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Het Initium
In het zes pagina's tellende Initium (= 'begin') dat in het meetboek is opgenomen, worden
de grenzen vastgesteld tussen de heerlijkheid Limbricht en het grondgebied van het dorp
Guttecoven. Het vermeldt de datums 27-6-1650 en 18-6-1650. Het is de vraag wat de
aanleiding voor de visitatie is geweest. Het kan in elk geval niet de koop van de heerlijkheid
Born door Jan Arnold graaf van Leerode zijn. Deze verwerft zijn eerste bezittingen in Born
pas in 1657.1 Het vaststellen van de grenzen van de Graethei - zoals Munsters lijkt te
suggereren - zal het ook niet zijn geweest, want dan had de Keurvorst niet een visitatie van
de grenzen van het hele ambt Born hoeven te bevelen.2 Mogelijk vloeit de visitatie voort uit
de protesten van de heer van Limbricht naar aanleiding van de plundering van kasteel
Limbricht door Gulikse troepen in de nacht van 18 op 19 april 1650.3 Hij kan echter ook deel
hebben uitgemaakt van een groter plan om na de dertigjarige oorlog de landsgrenzen goed
in beeld te brengen, zodat de belastingheffing weer op orde kon worden gebracht.
Waarschijnlijk heeft Henri Hermans alleen het deel dat betrekking had op Guttecoven
overgeschreven. Dat zou de plotselinge overgang van het beginstuk naar de beschrijving
van de grens kunnen verklaren.
Doordat bij de beschrijving van de grens een aantal namen gebruikt is, die op geen enkele
kaart zijn terug te vinden, is als uitgangspunt genomen dat de grens tussen de heerlijkheid
Limbricht en het dorp Guttecoven in 1650 ongeveer hetzelfde moet hebben gelopen als in
1743/1744. Om het startpunt van de grens te bepalen is gekeken naar de situatie zoals die
op de minuutkaart van 1840 te zien is, ervan uitgaand dat de gemeentegrens met
Nieuwstadt overeenkwam met de oude landsgrens tussen enerzijds Gelre en anderzijds
Gulik en de heerlijkheid Limbricht.
Hier rechts te de betreffende uitsnede
van het minuutplan te zien. Boerderij
de Beukenboom (linksboven) lag op
het grondgebied van Nieuwstadt (de
huidige boerderij ligt schuin
ertegenover, op Guttecovens gebied).
We laten eerst het Initium zien,
vergezeld van een vrije, wat ingekorte
vertaling en laten dan op de
(Tranchot-)kaart zien hoe de grens
moet hebben gelopen met behulp van
de in de vertaling toegevoegde
nummers.

1
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A.M.P.P. Janssen, 'Jan Arnold de Leerodt, kasteel- en domheer' in HJLZ, 1986, pag. 104.
zie Munsters, 'De souvereiniteit van de Graetheide', in HJLZ, 1986, deel 7, pag. 68.
Nicolaas van Breyll (1589-1655), bouwer van het huidige kasteel, wist bij deze aanslag op zijn kasteel aan
de dood te ontkomen en repte zich naar Brussel om daar zijn beklag te doen bij zijn beschermheer
aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk (1614-1662), landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. Veel
indruk moet dit niet hebben gemaakt, want op 18 oktober overvielen Gulikse troepen opnieuw het kasteel
en volgde er weer een plundering. Nicolaas van Breyll wist ook dit keer weer aan de dood te ontkomen.
Zijn vrouw Maria van Eynatten had minder geluk. Zij stierf ten gevolge van mishandeling. Voor een verslag
van deze plunderingen, zie R. Janssen e.a., 'Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden', Born,
1978, pag. 144.
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Initium
Protocollem des von des Durchl. fursten
und herrn Wolfgang Wilhelm Phalzgraff beim Rhein, in begeren zu Gulich
Cleve und berg Herzogen fursten zu
veldenz spo(liïerd) des Mark, Ravensbirg
und Mörs h(ernn) zu Ravensteijn.
Unsere Gnadigsten Fursten und
Herrn zu visitatiren des Ambts Born
Limiten verordenten Herrn commissarren benandlich dem Hochedele gebohrenen
und gestrengen Herrn Pilgramen
von den Grithusen zum Blumenthal
Hogsth gemelte ihrer furstliche Durchl.
Rath cammereren und Ambtsman
zu Buschlar und Brakelen; so dann
die edele visitiren Hochg. Herrn
Gabriellen von Cloth und Jacoben
jansen dere regten respective doctoren und Licentionen auch Hochstgewalt
ihrer Durchl. Rathen archivarine und
Referendarine mit zufuchung obberesten
Ambts Born Beambten des auch
Hochedel gebohrener und gestrengen
Graven Johan Wulf Wilhelm von Benting

Verslag van de door de Doorluchtige Vorst en Heer Wolfgang Wilhelm Paltsgraaf bij de Rijn,
pretendent-hertog van Gulik, Kleef en Berg (- hij was verwikkeld in een erfopvolgingstrijd - J.G),
Vorst van Veldenz, beroofd (- door keurvorst Frederik Willem van Brandenburg - J.G.) van Mark,
Ravensberg en Meurs , heer van Ravenstein (waarschijnlijk ontbreekt: bevolen visitatie).
Onze Genadige Vorst en Heer, heeft bevolen om de grenzen van het land Born te schouwen en de
hoogedelen Heer Pilgrim van Gruithuisen tot Blumenthal, hoogvereerde kamerheer van Uwe
doorluchtige Vorst, Kamerheer en ambtsman van Buschlar en Brakelen heeft daartoe de volgende
heren benoemd als commissarissen: de hooggeboren Heer Gabriël van Cloth en Jacob Jansen,
doctor in de Rechter en advocaat, archivaris en referendaris in uw doorluchtige naam, met daaraan
toegevoegd de hoogste beambten van het ambt Born, de hoogedel geboren en gestrenge Graaf
Johan Wolfgang Wilhelm Bentinck (deze was van 1645-1674 ambtman van Born en Millen) ...
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zu Wolf-Rath Hochstgedachter ihrer
Durchl. Ambten beider Ämbtern
Born und Millen und respective den
auch Edel Hochwohlg. und hoch vernehmer johan Ritz vogten des
Haubstgerichts Sittard Hermans Wilhelm
scheffen jessen dero rechten Licentiaten
und Schultisen zu Sustern, johan
Maas Schultis und Rentmeister
des Ambts Born Petri Brictij Leopold
Hacks dero rechten Lecentiaten und
gericht schreibere vorbersagten Haubtgericht Sittard Adamen Saussen Schultissen zu Grevenbicht und Lambertem
Keijzer gerichtschreiber zu Born Sustern
und Grevenbicht auch vorhin an alle
angrensende benahbarten Beambten
derentwegen ausgangen ratification
schreibe beschehene beleits
clausula concernens
den 27ten junij 1650
sind die Limiten schwissen Limbricht
und Guttekoven bei seines des alten
und jungen Herrn zu Limbricht
wie in geleichen dessen advocaten

... Amten Born en Millen en verder de ook weledel hoogwelgeboren Johan Ritz, procureur en voogd
van het hoofdgerecht Sittard, Herman Wilhelm Jessen, meester in de rechten en schout van
Susteren, Johan Maas, schout en rentmeester van het ambt Born, Petrus Brictij, Leopold Hacks,
meester in de rechten en griffier van het eerder genoemde hoofdgerecht Sittard , Adam Saussen,
schout te Grevenbicht, en Lambert Keijzer, griffier te Born, Susteren en Grevenbicht en voorheen
ook alle aangrenzende ambten (?), wordt het volgende door hen bekrachtigd, zijnde een uittreksel
van een grote geheel, op 27 juni 1650.
Zijn de grenzen tussen Limbricht en Guttecoven in het bijzijn van de oude en nieuwe heer van
Limbricht, danwel hun advocaten ...
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Stass so dann Schultissen und
Scheffen
dasselbsten beleits und begangen
worden als folgt.
Nemblich von den orth allwo von
diesem ein klein Euksken gestanden
und anjetz(ich) eine Heckenstrauch
an des orth von den neuen grab
schwissen des hernn zu besagten
Limbricht hofs land und jacoben
Masings bgr der Stad Mastricht
land steht.
Von dieser Heckenstrauch recht
uber den fusspath des Borner wegsgen genannt, wers uber der Borner
strassen auf einem an Peteren Sassen
...
danwel
schout
en schepenen
land
vor handen
grunen
grab, allwo
van hen, zijn
vorhin drei Weiden gestanden
und also über obg. Sassen land
recht uber weiland georgen Hackh
zeit seines lebens geconsenen
vogten zu Sittard erbg. land sodann
folgens uber drissen jarfortz erbg.
land recht fortan bis auf den heut
vorgemelten mit des f. bewilligung
auf den weg, welchen von Limbricht
nach her Guttekoven abgeslagte
legten

... nagelopen als volgt:
namelijk (1) van de plek waar voorheen een kleine eik gestaan heeft en nu een heggen-struik aan de
nieuwe sloot tussen het land van het hof van Limbricht en het land van Jacob Masing, burger van
Maastricht, vandaar over (2) het voetpad genaamd het Bornerweggetje, dwars over de Bornerstraat
tot aan (3) een droge sloot op het land van Peter Sassen, waar voorheen drie wilgen stonden, naar
(4) het weiland van de erfgenamen van Georg Hack, tijdens zijn leven voogd van Sittard, vervolgens
over (5) het land van de erfgenamen van Dries Jarforz rechtuit tot aan de (6) met instemming van
de vorst aan de weg van Limbricht naar Guttecoven geplaatste ...
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Klaue falstein von diese falstein
recht uber goddarten Everhartz pfedgen
zu Sittard land so dan jan Salden
land wers uber classen joahatz
von Sittard land, die Roomse Sill
genannt bis auf ein in Renks
Erbgenahmen land gelegenes
Kulgen, und allso recht durch das
Kulgen und Renken Hacks von
Maseijck land, bis auf das Sittarder
nacher Einighausen abgesende wegsgen.
Sodann zu wers uber angerechten
weeg durch joannis von al. hofe
land so dann Renken Bauts von
Einighausen selbe frecht, bis auf
den Einighauser weeg, recht uber
vorgemelter weeg durch ein geringes örtgen, johannes Sawen von
Stockheim land, welches gering
örtgen nacher Limbricht, und das
ander nacher Guttekoven zuhörig;
so dann ferner recht mitten uber
johannes Hamers von Muntergeleen
land durch das Kirchenland von

... paalsteen (= grenssteen) en vandaar recht over (7) het paadje van Goddart Everhartz van Sittard
en het land van Jan Salden, dwars over (8) land van Klaas Joahatz van Sittard - de Roomse sil
genaamd - tot aan een op het (9) land van de erfgenamen van Renken gelegen kleine kuil en van
daaruit recht door die poel en het (10) land van Renken Hacks van Maaseik tot aan (11) het
Sittarderweggetje dat naar Einighausen gaat. Van daaruit dwars over de genoemde (?) weg door het
(12) land van Joahan van Aldenhofe (?), dan de (13) bunder land van Renken Bauts van Einighausen
tot aan de (14) Einighauserweg, van daaruit recht over deze weg door een klein gehucht (15), land
van Johanes Sawen van Stokkem, welk gehucht deels tot Limbricht en deels tot Guttecoven hoort,
van daaruit midden over het land van (16) Johan Hamers van Munstergeleen, dwars door (17) het
kerkeland van ...
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Guttekoven recht uber nach der unter
das Hoff land zu Guttekoven zuhörig
5 bunder so orts uber julissen juridicten
sein und also durch wilhelm Penris
und Hub Huben erbge. land bis auf
den Maas weeg.
Von den Maas weeg wers uber
durch Herman Keris von Einighausen
und johan cranen von Guttekoven
land, so wers uber bis auf den
Philgrums pat, so genannt das
Mers wegsgen, von dannen durch
das Armen land von Guttekoven
so dann Lenken Keris land, welches
mit ein geringes örtgen nachen
Limbricht zuhörig, und also fort
durch johan von den Hossen
land, bis auf des orth des Bus
wegsgen, alwo heut mit des
Hernn von Limbricht ebenmassigen
belieben einn Klaue bein gelegt worden und dann endlich von
angerechten Klaue bein den Lintgas
oder Heijwegsgen recht auf bis den
landwehr an der gradsegten

... Guttekoven naar (18) de 5 bunder die horen bij het land van de hof van Guttecoven dat onder
jurisdictie van Gulik valt, dan door het (19) land van Wilhelm Penris en de erfgenamen van Hub
Huben tot aan (20) de Maasweg. Vandaar dwars door het (21) land van Herman Keris von
Einighausen en Johan Cranen van Guttecoven, dan dwars tot aan het (22) Philgrums pad, het
Mersweggetje genaamd, dan door het (23) Armenland van Guttecoven over (24) land van Lenken
Keris, dat voor een gering deel tot Limbricht hoort en dan verder door het (25) land van Johan van
de Hossen, tot aan de plek van het (26) bosweggetje, waar vandaag met instemming van de heer
van Limbricht een extra kei is geplaatst en dan tenslotte van de geplaatste kei bij (27) de Lintgas of
Heiweggetje verder rechtstreeks naar de (28) landweer aan de zonet vermelde (weg - J.G.), ...
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alwo sich die limiten zwissen die
hochheit Guttekoven und die herrlichkeit Limbricht endigen
finis
in quorum fidem haben obgel. Hernn
commissarien und Beambten dis
eigenschedig unterschrieben so ge
schriben Sittard den achtzehnten julij
anno Eijntausend zechshundert
und funzig
Bellgram van den Gruthuijsen
Gabriel Mattenclott
Jacob Jansen
Joh. Wilhelm von Benting
D. G. Ritz Johan Mas Schultis
und Rentmeister zu Born
Herm. Wilh. Jessen
Licentiat und schultiss in Sustern
Adam Deussen Schultiss zu Grevenbicht
K.L. Lachachs licentiat
Lambert Keyser gerechtsschreiber
dass diese copie in clausule concernents auf der in der Stads
archive zu Sustern gefunden beschribung
der Limiten extrahiert sein. bescheinige
hiermit
j. w. Smackartz stadschreiber
... waar de grens tussen de hoogheid Guttecoven en de heerlijkheid Limbricht eindigt .... Einde
Ter bevestiging hebben de Heren commissarissen en beambten waaraan de taak was opgedragen,
het eigenhandig onderschreven, zo is geschreven te Sittard op achttien juli 1650
Bellgram van den Gruthuijsen, Gabriel Mattenclott, Jacob Jansen, Joh. Wilhelm von Benting, D. G.
Ritz, Johan Mas Schoot en rentmeester van Born, Herman Wilhelm Jessen, meester (in de rechten)
en schout van Susteren, Adam Deussen, schout te Grevenbicht, K.L. Lachachs meester (in de
rechten), Lambert Keyser griffier; dat deze kopie betreffende de gedane zaak een uittreksel is van
de in de stadsarchieven van Susteren gevonden beschrijving van de limieten, ondertekend bij deze
J. W. Smackartz stadsgriffier
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Verloop van de (lands)grens tussen de heerlijkheid Limbricht en Guttecoven

Opmerkelijk is dat te Einighausen aan de oostkant van het dorp, vrijwel in het verlengde van
het Philgrums pad/Meertsweggetje, een veldpad, genaamd 'Pilgramgse Padt' lag (zie de
rode cirkel). Als deze twee ooit één weg hebben gevormd, kan dat betekenen dat de
Eekerweg niet via de Einighauserweg, maar via de Veestraat over Guttecoven heeft
gelopen. In het meetboek zijn de volgende akkers terug te vinden: nr. 17 = veld 82b en nr.
18 = veld 77b. Nr. 23 = de akker met OAT-nummer 4 in sectie B (= Einighausen). Deze
akker van 2.870 m² staat in 1840 op naam van de Armen van Guttecoven is. Blijkbaar heeft
Limbricht tussen 1650 en 1743/1744 de grens aan de zuidkant van het dorp wat naar het
westen opgeschoven. De drie wilgen ("drei Weiden" bij nr. 3) moeten de "dry widen" zijn die
in een overzicht van de kerklanderijen uit 1559 vermeld staan.
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Op de minuuutplans heeft men met de wegnamen links van Einighausen wat gerommeld.
Wat op kaart sectie C blad 01 "Maasweg" heet, wordt op sectie A blad 03 plotseling 'Meers
Weg" genoemd en wat op kaart sectie C blad 01 "Meers wegsken" heet, op kaart sectie A
blad 03 "Het Kleyn Meers Wegsken". De benaming "Meers" is waarschijnlijk een
verbastering van de veldnaam "Meert". Deze veldnaam komt op de Tranchotkaart noch op
de minuutplans voor. Volgens M.J.H.A. Schrijnemakers is de "Meert" een gebied dat
noordelijk van Einighausen, aan de Maasweg, links van de Guttecovenerweg.4 Iets verder
naar het zuiden ligt ten westen van Einighausen ook nog een "Meerveld" of "Mehrfeld". De
benaming Meert komt ook voor in een te Utrecht opgemaakte akte van 2-5-1659.5 Daarin
staat onder andere het volgende te lezen:
Op huyden den tweeden Maij XVI negen ende vijftig ouden stijls compareerden voor mij Nicolaes
De Cruijff openbaar notaris bij den Ed. hove mitsgaders Borgmeester ende Vroetschap der Stadt
van Utregt gadmitteert ende degetuijgen den eersaem Pieter Hase borger alhier binnen Utregt mij
notarien beheijt ende heeft onder besterende sterckster forme geconstitueert ende machtich
gemackt, als hij deden bij desen Elisabeth Grauws sijner comparant huijsfrouw specialijck ons,
inden naem en van wegen hem comp(era)nt te vercopen een sil lants gelegen aende meert onder
den heerlijckheyt vanden hartoch van Nieuborch bij Guttichoven ondert Ampt Bor ofte Mille naest
Jacques Cranen landt, als oock mede alle soodanige vordere landen en vaste goederen als hem
comp(eran)t soo door overlijden van sijn vader en grootvader amtsgaders wegen sijn voorss.
huijsfrouw aengecomen en aengeeft sijn en leggende heeft inden Lande van Gulick onder de
heerlijckheijt van limborch bij Ennichhuysen, coopcedullen ende te onderteijckenen ende
cooppenningen te ontfangen en daar van quitantien te passeren, oock de selbe goederen en
landen aen de copers voor de gerechten daer onder die gelegen sijn te transporteeren en
gerechtelijck over te geven,...
Op Wikipedia kan men lezen dat "een meers duidt op
laaggelegen, natte grond, die alleen geschikt was als
weide- of hooiland, meestal begroeid met houtige in plaats
van kruidachtige plantensoorten". Op de hoogtekaart
rechts is te zien dat het gebied wat lager ligt en verderop
overgaat in het stroomgebied van de Slondbeek. Het is de
vraag wat de Utrechtse notaris heeft gehoord toen deze
veldnaam werd genoemd. Wat als "ee" geschreven werd,
is door de burgerij te Utrecht mogelijk meer als "ei"
uitgesproken, zodat de notaris iets van 'meirt' moet hebben
gehoord. De tekst maakt duidelijk dat in elk geval een deel van de 'Meert' op Guttecovens
grondgebied moet hebben gelegen.6 Opmerkelijk is dat zowel in het Initium als de
bovenstaande akte iemand van de familie Cranen genoemd. Het kan dus om hetzelfde stuk
land gaan. Vlakbij de in het Initium bij (21) en (22) genoemde plek, blijkt in 1743/1744 veld
46a te liggen, dat in bezit was van Henrich Keris. Hij is mogelijk een afstammeling van de
bij (21) genoemde Herman Keris von Einighausen. Hiermee sluiten we het Initium af.
4
5

6

M.J.H.A. Schrijnemakers, 1995 a.w., pag. 55.
'Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905' Inventarisnummer: U034a004; geraadpleegd van
https://hetutrechtsarchief.nl/ (' Meert by Guttichoven'). De genoemde Pieter de Hase was in het voorjaar
van 1657 te Utrecht gehuwd met Lijsbet Graus/Grauws. hij zou een afstammeling kunnen zijn van Johan
Hase die aan het begin van de 16e eeuw pastoor te Guttecoven was en verscheidene kinderen had (zie
A.P.J. Jacobs e.a., 1991 a.w., pag. 17 en 94). Een famlie Graus is rond Guttecoven niet te vinden.
Vraag is of met dit gebied de "mertz" bedoeld is, die in de kerkrekening van 1664 vermeld wordt als plek
waar een processie was gehouden. Zie A.P.J. Jacobs e.a., 199 a.w., pag. 20.
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