom maar al het onderzoek aan de hand van DTB-boeken af te doen als verloren 
moeite, gaat echter te ver. Controle van de gegevens van personen die na de invoering van 
de burgerlijke stand nog in leven waren, laat zien dat de informatie uit de DTB-boeken van 
Guttecoven juist heel wat beter te vertrouwen is dan de volkstelling uit 1799. En inderdaad, 
het samenstellen van stambomen vergt veel puzzelwerk en is tijdrovend, maar komt er een 
'kloppend plaatje' uit (voor zover dat mogelijk is), dan kan dat de onderzoeker veel 
voldoening geven - ook als het niet om zijn eigen familie gaat. 
 
Het doel van de artikelenreeks is niet om Guttecoven in de schijnwerpers te plaatsen. Daar 
slaagden en slagen de Guttecovenaren zelf wel in. Voor een klein dorp komt het nog 
redelijk vaak in het nieuws, al is dat niet altijd positief. Dat was vroeger ook al zo. 
Guttecoven heeft bijvoorbeeld de 'eer' in een boekwerk getiteld 'Uit de donkere gewesten' 
vermeld te worden als één van de 23 plaatsen waar in de eerste maanden van 1906 een 
vechtpartij of ander geweldsmisdrijf plaatsvond.23 Het gaat over een "bloedige vechtpartij" 
op Nieuwjaarsavond waarbij volgens de 'Limburger koerier' van 6-1-1906 "een zekere J.P. 7 
wonden in zijn hoofd heeft bekomen." Het 4-regelig bericht sluit met de mededeling "De 
daders zijn bekend." Gelet op de dag waarop het gebeurd is, moet drankgebruik een rol 
hebben gespeeld, maar dat vermeldt het artikel niet. 
 
Men kan zich afvragen in hoeverre in Guttecoven, door het ontbreken van de lijfelijke 
aanwezigheid van een grondheer vanaf de 16e eeuw, zich datgene ontwikkeld heeft wat de 
plattelandsocioloog A. J. Wichers "overherigheid" of een "feodaloïde geesteshouding" 
noemt. Daarmee bedoelde hij een onderdanige of "negatief-autoritaire" geesteshouding. 
Dat uitte zich dan in deemoed, duldzaamheid, 'Leidensfreudigkeit, afwachtendheid (de 
hemel zal het goedmaken) en onderworpenheid.24 Het niet terugdraaien van een tegen de 
wil van de aartsdiaken verrichte verkoop van een bunder kerkeland op de Hooghenberg in 
1712 en de ruzie in 1715 tussen pastoor Pijpops met zijn buurman over de erfgrens, wijzen 
eerder op een gebrek aan autoriteitsgevoel. Ook het niet doorgeven van namen van 
overleden pachters aan het klooster van Sint-Gerlach en het gebrekkig aanleveren van de 
bevolkingslijst in 1799 duiden niet bepaald op onderdanigheid. Bij de desertie uit het Franse 
leger is twee van de vier te weinig om hieraan een conclusie te mogen verbinden, maar het 
moet toch vermeld worden dat van de 36 militairen uit de rest van de gemeente Limbricht er 
maar zes deserteerden.25 In het beeld van een ietwat obstinate bevolking past ook wat in de 

                                                 
22

  Ibidem. 
23

 H.N. Ouwerling,  'Uit de donkere gewesten', Helmond, 1908, pag. 155. 
24

  Zie A. J. Wichers, 'De oude plattelandsbeschaving', Wageningen, 1965, pag. 24/25. Voor hoe deze 
geesteshouding in Zuid-Limburg volgens hem uitpakt, zie pag. 144/145. Zie verder A. J. Wichers, 'Tien 
stellingen',  in ' Sociologische Gids nr. 2', 1966,  noot 6 pag. 79 en J.C.G.M. Jansen en W.J.M.J. Rutten, 
'Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw, Leeuwarden, 1992, pag. 363. 

25
 De aantallen zijn afkomstig uit de gegevens die Ger Kitzen uit Duiven heeft aangeleverd en die deze 

gevonden heeft archieven van de 'Service historique de la Défense' in Vincennes. Volgens Munro Price in 
'Napoleon: The End of Glory', Oxford, 2014, pag. 34, is in het verleden de desertie vaak te hoog geschat is. 
Hij schat het percentage deserteurs voor het gehele leger van Napoleon in de periode 1800-1804 op 27%, 
tussen 1806 en 1810 op  13% en in 1813 maar op 10%. 
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'Nieuwe Venlosche courant' van 17-12-1921 te lezen is: "In een der verslagen van de te 
Sittard gehouden vergadering van den R.K. Kiezersbond voor Limburg las ik met een klein 
schokje, dat er gezegd was, dat in Kerkrade de kiezers nog wel eenige politieke 
voorlichting, een politiek advies nodig hadden. Nou en of! Maar niet alleen de kiezers van 
Kerkrade; die van Guttecoven, Einighausen en andere min of meer bekende provinciale 
vlekken zijn ook niet zoo bij de hand, dat ze "slouw" [= slim - J.G.] genoeg zijn om juist hun 
stem uit te brengen zooals dat in het belang van de Kath. partij en van het land gewenscht 
en noodzakelijk is." De kiezers te Guttecoven lieten zich echter niet overtuigen. De 
schrijvers van 'Een verdeelde eenheid' constateerden dan ook dit voor de periode tot de 
opheffing van de gemeente Limbricht: "De dorpskern Guttecoven bleef daarentegen een 
bolwerk van dorpslijsten welke vrijwel vrijwel steeds een zuiver autochtone samenstelling 
hadden".26 Ook dit citaat uit het Limburgsch dagblad van 26-6-1971 laat zien dat de boeren 
te Guttecoven een soms afwijkende wil hadden: "Burgemeester Corten heeft mij eens 
gezegd, dat hij de boeren in Guttecoven liever kwijt dan rijk is." 27 
 
Deze boeren presteerden het wel om in de jaren zestig, toen de schrijver er zijn jeugd 
doorbracht, een fanfare te hebben die tot de top van Limburg hoorde (en Limburgs-
chauvinisten zullen zeggen: daarmee de top van Nederland - hetgeen in 1986 ook echt het 
geval was), een EHBO-team dat keer op keer de nationale titel wist te veroveren en niet te 
vergeten de cafékegelclub, die zowel met het mannen- als het vrouwenteam jarenlang 
kampioen van Nederland was. Er woonden een fietsenrenner (Jac Deckers) en een 
sportvisser (Frans Coenen), die eveneens tot de top van Nederland hoorden. Wie het niet 
gelooft, moet het krantenartikel 'Temidden van de kampioenen van Guttecoven' uit het 
Limburgsch dagblad van 26-8-1966 er maar op naslaan.28 Later kwamen daar een motor 
met zijspan-coureur (het echtpaar Reichling-Ritzen - Nederlands kampioen in 1967) bij en 
een springruiter (Henk Nooren - in de jaren 70 en 80 diverse malen Nederlands kampioen 
paardspringen), al ging het bij die laatsten om 'import'. Ook de voetbalclub (GVCG - in 
1941/1942 kampioen in de 1ste klasse van de Limburgsche Voetbal Bond) en de 
dameskorfbalclub (Gazelle - in 1970 bijvoorbeeld jeugdkampioen van Zuid-Limburg) 
behaalden prestaties die men van zo'n klein dorp niet zou verwachten. Dan rukte de fanfare 
uit om een serenade te brengen en als Guttecovenaar was je dan trots op wat door velen 
maar als een 'gaat' (= boerengat) werd gezien, maar - om de beeldspraak door te trekken - 
de rest van de wereld wel even een poepje liet ruiken. 
  
Veel van die glorie ligt inmiddels in het verleden, maar nog altijd weet het dorp zich 'samen 
te pakken' als het er op aankomt, zoals bij de jaarlijkse sacramentsprocessie, waarbij alle 
straten waar de processie langs trekt, meedoen aan het leggen van een 'loper'.29 En als we 
het dan toch over saamhorigheid hebben, hoeveel dorpen hebben een vrijgezelle inwoner 
die voor zijn vijftigste verjaardag het hele dorp uitnodigt om op zijn kosten één week lang 
gratis te eten en drinken in de twee café's die het dorp telt?30 De reden voor het feest was 
dat hij het dorp wilde danken voor de steun die hij kreeg toen hij nog met een 
drankverslaving zat. Wie denkt dat dit eindigde in een zeven dagen durend bacchanaal, 
                                                 
26

  M. Bongers en R. Keizxers, 'Een verdeelde eenheid. Lokale politiek in Sittard tussen 1900 en 1991', 
Maastricht, 1991, pag. 135. 

27
 Beide te vinden op www.delpher.nl; eerste citaat: trefwoord slouw en jaar 1921; tweede citaat trefwoord 

Hoogstraten en jaar 1971.  
28

 Bij www.delpher.nl zoeken op de trefwoorden Guttecoven en kampioen en jaartal 1966; voor de 
prestaties van de fanfare zie: https://caeciliaguttecoven.nl/pages/view/449 

29
 Guttecoven had in elk geval enige faam op dit gebied. Zie 'Limburgsch dagblad' van 19-6-1971. 

30
 Zie onder andere 'Het Parool' en 'De Telegraaf' van 12-7-1984 
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heeft een verkeerd beeld van de inwoners van Guttecoven. 'De 'Leeuwarder courant: 
hoofdblad van Friesland ' van 16-7-1984 schrijft: "De dorpelingen hebben geen misbruik 
gemaakt van het royale gebaar van Gerrit. Ze weten maar al te goed dat hij een afgekeurde 
monteur is die het moet betalen van zijn spaargeld. De echte drinkers zijn de afgelopen 
week weggebleven uit de twee cafés van het dorp om zichzelf en Gerrit niet in verlegenheid 
te brengen. De kasteleins van 'Sport' en 'Whippet' hebben er trouwens bij stilzwijgende 
afspraak op gelet, dat niemand zich op kosten van de jarige heeft bezat. Buitenstaanders 
begrepen niet altijd de betekenis van het feest. Uit Geleen kwam zelfs een bus met 
feestgangers diep in de nacht aan afzakkertje halen. De twee fietsers uit Dieren, die uit 
nieuwsgierigheid van hun vakantieroute afweken, begrepen het beter. Ze lieten het 
bescheiden bij een glas melk."  
 
De familiebanden die veel 'autochtone' Guttecovenaren met elkaar hebben, spelen blijkbaar 
nog altijd een rol in het dorp en maken dat Guttecoven in elk geval tot ver in de twintigste 
eeuw trekken vertoonde van wat de socioloog Tönnies (1855-1936) een 'Gemeinschaft' 
noemde, met alle positieve én negatieve eigenschappen. De positieve kant was dat men 
elkaar hielp en tegenover de buitenwereld één front vormde. De negatieve kant was een 
grote sociale controle en intolerantie tegen gedrag dat men als afwijkend van de norm zag. 
De trots dat "eine van ós" wat presteerde lag dicht tegen het "mein dich mèr niks" aan. Dit 
soort tegenstellingen zijn typerend voor samenlevingen waar de mensen elkaar nog 
persoonlijk kennen en het is maar net waar men de nadruk op legt. Dat is de kern van wat 
men in de Culturele Antropologie de 'Redfield-Lewis Controversy' noemt. Beide 
antropologen hadden het dorp Tepoztlan in Mexico bestudeerd, waarbij de een (Redfield) 
het in zijn in 1930 gepubliceerde boek als een gelukkig en vreedzaam dorp beschreef en de 
ander (Lewis) het achttien jaar later als een dorp vol vrees en wantrouwen.31 Niet dat het 
dorp in de tussentijd zoveel veranderd was. Volgens Redfield lag de verklaring in het 
gegeven dat de persoonlijke interesse en culturele waarde van de onderzoeker de inhoud 
van de beschrijving van een dorp beïnvloedt ("that the personal interests and cultural values 
of the investigator influence the content of a descripion of a village"). 
 
Guttecoven heeft de wereldliteratuur niet bereikt, al scheelt het niet veel. In een 
briefwisseling van Goethe met zijn moeder (10-9-1793) komt namelijk de gravin van 
Guttenhofen (1747-1825) voor. Zoals we al gezien hebben, vermeldde Judith E. Dietz de 
familie Van Guttecoven steeds als Van Guttenhoven. Ook in het 'Liber presentiarum' uit 
1553 van het landdekenaat Susteren wordt Guttecoven 'Guttenhoven' genoemd. Dat deed 
ook de 17e- eeuwse schrijver Jacob Kritzraedt. De meisjesnaam van de gravin van 
Guttenhofen was Sophie Maria Anna van Hatzfeldt-Werther. Zij was de vertrouwelinge en 
mogelijk minnares van Friedrich Karl Joseph Reichsfreiherr von Erthal, aartsbisschop en 
keurvorst van Mainz. Ze werd gezien als een schoonheid. Het portret dat van haar door 
Johann Kaspar Schneider is gemaakt in 1784 - ze was toen 37 - straalt dit ook uit. Ze is 
erop afgebeeld in een pose die doet denken aan een liggende Venus. Hieronder is dit 
portret te zien. Dat een lid van deze familie zich zo kon laten afbeelden, laat zien hoever de 
familie Hatzfeldt in de 18e eeuw afstond van het gewone volk. Daarnaast is het portret van 
de moeder van Goethe te zien (1731-1808). Het is in 1776 gemaakt, dus toen ze ongeveer 
45 jaar oud was. Groter contrast is nauwelijks denkbaar. Het schijnt dat de moeder van   

                                                 
31

 Zie bijvoorbeeld het artikel van Richard Critchfield getiteld 'Look to Suffering; Look to Joy'. Robert Redfield 
and Oscar Lewis restudied.' in 'American Universities Field Staff', Hanover ( N.H), 1978, nr. 7, pag. 1-11, 
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Goethe ook 'not amused' was toen de gravin haar er bij een bezoek aan de keurvorst van 
Mainz op wees dat aan het hof het dragen van korte mouwen gebruikelijk was.32 

 
Sophie was de dochter van Graf Karl Ferdinand von Hatzfeldt uit de linie Werther-
Schönstein en een halfzus van (sinds 1803) prins Franz Ludwig von Hatzfeldt, luitenant-
generaal van de Pruisische troepen.33 Haar echtgenoot was Georg Lodewijk Vrijheer van 
Coudenhove (1734-1786). Daarmee moet Coudenhove bij Melsen (11 km ten zuiden van 
Gent) bedoeld zijn. Kijkt men naar de schrijfwijze van Coudenhove, dan vraagt men zich af 
hoe men daarvan Guttenhofen heeft kunnen maken. Pas als men Coudenhove met een 
Duits accent uitspreekt (met een 'ch' voor de C en een 'oe' voor de 'ou'), hoort men de 
overeenkomst. Voor de schrijver, opgegroeid met meer Duitse dan Nederlandse tv, is dat 
uitspreken met een Duits accent geen probleem. Guttecoven met een harde "G" uitspreken, 
gaat hem moeilijker af. Het klinkt dan als Kuttekoven, en zoals inmiddels bekend moet zijn, 
is dat een heel ander dorp. Wie dit dorp in de Belgische provincie Limburg bezoekt, treft 
een dorp aan waar de tijd gedeeltelijk lijkt te hebben stilgestaan. De kerktoren stamt nog uit 
de Middeleeuwen. Er liggen nog meerdere oude boerderijen aan de straat en in sommige 
weilanden staan nog hoogstamfruitbomen. In Guttecoven is dat wel even anders. Met de 
ingebruikname van de Staatsmijn Maurits in 1926 en de kunstmestfabriek (SBB) in 1927 - 
beide op hemelsbreed nog geen 4 km van Guttecoven - denderde het dorp het industriële 
tijdperk in. De echte grote veranderingen kwamen echter pas toen in de zestiger jaren van 
de vorige eeuw de welvaart begon te stijgen en steeds meer mensen stopten met boeren. 
Met de ruilverkaveling in het begin van de zeventiger jaren werden de laatste resten van het 
oude akkerpatroon voorgoed opgeruimd. Wegen werden verhard, heggen en boomgaarden 
gerooid en een aantal grotere boeren verplaatste het bedrijf naar moderne 
bungalowboerderijen buiten het dorp.34 Vanuit natuurbehoud kan men hier rouwig om zijn, 
maar voor de boeren werd het leven een stuk gemakkelijker. De romanticus moet 
bovendien bedenken dat wat vaak voor oud wordt aangezien pas uit de 19e eeuw stamde. 
Dat uiterlijk zal alweer flink verschild hebben van hoe het dorp er uitzag toen het in 
1743/1744 werd opgemeten. Ook toen al stond de tijd niet stil. 
 

                                                 
32

 Zie Rahel Varnhagen, 'Rahel: ein Buch des Andenkens für ihre Freunde', Berlin 1833, pag. 399  
33

 Deze halfbroer is bekend geworden omdat hij in 1806 door het bezoek dat zijn zwangere vrouw aan 
Napoleon bracht, gered is van het vuurpeloton, waar hij wegens een aanklacht van spionage toe 
veroordeeld was. 

34
 Voor de ernorme gevolgen van de ruiverkaveling zie R J.C.G.M. Jansen en W.J.M.J. Rutten, 1992 a.w., pag. 

49 t/m 54. Dat er in 1968 een ruilverkaveling in 'Het land van Swentibold' heeft plaatsgevonden hebben 
de auteurs blijkbaar gemist. Zie voor een overzicht S. van den Bergh,  'Verdeeld land. De geschiedenis van 
de ruilverkaveling In Nederland vanuit een lokaal perspectief, 1890-1985', Wageningen, 2004, pag. 214.  
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Met het verwarren van Coudenhoven met Guttenhoven, zijn we weer terug bij het probleem 
van het bestaan van naamsgenoten. Te Guttecoven speelt dat niet alleen met betrekking tot 
de dorpsnaam, maar ook met betrekking tot de namen van de families. In het meetboek 
komen als bezitter van een huisplaats twee personen met de achternaam Behren voor, drie 
personen met de achternaam Cörver - waarvan er twee de voornaam Wilm dragen -, twee 
met de achternaam Crins - waarvan een de voornaam Frans droeg en de ander de weduwe 
was van ene Vrenck Crins, dus ook Frans - , twee met de achternaam Damen, twee met de 
achternaam Höngens, vier met de achternaam Rutten, twee met de achternaam Schmeits 
en twee met de achternaam Frencken. 
 
Om alle in het meetboek als bezitter van een huisplaats of veld genoemde personen 
herkenbaar te houden, is een ID-nummering gebruikt. Degene die als bezitter van de 
huisplaats vermeld wordt, heeft het nummer van de huisplaats gekregen. Zijn er broers of 
zussen van hem bekend (die zelf geen bezitter van een huisplaats in Guttecoven zijn), dan 
is aan het nummer van de huisplaats een letter toegevoegd (beginnend bij de letter B; de 
bezitter zelf is dus eigenlijk 'nummer A'). Voorouder(s) hebben de toevoeging V gekregen. 
Een enkele keer heeft een broer of een zoon een eigen huisplaats. In dat geval krijgt de 
betreffende persoon het nummer van zijn eigen huisplaats (met andere woorden de 
huisplaats gaat vóór de familieband). Is een huisplaats (in tweeën) gedeeld, dan is een Y of 
Z toegevoegd. Bij afstammelingen van de bezitters van de huisplaatsen of hun broers en 
zussen is de generatie en de plaats binnen die generatie te herkennen aan het cijfer dat is 
toegevoegd. Zo betekent 2B.1.3 dat het om het derde kind van het eerste kind van een 
broer of zus van de bezitter van huisplaats 2 gaat. Trouwt iemand zonder nummer met 
iemand met een nummer, dan krijgt die persoon het nummer van de partner met daaraan 
een X toegevoegd (en is die persoon de tweede partner, dan wordt XX toegevoegd 
enzovoorts). Trouwt iemand zonder nummer met iemand die zo'n nummer met een 
toegevoegde X heeft gekregen, dan krijgt die persoon het nummer van zijn partner met aan 
de X een /X toegevoegd (dus bijvoorbeeld 1XX = tweede partner van 1 en 1X/X = tweede 
partner van eerste partner van 1). Krijgen twee personen met een eigen nummer kinderen, 
dan volgens de kinderen de nummering van de man (omdat ze de achternaam van de man 
kregen). Bij meerdere huwelijken wordt het ingewikkeld. Ook hier geldt: 

- intern (= met eigen nummer) gaat vóór extern (= zonder eigen nummer) 
- man intern gaat vóór vrouw intern 

De volgende tabel laat zien wat het gevolg is van de toepassing van deze twee regels. Het 
gaat om de nummering van de kinderen uit het tweede huwelijk. De afkortingen spreken 
voor zich (V1 int = eerste vrouw intern etc.). 
 
2e huwelijk man M int M ext  2e huwelijk vrouw V int V ext 
V1 int V2 int M int V2 int  M1 int M2 int M2 int M2 int 
V1 int V2 ext M int V1 int X  M1 int M2 ext M1 int X M1 int X 
V1 ext V2 int M int V2 int  M1 ext M2 int M2 int M2 int 
V1 ext V2 ext M int (niets)  M1 ext M2 ext V int (niets) 

 
Komt een nakomeling ter sprake die niet in de reconstructie is opgenomen, dan heeft deze 
persoon het ID-nummer van zijn laatste genummerde voorouder gekregen met daaraan 
voor elke ontbrekende generatie een 'N' (van nakomeling) toegevoegd. 
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Bij de familiereconstructie is gebruik gemaakt van de DTB-boeken van de parochie 
Guttecoven, de (zeer kort bestaande) burgerlijke stand van de gemeente Guttecoven 
(afbeelding 105 t/m 109 van de burgerlijke stand Limbricht) en het internet, met name de 
website www.allelimburgers.nl en http://www.heemkringkinrooi.net. Waar twijfel was of 
gegevens ontbraken, zijn de oorspronkelijke doopboeken erbij gehaald, zoals die te 
raadplegen zijn op www.familysearch.org en search.arch.be. Voor Guttecoven is dat altijd 
gebeurd, want niet alles wat in de database van 'allelimburgers' te vinden is met betrekking 
tot Guttecoven bleek te kloppen. Voor belangstellenden volgt hier een overzicht van de 
inhoud van de dia's van de online te vinden DTB-boeken van Guttecoven:  

1 t/m 28:  dopen van 1770 t/m augustus 1798 
35 t/m 91: dopen van 1770 t/m juni 1852 excl. 1794 t/m 1803 
91 t/m 94: overzicht pastoors van 1612 t/m 1956 
95 t/m 127: begraven van 1770 t/m 1850 excl. 1799 t/m 1809 
130 t/m 164: huwelijken van 1770 t/m 1888 
165 t/m 175: gevormden van 1842 t/m 1944 
179 t/m 190: dopen van 1794 t/m 1804 
190 t/m 198: begraven van 1794 t/m 1809 
199 t/m 203: huwelijken van 1794 t/m 1807 
204 t/m 208: dopen van 1804 t/m 1807 

Dat de dopen van 1770 tot en met 1798 in tweevoud aanwezig zijn, komt doordat 
(waarschijnlijk) pastoor Houben het 'oude' doopboek in zijn geheel heeft gekopieerd (het 
handschrift van de kopie lijkt op dat in het begraafboek vanaf 1810 - dia 106 - en het 
trouwboek vanaf 1810 - dia 138; pastoor Houben was toen 63 jaar oud). 
 
Omdat de DTB-boeken van de parochie Guttecoven pas vanaf 1770 bewaard zijn gebleven, 
kan niet ontkomen worden aan speculatie bij de reconstructie van de eerste generaties. Het 
bewijs van verwantschap berust vooral op de naamgeving, de (onderlinge) doopgetuigen en 
de opvolgers die zijn toegevoegd in het meetboek. Ook is gebruik gemaakt van huwelijks-
dispensaties. Bij deze dispensaties kan het gaan om toestemming voor het huwelijk bij een 
te nauwe bloedverwantschap (consanguinitatis) of aanverwantschap (affinitatis). Er werd 
door de pastoor gekeken naar de directe band van de betrokken partner met de gemeen-
schappelijke voorouder(s): gemeenschappelijke ouders betekent dat de partners 1e-graads 
(primo) verwant waren, gemeenschappelijke grootouders 2e-graads (secundo), gemeen-
schappelijke overgrootouders 3e-graads (tertio) en gemeenschappelijke betovergroot-
ouders 4e-graads (quarto). Waren de overgrootouders van de een tevens de betover-
grootouders van de ander, dan werd de term 'mixto' of 'mixtum' gebruikt plus de betrokken 
graden (in dit geval tertium quarto mixtum). Vaak werd de aanvulling 'linea collateralis' 
gebruikt, hetgeen wil zeggen dat de verwantschap niet via de mannelijke lijn van de 
bruidegom liep. Soms werd ten overvloede bij dezelfde graad 'aequali' vermeld en bij een 
gemengde graad 'inaequalis'. Dispensatie wegens aanverwantschap kwam alleen voor als 
bruid of bruidegom eerder gehuwd was. Als bijvoorbeeld een weduwnaar wilde trouwen met 
een achternicht van zijn eerdere vrouw, dan moest dispensatie wegens aanverwantschap in 
de 3e graad worden aangevraagd. 
 
De procedure bij een dispensatie was dat de pastoor in de doopboeken op zoek ging naar 
verwantschap en daarbij zo nodig informatie opvroeg bij andere pastoors. Werd de 
verwantschapsband gevonden, dan stuurde hij een schema van de te dispenseren 
verwantschapsband op naar het bisdom Luik. Jammer genoeg zijn deze schema's in het 
bisdom Luik vernietigd. Wat rest is de aantekening in het huwelijksboek. Door kwartier-
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staten te maken is de te dispenseren verwantschapsband zo goed mogelijk opnieuw 
vastgesteld. Uiteraard staat het iedereen vrij eigen genealogisch onderzoek te verrichten en 
alternatieve afstammingsreeksen aan te dragen. 
     
Doordat door de oude naamgevingsregels voornamen binnen eenzelfde familie vaak 
hetzelfde waren, is niet altijd met 100% zekerheid te zeggen om wie het gaat. Dat geldt ook 
voor de inschrijvingen in de OAT. Achternamen werden niet altijd op dezelfde wijze 
geschreven en voor voornamen werden de Nederlandse en Franse variant door elkaar 
gebruikt (zoals Hendrik/Henri, Willem/Guillaume, Egidius/Gilles). Een enkele keer is de 
voornaam ook gewoon verkeerd genoteerd, zoals Augusta in plaats van Agatha en Andries 
in plaats van Adrianus. Ook de wijze van inschrijven leidde soms tot onduidelijkheden. Om 
dat te laten zien is hieronder een deel van de OAT afgedrukt. Het nummer links is het 
perceelnummer; rechts staat de oppervlakte vermeld. Het middelste nummer verwijst naar 
de legger, waar op alfabetische volgorde van de persoonsnaam het grondbezit en de 
verandering ervan wordt bijgehouden. Zie hoe met een kronkellijn of de afkorting 'id' (van 
idem) werd aangegeven dat voor de erop volgende percelen hetzelfde gold.  

 
Bij dit soort verkorte noteringen zijn af te toe fouten gemaakt. We geven er twee. Bij perceel 
758 staat Guillaume Dassen als landbouwer genoteerd (hetgeen juist is). Bij perceel 98 
(hierboven niet te zien) staat hij onder drie percelen van een linnenwever genoteerd. Bij 
vergissing heeft degene die de inschrijving deed ook achter Dassen 'id' genoteerd, zodat 
het lijkt alsof het bij de bezitter van perceel 93 om een linnenwever ging. Bij de twee keren 
dat Willem Gruls in de OAT vermeld wordt, wordt bij perceel 1133 verwezen naar legger 
588 en bij perceel 1296 naar legger 631, terwijl er maar één Willem Gruls in de burgerlijke 
stand te vinden is. Zonder genealogisch onderzoek zou het onmogelijk geweest zijn dit 
soort fouten in de OAT te ontdekken en zonder ID-nummer zou het iedereen bij zoveel 
dezelfde namen gaan duizelen. 
 
Heeft men vertrouwen in de gepresenteerde familiereconstructie, dan kan iedereen met 
voorouders uit Guttecoven aan de hand van de ID-nummering en het opstellen van een 
kwartierstaat gemakkelijk nagaan of hij of zij (er bestaat nu eenmaal nog steeds geen 
'genderneutrale' term) van één of meerdere huisplaatsbezitters afstamt.  
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Uiteraard kunnen bij teksten in 'Frakturschrift' fouten bij de transcriptie zijn gemaakt en is 
het mogelijk dat in een enkel geval bij een berekening een afwijkende of verkeerde eenheid 
is gebruikt. Daarom zijn veel van deze teksten als origineel opgenomen. Aan iedereen de 
uitnodiging om aan de hand van deze teksten te zeggen hoe het dan wel 'eigentlich 
gewesen ist' (zoals de historicus Ranke (1795-1886) - grondlegger van het historisme -  het 
doel van geschiedschrijving omschreef). Hiermee wil niet gezegd zijn dat er maar één 
historische waarheid is. Juist het tegenover elkaar zetten van verschillende standpunten 
zorgt voor 'jus' in het debat. 
 
Voor de duidelijkheid: de schrijver is geen professioneel historicus. Hij heeft tegelijkertijd 
Culturele Antropologie én Geschiedenis gestudeerd. Na in beide studies en kandidaats te 
hebben gehaald, heeft hij voor de historiserende antropologie gekozen. Daarin is hij 
afgestudeerd met een studie over het ontstaan van het Limburgs chauvinisme in Sittard, in 
een tijd dat iedereen geloofde dat eng nationalisme verleden tijd was. Na zijn studie heeft 
hij propedeuse examen in de Rechten gedaan en is toen in contact gekomen met de 
economische wetenschappen. Uiteindelijk is hij het economie-onderwijs in gerold. De 
historie van zijn geboortestreek is hem altijd blijven interesseren, ook al woont hij op 
afstand. Voor degenen die met enig dedain naar streekhistorie kijken, wil ik afsluiten met de  
volgende woorden van Joost Welten (auteur van 'In dienst voor Napoleons Europese 
droom' uit 2007): "Historici beseffen in toenemende mate dat alleen detailonderzoek hen in 
staat stelt om oppervlakkig algemeenheden achter zich te laten en nieuwe inzichten op te 
doen over het functioneren van de samenleving."35 Die samenleving bestaat uit mensen 
met allerlei banden, waarvan zeker in vroegere eeuwen de familieband een van de 
belangrijkste was. Dat inzicht verdwijnt vaak als de samenleving ingedeeld wordt in 
bijvoorbeeld een klasse van boeren en arbeiders. Daarmee wil niet gezegd zijn dat men 
klakkeloos zou moeten aannemen dat, zoals de Engelsen zeggen, "blood is thicker than 
water". 
 
Rest te zeggen dat het werk hopelijk te 
beschouwen is als een tussenstand en dat er in 
de toekomst meer over de geschiedenis van 
Guttecoven ontdekt zal worden. Zo is er nog 
steeds materiaal met betrekking tot de goederen 
van de familie Van Hatzfeldt te Guttecoven niet 
onderzocht. Veel van de geschiedenis van 
Guttecoven zal echter als voorgoed verloren 
moeten worden beschouwd. De afbeelding 
hiernaast, afkomstig uit de belastinglijst van het 
dorp Guttecoven uit 1785, is hiervoor illustratief. 
Dat links onder de naam van de eerste Goltstein 
die zich te Guttecoven vestigde, is uiteraard puur 
toeval. 
  
Voor degene die het interesseert: het ID-nummer 
van de schrijver zou zijn: 34.2.2.1.3.1.17.5.  

                                                 
35

 J. Welten, 'In dienst voor Napoleons Europese droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in 
Weert, Leuven, 2007, pag. 25. 
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Bijlage I 

 

Het lijkt te gaan om een landmeetkundige vingeroefening van de hand van schoolmeester 
[47.6.5.2.6] Gerardus Jacobus Tummers (1812-1868). Het handschrift komt overeen met 
dat in een kasboek dat door hem werd bijgehouden. Het is ook het enige stuk uit het 
meetboek dat met potlood (uitgevonden in 1795) is geschreven.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het moet gaan om een opmeting van de percelen 1025 en 1026 (= op de plek van 
huisplaats 25). Deze percelen liggen tussen de (tegenwoordige) Kerkstraat ('de strad') en 
het veldpad achter de heggen ('den veldpat'?). In 1840 werd het aan de ene kant begrensd 
door percelen van de weduwe van Willem Behren (=  Anna Lucia Coenen 1787-1863) en 
aan de andere kant door die van Jan Nicolaas van den Bergh (1770-1845). In 1840 waren 
de percelen in bezit van weduwe Vossen. Met 'Corten' moet Peter Willem Corten bedoeld 
zijn. Hij trouwde in 1837 met een dochter van Theodor Vossen en is toen vermoedelijk bij 
haar ouders ingetrokken. De meting kan alleen op deze manier zijn verricht als er geen 
opstal is. Dat zou betekenen dat de meting verricht is bij het afbreken van het oude huis. 
Mogelijk is dat na de dood van weduwe Vossen gebeurd. Zij stierf in 1857. 

Te zien is dat de oppervlakte 
verdeeld is in rechthoekige 
driehoeken (plus een rechthoek bij 
4). Bij de berekening van de 
oppervlakte van de driehoeken is bij 
de vermenigvuldiging van de lengte 
met de breedte, de kortste zijde al 
door twee gedeeld. De 'c' lijkt te 
staan voor honderste centimeter.  
Volgens de OAT zijn deze percelen 
samen 710 m². De totale opervlakte 
is 34.0248 'c', dus zou één 'c' 
moeten overeenkomen met  20,87 
cm². Dat komt redelijk overeen met 
1/100 ste roede.  
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Bijlage II 

 
De gedeeltes van het laatste blad van het meetboek die met inkt geschreven zijn, moeten 
van de hand van Henri Hermans zijn, terwijl datgene wat met potlood geschreven is 
waarschijnlijk van de hand van Gerardus Jacobus Tummers is. Het begint met wat 
correcties lijken te zijn. Daaronder zijn de bladzijden ('folio') genoteerd waarop velden 
voorkomen die schatplichtig waren aan het klooster van St-Gerlach te Houthem. In potlood 
is aangetekend: 93 roeden in 't Roth Cap. St. Servaas. Deze opmerking is niet thuis te 
brengen. Het kan niet om het veld van [26E] canonicus Salden (veld 68c) gaat. Dat was 
groter en lag niet in het Roth. Of het kapittel van Sint Servatius uit Maastricht land te 
Guttecoven heeft gehad, is onbekend. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Mathis Schmeitz 
ophoven moet 
gemeeten hebben (er is 
al gezegd dat dit niet het 
geval zal zijn) 

7. Rutten Tummers af en 
gerard Delissen aan 379 
... 38. Christ. Jansen af 
en Jan Wilm Curvers ... 
41 1/4 ...Matis Paes 
Anna Maria jansen / 
Chris Jansen af en 
Mathis Paes aan 43 3/4. 
Christian Jansen af en 
Jacob Schmeitz aan 42 ... 
Daaronder zijn de 
bladzijden ('folio') 
genoteerd waarop 
velden voorkomen die 
schatplichtig zijn aan het 
klooster van St-Gerlach. 
Vreemd genoeg heeft hij 
vergeten het eerste veld  
op pag. 13 (van 62 
roeden) ook op te 
nemen.  
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