F ERNAND T UTELAARS

HET GESLACHT
TUTELEERS

Geldrop—1994
2de druk bewerkt door P IET T UTELAERS

Het wapen op de titelpagina is getekend door Francis Goole (Dagblad van Limburg van 12
augustus 1972).

Eerste druk: uitgegeven door Fernand Tutelaars in eigen beheer in 1974 (Dilbeek).
Tweede druk: uitgegeven door Piet Tutelaers in eigen beheer in 1994 (Geldrop).

Inhoudsopgave
1

Etymologie

1

2

Heraldiek

5

3

De Voorgeschiedenis

11

4

Een Nieuwe Start

29

5

Kersbeek

35

6

I

Gijsbrecht Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

II/1

Gijsbrecht Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

III/1

Gijsbrecht Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

III/2

Johannes Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

III/3

Michael Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

IV

Johannes Francis Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

V

Godfried Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

VI

Govardus Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Hoeleden

51

II/2

Michael Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

III

Dionijs Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

IV/2

Michael Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

V/2

Johannes Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

VI/2

Francis Leonard Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

VII/1

Willem Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
i

7

8

9

Luyksgestel

77

VIII/1

Johannes Francis Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

IX/1

Peter Joseph Tutelaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

X/1

Peter Johannes Tutelaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

IX/2

Bernard Tutelaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

X/2

Frans Tutelaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

X/3

Hendrik Tutelaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

De Zijtakken

93

VII/2

Johannes Francis Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

VII/3

Amandus Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

VIII/2

Lodewijk Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

VIII/3

Hendrik Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

VIII/4

Georges Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Johannes Tuteleers × Maria van de Roelen

101

IV/1

Gijsbrecht Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

V

Johannes Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

VI/1

Henri Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

VI/2

Gijsbrecht Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

VII/1

Gijsbrecht Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

VII/2

Henri Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

10 Peter Frans Tutelaars

111

Bibliografie

117

Index

121

ii

Lijst van figuren
1.1

Boek der Smeden, St. Truiden 1461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.2

Wapen van Filip van Tudekem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2.1

De naam Tuteleers in De Raadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2.2

Wapens familie Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

3.1

Akte Geert en Wouter Tuttelers (Gingelom, 1439) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2

Fotos van zegels van de familie Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3

Akte Jan en Peter Tutelers, alias Smeyers (Gingelom, 1471) . . . . . . . . . . . . 19

3.4

Wapen van De Looz-Corswarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.5

Abdij van St. Laurentius te Luik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.1

Den Borneusel: het huis van Gisbertus Tuteleers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.1

Schema Gijsbrecht en Margareta Morren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.2

Schema Gijsbrecht en Anna Volaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.3

Parochiekerk te Kersbeek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

6.1

Schema Johannes en Anna Pans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.2

Kerk van Hoeleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6.3

Geboorte Franciscus Leonardus Tuteleers 20 mei 1719 . . . . . . . . . . . . . . 66

6.4

Huwelijk Franciscus Tuteleers en Anna Dewil 15 november 1761 . . . . . . . . . 67

6.5

Geboorte Guielelmus (Willem) Tuteleers 21 augustus 1763 . . . . . . . . . . . . 74

7.1

Huwelijksakte Johannes Francis Tuteleers Riethoven 20 april 1820 . . . . . . . . 80

7.2

Schema Peter Tutelaers en Margaretha van der Velden . . . . . . . . . . . . . . . 82

7.3

Schema Bernard Tutelaers en Petronella van den Boer . . . . . . . . . . . . . . . 87

9.1

Schema Johannes Tuteleers en Maria van de Roelen . . . . . . . . . . . . . . . . 103

10.1 De kwartierstaat van Peter Frans Tutelaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
iii

Voorwoord
De genealogie of het stamonderzoek, is niet voor allen het opzoeken van een adellijke titel, of
van een voorouderlijk kasteel. Te vaak moeten sommigen zich op hun afstamming beroepen om
een eigen gebrek aan inhoud en persoonlijkheid te verdoezelen. Niet bij elk onderzoek vindt
men als een bloeiende loot op de stamboom, een heilige, een held of een genie terug. Maar nooit
kan men de stem van het bloed miskennen. Hoever een familie zich ook vertakt, steeds blijft
er een historische gebondenheid die zich manifesteerd onder de vorm van een stamboom of een
kwartierstaat.
Veel blijft er, na de dood, van een mens niet behouden. De feiten en de herinneringen vervagen.
De officiële akten vertellen ons de geboorte-, de huwelijks- en de overlijdingsdatum. Maar van
het leven zelf, zijn de pijn en de smart, de ontgoochelingen en de liefde, de strijd en de berusting,
nog moeilijk te doorgronden, te begrijpen en te achterhalen, eens er enkele jaren zijn overheen
gegaan. Het opstellen van een familiegeschiedenis is een moeilijke onderneming die ons terug
moet brengen in het verleden, bij hen, die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben bijgedragen tot
ons mens zijn, tot onze geestelijke en fysische grootheid, en tot onze sociale stand. Dit werk is
dan ook bedoeld als een hulde, en als een blijk van dankbaarheid aan allen die, in meer dan zes
eeuwen familiegeschiedenis, ons een voorbeeld hebben gesteld van verbetenheid en levensechtheid.
Dilbeek, 1974
Fernand Tutelaars

Bij de tweede druk
Deze tweede herziene editie van Het Geslacht Tuteleers is met LATEX, een opmaakprogramma
voor technisch wetenschappelijke documenten, in een professionelere vorm gegoten. De hoofdstukken over Heraldiek en Voorgeschiedenis zijn aangepast aan de gegevens zoals deze door Fernand zijn uitgebracht in zijn ‘Algemene Chronologie van het Geslacht Tuteleers’ [51] in 1992.
De belangrijkste veranderingen hieruit betreffen het vermelden van de familienaam zoals deze
voorkomt in de oude akten en verbeteringen van enkele familiewapens. Door het toevoegen van
de gegevens over onze familie uit De Raadt [41] en foto’s van enkele zegels gebruikt door illustere naamgenoten, is geprobeerd om deze hoofdstukken meer overredingskracht te geven. Het
hoofdstuk over Hoeleden is opgesplitst in een hoofdstuk over Hoeleden en een over Luyksgestel,
de bakermat van alle Tutelaersen en Tutelaarsen. Deze Luyksgestelse tak en het Nederlandse
deel van de kwartierstaat van Fernands vader zijn gecorrigeerd en aangevuld. Enkele minder
geslaagde afbeeldingen uit de eerste editie zijn weggelaten of vervangen door andere. Hopelijk
kunnen in een volgende druk de vragen die er ten aanzien van onze familiegeschiedenis nog
bestaan, opgehelderd worden.
Geldrop, 1994
Piet Tutelaers
iv
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Etymologie

Welke is in feite, de juiste schrijfwijze van onze naam? We hebben immers de keuze tussen:
Tuteleers

Tutelaers

Tutelaars.

Uit de hierna volgende hoofdstukken zal blijken, dat er geen enkel probleem is, de juiste vorm
zijnde:
Tuteleers.
Al heeft deze naam over een periode van zeshonderd jaar praktisch geen wijzingen ondergaan,
toch noteerden we enkele afwijkingen in de vele oude teksten welke we raadpleegden. Zo vonden
we:
Tutelem
Tutelen
Tuteler

Tutelers
Tuteleer
Tutelere.

Tutellere
Tuyteleers

Gezien in de vroegere eeuwen slechts weinig mensen konden lezen en schrijven, werd de naam
voornamelijk mondeling overgedragen. Dit verklaart de varianten in de schrijfwijze van de naam
voor eenzelfde persoon.
Het oudste spoor dat we vonden betreffende onze familienaam, dateert van 1394. Het is een akte
uit het Begijnhof te Sint-Truiden. We mogen dus wel stellen dat onze naam vrij oud is, als we
bedenken dat in onze gewesten de eerste toenamen gevormd werden circa 1250. Aanvankelijk
werden de personen genoemd naar een doop- of voornaam. Naargelang de bevolkingsaangroei
werd het noodzakelijk de persoon meer te omschrijven. Zo ontstonden de erfelijk gedragen
familienamen vanaf circa 1300. Maar heel wat geslachten kregen hun vaste familienaam slechts
omstreeks 1650. Talrijk zijn de familienamen die slechts omstreeks 1800 zijn vastgelegd.
Een verantwoordde verklaring vinden voor zijn familienaam is een zware opgave. Daartoe werd
het Instituut voor Naamkunde van de universiteit te Leuven opgericht. Albert Carnoy, professor
aan deze instelling, schrijft in zijn boek ‘Origines des noms de famille de Belgique’ [11] dat
de naam Tuteleers zou ontstaan zijn uit het beroep van fluitist. Zo stelt hij dat onze naam als de
Vlaamse tegenhanger voor het Franse: Flagorneur en Flaget. Maar ook aan de universiteit te Luik
werden verschillende studies betreffende de naamkunde uitgevoerd. Vermelden we vooreerst
de filologische studie van Michelle Lenglez [32], onder de titel: ‘Bijdrage tot de kennis van
de Sint-Truidense persoonsnamen in de XVde en XVIde eeuw’. De bron voor dit werk is een
onuitgegeven manuscript van 1461, in het fonds Capitaine (90 B.C). In dit oude boek worden
1
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Hfffken
Prince
Peter sme—er‘
Dngel ‰nˇ w—eweg˙
Heinri¨ ui ffr´ke
`usmiek
Sta‘ smautsleg˙re
Jan ui ˙r¨enrffˇ
Jan cra&u‘ sffn

Bote ku—er‘
Joh’e‘ m—‘
Mi˜giele ui s˜ore
Heinric ui gff&en„ffi
G˙ret tuteflere
Jan kiewrt
Ghisen w—ngarˇr
G˙ret ˇr Jon˜e
Art ui „ens„ffi
Goˇ‰ert ui ¯fle

Figuur 1.1: Boek der Smeden, St. Truiden 1461
in zwarte inkt, met rode hoofdletters, de leden van het ambacht der smeden vermeld. Op de
eerste folio lezen we ‘Desen boeck hoert tot den ambacht vanden Smeden tot sintruyen’. Uit
dit manuscript, analyseert de auteur 413 namen en toenamen. Zo ook de naam tutellere, welke
we terugvinden op folio 21, in de tweede kolom, vijfde lijn (zie figuur 1.1). Hierover schrijft
Lenglez het volgende:
Gheret Tutellere 1461: een afleiding van het werkwoord ‘titelen’ (tuttelen):
zelfstandig naamwoord—werkwoord—een punt of punten aanbrengen in
geschreven schrift. [54, VIII–375]
‘tutellere’ staat niet in [53], maar wel ‘tatelaer’: zn. babbelaar. Misschien een schrijffout of een dialektale uitspraak.
We moeten bekennen dat onze naam, een der weinige is welke niet door Michelle Lenglez verklaard werd. Zij klasseert hem onder de ‘toenamen die een geestelijke of lichamelijke hoedanigheid uitdrukken’. Maar een oplossing vormt dit alles zeker niet. We consulteerden dan ook
het werk van Pierre Meurice [35] onder de titel: ‘Bijdrage tot de kennis van de Sint-Truidense
persoonsnamen in de XVIde en XVIIde eeuw’. Deze filoloog gebruikt hetzelfde handschrift als
hiervoor beschreven, maar beperkt zich tot het laatste gedeelte. En nu lezen we:
Ian Tuyteleers
Ioes Tuyteleers
Lenaert Tuteleers Lembrech soen
‘Tuyteleer’: fluitist

1607 (65vo–2)
1607
1653 (91vo–1)

3
Zonder de minste commentaar neemt Meurice dus de stelling van Carnoy over. Wij zelf vinden
deze verklaring nochtans vrij ongelukkig, gezien onze naam steeds vrij zeldzaam geweest is.
Dus waarom zelf niet trachten een verklaring te vinden. Gezien de etymologie nu niet bepaald
ons sterkste vak is, beperken we ons tot een poging, zonder de minste stellingname. Voor ons
onderzoek gingen we drie richtingen uit: taalkundig, heraldisch en geografisch.
Taalkundig zou onze naam zijn oorsprong hebben kunnen vinden uit het middelnederlandse:
tuterluere. We vonden dit woord onder andere in een oude tekst (De vijf maagden):
maer ziet men dat gaut van mijn tuterluere van mijn gorderieme, en van mijn tuiten
al omme.
Het woord betekent opschik. De naam zou dus kunnen gegeven zijn aan iemand die zich opschikte of opdirkte.
Om onze naam via de heraldiek of wapenkunde, te benaderen, moeten we
enkele elementen gebruiken uit ons volgend hoofdstuk. Hierin behandelen
we het wapen van onze oudste voorvader Geert Tuteleers, die op het einde
van de veertiende eeuw te Gingelom, ten zuiden van Sint-Truiden, leefde.
Hij was een bemiddeld en vrij man, die een naam had en een wapen voerde.
Hij woonde in een streek die, na tot het graafschap Loon behoord te hebben, overging naar het Prinsbisdom Luik. Geert voerde door zijn wapen een
streep, die we als een bastaardbalk zouden kunnen interpreteren. Nu bestond
er in de veertiende eeuw een heerlijkheid Tudekem, gelegen tussen Haecht
Figuur 1.2: Fi- en Herent. We moeten niet zozeer op de schrijfwijze letten van de naam, dan
lip van Tudekem wel op het klankpatroon. Tot de vorige eeuw, nam men het niet zo nauw met
de schrijfwijze van een familienaam. Bij het bestuderen van de oude akten
(1357–1368)
die we later zullen behandelen, merkten we vaak op hoe een loopje genomen
werd met de schrijfsymbolen, zodat een juiste interpretatie niet steeds eenvoudig is. De heerlijkheid Tudekem verdwijnt reeds in de vijftiende eeuw. Nu zou een afstammeling van Tudekem in
die tijd, dertig kilometer verder, wel een Tuteleer kunnen genoemd worden. Filip van Tudekem is
in 1362 ‘homme de fief1 ’ van de Hertog van Brabant. Hij draagt een wapen waarin als escusson
het zegel van ons geslacht voorkomt. Deze heer was financieel gebonden aan de drossaard van
Limburg en aan de heren van Jauche, waar onze familie ook even opduikt.
Ook geografisch ligt de oplossing niet voor het grijpen. We hebben gans Europa, van Gibraltar
tot de Oeral afgezocht, en ziehier de oogst. In Frankrijk, in het departement van de Ain, is er een
gehucht Tutegny dat behoort tot de gemeente Cessy. Beter is Tuttlingen, gelegen in het Zwarte
Woud. En tenslotte is er Tuteln, een dorp in het vroegere Oost-Pruisen. Deze nederzetting met
haar 184 inwoners, ligt niet ver van Tilsit, op zowat 1500 kilometer van Gingelom. Wat ons erg
aantrekt, is het feit dat onze oudste stamvader eerst Tutelen genoemd wordt. Ook nog in het begin
van de vijftiende eeuw wordt naast de vorm Tutelere en Tuteleers, de variant Tutelen gebruikt.
Moeten we nu toch gaan veronderstellen dat onze verste voorvaderen met de Oost-Goten naar het
1

leenheer
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westen trokken? Dat zou betekenen dat onze naam origineel is en dat het wapen dat ons geslacht
voerde, er slechts achteraf is bijgekomen als een symbolische vertolking van de naam, zoals we
verder nog zullen zien. Voor hen die eens naar Tuteln willen schrijven, de gemeente ressorteert
onder Stonischenken en is nu Pools grondgebied.

2

Heraldiek

Het voeren van een wapenschild was niet uitsluitend het voorrecht van de adel. Immers om een
akte te waarmerken gebruikten de schepenen van een heerlijkheid, een persoonlijke zegel waarop
een kenteken of huismerk stond afgebeeld.
De wapens die de wapenkunde of heraldiek vormen, ontstaan in het midden van de twaalfde
eeuw. Alle dingen ontwikkelen zich echter uit verschijnselen die eraan voorafgaan, en ook de
heraldiek heeft daarom bepaalde wortels in gebruiken en gewoonten van een veel oudere periode. De zegels worden als één van de voornaamste voorlopers van de heraldiek beschouwd en
in de latere geschiedenis van de familiewapens speelden ze zelfs een beslissende rol. De zegels
droegen de heraldiek niet alleen over naar de renaissance, doch stelden de familiewapens zelfs in
staat om tot op vandaag in gebruik te blijven. Nu is een zegel, een afdruk in was of metaal van
een voorwerp dat uitsluitend aan de zegelaar toebehoort en dient om een bepaalde daad te waarmerken. Het moet daarom zo individueel mogelijk zijn. Eerst was het gebruik van zegels beperkt
tot de hoge adel en geestelijkheid. Rechten en gebruiken van de hoogste standen, hebben echter
altijd een neiging gehad zich naar onder te verspreiden en uit te breiden. De zegels ondergingen een ganse revolutie, gebonden aan regels en tradities. De studie hiervan is een wetenschap
op zichzelf. Om een grotere verscheidenheid van zegels toe te laten, werden combinaties van
kleuren, punten en figuren gebruikt. Het merendeel der ridders had echter waarschijnlijk een
voorkeur voor meer persoonlijke tekens zoals dieren, planten of bepaalde voorwerpen. Die dienden dan meestal als toespeling op de naam of op veronderstelde of werkelijke eigenschappen. De
hele wereld der middeleeuwse fantasie werd daarmee voor de heraldiek geopend. In de twaalfde
eeuw worden deze wapens de persoonlijke symbolen van de ridders op toernooi, slagveld of
zegel. Ook was het beginsel aanvaard dat een bepaalde persoon vertegenwoordigd werd door
een bepaald schild. De wapens werden vaak om de een of andere reden veranderd, al was het
beginsel van de erfelijkheid al algemeen aanvaard. Ook hiervoor bestonden te volgen regels.
Het wapen van het geslacht Tuteleers, heeft in de loop der eeuwen ook vele wijzingen ondergaan.
Een belangrijke bron hiervoor vormt het naslagwerk van De Raadt [41]. Op pagina 6 zijn alle
voor ons belangrijke gegevens uit dat boek bij elkaar geplaats. Het oudste wapen dat we hierin
terugvinden is dat van stamvader Gheert Tutelere. Deze voert te Gingelom in 1410 een wapen
beschreven als ‘trois piles et un filet brochant’. Het is te Velm, dat we in 14581 en 14682 hetzelfde
zegel terugvinden als dat van Gheert, nu gedragen door Peter Tutelers. Heraldisch kunnen we dit
wapen beschrijven als (zie type 1 on page 8):
In zilver een rood ingehoekt schildhoofd van drie stukken, met over alles heen een
zwarte streep.
1
2

Randcommanderij Aldebiezen, 10 november 1458 (no. 398, R.A. Hasselt)
Begijnhof Sint-Truiden, 1468 (no. 228, R.A. Hasselt)
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Corswarem Arndt van Coerswerm, échevina
de Corswarem, 1475: d’hermine à deux
fasces; au franc-canton chargé d’une
croix (Abb. d’Oriente, c. 2, A.G.B.b )
(voir Isenburg, Looz, Tutelers).
Les chevaliers et écuyers de Corswarem, en
Belgique, portent: d’hermine à deux fasces
de gueules, et somment leur écu d’une couronne de chevallier.
S.: deux griffons au naturel.

Tutelere (Gérard), échevin du chapitre de
Saint-Jean l’Evangéliste, à Liège, dans
sa cour de Gingelom, 1401; maı̈eur du
couvent de Saint-Jean, dans sa cour de
Waelhoven, 1432: trois piles et un bâton
brochant. L., 1432: S Gheert Tvetelare
(Abb. de Saint-Trond, c. 9 et Couvent de
Mariendal, à Diest, Etabl. relig., c. 4686,
A.G.B.).
– Gérard Tutelere, échevin de la cour de
tenanciers du chapitre de Saint-Jeanl’Evangéliste, à Gingelom, 1410: trois
piles et un filet brochant. L.:. . . Tvteleere
(Abb. de Saint-Trond, c. 9).
a

b

Enkele franse termen: anille = molenschaar, bâton =
schuinstaak, brochant = over alles heen, écoutète =
schout, échevin = schepen, étoile = ster, fasce =
dwarsbalk, franc-canton = vrijkwartier, griffon =
griffioen, gueules = rood, hermine = hermelijn, maieur = meier, pile = punt, senestre = aan de linkerkant
vergezeld (van achteren bezien), tenancier = pachter
Gebruikte afkortingen: A.G.B. = Archives générale
du Royaume à Bruxelles, c. = carton, Ibid. = Ibidem
(Lat. ter zelfde plaatse), L. = légende, S. = support[s]

Tutelere Guillaume Tuteleer, substitut-maı̈eur
du banc de haute justice de Velm, 1508:
parti: au 1er, deux fasces, accompagnées
de trois étoiles, rangées en chef, et de
deux anilles, rangées en fasce, entre les
deux fasces; au 2d, plain; au chef denché
chargeé de . . . (une étoile?). S. senestre:
un griffon. L.: S Willem . . . teler (Ibid.,
c. 11).
– Gisbert Tuteler, 1534, Tutelere, 1537,
échevin de la franche ville de Jauce (Jauche): trois roses à six feuilles. L.: S
Ghysbert Tuteleyre (Abb. de la Ramée,
Etabl relig., c. 3179, A.G.B.) (voir Tutelers).
Tutelers (Jean), maı̈eur du banc et haute justice de Nijell (Niel-près-Saint-Trond),
1477: trois piles; au chef chargé de trois
merlettes. L.: . . . Tuteler. (Abb. de SaintTrond, c. 10).
– Jean Tuteleers, écoutète et échevin de la
haute justice de Gingelem (Gingelom),
1594: parti; au 1er, d’hermine à deux fasces (Corswarem); au 2d, une roue, surmontée de deux piles. S. senestre: un
griffon. L.: . . . an Tutelers M (M. Max
de Troostembergh d’Oplinter) (voir Tutelere).
L’armorial de Saint-Trond donne ainsi le blason Tutelere: parti; au 1er, d’hermine à deux
fasces de gueules; au 2d, d’argent à la roue
d’or, surmontée de deux piles de gueules.

Figuur 2.1: De naam Tuteleers in De Raadt [41, pp. 257 (deel II) en pp. 69 (deel IV)]
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Dit wapen met drie punten is niet noodzakelijk eigen aan onze familie, wel is de datum merkwaardig. Anderzijds heeft de schuinstaak een speciale betekenis. In de middeleeuwen kwamen
er vrij veel bastaarden voor bij de adellijke families. Zij moesten hun wapen ‘breken’ ter onderscheiding van de wettelijke kinderen en takken. Van een uniform systeem was daarbij, zeker in
het begin, geen sprake. Het verplicht dragen van de bastaardstreep werd later, op 23 september
1595, door Filips II ingevoerd.
Wat moeten wij uit dit alles besluiten? Francis Goole schrijft in ‘Het Belang van Limburg’ van
12 augustus 1972 dat onze Geert Tuteleers vermoedelijk een bastaard was van het huis Vannes.
Hierbij steunt hij enkel op een gelijkenis tussen de twee wapens, zodat de stelling niet zo verdedigbaar lijkt. Maar een andere plausibele oplossing voorstellen is zeer moeilijk en is zeker
werk voor specialisten. Daartoe kunnen de door Jos Coenen [14] gerepertorieerde keuren van
het graafschap Loon geconsulteerd worden. Wel kan een verband gelegd worden tussen de naam
en het wapen. In het oude middelnederlandse woordenboek dat we raadpleegden, vonden we
dat ‘tute’ vroeger punt of puntig betekende. Een wapenschild met drie punten is dus wel de
vertolking van onze familienaam.
Op het einde van de vijftiende eeuw en aan het begin van de zestiende eeuw komen we te Gingelom een ander type wapen tegen eerst gedragen door Jan Tutelers3 in Gingelom en later door
Wouter4 . In De Raadt wordt het wapen van Jan Tutelers beschreven als ‘drie punten met een
schildhoofd bestaande uit drie meerltjes’ (trois piles au chef chargé de trois merlettes). Het verband met het wapen van Geert Tuteleers is vanzelfsprekend. Meerltjes zijn geknotte vogeltjes
die in de heraldiek vaak voorkomen5 . Ze worden afgebeeld als eendjes zonder bek en poten (zie
type 2 on the following page).
In dezelfde periode doet zich een belangrijke wijziging voor van het familiewapen. Peter Tutelers
voert te Gingelom6 en later ook Willem te Velm7 het volgende embleem (zie type 3 on the
following page):
Gedeeld, I, twee dwarsbalken, met daarboven drie sterren en tussen de twee dwarsbalken in twee molenscharen; II, in zilver met een ingehoekt schildhoofd van twee
stukken waarvan de rechter een ster bevat.
Deze wijziging in ons familiewapen is belangrijk, omdat het eerste deel is afgeleid van het wapen dat de prinsen De Looz-Corswarem voerden (zie figuur 3.4 on page 21). Het hermelijn uit
dat wapen wordt vervangen door drie sterren in de bovenste en twee molenscharen in de derde
dwarsbalk. Op de binding tussen adellijk geslacht en onze familie komen we later terug.
3
4

5
6
7

Abdij van Herkenrode, 30 juli 1471 (no. 1048, R.A. Hasselt)
Randcommandorij Aldebiezen, 7 januari 1492 (no. 468, R.A. Hasselt), Begijnhof Sint-Truiden, 18 september
1514 (no. 317, R.A. Hasselt) en 7 maart 1517 (no. 324, R.A. Hasselt)
Zie Pama [37]
Abdij van Herkenrode 30 juli 1471 (no. 1048, R.A. Hasselt)
Abdij van Sint-Truiden, 1508, zie vermelding in De Raadt on the preceding page
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Figuur 2.2: Wapens familie Tuteleers
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Om volledig te zijn vermelden we het wapen van Ghisbert Tuteler8 te Jauche. Het wordt beschreven als (zie type 4 on the facing page):
Trois roses à six feuilles.
We vinden dit zegel terug in de abdij ‘de la Ramée’ te Jauchette. De oorkondenschat van deze
abdij werd door ons niet onderzocht.
Uiteindelijk komen we tot het definitieve familiewapen van het geslacht Tuteleers. We beschrijven het als volgt (zie type 5 on the preceding page):
Gedeeld, I, in hermelijn twee rode dwarsbalken; II, in zilver met gouden wiel met
erboven een ingehoekt rood schildhoofd van twee stukken.
Het wapen wordt gevoerd door Wilhem Tutelers in 1562 te Brustem9 . In 159410 vinden we
het terug, nu gedragen door Jan Tuteleers schout te Gingelom. Dit is ook het wapen dat in
het armoriaal van Sint-Truiden geı̈dentificeerd wordt als het blazoen van het Huis Tuteleers.
Ook in de zeventiende eeuw droeg onze familie dit wapen te Sint-Truiden. Zo kennen we nog
Willem Tuteleers, zoon van Wilhem, die op 12 mei 1644 te Sint-Truiden overleed. De sterren en
molenscharen in het wapen van Peter Tuteleers hebben nu plaats gemaakt voor het hermelijn dat
ook gevoerd wordt door de heren De Looz-Corswarem.
Tenslotte dienen we nog een armoriaal te vermelden dat we vonden in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Dit boek van P. Bohet bevat enkele oude verzamelingen waaronder ‘Blosons
extraits de l’armorial de Stravius’. Dit zeventiende eeuwse document vermeldt het wapen van Jan
Tuteleers, abt van de Abdij van Sint-Truiden, dat volledig overeenstemt met dat van Willem te
Brustem (1562) en van Jan Tuteleers te Gingelom (1594). Bij dit wapen wordt echter geen datum
vermeld. Stravius, of Strauwen, was zelf een Sint-Truidense kloosterling die stierf in 1683.
Op dezelfde Albertina Bibliotheek bevindt zich een ander zeventiende eeuws manuscript, met
als titel: ‘Généalogies des familles des Pays-Bas’ (II 1932/5). In het vijfde deel wordt Tuteleers
vermeld met het hiervoor beschreven schild. Een genealogie was er echter niet bij, zodat we
mogen veronderstellen dat de hierna volgende poging, een eerste in die zin is.
Onrechtstreeks heeft dit heraldisch overzicht ons al kennis doen maken met onze oudste voorvaderen. Maar wat ze verwezenlijkten, en welke maatschappelijke functie ze bekleedden, vinden
we het volgende hoofdstuk.

8
9
10

Inventaire de l’Abbaye de la Ramée à Jauchelette, 10 december 1534 (no. 762) en 19 maart 1537 (no. 785–787)
Abdij van Sint-Truiden, 7 september 1562 (no. 2068, R.A. Hasselt)
Zie vermelding in De Raadt on page 6
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De Voorgeschiedenis

Het is zeer moeilijk de geschiedenis te achterhalen van hen die voor de achttiende eeuw leefden.
De gemeentelijke documenten gaan slechts terug tot de Franse bezetting. De parochieregisters
beginnen meestal maar na 1650. Maar wil men nog verder gaan, dan is het opbouwen van een
stamboom, van vader op zoon, een onmogelijke taak. Hier en daar vindt men dan nog een spoor
van personen die gezien de naam, de functie, de lokaliteit en het tijdstip, zeker deel uitmaakten
van dezelfde familie, en zeker tot dezelfde stam behoren. Maar wanneer we ons moeten steunen
op deze oude keuren, dan is het begrijpelijk dat men slechts voorvaderen terug kan terugvinden
voor zover ze een bepaalde rol hebben gespeeld. Deze rol kan politiek, sociaal, klerikaal of
juridisch zijn. Het spreekt vanzelf dat gedurende vele eeuwen, toen slechts zeer weinigen konden
schrijven, er slechts nota van werd genomen, voor zover ze een officiële functie uitoefenden, of
in een juridisch proces betrokken waren.
Om de geschiedenis van onze oudste voorvaderen beter te begrijpen, is het noodzakelijk de organisatie van onze streken en dorpen te kennen, gedurende de periode die we bestuderen, namelijk
de middeleeuwen.
We moeten vooreerst onderscheid maken tussen de heerlijke, de gemeentelijke en de parochiale
instellingen. Laten we beginnen met de heerlijke instellingen.
Heerlijke instellingen. Sinds de Frankische tijd was het platteland in domeinen verdeeld. Ze
werden in naam van de heer door zijn vertegenwoordiger, de villicus of meier, bestuurd. Diens
bevoegdheid was tweevoudig. Hij was niet alleen de economische bestuurder van het domein,
maar ook het hoofd van het nog niet georganiseerde hof der laten. Aanvankelijk werd de ganse
gemeente van genoten opgeroepen om zich over rechtszaken uit te spreken. Na een langdurige
evolutie was het de meier die deze functie ging vervullen. Deze zag zich weldra verplicht zich
van schepenen te omringen. Ze zijn genoten of pares1 van de bevolking die naderhand vaste
rechters werden en de gemeenschap van inwoners vervingen. Hun aantal werd na zekere tijd op
zeven vastgesteld. Ten alle tijde mocht de heer een laathof op zijn domein oprichten. De leden
van het hof, de laten, werden in verband met hun functie, wel eens schepenen genoemd. Deze
hadden slechts lagere rechtsbevoegdheid en bemoeiden zich met de registratie van de overdracht
en de heffingen der goederen van de laten. Ze mochten zich met persoonlijk recht niet inlaten en
beslechtten slechts de geschillen die nopens de cijnsplichtige gronden konden rijzen. Deze laathoven, oorspronkelijk zeer talrijk, verminderden in aantal toen vereist werd dat het hof steeds
voltallig zou zetelen. In zekere dorpen fungeerden soms vijf tot zes laathoven, naargelang de
grond aan verschillende grote eigenaars of kloosters toebehoorde. In dit geval waren de laten
dikwijls dezelfde personen voor de verschillende hoven, vermits het volstond in het domein een
1

Dit zijn de eigenaars van een cijnsgoed
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eigendom te bezitten om als genoot van de laten op te treden. De goederen van de andere laathoven lagen over meer dan één dorp verspreid, want door erfenissen en giften konden gemakkelijk
cijnsrechten in diverse lokaliteiten in één versmelten. De belangrijkste cijnshoven bleven bestaan tot aan de Franse revolutie. Een schepenhof was niets anders dan een laathof met middele
rechtsbevoegdheid, want de schepengoederen bestonden niet. Deze middele bevoegdheid werd
aldus genoemd omdat schepenen in strafrechtelijke zaken geen doodvonnis mochten uitspreken.
Maar in tegenstelling met een gewoon laathof, spraken ze beslaglegging en onteigening van de
goederen uit en zetelden als crimineel gerecht. Een schepenhof is dus een uitgebreid laathof met
dezelfde bevoegdheden als de laathoven van de lokaliteit. We kunnen dus stellen dat de schepenbank de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht bezat. De schepenen waren
heerlijke beambten, die de heerlijke rechten moesten doen eerbiedigen en zorgen voor orde, rust
en tucht, voor recht en rechtvaardigheid, voor bescherming van bezit en vrijheid. Zo controleren
ze de grenspalen, de schouwen van de houten huizen, de haarden van besmettelijke ziekten, de
lazerijen, enzovoorts. Zij beschikken over een ‘kaak’ aan de kerk en over een galg aan de gemeentegrens. Herhalen we dat de meier of schout, een grafelijk, of bisschoppelijk officier was,
door hem benoemd, in principe voor drie jaar, maar meestal verlengd. Hij betaalde hiervoor aan
de graaf of bisschop een som, en stond met have en goed borg. Hijzelf streek echter de ‘emolumenten’ of baten op van de boeten, straffen, verkopen, erfenissen, enzovoorts. Hij kon schout
zijn van meerdere schepenbanken. Hij moest in de heerlijkheid wonen en alle veertiendaagse
vergaderingen voorzitten. Ook de schepenen werden van hogerhand benoemd en moesten commissie betalen. Hun benoeming was levenslang. Zij legden de eed van trouw af in handen van
de schout. De schepenen hadden recht op vergoedingen, zitpenningen, enzovoorts. Niet alleen
waren zij rechters, ze bleven tevens de rol van het vroegere laathof vervullen, en registreerden in
hun gichtenregisters de overdrachten van goederen, testamenten, huwelijksvoorwaarden, delingen, enzovoorts.
Gemeentelijke instellingen. Een dorp kon bestaan uit meerdere heerwagens, dit zijn gehuchten
of wijken. Elk gehucht had een leider, een ‘man’, later schatheffer, en daarna burgemeester genoemd. Voor deze functie, die slechts vaag omschreven was, kwam ieder die gegoed was in
aanmerking. Normaal bleef hij twee jaar in functie, maar dit werd gemakkelijk tot één jaar herleid. Stierf hij tijdens zijn mandaat, dan zette wel eens de weduwe of de zoon het ambt voort.
De burgemeester legde de eed af in handen van de schout. Zijn voornaamste taak bestond erin,
de ‘schat’ of ‘schattingen’ te bepalen en op te halen waarmee iedere hoeve belast werd. Het
was dus wel een weinig dankbare taak. Geleidelijk kreeg het gemeentebestuur vastere vorm. De
aftredende burgemeesters bleven een paar jaar de functie van raadslid vervullen. Elders werden
de gezworenen daartoe speciaal aangesteld. Samen vormen ze de gemeenteraad. Nergens liet
de bevolking zich alle rechten uit handen nemen, zoals voor het gewoonterecht. Zo was er een
volksvergadering nodig om het bedrag van de nieuwe belastingen vast te stellen, de jaarlijkse
rekeningen der burgemeesters na te zien, leningen of processen aan te gaan. Ten slotte vermelden we nog het bestaan van de schutterijen. De ‘dorpskapitein’ was verantwoordelijk voor de
wapendracht en voor de gevolgen daarvan. Men gebruikte de handboog, kruisboog of busse.
De parochiale instellingen zullen we hier niet behandelen. Samengevat kunnen we als de voor-
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naamste personen van een dorp vermelden: de heer en zijn gezin, de pastoor, kapelaan en koster,
de schout en de zeven schepenen, de gemeenteraad, en later de schoolmeester en de kapitein.
Oude keuren en oorkonden. We zijn nu gewapend om de oude keuren en oorkonden te raadplegen, welke we vonden in verband met onze familie. Deze oude documenten bevinden zich nu in
de verschillende rijks-, provinciale en gemeentelijke archieven.
Het spreekt vanzelf dat het onmogelijk is, een vader zoon relatie op te stellen voor de vele personen die we nu zullen ontmoeten. Dit komt omdat de oude documenten die nu nog bestaan,
notariële akten of vonnissen zijn. Ook heeft onze familie praktisch steeds op het platteland gewoond, zodat er maar zeer weinig akten werden opgesteld. Wat echter voor ons telt, is de fysische
aanwezigheid van een Tuteleers, op een bepaalde plaats en op een bepaald ogenblik. Dat al deze
personen rechtstreeks voorvaderen zijn, is natuurlijk zeer twijfelachtig, maar wel mogen we aanvaarden dat ze allen te herleiden zijn tot eenzelfde stam en dus wel behoren tot de grote familie
Tuteleers.
In het hoofdstuk betreffende de Heraldiek, stelden we reeds dat Gingelom het oudste aanknopingspunt is voor onze familie. Dit Limburgse dorp ligt op negen kilometer ten zuiden van SintTruiden en heeft zowat 1500 inwoners voor een oppervlakte van 925 hectaren. Van de vroegere
geschiedenis van deze gemeente is niet zoveel gekend, en tot nu toe heeft geen enkele historicus
het nodig gevonden er ook maar één woord over te schrijven.
In 799 werd onder Karel de Grote, het Bisdom Luik in acht archidiaconaten verdeeld. Dat
van Haspengouw bestond tot 1588 uit de drie grote concilies van Maastricht, Tongeren en SintTruiden. Tot dit laatste behoorde Gingelom en de omliggende gemeenten. Ons dorp maakt deel
uit van het kwartier Montenaken. Deze vrijheid omvatte in 1367, zesendertig dorpen, waaronder Niel, Gingelom, Corswarem, Velm en Brustem. Voor het Land van Luik vormden ze een
voormuur en bolwerk. In 1465 werden onze streken zwaar geplunderd door de krijgsbenden van
Karel de Stoute. De dorpen werden platgebrand en Montenaken vernietigd. Het waren ongelukkige tijden. Voordien was Gingelom vervat in het graafschap Loon. Het werd ervan gescheiden
om over te gaan naar het Prinsbisdom Luik. Tenslotte merken we nog op dat de meier van de
schepenbank aldaar, rechtstreeks door Luik benoemd werd.
Oudste document. Reeds vroeger vermeldden we het oudste document dat we terugvonden. Het
bevindt zich in het Rijksarchief te Hasselt2 . We lezen:
Ghegeven in de jare ons heeren dusent drihondert viere en negentich twintich daghe
in die maent van octobri . . . (20 oktober 1394).
Samengevat, en zonder de geijkte plichtplegingen zegt de oorkonde het volgende:
De laten van het hof van Sint-Bartolomeus te Gingelom, verklaren dat Jan van Esche aan Art Winckelman uit Sint-Truiden, een jaarlijkse rente van twee mud rogge
2

Oorkonden van het begijnhof van Sint-Truiden, no. 77
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verkocht heeft, waarvoor hij als onderpand stelt een halve mud rogge op het hof van
Nies te Beringhe, zes vatten rogge op het hof van Pieter Vergertruden en zes vatten
rogge op tien en een half roten land, gelegen op de Hautpas.

Dan volgt de vermelding der laten, waaronder Geert Tutelen. Het origineel is op perkament en
verloor zijn zegels. We herinneren ons dat de oudste stamvader ook de drager was van het wapen
dat we vroeger beschreven (zie type 1 on page 8). Dit zegel wordt voor het eerst vermeld in
14103 waar Geert schepen is aan het hof van Sint-Jan de Evangelist te Gingelom. In 14014 wordt
de volgende verklaring opgesteld:
La cour de Gingelom fait savoir que le chapitre de Saint-Jean représenté par Jan van
Blareyn, chanoine, et Lambert van Beetse, chapelain et receveur, a remis pour douze
ans à Ghert Tutelere, les dı̂mes et les biens de Gingelom, moyennant 250 muds de
seigle par an.
Deze tekst is belangrijk, want hij stelt Geert aan als leenheer van de bisschop. Het laathof te
Gingelom bestond reeds verschillende eeuwen. Zo vonden we een keure, getekend door paus
Eugenius de Derde, en gedateerd op dinsdag 13 mei 1147 waarin de bezittingen van de kerk van
Sint-Jan de Evangelist te Luik bekrachtigd werden. In de toen nog beperkte lijst stond vermeld,
de kerk en allodiale goederen te Gingelom, en bezittingen te Waelhoven. Paus Urbanus de Derde
tekende op 26 juli 1186 een analoge tekst. We mogen wel zeggen dat Geert, voor die tijd, een
vrij belangrijk persoon was, gezien hij vrij was en de hoogste functie5 kreeg in een zo belangrijk
hof. Vanaf 1430 vinden we een belangrijk aantal keuren waarin de naam Tuteleers voorkomt. Zo
wordt Ghert Tuteler de Alde in 14346 vermeld als laat aan het hof van Gingelom. Deze Geert
had twee zonen, Geert de Jonge en Wouter. Ook woont er nog een Jan Tuteleers. In die periode
verbleven er dus verschillende families Tuteleers te Gingelom. Zo lezen we op een perkament
van 3 augustus 14427 :
La cour des tenants de Saint Jean à Liège fait savoir que Gérard Tuteleir a fait relever
par son fils Gérard, un pré et une terre sis à Gingelom, en lieue dit de Nycke Beecke,
à charge de payer, un cens foncier à la cour du costre de Saint Lambert, et trois muids
de seigle de rente au chapitre de Saint Jean.
En zo ook een akte van 14 juli 1439 (zie foto on page 16):
Inde jaere na die gheborten ons heeren duysent vierhondert ende negenendertich der
viertienden daechs der maent van julio, die hoymant geheyten. De meier en laten van
3
4

5
6
7

Abdij van Sint-Truiden, 1410 (zie vermelding in De Raadt on page 6)
Cartularium van het kapittel Sint-Jan de Evangelist te Luik, 25 oktober 1401 (no. 592, transcriptie in Lahaye [26,
pp. 293])
Zie vermelding van Gheert Tuetelare als ‘maı̈eur’ in 1432 in De Raadt on page 6
Oorkonden van Nonnemielen, 16 december 1434 (no. 145, R.A. Hasselt)
Cartularium van de collegiale Sint-Jan te Luik (no. 392)

15
het hof van Jan Wilhems te Gingelom, maken bekend dat Wouter, zoon van Geert
Tuttelers, aan Mechtildis Priesters, hoogmeesteres van het begijnhof te Sint-Truiden,
verkocht heeft een bunder land, gelegen ‘in den dal’ naast de erven Jan Cledersniders
en Peter Tilmans, en dit met behoud van een erfrente van twee mud rogge.
Meier: Jan Wilhems. Laten: Geert Tuttelers, Godeschalck Roberts, Jan Scellens,
Peter Visschers.
Het is wel onnodig, al de akten op te sommen, welke we betreffende deze personen terugvonden. Toch willen we nog vermelden dat in 14388 , Wouter Tuteler te Gingelom als meier wordt
vermeld van het laathof van Sint-Jan. In dezelfde akte worden ook nog Ghert Tuteler der Auwe
en Ghert Tuteler der Jonghe vermeld als laten. Op 26 juli 14409 worden als schepenen genoteerd
te Gingelom, van het laathof van Andennen, Peter Tutelere en Gheert Tutelere der Auwe. Lezen
we een document van 27 juli 1443, uit de abdij van Nonnemielen:
Ghescreven inde jare na die gheborte ons heeren Jhesu Christi dusent vierhondert en
de drieenviertich en dy hoymant den 27 daechs.
De meier en de schepenen van het cijnshof te Gingelom, toebehorend aan het kapittel
van Sint-Jan te Luik, oorkonden dat Peter Tuteler in handen van Otto Comans, twee
mudden koren in erfcijns verkocht heeft aan het klooster van Nonnemielen, op twaalf
roeden akkerland, gelegen bij het land van het klooster van Orienten.
Als schepenen worden vermeld: Gheert Tuteler der Alde en Gheert Tuteler der
Jonghe.
Terloops willen we vermelden, dat het door ons reeds verschillende malen aangehaalde klooster
van Nonnemielen, in 1219 groeide, uit het veel oudere Sint-Catherinaklooster dat binnen de muren van Sint-Truiden lag. ‘Nobilis Stae Catherinae monasterium ordinis Sti Benedicti puellarem’
lezen we rond het jaar 800, in Gallia Christiana. Het klooster was gelegen te Milen, juist buiten
de stad, en werd in de volksmond Nonnemielen genoemd. Het was een leen van de graaf van
Loon, en was alzo onafhankelijk van Sint-Truiden. Het klooster werd een abdij rond het midden van de zestiende eeuw. De geı̈nteresseerde lezer kan de volledige tekst van de aangehaalde
keuren terugvinden in het referentie werk van Martens en Zoete [34], betreffende voornoemde
abdij. In deze oorkondenschat vonden we niet minder dan zevenentwintig akten betreffende onze
familie. Zo twee keuren, respectievelijk van 6 juni en 26 juli 1440, waarin weer sprake is van het
hof van Andennen en waar naast Geert den Oude, als schepenen worden vermeld Peter Tutelers
alias Smeyers repectievelijk Peter Tutelere.
Het volgende document dat we behandelen is wel zeer verbluffend. Immers, op maandag 5 april
144510 , wordt te Sint-Truiden een vonnis uitgesproken dat wel zeer speciaal is. Lezen we het
verdikt dat vertaald werd door F. Straven:
8
9
10

Oorkonden van Nonnemielen, 15 december 1438 (no. 150, R.A. Hasselt)
Oorkonden van Nonnemielen (no. 161, R.A. Hasselt)
Inventaire des archives de Saint-Trond, zie Straven [48, pp. 370]
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Figuur 3.1: Wouter, zoon van Geert Tuttelers, verkoopt op 14 juli 1439 te Gingelom, een bunder
land aan Mechtildis Priesters hoogmeesteres van het begijnhof te Sint-Truiden. Meier: Jan Wilhems. Laten: Geert Tuttelers, Godeschalk Roberts, Jan Scellens en Peter Visschers (Begijnhof
St-Truiden, no. 149, R.A. Hasselt).
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Les seigneurs de la ville de Saint-Trond, ayant pris connaisance de certains propos
blasphématoires et irréligieux, prononcés le dimanche des Rameaux et confirmés le
Jeudi-Saint par un nommé Peter Tutelers, alias Smeyers, lui ordonnent de se rendre à Rome, devant le Souverain Pontife, et de se mettre en route au prochain lever
du soleil. Là, il se confessera, recevra la pénitence que méritent ses blasphèmes
et rapportera ensuite à Saint-Trond scellées et signées par le Pape même ses lettres d’absolution. Quarante jours après son retour de Rome, il fera un pélérinage à
Saint-Jacques de Compostelle, en répartition aux seigneurs et à la ville, et s’il ose se
présenter dans la ville sans savoir accompli ces peines, il sera mis “op ’t Pellerijn”.
Onze Peter wordt wel zeer zwaar gestraft. Graag hadden we een betere omschrijving van het
waarom gehad, maar de gewraakte uitdrukkingen zullen wel wat te kras geweest zijn. Het opleggen van een bedevaart naar Rome11 , of naar Santiago di Compostella als straf voor een klein
vergrijp, was vrij frekwent in de vijftiende en zestiende eeuw. Men kon deze bedevaart immers
afkopen en dat was uiteindelijk de bedoeling van de rechtspraak. Bedevaarten waren in die tijd
zeer kostelijk en tevens levensgevaarlijk. Het Pellerijn was de stadsgevangenis van Sint-Truiden.
Maar keren we terug tot onze akten, dan vinden we nogmaals betreffende Peter Tuteleers, maar
nu als meier, de volgende tekst van 10 april 1468:
De meier en de schepenen van Gingelom, bevestigen op getuigenis van Jan Snijders,
kapelaan te Gingelom, en van Peter Tueteler alias Smeyers en Ghielis van Camerick
de huwelijksvoorwaarden van Art Minten.
Opmerkelijk is dat vaak de uitdrukking, Tuteleers alias Smeyers voorkomt. Het gebruik van de
uitdrukking ‘alias’ is niet erg duidelijk, maar wel frekwent in oude akten. In dit geval zou het
kunnen verwijzen naar ‘des meiers’ dus de zoon van de meier die Tuteleers heet. Het in ons
inziens verkeerd, te denken aan een binding tussen de families Tuteleers en Smeyers.
Tussendoor nog een interessant document uit Nonnemielen, van 10 mei 1454:
De meier, gezworenen van het allodiaal hof van Chaise Dieu te Luik, konden dat
Yenkin Dinka van Walshoutem verschillende erfrenten overgedragen heeft aan Wouter Tutulaer van Montengis le Tiexhe12 , op goederen gelegen te Walshoutem, waarin
Otto Comans, priester, op 24 mei daaropvolgend gegicht werd ten voordele van de
pitantie van Nonnemielen.
In de regestenlijst der oorkonden van de randkommanderij Aldebiezen, vonden we een akte van
10 november 145813 . De aanhef luidt als volgt:
De meier en de schepenen van Velm, oorkonden dat zij op verzoek van . . .
11

12
13

We hopen voor onze beproefde voorvader dat hij het Eeuwige Rome bezocht. Het weze hem een troost dat 530
jaar later, een telg van zijn nageslacht de hand drukte van de Paus, op dezelfde Vaticaanheuvel.
Montengis le Tiexhe is Montenaken
Akte no. 398
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Figuur 3.2: Zegels van de familie Tuteleers. Linksboven: meier Wouter Tutelere (begijnhof
van Sint-Truiden, 1514); linksonder: Jan Tutelers en rechtsboven: Peter Tutelers alias Smeyers
(beide aan akte uit abdij van Herkenrode, 1471; zie foto on the facing page); rechtsonder: schepen
Wilhem Tutelers (abdij van Sint-Truiden, 1562). Bron: Rijksarchief Hasselt.
Onder de schepenen wordt Peter Tutelers vermeld. Het origineel is op perkament er hangt het
zegel van Peter aan. Dit wapen is nog hetzelfde als dat van de oude Geert te Gingelom. Geert
en Peter behoren tot dezelfde stam en zijn nauw verwant. Onze voorouders zijn dus eigenaars te
Gingelom en te Velm. Deze Peter te Velm is niet dezelfde als de meier van Gingelom. Betreffende deze laatste vonden we nog vele keuren te Nonnemielen, waaronder een van 14 februari
147414 :
De meier en de schepenen van het hooggerechtshof te Gingelom, oorkonden dat
Peter Tuteler, zes roeden grond gelegen aan de Borlostraat, die hij met Catherina
van Scoenbroek en Eva Haex, pitantiemeesteressen, had verwisseld tegen vijf roeden
land op de Merodestraat, en opdraagt ten voordele van de pitantie van Nonnemielen.
En nog, op 19 juni 147515 :
De meier en schepenen van het cijnshof dat te Gingelom toebehoort aan de priores
14
15

Nonnemielen no. 201
Nonnemielen no. 205
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Figuur 3.3: Jan en Peter Tutelers, alias Smeyers, als laat verbonden aan het hof van Elderen te
Gingelom op 30 juli 1471 (abdij van Herkenrode, no. 1048, R.A. Hasselt). De zegels van Jan en
Peter zijn afgebeeld in de foto on the facing page.
van Andennen, doen kond dat Peter Tutelers vier roeden land als onderpand voor
twee mudden koren, geldend op zestien roeden grond heeft opgedragen in handen
van Jan Boyen, rentmeester van Nonnemielen.
Meier is Peter Tutelers en schepen is Jan Tutelers. Deze beide naamgenoten worden nog in die
functie vermeld op 21 september 147516 .
Het is op de Abdij van Herkenrode, dat we het wapen van onze Peter alias Smeyers terugvinden,
gehecht aan een keure van 30 juli 1471 samen met een zegel van Jan Tutelers beiden in de funktie
van laat aan het hof van Elderen in Gingelom. De akte is afgebeeld on the current page en de
bijbehorende zegels van Jan en Peter on the facing page. Het zegel van Jan bestaat uit drie punten
met daarboven drie meerltjes, wat dus overeenstemt met het wapen van type 2 on page 8. Dat
van Peter bestaat nu uit twee verschillende delen (zie type 3 on page 8) en lijkt sprekend op het
wapen dat in 1508 wordt gedragen door Willem Tuteleer te Velm17 . Door de tand des tijds zijn
helaas niet alle details goed meer te herkennen.
Het zegel van Jan Tutelers vinden we terug in 147718 in zijn nieuwe functie van meier van de
hoge rechtbank van Niel. Zowel in 148019 alsmede in 148220 wordt hij als schout vermeld te Niel.
16
17
18
19
20

Nonnemielen no. 204
Zie vermelding in De Raadt van Guillaume Tutelere on page 6
Zie vermelding in De Raadt on page 6
Begijnhof Sint-Truiden, 4 mei 1480 (no. 261, R.A. Hasselt)
Begijnhof Sint-Truiden, 11 juli 1482 (no. 270, R.A. Hasselt)
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Vergeten we niet dat de belangrijkheid van gemeenten en dorpen, niet in dezelfde verhouding
was als nu. Sinds vijf eeuwen hebben vele heerlijkheden van hun belang en rijkdom ingeboet.
Denken we maar aan Zoutleeuw, Duras, Borlo, Brustem en zovele andere. De reden hiervoor
dient gezocht te worden bij de langdurige, burgerlijke beroerten van de zestiende eeuw, en de
oorlogen van de zeventiende eeuw. Ook de vrijheid Montenaken was eens een volkrijke streek,
maar de doortochten van allerhande krijgsbenden hebben de bevolking uitgedund en de dorpen
verarmd. Ook was er de ganse reeks besmettelijke ziekten. Zo woedde de pest te Gingelom in
augustus 1567. In de zeventiende eeuw echter, was men op het platte land meer geplaagd door
de aanhoudende oorlogen, dan door de gedurig heersende pest.
Komen we terug op onze naamgenoten, dan ontmoeten we Wouter Tuteleers, die schepen is te
Gingelom. Hij draagt hetzelfde wapen als schout Jan te Niel. Van hem vinden we een keure van
7 januari 149221 . Maar we vonden ook een perkament22 met volgende tekst:
Inde jare ons liefs heeren Jhesu Christi, dusent vifhondert verthien in septembri des
achttienste dachs (18 september 1514) . . .
De meier en laten van het cijnshof van Elderen te Gingelom, verklaren dat Ida, dochter van Willem Tutelers aan Jan Tienarts overdraagt een erfpacht van een half mud
op twee stukken land, te Gingelom gelegen.
Als meier tekent Wouter Tutelers met zijn zegel van het type 2 (zie foto on page 18). De meerltjes
zijn onherkenbaar en worden door Francis Goole in De Vlaamse Stam (1965, pp. 106) weergegeven als ‘hermelijn’ voor een soortgelijk wapen uit 149423 . De wapenhouder, slecht herkenbaar
op de foto, wordt hier door hem afgebeeld als een griffoen in de vorm van een zittende hond. In
de rand van het zegel kunnen we lezen ‘S. Wouter tutelere’.
Het laatste spoor van Wouter vinden we in 152024 als deze optreedt als meier aan het cijnshof van
Corsworm. Corswarem ligt vier en een halve kilometer ten zuiden van Gingelom. In 156225 is er
sprake van schepen Wilhem Tutelers te Brustem. Van hem is een zegel bewaard gebleven dat later
in 159426 ook wordt gevoerd door Jan Tuteleers als schout en schepen aan het hooggerechtshof
te Gingelom. Dit zegel is afgebeeld on page 18 en duidelijk gerelateerd aan het wapen van de
prinsen De Looz-Corswarem. Deze relatie heeft ongetwijfeld te maken met bezittingen die deze
adelijke familie heeft verworven in de nabijheid van Gingelom en waarvan Wouter en andere
Tuteleersen de belangen behartigde.
Samenvatting. Tussen 1471 en 1482 is er sprake van Jan Tuteleers, die eerst te Gingelom verblijft en dan te Niel de hoge functie van schout uitoefent. Zijn zegel draagt de drie punten, eigen
aan onze familie, maar heeft een nieuw bovenstuk bestaande uit drie kleine meerltjes. Na Jan
21
22
23
24
25
26

Regestenlijst der Randcommanderij Aldebiezen (no 468)
Begijnhof Sint-Truiden, no. 317
De oorkonde met dit wapen is niet teruggevonden
Oorkonden van Nonnemielen, no. 253
Abdij van Sint-Truiden, 7 september 1562 (no. 2068, R.A. Hasselt)
Zie vermelding door De Raadt on page 6
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draagt Wouter, die schepen is te Gingelom in 1492, en meier aldaar in 1492 en 1496, dit wapen.
Anderzijds hebben we Peter Tutelers, alias Smeyers, die in 1471 te Gingelom verblijft. Deze
wordt er meier en zal er door Wouter opgevolgd worden. Maar het is het wapen van Peter dat ons
speciaal boeit. In ons hoofdstuk betreffende de heraldiek, merkten we reeds op dat dit wapen in
verband staat met de prinsen De Looz-Corswarem. Het is Peter die als eerste het familiewapen
deelt, en de helft overneemt van het wapen ‘De Looz-Corswarem’.
Heren De Corswarem. Wie zijn de heren van Corswarem? Het is een oud en adellijk geslacht
dat voor het eerst vermeld wordt als leenplichtige van de graaf van Duras in 1138. Het verleden
is echter duister, en we willen ondanks onze gesprekken met historicus L. Renard, geen stelling
nemen in het conflict betreffende de al dan niet bestaande banden met de graven van Loon.
Zeker is dat Robert, die sterft in 1238, een machtig heer is die jurisdictie
bezat te Niel en te Gingelom. Ook bezat hij goederen, gronden en weiden
in deze dorpen. Hij had acht kinderen. Door een gepaste huwelijkspolitiek
en door ten gepaste tijde de juiste partij op het slagveld te kiezen, groeit de
macht en de welstand van dit geslacht. Heel wat later is Arnold IV nog enkel
heer van Niel en Corswarem. Hij sterft in 1397 en heeft drie zonen. Het
is Arnold V die als eerste vermeld wordt als edele. Hij sterft in 1432 en
noemt zich heer van Niel. Daar was immers de hogere rechtbank voor het
omliggende gevestigd. Arnold heeft zes kinderen. Onder hen Godfried die
Figuur 3.4: De naar het heilige land trekt in 1444. Zijn broer wordt Arnold VI die sterft in
Looz-Corswarem 1479. Hij is de heer van Niel en door zijn tweede huwelijk verwerft hij HerkSint-Lambert. Arnold gaat meer belang hechten aan deze laatste heerlijkheid
dan aan Niel. Deze laatste komt onder Peter Tuteleers. Hij neemt ook de helft van het wapen
over. Rond het midden van de vijftiende eeuw heeft onze familie stevig de touwtjes in handen
te Gingelom en te Velm. Naast deze heerlijkheden komt nu Niel aan de beurt. Gezien Peter
de post van meier te Gingelom inneemt, zal Jan eerst te Gingelom vermeld, de hoge functie
op zich nemen te Niel. Ze moeten zeker welstellend geweest zijn. Uit de vele akten blijkt
ook hoeveel gronden Peter verkoopt of wegschenkt. Zeker is dat Arnold VI het Huis Tuteleers
tot zich trok. Velen die we raadpleegden, beweerden dat onze familie zich verbond met dit
Loonse geslacht. Ook L. Renard is hiervan overtuigd, en citeerde daarbij een nicht van Arnold
VI, dochter van Godfried van Corswarem. In een akte van 27 september 1472, schrijven de
schepenen van Niel: ‘hogerich van Nyel toebehorende den Edelen Heer Arnt van Coerswarem,
ridder ende graeffelick heer ter bank. . . ’. Deze Arnold VI huwde Jeanne de Jauche. Vermelden
we dat Ghijsbrecht Tuteleers in 1537 schepen is van de stad Jauche. Sinds hoelang onze familie
daar woonde, hebben we niet nagegaan, maar het geeft wel de indruk dat de graaf ook daar één
van zijn vertrouwelingen heeft geplaatst.
Het wapen van Peter Tuteleers, alias Smeyers, zal op enkele details na, het wapen van ons oude
geslacht worden. Dat het ontstond enerzijds uit het wapen van Geert Tuteleers op het einde van
de viertiende eeuw, en anderzijds uit het wapen van het adellijk geslacht ‘De Looz-Corswarem’,
is zeker eervol. Het is een basiselement van onze familiegeschiedenis.
Hoe is het de heren De Corswarem verder verlopen? Weer door een gepaste huwelijkspolitiek en
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na veel perikelen om het nakomelingschap veilig te stellen, wordt Joseph Phillippe de Corswarem, hertog op 15 december 1768. Hoe hij aan deze titel geraakte, zou ons te ver brengen, maar
Willem Jozef moet er zeker niet voor onder doen, voor de manier waarop hij van keizerin MariaTheresia van Oostenrijk, de titel van prins krijgt. Deze prins draagt ook nog de volgende titels:
duc régnant de Looz-Corswarem, premier prince souverain de Rheina-Wolbeck, prince du SaintEmpire, comte princier de Niel, haut-voué et seigneur de Gingelom. Bij de inval der Fransen
weet hij zijn fortuin en vooral zijn leven te redden. Zij rechtstreekse afstammeling Prins Robert
de Looz-Corswarem, woont nu te Rheine/Ems in Westfalen, op het kasteel van Bentlage.
In de inventaris van de nu verdwenen abdij van Maagdendaal te Oplinter, vonden we een perkament dat echter zijn zegels verloor en waarvan de tekst als volgt begint:
Hendrik van Linter, Willem van Beckhoven, Gijsbrecht Tuteleers en Otto Micker,
schepenen van het kapitel van de Sint-Pieterskerk van Leuven in zijn hof te Dormaal,
...
Dit document, en nog een ander met dezelfde aanhef is van 1495. Zoals voor de vorige documenten, vinden we het niet nodig de inhoud van de akten te vermelden, gezien ze weinig bijdragen tot
onze familiegeschiedenis en alleen maar de tekst verzwaren. Nu we de vijftiende eeuw gaan verlaten, mogen we stellen dat rond de eeuwwisseling, dus bij de geboorte van Keizer Karel te Gent,
onze familie belangrijke functies uitoefende in vele heerlijkheden ten zuiden van Sint-Truiden.
Gaan we verder met de ontleding van de oude perkamenten, dan vinden we in de Abdij van SintTruiden een akte van 1508, die het zegel draagt van Willem Tuteleers. Zijn functie is ‘substitutmaieur du banc de Haute Justice de Velm’. Het wapen dat hij draagt is dat van Peter, mits
toevoeging van het gouden wiel. Een ander document draagt volgende titel:
Geschiet int jaer ons liefs heeren Jesu Christi vijf hondert en dhertien in februario
den sessen twinchte dachs (26 februari 1513).
De meier en laten van het hof te Boeshoven te Sint-Truiden verklaren dat Wouter
Tuelere aan de infirmerie van het begijnhof verkocht heeft een erfrente van twaalf
stuivers op het huis van Jan Peys en Jan Plaetmans, gelegen in de Koestraat naast de
erven van Van Caume en Meghen.
In een tekst van 14 maart 1514 lezen we:
De schout en schepenen van Wezeren, oorkonden dat Wouter27 Tuteleer, inwoner
van Gingelom voor twintig goudgulden, de gulden is gerekend aan 28 stuivers aan
Peter Nijs van Camerijk, als gevolmachtigde van het klooster van Nonnemielen, een
jaarlijkse erfrente van een mud ‘haert corn28 ’ heeft opgedragen, op 13 grote roeden
akkerland op de tamme kouter, bij de weg van Walsbets naar Baertommen.
27
28

Wouter is meier van het cijnshof van Corswarem te Gingelom (23 juli 1520)
tarwe of rogge
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In 1532 wordt Joris Tutelere vermeld als schepen van Joris Sarens, abt van Sint-Truiden in zijn
hof te Mere. Dit hof was gelegen in het huidige Halle-Booienhoven. Op 24 februari 1560,
vinden we Marten Tutelers terug te Niel bij Sint-Truiden in de functie van schepen. Rond die
tijd, op 23 oktober 1559 en op 7 september 1562, wordt Willem Tuteleers vermeld als schepen
te Brustem. Ook tussen de keuren van de Randkommanderij te Aldebiezen, vonden we een tekst
van 13 februari 1583, met een analoge vermelding.
Even moeten we een speciale paragraaf openen. In de volumineuze lijsten van ingeschreven
studenten aan de Leuvense Universiteit, beter gekend als ‘Le Matricule’ [44], vonden we Guilhelmus Tuteleers uit Gingelom. Hij schreef zich in aan de Alma Mater, op 31 augustus 1540.
Zijn matricule was 346. Ook in 1547, hebben we een student in de familie. Weer heet hij Guilhelmus, maar nu uit Zoutleeuw. Later, op 31 augustus 1568 dus dag op dag, vierhonderd jaar
voor we onszelf aan deze universiteit inschreven, vinden we weer dezelfde naam, en nu weer uit
Gingelom. Misschien gaat het hier wel over dezelfde persoon. Gezien hij nu theologie studeert,
durven we stellen dat hij geestelijke was.
Voor een laatste maal keren we terug naar Gingelom. Aldaar wordt Jan Tuteleers vermeld als
schout. Dit lezen we in een akte van 19 augustus 1598 uit Nonnemielen, en een van 29 november
1602. In een vroegere akte van 1594, wordt Jan vermeld als ‘écoutète et échevin de la haut
justice de Gingelom’. Deze draagt hetzelfde wapen als Willem in 1561 en als Peter in 1471. De
continuı̈teit is dus wel verzekerd!
Noch te Velm, noch te Niel schijnt onze familie zich ooit werkelijk ingeburgerd te hebben. Te
Gingelom zelf, de onmiskenbare bakermat van ons geslacht, verdwijnt onze familie in het begin
van de zeventiende eeuw. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen, dat reeds in de zestiende
eeuw, vele van onze naamgenoten, eigenaars in de dorpen ten zuiden van Sint-Truiden, zich in
deze laatste stad vestigden, en vandaar hun zaken regelden. Maar alvorens Gingelom definitief te
verlaten, willen we het nog even hebben over de informatiebronnen betreffende deze gemeente.
De gichten- en schepenrollen van het cijnshof van Sint-Jan, waar onze voorvaderen zo lang een
belangrijke rol hebben gespeeld, bleven behouden vanaf 1556. Wel zijn er belangrijke delen
in de loop der eeuwen verloren gegaan, maar wat behouden bleef bleef, bevat zeker een schat
aan informatie betreffende de vroege geschiedenis van onze familie. Tot onze grote spijt zijn
wij er niet in geslaagd deze documenten te analyseren. Toch hopen we dat eens een familielid,
bedreven in het ontleden van oude teksten, de voltooiing van dit werk op zich zal nemen. De
parochieregisters van Gingelom beginnen in 1565. De alfabetische klapper die er werd opgemaakt, vermeldt echter slechts drie geboorten, namelijk op 30 april 1568, Margaretha, dochter
van Peter Tuteleers. Op 14 december 1568 wordt Maria, dochter van Martin Tuteleers geboren.
Op 6 november 1569 krijgt deze laatste nog een dochter Catherina. Tenslotte vinden we nog een
overlijden, op 26 november 1614, van Catherina, echtgenote van Jan Landel. Meer informatie
wordt ons niet verstrekt. Dit alles wijst er wel op dat we niet kunnen spreken van een bloeiende familie te Gingelom. Het is immers uit Sint-Truiden dat het nageslacht zal groeien. Maar
daarover hebben we een apart hoofdstuk geschreven.
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Opmerkelijke naamgenoten. In Edward Vlietinck’s [55] boek ‘Het oude Ostende en zijn driejarige belegering’, vermeldt de auteur de kapitein Tuteleers, die vocht in het leger van Willem
de Zwijger, Prins van Oranje. In 1584 overhaalt hij samen met deze laatste, de Prins van Chimay, gouverneur van Vlaanderen, om zijn trouw te bevestigen tenoverstaan van de opstandige
provincies.
Bij de kennismaking met een andere vechtersbaas, Willem Tuteleers, schrokken we wel even.
We ontmoeten hem als kapitein van een compagnie Duitse infanterie. Deze graad had hij waarschijnlijk op het slagveld verdiend. Tijdens de ongelukseeuw wordt hij huurling, en versukkelt
onze officier aan lager wal. Het wordt zelfs zo erg dat hij baanstroper wordt, dief en tenslotte
moordenaar. Hij wordt door de Spaanse soldaten ingerekend en gevangen gezet. Onze Willem
ontsnapt, maar zijn vrijheid is slechts van korte duur. Na nieuwe wandaden wordt hij opnieuw
gevat en naar Brussel gebracht. Hij wordt er gevonnist en ter dood gebracht in 1659. Deze beruchte Sint-Truidenaar veroorzaakte zelfs nog narigheid na zijn dood, gezien zijn terechtstelling
de oorzaak was van een conflict tussen de stedelijke magistraat van Brussel en de superindendant
van de militaire justitie.
Maar onze familie kan ook bogen op enkele meer respectabele figuren. Zo is er Peter Tuteleers,
pastoor te Buvingen. We lezen een brief gericht aan de abt van Sint-Truiden, gedateerd op 22
april 1645, en waarin onze pastoor een plaats vraagt om een schuur te bouwen nabij de pastorie.
Zo ook is er de belangrijke persoonlijkheid van Gregorius Tuteleers, abt van de abdij van SintLaurentius te Luik. Betreffende deze illustere naamgenoot deden we vele opzoekingen. Als abt
van deze Benedictijnenabdij, speelde hij een voorname rol in de betrekkingen tussen de Nederlanden en Luik enerzijds, en de Heilige Stoel anderzijds. Zijn uitgebreide briefwisseling bevindt
zich in de Vaticaanse archieven, in de afdeling ‘Lettere di particolari, 1552–1796’. Het is een
studie van het Instituut voor de Belgische Geschiedenis te Rome (piazza Rusticucci 18), die ons
helpt bij het uitpluizen van het leven van Gregorius Tuteleers. Deze werd op 20 oktober 1644,
als Antoon Tuteleers te Luik geboren. Zijn ouders, Denis Tuteleers en Jeanne Albert, behoren
tot de gegoede burgerij van deze stad. Antoon loopt college te Luik van 1657 tot 1662. Hij is
steeds eerste van zijn klas en een voorbeeld voor zijn leraren. In 1662 vinden we hem terug in
‘le Matricule’ van onze Universiteit te Leuven. Gedurende drie jaren studeert hij er theologie en
rechten. Daarna geeft hij zelf les aan de Sint-Laurentiusabdij te Luik. Op 22 april 1668 treedt
hij in het klooster, en legt er zijn gelofte af op 23 juni 1669, de dag waarop hij zich Gregorius
laat noemen. Diaken op 1 maart 1670, wordt hij priester gewijd op 20 september 1670. Hij is
dan 26 jaar. De abt van Amay, René de Sluse, looft hem om zijn geestelijke en verstandelijke
kwaliteiten. Wanneer Willem Natalis, abt van Sint Laurentius, op reis is, is het onze naamgenoot
die hem vervangt. De abdij zelf is gelegen aan de rand van de stad Luik. Ze heeft een inkomen
van 8000 goudstukken per jaar, en voert de jurisdictie over verscheidene dorpen. Van Gregorius is geweten dat hij hield van openbare discussies over filosofie en godgeleerdheid. Ook als
biechtvader was hij in het wijde gekend. Wanneer Willem Natalis op 1 september 1686 sterft,
wordt er traditiegetrouw een proces georganiseerd om de voorgestelde kandidaat voor de opvolging te keuren. Deze raad zetelde onder de leiding van Ercole Visconti, nuntius en aartsbisschop
te Keulen, vanaf 27 september 1686. De notulen van dit proces vinden we terug in ‘Processi dei
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Vescovi, de la congrégation consistoriale—Brevia Lateranensia’. Hieruit leren we, dat Gregorius de achting heeft van de acht opgeroepen getuigen. Op voorstel van kardinaal Pio, bisschop
van Ostia, wordt hij op 28 april 1687 door paus Innocentius XI, tot negenendertigste abt van
de machtige Sint-Laurentiusabdij benoemd. Sinds 1240 droegen de abten van deze abdij, de
waardigheid van bisschop. In zijn bul van 1238 geeft Gregorius IX hen het voorrecht de mijter
en de bisschopsstaf te dragen. Rechtstreeks afhangende van de Heilige Stoel, droeg Gregorius
Tuteleers de hoogste geestelijke waardigheid na de Prinsbisschop. Sinds haar vernieling door de
troepen van de Prins van Oranje in 1568, was de abdij nooit uit haar puinhopen herrezen. Enkel
de oude klokketoren bleef behouden, Het is Gregorius die uiteindelijk de algemene heropbouw
aanvat. De werken worden pas beeindigd onder de leiding van zijn opvolger Gregorius Lembor
(1718–1760). De gebouwen, sinds de Franse revolutie gebruikt als kazerne en militair hospitaal,
waren groots en indrukwekkend. Saumery, welke dit complex in het begin van de achttiende
eeuw bezocht, geeft een uitgebreide beschrijving van de gebouwen en tuinen in zijn ‘Délices du
Pays de Liège’. Betreffende onze naamgenoot lezen we in dit merkwaardige boek:
Il était Profès de la Maison, où il enseignait la Théologie, lorsqu’il fut élu. Il avait
su unir un grand fond de science à un grand fond d’humilité.
De schets uit het boek van Saumery [43] on the following page geeft een idee van de omvang
van de herbouwde abdij. Lezen we toch enkele fragmenten uit dit boek:
La dessein de cet édifice, sa situation, la distribution de ses appartements, la menuiserie, la ferrure, le boisage, la sculpture, l’ameublement, tout en un mot jusque aux
balcons de fenêtre, présente aux yeux une régularité magnifique accompagnée d’une
opulente modestie.
Betreffende de eetzaal, welke plaats bood aan tachtig kloosterlingen, schrijft hij:
Les murs sont peints de trois côtés, mais six grands vitraux qui occupent celui du
midi, sont infinitement au-dessus de ces peintures, le boisage est très propre et de
très bon goût. Le vaisseau, dans lequel est placée la bibliothèque, est assé spacieux,
et très bien vouté.
Verder lezen we betreffende het kerkgebouw:
Son vaisseau a au-dedans environ 156 pieds de longueur sur 70 de largeur. L’élévation
de la voute de la nef, et de celle de ces deux ailes, est proportionnée. Les piliers
qui les soutiennent sont d’ordre Toscan. La porte du choeur, qui est fermé par
un jubé, passe pour un bon morceau d’architecture. Le corps de cet ouvrage est
de marbre noir, relevé par deux piliers de marbre jaspé, dont les corniches et les
bâses sont dorées. Le choeur et le sactuaire, dont le pavé est de marbre, sont assés
éclairés. Le grans-autel, d’ordre corinthien fait l’admiration des connaisseurs, et surtout, son couronnement soutenu par deux consoles, accompagnées d’une belle frise,
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Figuur 3.5: Gregorius Tuteleers, geboren als Antoon Tuteleers te Luik in 1644, wordt in 1687
door paus Innocentius XI, tot abt van deze machtige Sint-Laurentiusabdij benoemd. In 1568 was
deze abdij vernield door troepen van de Prins van Oranje. Onder leiding van Gregorius wordt met
de heropbouw van de abdij begonnen en na zijn dood in 1717, door Gregorius Lembor in 1760
voltooid. De machtige abdij in het dal van de Maas heeft later helaas het veld moeten ruimen
voor stedelijk uitbreidingsgeweld.

et chargées d’ornements. Le Tabernacle est d’un goût singulier et exquis. C’est un
ovale entouré de quatre anges argentés et dorés, travaillés d’après nature, qui semblent s’anéantir devant Dieu caché sous les espéces eucharistique: il est de la façon
de Delcour.
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Maar bijzonder mooi waren de tuinen. Elke kloosterling had er zijn eigen hoekje. Het geheel
vormde een exotische paradijs dat sindsdien plaats heeft moeten ruimen voor muffe, stoffige,
grijze en doodse huizenblokken. Saumery beschrijft het als volgt:
Les parterres de niveau en terrasse, en pente qui sont sous les fenêtres au Midi, celui,
qui est au milieu de la cour du Septentrion, les orangers, les mirtes, les grenadiers,
les lauriers et un grand nombre d’arbres qui semblent y former un bocage toujours
vert et toujours fleuri, suffisent et au delà pour contenter les yeux des gens les plus
dégoutés.
Op 17 december 1717 sterft onze illustere naamgenoot na een gevuld en bewogen leven. Sindsdien hebben er echter vele vernielende machten gewerkt op de eens zo rijke en belangrijke abdij.
De natuur heeft sinds lang moeten wijken op de flanken van de Maasvallei. Ook hier heeft de
vernielende mensenhand, de lyriek en de rust verstoten, en voorrang gegeven aan het hinderende
lawaai en de smaakloze stenenmassa’s.

4

Een Nieuwe Start

Op 25 october 1555 kwamen onze streken onder het Spaanse gezag. Politieke spanningen ontstonden vooral in de kringen van de hoge adel en van de regenten, bestuurders van steden en
gewesten, die door de centraliserende maatregelen van de regering te Brussel, van hun invloed
beroofd werden. Zij kwamen in opstand tegen een regime dat bestuurlijk en fiscaalgericht, in
strijd was met de door de landsheer bezworen vrijheden. Zowel in de sfeer van de religie als
op politiek terrein leidden de botsingen met de regering tot openlijk en georganiseerd verzet.
Daarin versmolten de oorspronkelijk van elkaar gescheiden elementen, religie en politiek, steeds
meer samen. Willem van Oranje nam de leiding er van in handen en ondernam een poging om
de Nederlanden gewapenderhand te bevrijden van een Alva, die sinds 1567, ’s lands privilegiën
met de voeten trad. Alzo begon de Tachtigjarige Oorlog, die in onze onze streken tot een vrijwel
algemeen volksverzet leidde. Het Land van Loon vormde de barrière tussen het Rijnland, waar
de Prins van Oranje legerde, en Brussel. Onveiligheid en onzekerheid vierden hoogtij op het
platteland. Plundering kon soms worden afgekocht maar legde financieel zware lasten op de ingezetenen. Niet zelden moest men bij gebrek aan geld voor de afkoop, gewelddaden ondergaan.
Het enige middel tot tegenweer was plaatselijk georganiseerde tegenstand, wat wél hielp tegen
de roversbenden, afgedankte soldaten en zigeuners, maar niet tegen georganiseerde legerafdelingen. Zo lezen we: ‘dat sedert den jaere 1568 gepileyrt, gebrandt ende geheyl uytgeteyrt geweest,
niit alleyne bij het volck van den Prins van Orangien ende van grave Loedewijck, maar oyck bij
het eyghen volck van Zijnder Majesteyt.’
Sint-Truiden. Het is in die periode dat enkele naamgenoten voor het eerst vermeld worden te
Sint-Truiden. Lang zullen ze er niet blijven want amper anderhalve eeuw later verdwijnen ze
voor altijd uit de Trudostad. Jacquat, in zijn werk ‘Les vieilles familles Flamandes’, vermeldt
ons geslacht aldaar rond 1570, maar ‘met een beperkt nageslacht’. In december 1582 huwen er
Gisbertus Tuteleers en Margaretha Morren, die zich te Kersbeek vestigen. Ze zijn de stamhouders
van alle nu levende naamgenoten. Anderzijds is er Willem Tuteleers en Anna Wouters die er
voor 1580 huwen. Ze woonden in een huis met vijf haarden aan de Gangulfuspoort. Bij het
huwelijk van hun zoon Willem, geboren op 8 augustus 1580, vermelden de parochieregisters in
de volkstaal:
Willem Tuteleers, zone van meester Willems zaliger Maria Blommen dochter Jans
zaliger, getrout den eersten Julii 1601.
Ze hadden acht kinderen, en woonden aan de Stapelpoort, de huidige Tiensestraat. Willem,
brouwer van beroep, betrok er met zijn kroostrijk gezin een groot huis. Van hem lezen we in we
het door F. Straven vertaalde ‘Judiciael Maendachboeck’:
29
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29 december 1626: Constitution de la Gilde des Drapiers. Comte des marchands:
Gautier Abberaens, délégués (. . . ) des brasseurs: Godefroid de Merode et Willem
Tuteleers.

Zijn actief zakenleven vinden we weerspiegeld in de vijf processen welke we terugvinden tussen
1618 en 1630, in de verzameling ‘Proces soutenus devant l’official de Liège, par des particuliers’
van het Stadsarchief te Sint-Truiden. Bij zijn dood op 12 mei 1644 lezen we:
obiit Guilhelmus Tuteleers, senex, omnibus sacramentis munitus, cumtaedis in templio sepultus.
Van zijn vier zonen gaan er twee naar de Universiteit te Leuven. Peter, geboren op 24 september
1614, studeert er in 1633 Grieks, aan de faculteit ‘Lilienses Divites’. Zijn broer, Philip opteert
voor de theologie. De oudste zoon, Willem, gehuwd met Johanna Strauwen, heeft een dochter
Jacqueline. Zij is de stedelijke vroedvrouw, en sterft op 29 october 1725 als laatste Tuteleers te
Sint-Truiden. Tenslotte vermelden we nog dat Jan Tuteleers, looier van beroep, tot viermaal toe,
na 1657, tot gemeenteraadslid gekozen werd.
Ondanks de overvloed aan gegevens welke we betreffende onze familie te Sint-Truiden vonden,
zullen we niet de geschiedenis van deze tak uitwerken. Toch willen we een merkwaardig document1 vermelden. Het gaat om de ‘status animarum’, een soort volkstelling, door B. van der
Houweijcke in 1635 opgesteld voor de Onze Lieve Vrouwparochie. Dit register vermeldt al de
bewoners, straat na straat. De aanhef luidt:
Nomina omnium parochianorum parochiae B. Mariae Trudonensis anno 1635 in
Quadragesima per me Barholomeum ab Houweijcke, Plebanum, collecta visitando
omnium subditorum aedus.
Naamgenoten vinden we in het ‘super Torrentem’. Dit zijn de huizen op de huidige Sluisberg, en
afdalende in de richting van de bronbeek in de Gootstraat. Het vierde huis aan de rechterzijde,
werd bewoond door de reeds hiervoor vermelde Willem Tuteleers en Maria Blommen. In het
achtste huis verbleven Joest Tuteleers, de wever, en Maria Thielen met hun twee kinderen. Op de
‘Hoochbrugge’ de huidige Hoogbrugstraat, woonden in het achtste huis links, Johannes Tuteleers
en Maria Stijnen. Zij hebben een zoon Leonard, elf jaar oud en een inwonende meid. In de
Brustemstraat, de huidige Luikerstraat, het twintigste huis rechts komende van de markt, werd
bewoond door Arnoldus Buntix en zijn vrouw Anna Tuteleers. In hetzelfde huis wonen nog haar
zuster Maria, oud zesentwintig, en haar broer Lambert, oud vijfentwintig jaar. Het huis, genoemd
‘In de Tes’, gelegen op de hoek van de Brustemstraat, op het einde aan de linkerzijde komende
van de markt, werd bewoond door Johannes Tuteleers die vrijgezel was.
1

Nummer 75 archief te Sint-Truiden
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Kersbeek-Miskom. Uiteindelijk komen we tot de essentie van deze familiegeschiedenis, de stamboom met zijn vertakkingen tot de nu levende naamgenoten. Daarvoor moeten we ons verplaatsen naar Kersbeek-Miskom, een gemeente ten noorden van Tienen. Het is daar in het Hageland,
dat onze familie zich vestigt en waar ze zal groeien tot een wijdvertakt geslacht. Kersbeek is
steeds maar een klein dorp geweest. Toch heeft het in tegenstelling tot Gingelom, een eigen en
vaak bewogen geschiedenis. Om beter de omstandigheden te begrijpen, waaronder onze verste
stamouders dit dorp bewoonden, moeten we even de lokale geschiedenis uitpluizen.
Sinds twee eeuwen was de heerlijkheid in drie stukken verdeeld. Het eerste ressorteerde voor
5/8 onder de abdij van Heylissem, en anderzijds onder de familie Van de Steenwege. Het tweede
deel was voor de ‘Kersmanslieden’ van Diest. Het derde tenslotte was het bezit van Arnoul Snerinckx. Dat het leven in de tweede helft van de zestiende eeuw geen lachertje was, schreven we
reeds hiervoor. Rond 1575 beleven deze streken ellendige tijden. Wanneer de Spaanse troepen
uitgedaagd worden als moordenaars en plunderaars, trekken ze op, om op 14 september 1576
het volksleger te verslaan nabij Vissenaken, op enkele kilometers van Kersbeek. De heer van
deze heerlijkheid had eerst wijselijk de neutraliteit bewaard, maar koos tenslotte partij voor de
Staten. Deze ontrouw aan de koning zal velen van de lokale bevolking het leven kosten. Van de
Steenwege, heer van Kersbeek, trekt samen met zijn manschappen naar Zichem, om aldaar de
Spanjaarden te bekampen. Op 22 februari 1578 worden zij verslagen en uitgemoord. De vijand
keert zich dan tegen Kersbeek, dat vele jaren zal lijden onder de vergeldingsacties. De bezetter
vernielde er de ganse oogst, hakte er de bomen om, en alle huizen werden platgebrand. Een
epidemie kwam tenslotte de bevolking nog verder uitdunnen. Tal van landbouwers verlieten het
dorp, hun gronden bleven vele jaren braak liggen.
In 1576 verschenen over het ganse Hageland de Vrijbuiters. Deze bandieten teerden de bevolking
nog verder uit. Tenslotte grepen de boeren zelf naar de wapens, en hielden dag en nacht de wacht.
Maar de tijden werden nog somberder, toen Kersbeek in juli 1580 bezet werd door fanatieke
Calvinisten. Hun woede keerde zich vooral tegen de kerk en de sacristie die platgebrand werd.
Alzo gingen alle oude documenten verloren. In 1582 keerden de eerste bewoners terug naar
hun vernielde huizen. Hun armoede stelde hun niet in staat hun belastingen te betalen, zodat ze
vroegen de schuld in maandelijkse schijven te mogen verdelen. De meesten onder hen moesten
ondanks deze regeling, hun have en goed verkopen. Zijzelf woonden gedurende twaalf jaar in
strooien hutten, tussen de ruı̈nes van de kerk en op het kerkhof. Dichter bij de dood kon welhaast
niet. Dit was de toestand van het uitgemoorde en verarmde dorp waarin onze voorvader zich
kwam vestigen.
Komende van Sint-Truiden vestigt hij zich in de Broekstraat, op de boerderij ‘Den Borneusel’
(zie figuur 4.1 on the next page). Hierover lezen we bij Clément van Cauwenberghs, in zijn
‘Histoire du village de Kersbeek-Miskom’ [12]:
Entourée au 17e siègle par des biens de Van Eertrijck, elle n’avait qu’une superficie
d’un journal et demi, et se composait néanmoins de maison d’habitation, grange,
écurie, étable, cour, enclos et verger. En 1760 elle est renseignée comme joignant,
entre la rue, des biens d’Ambroise van Dalem, aux 2e et 3e côtés, et ceux du procureur Schaers au 4e côté. Ces parcelles limitrophes provenaient par héritage de
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Figuur 4.1: Den Borneusel: het huis van Gisbertus Tuteleers
la famille Tuteleers. Den Borneusel, ne payait que le cens minime d’une pièce de
monnaie appelée ‘brespenninck’ à la coer foncière du village. La ferme eut successivement pour maı̂tres: au 16e siègle, les héritiers Van den Steenwege, puis Bernard
Claes (actuellement Claes d’Erckenteel) de Hasselt, auquel succéda Gisbert Tuteleers, descendant d’une famille patricienne, originaire du Limbourg. Il la transmis à
son fils le ‘Sieur’ Michel Tuteleers, qui, comme son père, fut un des quatre principaux propriétaires-fermiers de la commune.
Men begrijpt dat deze tekst wel zeer belangrijk is. Nog elders in het hiervoor vermelde boek,
wordt een verband gelegd tussen de naamgenoten te Sint-Truiden en ons geslacht te Kersbeek.
Zo lezen we:
Le Sieur Michel Tuteleers fut à diverses reprises échevin. Il était issu d’une ancienne famille patricienne libourgeoise, dont la branche établie à Kersbeek, portait des
armoiries distinctes de celle de la souche et que l’on trouvera blasonnées à l’article
généalogique qui lui est réservé.
Dit artikel waar de auteur naar verwijst, werd nooit geschreven of gedrukt, daar de schrijver stierf
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alvorens zijn werk te kunnen voltooien. Slechts een beperkt gedeelte van zijn boek verscheen in
1928 bij Ch. Dirix – Van Riet te Antwerpen. Het manuscript zelf, werd waarschijnlijk vernietigd
in 1946, toen de drukkerij verkocht werd.
Nu we kennismaakten met de nieuwe bakermat van ons geslacht, en te Sint-Truiden onze stamouders ontmoetten, zijn we klaar om onze familie over een periode van bijna vier eeuwen te
volgen. Generatie na generatie volgen nu de namen mekaar op. Maar wie weet, hoeveel leed,
hoeveel smart en hoeveel pijn verscholen liggen tussen de twee data die elk leven afbakenen, de
dag van de geboorte en de dag van de dood.

5

Kersbeek

Na de voorgeschiedenis zullen we nu trachten de stamboom van het geslacht Tuteleers op te
stellen. Vertrekkende van de oudst gekende stamvader, klimmen we op volgens een vader-zoon
relatie, tot in de hoogste takken van onze stamboom, zijnde de nu levende naamgenoten.
Het op papier brengen van een stamboom is een niet eenvoudige taak, gezien het groot aantal
personen die er in voorkomen. Wij hebben dan ook getracht de zaak zo overzichtelijk mogelijk
te houden. Betreffende de vele data die in dit hoofdstuk volgen, dienen we een bijzondere opmerking te maken. Naast de schepenrollen en de notariële akten, werden ze vooral geput uit de
parochieregisters. In deze documenten wordt de dag van het doopsel vermeld. Ook wordt enkel
de dag van de begrafenis genoteerd. Om de tekst niet onnodig te verzwaren, hebben we deze
data genoteerd als zijnde de geboorte- en sterfdatum. De parochieregisters van Kersbeek zijn in
een uiterst erbarmelijke toestand. Zeer veel bladen zijn totaal onleesbaar geworden. Heel wat
informatie ging alzo verloren. Ook de schepenrollen zijn erg wanordelijk, zodat het terugvinden
van bepaalde gegevens tussen deze vele duizenden akten, vaak onbegonnen werk is. Bij het aanhalen van de door ons gevonden elementen zullen we steeds het nummer van de farde vermelden,
voorafgegaan door K voor Kersbeek en H voor Hoeleden. Wij volgen alzo de nummering van
het Rijksarchief te Brussel (schepenregisters—Arrondissement Leuven).
In het verdere verloop van de tekst, hebben we getracht de personen in hun tijd te situeren. Zoals
zal blijken, komen niet alle voorvaderen op dezelfde manier uit het krijt. Niet iedereen leefde nu
eenmaal een leventje, waarvan er vele getuigenissen tot ons gekomen zijn.
Tenslotte willen we het nog even hebben over enkele veel gebruikte maten. Zo is een molenvat
ongeveer twaalf en een halve kilo; een halster was twee molenvaten. Een dagmaal was de oppervlakte van een goed dat men in een dag kon omploegen. Het kwam overeen met een sille, dus
zowat 33 aren. Een bunder vertegenwoordigde negenentachtig aren. Een bloc of blockx is een
door een gracht of omheining afgesloten akker of hooiland.
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Gijsbrecht Tuteleers

Gehuwd te Sint-Truiden in december 1582, met Margaretha Morren.
Zij hebben onder andere de volgende kinderen (zie schema 5.1):
II/1 Gijsbrecht: Geboren te Kersbeek in 1597. Huwt aldaar op 19 november 1624 met
Anna Volaerts.
II/2 Michael: Huwt te Kersbeek op 1 october 1628 met Maria Janssen.
— Anna:
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HOOFDSTUK 5. KERSBEEK
Gijsbrecht Tuteleers x Margareta Morren

Gijsbrecht Tuteleers
x Anna Volaerts

Michael Tuteleers
x Maria Janssen

Zie Kersbeek
III.

Dionijs Tuteleers

IV.

Gijsbrecht Tuteleers

V.

Johannes Tuteleers
x Van de Roelen

Michael Tuteleers

Michael Tuteleers
x F. Hups

Zie Zijtakken

Johannes Tuteleers
x A. Pans
Zie Hoeleden

Figuur 5.1: Schema Gijsbrecht en Margareta Morren
— Gertrudis: Zij sterft op 13 januari 1635 te Kersbeek.
Van onze oudst gekende voorvader in rechte lijn, weten we vrij weinig. Gezien de Kersbeekse registers slechts aanvangen op 1617, vinden we ook geen juiste data voor zijn kinderen. In de zeer
oude, voor ons praktisch onleesbare gichten, vonden we zijn naam verscheidene malen zonder
echter de context te begrijpen. De historicus Clément van Cauwenberghs las deze documenten,
maar zijn aantekeningen hieromtrent gingen verloren. Zeker is dat in de op het archief bewaarde
documenten, gegevens kunnen gevonden worden die meer informatie kunnen opleveren betreffende de oudste stamvader van ons geslacht.
Zijn echtgenote, Margaretha Morren, stamt uit een zeer oud geslacht, afkomstig uit NoordIerland en Schotland. In zijn ‘Collection des tombes épithapes et blasons’, onderstreept De
Herckenrode [21] de verwantschap van de uitgebreide Limburgse familie Morren, via uitwijkelingen met de Engelse martelaar, de Heilige Thomas Morus. Op het einde van de zestiende
eeuw woonden er vele Morrens te Sint-Truiden. Anna Morren was gehuwd met Andreas van
Vucht. Deze behoorde tot een oud patriciërsgeslacht waarvan De Herckenrode ook de geschiedenis schreef. Deze Andreas was, volgens Van Cauwenberghs, de broer van Johannes van Vucht,
schoonbroer van Peter II van Wouterlingen, heer van Kersbeek. Maar deze laatste was ook de
schoonbroer van Wilhelmus Tuteleers, geboren in 1580, die de neef is van onze Gijsbrecht. Deze
families waren dus enigzins verwant.
De industrie had zeer veel te lijden bij de Spaanse bezetting. In de laatste decennia van de zes-

I. Gijsbrecht Tuteleers
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tiende eeuw, trokken de in Brabant gelegerde, al dan niet muitende Spaanse troepen herhaaldelijk
op roof uit, in deze streken en lieten ook bij eventuele geordende doortocht, de bewoners en hun
have en goed geenszins ongemoeid alsof het om vijandelijk gebied ging. Als gevolg van de oorlog kwijnden handel en nijverheid, met name de lakennijverheid, en dit zowel te Hasselt en Tongeren, als te Sint-Truiden. Het aantal wevers liep terug en de levering van wol en vlas ondervond
Engelse concurrentie. Tussen de voor hun behoud vechtende wevers waren er ook naamgenoten.
Misschien heeft Gijsbrecht het zekere voor het onzekere proberen te nemen. Daarom denken
we dat hij zich op het einde van de zestiende eeuw te Kersbeek vestigde. Gedurende bijna drie
eeuwen zal onze familie er verblijven, in wel en wee zoals hierna zal blijken.
Gezien de ovelijdensregisters van Kersbeek slechts in 1628 beginnen, vinden we geen spoor van
onze stamhouders. De registers van Hoeleden beginnen nog veel later, in 1695. Het is immers
op de grens tussen deze beide dorpen, dat onze voorvaderen zich zullen vestigen. In de akten
vinden we dan ook sporen langs beide zijden van de Velpe.
Lezen we een belangrijk document1 , namenlijk het “Chijn ende leenboek van ‘Hof van Nieuwenhove’ onder de dorpe van Hoeleden”:
Op heden den eerste november 1596, heeft Gijsbrecht Tuteleers met Catelijn Smekens, in den Hofmeiers handen, tot enen onderpand voor de voorsen cijnsen, metten
halven cijns (of cens) opgedragen een bunder bempt (beemd) bij het voorschreven
goed gelegen, regenoten, den zelve, de Tafel van Hoeleden, corum, Jan Gelijs en
Rijsermans, schepenen, leenmannen ’t hof voorgeschreven.
Uit het vervolg van deze tekst blijkt dat Gijsbrecht rond 1605 gestorven zou zijn. Het cijnsgoed
gaat dan over op Maria Smekens. Later zal het terug in handen komen van onze familie, om in
1744 verkaveld te worden.
Het Hof van Nieuwenhoven zal voor de volgende honderd jaar een rol spelen bij onze familie.
Te Hoeleden waren er slechts enkele grote boerderijen. Het hof, waarvan hier sprake is, bevat
boomgaarden, landerijen, weiden, een feodaal hof met veertien leden, en een schepenbank. In
1565 had deze reeds een eigen zegel. De hoeve zelf was gelegen langs de weg die leidt van
Tienen naar Halen, nabij de Winterbeek. Tot 1557 bleef het goed in handen van het geslacht Van
Hinnesdael, dat zich later verschillende malen met onze familie zal binden. Na De Drinckwaters
komt het goed in het bezit van Guillaume de Locquenghien. Ook over deze familie willen we
het even hebben. Het was burgemeester-ingenieur De Locquenghien die in de zestiende eeuw
het kanaal van Willebroek liet graven. Deze familie gaf Brussel verscheidene burgemeesters. De
muffe duistere straat die nu aldaar de naam van dit geslacht draagt, duidt niet op enige blijk van
erkentelijkheid. Alvorens het Hof van Nieuwenhove te kopen, zal Guillaume de Locquenghien
eerst de hoge, gewone en lagere rechtspraak voeren te Kersbeek. We komen op hem terug bij het
behandelen van Michael Tuteleers, kleinzoon van Gijsbrecht Tuteleers en Margaretha Morren.
Het nageslacht van de reeds op pagina 35 vermelde Michael Tuteleers (II/2) en Maria Janssen,
behandelen we in het hoofdstuk gewijd aan Hoeleden. Dit nageslacht leeft nog steeds voort, in
1
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Figuur 5.2: Schema Gijsbrecht en Anna Volaerts
tegenstelling tot dat van Gijsbrecht Tuteleers en Anna Volaerts, dat we nu behandelen.

II/1

Gijsbrecht Tuteleers

Geboren te Kersbeek in 1597 en aldaar overleden op 4 februari 1676. Huwt er op 19 november
1624 met Anna Volaerts. (Zie schema in figuur 5.2.)
Zij hebben te Kersbeek de volgende kinderen:
III/1 Gijsbrecht: Deze werd geboren op 7 september 1625. Huwt er op 3 mei 1664 met
Anna Francen.
III/2 Johannes: Werd geboren op 13 september 1628. Huwt te Tienen op 16 januari 1649
met Anna Binon.
III/3 Michael: Geboren op 28 december 1629 en te Kersbeek overleden voor 1700. Huwt
aldaar op 11 september 1661 met Maria Loix.
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Men kan niet genoeg de nadruk leggen op de sociale en politieke toestand, waarin het land zich
bevond tijdens het leven van de persoon welke we behandelen. Was er sinds de vrede van Antwerpen, op 9 april 1609, enige rust gekomen over het land, lang zal de droom niet duren. Toch
werden, ook in onze gemeente, de braakliggende gronden opnieuw bewerkt, en de vernielde lemen huisjes hersteld. De vluchtelingen keren weer naar hun dorp, en de grondeigenaars eisen
weer hun deel op. Iedereen schept moed in deze nieuwe lente. In 1617 is de kerk weer hersteld.
Ze wordt ingezegend op 13 mei 1624, enkele maanden voor het huwelijk van Gijsbrecht. Maar
reeds in 1621 waren de hostiliteiten hervat. Deze oorlog speelde zich niet af aan de Nederrijn,
maar toch bleven onze streken niet gespaard. In 1625 verschijnen de Spaanse troepen weer te
Kersbeek. Ze bezetten het dorp, en de ellende begint opnieuw voor de bevolking. Ook onze
Gijsbrecht was niet erg opgetogen met de aanwezigheid van deze bezetters. In een akte van 16
juli 1625 lezen we dat de ‘honorable’ schepen Gijsbrecht Tuteleers verklaart dat de soldaten ingekwartierd op zijn hoeve, een eik hebben omgehakt, die op het talud met de Broekstraat stond2 .
Deze troepen zullen in het dorp blijven tot 1633! De bevolking had zo te lijden van deze sadistische en ongedisciplineerde benden, dat ze zelf naar de wapens greep, de dood verkiezend
boven de oneer en de honger. Deze daad zette er de overheid toe aan officieel de burgerwacht op
te richten. Iets vroeger, in 1630, werd de heerlijkheid door een hevige epidemie geteisterd. De
bevolking noemde ze de ‘legerziekte’. In het jaar 1633, bij het overlijden van de infante Isabella,
wordt het ongeluksdorp niet minder dan tienmaal door de soldaten bezet. Tijdens de winter valt
er zeer veel sneeuw. De bevolking is zo verarmd dat ze weer haar belastingen niet kan betalen.
Vele inwoners vluchten, of nemen dienst bij het leger. In 1644 wonen er amper nog 150 meerderjarigen in de parochie. Dit dorp waar volgens de legende de Heilige Servatius verbleef en doopte,
wordt aan zijn lot overgelaten, jaar na jaar, winter en winter. Gedurende deze periode, en dit tot
1673 is het Van Houthem die heer is van Kersbeek. Wanneer de belastingen ondraaglijk hoog
worden, zamelt hijzelf het geld in. De grootgrondbezitters worden extra zwaar belast. Gijsbrecht
betaalt na Van Houthem en Smeyers het meest. Op 30 augustus 1650 wordt te Kersbeek een
algemene vergadering gehouden van afgevaardigden van alle Brabantse gemeenten, betreffende
het onderhoud der bezettende garnizoenen. Een uniek feit in onze nationale geschiedenis, de
Kersbekenaren ter ere! In 1653 wordt het dorp nog maar eens bezet. Nu door de Hollanders die
een hele reeks oorlogstaksen heffen bij de reeds bestaande, te zware belastingen. De bevolking
die nog overbleef, trachtte de bezetters zo goed mogelijk te stemmen om wreedheden te voorkomen. Zo vonden we een document terug, dat verhaalt hoe de schepenen van Kersbeek, een
kalkoen kochten voor drie gulden, welke ze schonken aan de garnizoensoverste graaf De Baudeville. Terloops vermelden we nog dat Paul van Rijckel, die enkel de belastingen opstreek, maar
zich nooit te Kersbeek vertoonde, ook heer was van Gingelom!
Gijsbrecht bewoonde de ‘Borneusel’, één der vier grote boerderijen van Kersbeek. Hij was, zoals
we bij Van Cauwenberghs lezen, één der rijkste boeren van Kersbeek, en wist zich af te stammen
van het patriciërsgeslacht Tuteleers uit Sint-Truiden. We vinden hem vermeld als koper in de
vele akten, bewaard op het Rijksarchief te Brussel. Zo in februari en juni 1660, wanneer hij
grond koopt van Willem Meus. Een jaar later, lezen we ‘ten behoeve van Gijsbrecht Tuteleers
en Michel zijne zone’. In datzelfde jaar wordt hij in de akten vermeld als ‘moeyer te Kersbeek’.
2
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Nog voor zijn dood, in 1676, zal hij in deze belangrijke functie opgevolgd worden door zijn zoon
Michael. Van zijn drie kinderen schijnt enkel de oudste zoon, Michael, in Kersbeek te blijven.

III/1

Gijsbrecht Tuteleers

Geboren te Kersbeek op 7 september als zoon van Gijsbrecht Tuteleers en Anna Volaerts. Huwt
te Miskom op 3 mei 1664 met Anna Francen.
Gezien er praktisch geen documenten bewaard bleven van voor 1695 te Hoeleden, zijn de informaties betreffende dit koppel uiterst zeldzaam. Op enkele akten vinden we de uitdrukking terug:
‘ Gijsen Tuteleers sone Gilis’. Rond 1680 lezen we de volgende tekst:
Gijsen Tuteleers tot Kersbeek, is jaerlijkcks aen de pastoriee een molevat corens
schuldig, volgens het legaet van Renier Vrancx, van een half boender erfen der maeten onbegrepen.
In 1684 wordt bij een belastingsaangifte de ‘weduwe Gijsen Tuteleers’ vermeld.
Zijn vader, Gijsbrecht, werd reeds in 1643 te Hoeleden3 vermeld als ‘ingezetene en schepen van
Kersbeek’. Hij had er een huis en verscheidene eigendommen, samen zowat drie hectaren grond,
waarvan twee sillen op het Heulbos, en vier op het Broek. Wellicht is het daar dat de zoon
Gijsbrecht zich vestigt. In 1695 koopt ‘Gebrecht’ Tuteleers nog grond te Hoeleden4 . Op 26 juni
1664 lezen we dat Gijsbrecht een huis en twee bunders grond bezit5 . Een mannelijk nageslacht
van Gijsbrecht konden we nergens op het spoor komen.

III/2

Johannes Tuteleers

Geboren te Kersbeek op 13 september 1628 als zoon van Gijsbrecht Tuteleers en Anna Volaerts.
Huwt te Tienen op 16 januari 1649 met Anna Binon.
Ook van deze personen vonden we weinig sporen, en geen nageslacht. Al wordt Johannes enkele
malen te Hoeleden vermeld, toch schijnt hij er niet gewoond te hebben zoals uit de opvorderingstabletten en belastingsaangiften uit de betrokken periode blijkt. Wellicht verbleef hij te Tienen.
Maar ook voor deze stad zijn de archieven zwaar beschadigd. Zo beginnen de overlijdingsregisters slechts na 1702.
In het reeds vermelde ‘Chijn ende leenboek vant Hof van Nieuwenhove onder den dorpen van
Hoeleden6 ’ lezen we op 29 december 1688:
Nu Jan Tuteleers van ene sille lants gelegen opt nederte Gelbergenvelt, regenoten ’t
heerschap van Hoeleden en Steven Booten.
3
4
5
6
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En verder:
Nu Jan Tuteleers van een bempte gelegen te Asbroek.
Op dat ogenblik beschikte Hoeleden over één watermolen, en was er één pastorie en 62 huizen.
De beschrijving en de geschiedenis van dit mooie dorp aan de Velpe vinden we in een volgend
hoofdstuk.

III/3

Michael Tuteleers

Geboren te Kersbeek op 28 december 1629 als zoon van Gijsbrecht Tuteleers en Anna Volaerts.
Overleden rond 1700. Huwt te Kersbeek met Maria Loix. Zij was dochter van Johannes Loix en
Anna van Tienen. Zij sterft te Kersbeek op 12 october 1719.
Uit dit huwelijk werden geboren:
— Anna Gertrudis: Geboren in 1664, en sterft te Hoeleden op 1 maart 1722. Huwt te
Kersbeek op 28 november 1679 met Johannes van Hinnesdael, meier van Hoeleden.
— Ida: Geboren te Kersbeek in maart 1666. Zij sterft er op 6 augustus 1745. Op 21
februari 1696 huwt ze aldaar met Lambert Pans, zoon van een ‘fermier notable’.
— Margareta: Geboren in 1669. Huwt te Kersbeek op 17 januari 1700 met Peter Soetemans. Hertrouwt op 6 mei 1706 met Johannes Dirickx.
IV Johannes Francis: Geboren te Kersbeek in december 1671 en aldaar overleden op 15
november 1759. Peter is Johannes de Houthem, heer van Kersbeek. Huwt Elisabeth
Pans.
— Maria: Geboren te Kersbeek in 18 december 1673, en overleden te Hoeleden op 19
maart 1762. Huwt op 10 februari 1698 met Lucas van Hinnesdael, meier van Kersbeek.
— Catherina: Geboren te Diest op 22 september 1676 en overleden te Hoeleden op 2
december 1703. Huwt te Kersbeek op 6 februari 1701 met Johannes Pans.
— Johanna Maria: Geboren te Kersbeek op 18 februari 1680. Huwt op 25 juli 1702 te
Kersbeek met Henri Schaers.
— Gisbert: Geboren te Kersbeek op 15 maart 1682.
Michael Tuteleers was een vrij belangrijk man. Zoals zijn vader wordt hij als één der vier belangrijkste eigenaars van Kersbeek vermeld. Ook hij woonde op de Borneusel. Door zijn huwelijk
met Maria Loix, wordt hij de schoonbroer van Peter III van Wouterlingen. Deze bewoonde een
kasteelhoeve te Waanrode en behoorde tot een voornaam feodaal geslacht. Haar broer was gehuwd met Clara de Houthem. Johanna Maria, dochter van Michael Tuteleers heeft als peter de
pastoor en als meter Maria de Houthem. Ze zal huwen met grootgrondbezitter Henri Schaers.
Hun zoon Michel is in 1753 procureur van de Souverijne Raad van Brabant. Een andere zoon
zal een hoge geestelijke positie bekleden. Onze Michael Tuteleers wordt in 1666 vermeld als

42

HOOFDSTUK 5. KERSBEEK

amman, en daarna als schepen van de heerlijkheid Kersbeek. Van 1672 tot 1675 is hij meier in
opvolging van zijn vader. In de akten als ‘sieur’ vermeld, is hij in 1685 burgemeester. Zoals we
vroeger reeds uitlegden, was deze opdracht ondankbaar en zelfs gevaarlijk. Menig welgesteld
burger werd erdoor tot het bankroet gebracht. Ook voor Michel zal het niet van een leien dakje
lopen. De tijden waren onzeker, en de belastingen volgden elkaar steeds vlugger op.
Op 10 april 1674 verkocht Karel II van Spanje de jurisdictie van Kersbeek aan Guillaume de
Locquenghien. Deze werd alzo de eerste werkelijke heer van deze heerlijkheid, maar niet voor
lang echter. Er was veel heibel betreffende deze laatste koop. De Joncxis, schoonzoon en erfgenaam van De Houthem, eiste zijn rechten op, zodat er verschillende processen uit volgden. Jean
François, zoon van Guillaume de Locquenghien zal uiteindelijk de rechten op deze heerlijkheid
verkopen aan Guillaume de Joncxis. Jean François vestigt zich te Hoeleden, waar we hem nog
in verband met onze familie zullen ontmoeten. Michel Tuteleers heeft het nooit kunnen stellen
met De Lonquenghien. Hij verlaat Kersbeek zelfs voor enkele jaren, om zich te Diest te vestigen.
Hij kan niet aanvaarden dat De Locquenghien hem niet in zijn functie van meier behoudt en de
voorkeur geeft aan een andere wethouder. Dit zal aanleiding geven tot een proces te Tienen en
tot het hierna volgende drama, dat we uit de archieven van Kersbeek restitueerden.
1685 was een slecht jaar. Vele verwoestingen werden aangericht door de doortrekkende Franse
troepen. Elisabeth van Wouterlingen, echtgenote van Jan van Dalem, leenheer van Kersbeek
was op 17 mei overleden. Ze was pas eenenveertig jaar. Haar echtgenoot treurde niet lang en
huwde amper twee jaar later met Barbara Smeyers. Deze was de dochter van de rijkste boer van
Kersbeek, en zuster van Sieur Peter Smeyers, meier aldaar. Het huwelijk was echter van korte
duur, gezien de jonge vrouw tijdens de nacht van 16 op 17 maart 1686 verkoold werd bij een
alles vernietigende brand, die de hele herenhoeve in as legde. Dit drama werd in het ronde, tot in
Tienen, Leuven en Diest druk besproken. Door de publieke opinie werd de schepen, en vroegere
meier Michel Tuteleers, als schuldige van deze ramp aangewezen. Maar ook het gerecht bleek
niet inaktief. Het vooronderzoek werd onmiddellijk ingezet door de meier, en het beslaat niet
minder dan 42 bladzijden. Hierbij komen nog elf bladen betreffende het onderzoek te Hoeleden
en Kersbeek, op bevel van de drossaard van Brabant. Beschrijven we eerst de sociale toestand in
de gemeente, om beter de redenen tot deze verdachtmaking te begrijpen.
Zoals elders, waren de ‘eerzame’ bewoners op het platte land, grootgrondeigenaars. In de tweede
helft van de zeventiende eeuw waren de belangrijkste heren van Kersbeek: messire Jan de Houthem en zijn opvolger Charles de Courtejoye, Ambroise en Peter Smeyers, Paul van de Poel, Jan
van Wouterlingen, Jan van Dalem, Godefridus Pans en Michel Tuteleers. Tussen deze mensen,
die allen op dezelfde manier leefden, maar sociaal tot verschillende stand behoorden, bestonden
er kleine rivaliteiten en wrijvingen, vooral betreffende het toekennen van juridische en administratieve functies in de gemeente.
Michael Tuteleers, die zichzelf wist af te stammen van een belangrijk Limburgs geslacht, werd
meier in 1672, toen Jan de Houthem, heer van Kersbeek was. Zijn dochter Anna Gertrude huwde
op 28 november 1679, de meier van Hoeleden, Jan van Hinnesdael, zoon van Josse en van dame
Catherina van Rattenborgh. Messire Guillaume de Locquenghien weigerde echter in 1674 onze
voorvader in zijn functie van meier te behouden. Hij gaf de voorkeur aan Peter Smeyers. De
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nieuwe meier werd tegelijkertijd aanklager van de heerlijkheid, zodat hij bij delegatie, alle juridische en administratieve macht tot zich trok. Dit hield in dat Smeyers ook al de cijnsen en rechten
inde, verbonden aan deze functies. Tuteleers aanvaarde deze benoeming niet. Hij werd hiertoe
aangespoord door Guillaume de Joncxis, die toen nog in een proces was met De Locquenghien. Alzo ontstond er een hevige ruzie tussen Tuteleers en Smeyers, terwijl Jan van Dalem,
schoonbroer van deze laatste, Michel zijn gebrek aan nauwkeurigheid bij het innen der belastingen verweet. Deze aanval schijnt zich te staven in een belangrijke gemeenteschuld, waarvoor
Tuteleers verantwoordelijk zou zijn geweest. Het huis van Jan van Dalem werd reeds een eerste
keer, gedeeltelijk door een brand vernield in 1683, zonder dat men de oorzaak van het onheil had
kunnen ontdekken. Gewoonlijk vergaderden de vertegenwoordigers van de wet in dit huis. Zo
ook op zaterdag 16 maart 1686, in de late namiddag. Burgemeester Michel Tuteleers kwam iets
te laat op het appel. Bij zijn vraag wat er beslist werd betreffende een nog te betalen schuld van
zestig gulden, geleend te Leuven en waarvoor door een deurwaarder reeds twee paarden uit de
stallen van Van Dalem werden opgeeist, antwoordden de schepenen dat hijzelf verantwoordelijk
was voor het geld. Maar de burgemeester verklaarde niet over de som te beschikken. Op dat
ogenblik kwam Van Dalem binnen. Ook hij informeerde naar het geld, en hoe hij vergoed zou
worden voor zijn twee paarden. Tuteleers weigerde te betalen en wilde de vergadering verlaten,
tot Smeyers hem er toe wil aanzetten toch maar de som neer te tellen. Van Dalem springt zijn
schoonbroer bij, en belastert Tuteleers: ‘Men zou zulke burgemeesters met de honden uit het
dorp moeten jagen; men kan het stellen zonder burgemeesters die hun rekeningen niet willen laten inzien; en wat is er met de speciale belastingsopbrengsten gebeurd.’ Tuteleers verdedigt zich,
niet te kunnen betalen gezien de belastingsplichtigen zelf geen geld hadden, en hij daarvoor de
lening heeft moeten aangaan. Jan van Dalem is woedend dat, wanneer Tuteleers zonder afscheid
te nemen de vergadering verlaat.
’s Anderendaags vroeg in de morgen, brandt het huis van Van Dalem. Het ganse meubilair, de
hoeve, de stallen, schuren en al het graan gaan in de vlammen op. Barbara Smeyers, die zwanger
was, sterft de vuurdood. In de parochieregisters lezen we:
per combustionem domus intempestionem combusta fuit ut nom nisi parva corporis
reperta fuerit.
Jan van Dalem zelf kan zich, amper gekleed, redden. De meid Anna Wouters, reeds gekleed, had
het alarm gegeven. Bij het onderzoek verklaarde de ongelukkige Van Dalem, dat toen hij door de
meid gewekt werd, hij twee schoven tegen de muur van de stal zag branden. Toen de vlammen
het strooien dak bereikten, stond ogenblikkelijk de gehele hoeve in lichterlaaie. En dat hij te
Leuven, Tienen en Diest, en in alle omliggende dorpen vernomen had, dat een ‘sekere’ Michel
Tuteleers de schuldige zou zijn. De verdachte had echter een alibi. In de vroegere morgen van
de bewuste zondag, was hij met samen met de meier van Kapellen, in een herberg te Tienen.
Einde april komen een groep rijkswachters naar Kersbeek toe onder het bevel van een luitenant.
Michael Tuteleers bevindt zich in de herberg van Willem Pulincx, wanneer de officier het adres
van de verdachte vraagt. De waard wijst hem de baan naar Miskom, maar wanneer hij terug komt
in de gelagzaal, is Michael verdwenen. Ondertussen is Van Dalem met de heropbouw van zijn
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hoeve begonnen. Tuteleers tracht de verdachtmaking van zich af te schuiven door iedereen te
vertellen dat het huis van Van Dalem nog wel eens zou kunnen branden, indien hij niet vriendelijker wordt tegen de bezettende soldaten7 . Op 22 juli 1686 wordt Michael Tuteleers op bevel van
de drossaard van Brabant aangehouden, en in voorlopige hechtenis geplaatst ‘op die Steenporte’
te Brussel. Met een degelijke escorte wordt hij te voet naar zijn gevangenis gebracht. Onderweg,
even buiten Leuven, roept de verdachte om hulp, zodat de wacht dreigt hem de mond te snoeren.
Hij beschimpt de luitenant en de soldataen voor beulen, en beweert dat indien de boeren van
zijn dorp hem zo zien, ze hem met vuurschoten zouden bevrijden. Hierna verliest Michael het
bewustzijn, en kwetst zich bij zijn val aan zijn hoofd. Wanneer hij weer bijkomt, in de herberg
‘Aigle Noir’ voorbij de Brusselse poort, wordt hij opnieuw gebonden, en moet hij weer, zonder
eten, de baan op naar Brussel. Weldra begint het proces. Bij monde van zijn advokaten verdedigt
de verdachte zich tegen de beschuldigingen van moord, en verzet zich tegen zijn willekeurige
opsluiting zonder arrest of mandaat. Van Smeyers eist hij een schadevergoeding voor alle geleden leed, gezien deze de aanstoker zou zijn tot het bekladden van zijn persoon. Smeyers zou
zelfs gezegd hebben, al het mogelijke te doen om Tuteleers te ruı̈neren, en zou zelfs getracht
hebben om bepaalde getuigen om te kopen. Volgens Tuteleers zou de schuldige, de meid Anna
Wouters zijn. Deze zou door een onvoorzichtigheid een lantaarn omgestoten hebben. Zij was
immers geheel gekleed toen de brand uitbrak. Tenslotte onthief de drossaard van Brabant zich
van het proces, gezien een eigenaar door zijn eigen jurisdictie moest gevonnist worden. Michael
Tuteleers wordt terug naar Kersbeek gevoerd. Maar ook daar laat zijn behandeling ver te wensen
over, zodat hij op 20 december 1686, hiervoor een klacht indient. Tenslotte roept de heer van
Kersbeek de hulp in van de schepenen van Leuven. Deze spreken in een akte van 23 december
de verdachte vrij, bij gebrek aan bewijzen. Slechts op 24 juli 16878 spreken de schepenen zich
uit in dezelfde zin.
Michael begint ogenblikkelijk een proces tegen de meier, Smeyers, maar zonder resultaat. Al
was deze vrijspraak tegen de zin in van de publieke opinie, toch zal Michael Tuteleers vrij vlug
weer meier worden. Op 10 maart 1691 legt hij weer de eed af, in handen van de nieuwe heer van
Kersbeek, Guillaume de Joncxis! Hij zal deze functie behouden tot aan zijn dood. De Locquenghien, die zich nu definitief te Hoeleden heeft gevestigt, doet toch nog een beroep op Michael
Tutleers. Op 17 deceember 1691, krijgt deze laatste volledige procuratie, om beslag te leggen op
de ‘panden’ van de cijnsplichtigen, die sinds Kerstmis 1675 hun schulden niet meer betaalden.
En ze ‘te doen creunen ende claeghen9 ’. Ook de ruzie tussen Van Dalem en Tuteleers werd bijgelegd. Getuige daarvan is het huwelijk van Ambroise van Dalem op 11 maart 1733, met Anna
Maria Schaers, dochter van Johanna Maria Tuteleers, en kleindochter van Michael. Vermelden
we dat in die periode, de Van Dalems, het nog bestaande kasteel van Kersbeek bewoonden.
Komen we uiteindelijk terug tot Michael Tuteleers. Van hem vinden we vele sporen terug, zowel
te Kersbeek als te Hoeleden. Het ‘Gemeynen cijnsboek’ van Kersbeek bevindt zich nu op het
Tabularium van de Universiteit te Leuven10 . Daarin lezen we:
7
8
9
10
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— Machiel Tuteleers, tevoren Peter Berewants, van een halve boinder lants, achter d’Heyligen
Borne.
— Machiel Tuteleers, out 44 jaeren, van een bempte gelegen opde Velpe.
— Machiel Tuteleers van drie sillen lants, gelegen opt Brueckenvelt.
— Machiel Tuteleers, bij coope, te voren Roelant Volaerts, van anderhalf sille bempts, luttel
min of meer, geheten den Bornheussel.
— Machiel Tuteleers, van drij sillen lants gelegen aan de Breuckerstraete, nu bempt.
— Jan Francis Tuteleers, Machiel Tuteleers, Gijs Tuteleers, van drij sillen block en bogaert,
tevoren sant, hellicht van den borneusel, rgtn. in twee sijden den selve Tuteleers, drie
straete te Broek.
Het merendeel van deze gronden bevonden zich rond Den Borneusel, de familieboerderij van het
geslacht Tuteleers. Op 23 maart 1705 worden al deze goederen overgebracht door Maria Loix.
Ook in het boek ‘Aendracht ofte cohier der goederen gelegen onder de heerlijkheid Hoeleden’
voor het jaar 1686 vinden we Michael terug. We lezen:
Machiel Tuteleers, wonende tot Kersbeek, brengt aan een half boinder weyde, gelegen in het daelbroeck rgtn. ’s heeren straete, de tafel van Hoeleden en Jan Booten.
Een ander mooi voorbeeld lezen we in een register, dat we terugvonden op de pastorie te Hoeleden. Het draagt als titel: ‘Register van mijnheer Jan van Halle, vernieuwt met alle sijne regenoten
in ’t jaer 1631 den 3 februari. . . ’. Op folio 13 lezen we:
Machiel Tuteleers tot Kersbeek, tevoren de weduwe Tuteleers, tevoren de erfgenamen Gijsbrecht Tuteleers, is jaerelijckx di pastorije schuldig volgens het legaat van
Jan van Eijnde in ’t jaer 1539 drij vierendelen corens, twee vierendelen voor den pastoor, ende een vierendeel voor den coster, ende dat van huijs en sijn toebehoorten,
groot zes sillen.
Deze tekst dateert van rond 1690. Betreffende Gijsbrecht, de jongste zoon van Michael Tuteleers,
vinden we slechts weinig informatie. In enkele teksten te Hoeleden, is rond de eeuwwisseling
sprake van een ‘Gijsen tot Kersbeek’. Zo lezen we in een register van de pastorie, ‘die straete
leijende van Hoeleden naer Miskom ende selven Gijsbrecht van Kersbeek’. En nog:
Nu Gijsen Tuteleers van Kersbeek, tevoren Jan van den Bon, is jaerlijckx schuldig
aan die pastorije een molenvat corens van een half boinder erf, der maeten onbegrepen.
Van een huwelijk of een nageslacht vonden we echter geen enkel spoor.
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Johannes Francis Tuteleers

Geboren te Kersbeek in december 1671 als zoon van Michael Tuteleers en Maria Loix. Overleden
aldaar op 15 november 1759. Huwt er op 2 februari 1701 met Elisabeth Pans. Deze sterft op 14
juni 1716. Hertrouwt op 25 november met Maria Jacobs.
Uit dit huwelijk werden te Kersbeek geboren:
— Maria: Geboren op 3 mei 1703. Sterft zeer jong.
— Maria: Geboren op 9 mei 1704. Zij huwt op 28 september 1734 met Hubert Beelen.
Beiden sterven op 16 november 1744. De kinderen krijgen Michel Pans als momboor.
— Michael: Geboren op 6 maart 1706 en overleden bij een ongeval in 1716.
— Elisabeth: Geboren op 15 februari 1709. Werd begijn in het begijnhof van Zoutleeuw.
Sterft voor 1760.
V Godfried: Geboren op 15 september 1711 en overleden op 6 februari 1775. Huwt met
Elisabeth Hendrickx.
Amper tien jaar oud, sterft op tragische wijze Michael, de oudste zoon van Johannes Francis
en kleinzoon van de veelbesproken Michael Tuteleers. Het kind werd door een hoefslag van een
veulen gedood. De vader werd door de schepenbank wegens onvoorzichtigheid verantwoordelijk
gesteld voor het ongeval. Als boete moest hij het veulen afstaan aan het gerecht11 .
Bij het overlijden van Michael, vader van Johannes Francis, bleef het familiegoed enige tijd
onverdeeld. Uiteindelijk ging het in zijn geheel over op de oudste zoon. Bij het afsterven van
Johannes Francis, ging het bezit bij verdeling over op zijn zoon Godfried, en dit op 17 maart
176012 . Andere erfgenamen zijn de kinderen van de reeds overleden dochter Maria, echtgenote
Beelen. In deze akte zien we dat Godfried kan schrijven. Zijn part wordt beschreven als huis, hof
en stallingen, groot anderhalf dagmaal, regenoten de Broekstraat, Ambroos van Dalem, Michael
Schaers. Het werd getaxeerd op 280 gulden wat vrij veel was. Verder was er nog anderhalf
dagmaal ‘bij de cluijse’ en een dagmaal te Zuurbemden.

V

Godfried Tuteleers

Geboren te Kersbeek op 15 september 1711 als zoon van Johannes Francis Tuteleers en Elisabeth
Pans. Overleden aldaar op 6 februari 1775. Huwt te Kersbeek op 12 februari 1738 met Elisabeth Hendrickx welke op 27 october 1764 sterft. Hertrouwt op 30 november 1765 met Johanna
Coomans.
Uit het eerste huwelijk werden te Kersbeek geboren:
— Lambert: Geboren op 17 maart 1736 en zeer jong gestorven.
— Maria Elisabeth: Geboren op 27 juni 1738 en te Hoeleden overleden op 19 maart 1762.
Huwde met Jan Hendrickx.
11
12
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— Maria Barbara: Geboren op 6 december 1740. Sterft voor 1775. Gehuwd met Antoon
Nagels.
VI Govardus: Geboren op 15 december 1743 en overleden op 1 februari 1797. Huwde
Anna Maria Mellaerts.
— Anna Maria: Geboren op 29 januari 1747 en overleden te Hoeleden op 7 augustus
1815. Huwde Jan Hendrickx die te Hoeleden stierf op 18 januari 1805.
— Anna Catherina: Geboren op 25 april 1751 en overleden op 3 april 1817. Gehuwd met
Henri Koenen uit Hoeleden, te Tienen op 28 mei 1775. Op 3 mei 1795 hertrouwt ze
met Jan Kempeneers.

Bij het overlijden van Maria Elisabeth, trouwt haar man Johannes Hendrickx, met haar zuster
Anna Maria. In 1775, bij de dood van Godfried, gaat men over tot de verdeling van de erfenis13 .
Er worden vijf gelijke porties gevormd, waarvan de eerste naar Govardus gaat. Alzo krijgt hij
het huis, schuur, stallingen, hof en boomgaard, samen anderhalf dagmaal. Verder zijn er nog vier
bunders grond die naar de overige erfgenamen gaan.

VI

Govardus Tuteleers

Geboren te Kersbeek op 15 december 1743 als zoon van Godfried Tuteleers en Elisabeth Hendrickx. Aldaar overleden op 1 februari 1797. Huwt er op 10 november 1788 met Anna Maria
Mellaerts uit Bunsbeek. Deze streft te Kersbeek in december 1798.
Te Kersbeek werden de volgende kinderen geboren:
— Carolina: Geboren op 2 november 1789 en overleden te Hoeleden op 26 juli 1820.
Huwt te Kersbeek op 13 october 1810 met Godefridus van de Poel.
— Anna: Geboren op 1 mei 1793. Huwt te Bunsbeek op 9 november 1814 met Guillaume
Meeus.
VII Franciscus: Geboren op 10 juli 1797, vijf maanden na de dood van zijn vader. Huwt
te Neerlinter in 1827 met Josepha Vandecan.
Govardus huwt pas op zijn 45e jaar. Reeds in 1776 wordt hij vermeld te Bekkevoort. Bij zijn
huwelijk, in 1788, verblijft hij te Hoeleden. Daarna vestigt hij zich opnieuw te Kersbeek, waar
hij negen jaar later sterft. Zijn weduwe, welke acht maanden nadien hertrouwt met A. Degeest
uit Bekkevoort, sterft amper een jaar later. Drie kleine kinderen blijven achter. Francis is pas een
jaar, en men begrijpt, dat de rijke dagen van deze tak van de familie voorbij zijn.
Betreffende Francis Tuteleers en Josepha Vandecan vonden we nergens enige informatie. Zij
verbleven wellicht te Neerlinter. Nu werden daar, daar tijdens de eerste wereldoorlog alle archieven, zowel de gemeentelijke als de parochieregisters, vernield. Wel vonden we nog enkele lijsten
die aan de brand ontsnapten, namelijk de geboorten tussen 1812 en 1850. Op deze microfilm van
13
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het Rijksarchief te Brussel, komen geen kinderen voor van Francis Tuteleers. Ook gingen we op
zoek in de omliggende dorpen, maar ook daar zonder het minste resultaat.
Conclusie zou dus kunnen zijn, dat deze Kersbeekse tak, het nageslacht van Gijsbrecht Tuteleers
en Anna Volaerts, eindigt bij gebrek aan nakomelingen. Sterft deze tak uit, dan heeft een andere,
welke vooral gedijde te Hoeleden, gezorgd voor een wijd verspreid nageslacht, dat we in de nu
volgende hoofdstukken behandelen.

6

Hoeleden

In het vorige hoofdstuk vermeldden we Michael Tuteleers, zoon van Gijsbrecht, en Maria Janssen. Deze vestigden zich te Hoeleden en hebben voor een wijdvertakt nageslacht gezorgd, dat
zich verspreidde over Vlaanderen, Wallonië en Nederland.
Toen we voor de eerste maal, in oktober 1972, deze gemeente bezochten, vonden we een klein,
mooi gelegen dorp, waar de tijd had stil gestaan en waar nog enkele oude naamgenoten leefden.
Nu vredig gelegen tussen velden, weiden en bossen, is de geschiedenis van deze gemeente vaak
hard en moordend geweest. In 1526 stonden er zeventig huizen. In 1686 waren er 280 inwoners,
waar er nu zowat 1200 wonen. De huizen zijn verspreid over vier gehuchten: het dorp, Gelbergen, Varendries en Herrebeek. De gemeente met een oppervlakte van 850 hectaren, grenzend
aan Glabbeek, Kersbeek, Neerlinter en Bunsbeek, ligt op acht kilometer ten noorden van Tienen.
In dit Hagelandse dorp teelt men vooral bieten, aardappelen en aardbeien.
Van ’t oude Brabant, kroonjuweel
En van gans Vlaanderen ’t liefste deel
Dat is ons Hageland!
Zeg waar g’een zachter heimat weet
Dan ’t dal van Demer, Dijle en Geet
Gezegend door Gods hand.

En klim dan eens de heuvelen op
Wanneer de zonne rijst in top.
Wat heerlijk vergezicht!
De dorpen in hun schrijn gevat
De torens boven d’oude stad
Ze zingen van het licht!

Een ode aan het Hageland door Armand Preud’homme
op een tekst van Jan Elinckx
Vatten we de geschiedenis van ons nieuwe stamdorp aan, in de tweede helft van de zestiende
eeuw. De heerlijkheid Hoeleden behoorde toe aan Willem de Zwijger als Heer van Diest. Dit
was natuurlijk een zware hypotheek gedurende de Spaanse bezetting. Het dorp werd aangeslagen
op order van de Hertog van Alva. Het kasteel, de hoeve, de molen en alle huizen werden vernield.
De weinige overlevenden van deze ramp stierven daarna aan de pest in 1573. Ook gedurende de
volgende jaren werd er gevochten. Zelfs een stad als Tienen werd op 30 oktober 1578 verwoest
door de bondgenoten van Willem van Oranje. Alhoewel dit statenvolk ons zijn broeders noemde,
kwamen met geregelde tussenpozen gewapende benden uit het noorden. Deze plunderingen
duurden tot 1582. Pas in 1584 melden de eerste bewoners zich opnieuw. In Hoeleden wordt in
1595 het land weer bebouwd, de brouwerij en de molen hersteld. Al worden de tijden iets rustiger
onder de voogdij van Albrecht en Isabella, toch duurt de ellende nog voort, want de Hollandse
vrijbuiters plunderen het dorp en maken de omgeving zo onveilig dat de weinige inwoners beroep
doen op de soldaten van Leuven, wat hen nog dieper in de armoede stort.
Nog in 1600 durft de deken van Zoutleeuw het dorp niet te bezoeken omdat de Hollanders het
51

52

HOOFDSTUK 6. HOELEDEN

nog bezetten. Ook met de kerk, toegewijd aan de heilige Amandus, ging het niet zo best. Dit
gebouw dat nog dateerde uit de middeleeuwen, had een mooie toren (egregia turis). Maar het
gebouw werd zwaar beschadigd bij de evenementen van de voorbije twintig jaar. De kerk was
zo vervallen, dat ze verlaten werd door de pastoor, die met toestemming van zijn overste, het
gebouw voor negen jaar verhuurde aan de meest biedende. Hijzelf sliep in de sacristie. In 1603
is de bevolking zo leeggeschud door de soldaten, dat ze nog steeds de kerk niet kunnen herstellen.
Toen dan toch dankzij de hulp van de abdij van Opheylissem de kerk volledig gerestaureerd was
in 1627, brandde ze af in april 1633, tengevolge van blikseminslag. Slechts enkele muren stonden
nog recht.
Ondertussen was de heerlijkheid verkocht aan De Croesner die drossaard was van Diest. Wel
wordt de hoeve van het vroegere kasteel heropgebouwd. Het is de nu nog bestaande Panishoeve,
links bij het binnenrijden van het dorp. In 1613 heeft het dorp weer inwoners. De molen, hersteld
in 1596 (aen den aerden wech ende oudemolen wech) werd door de heer verhuurd voor veertig
muiden graan. De gemene brouwerij (braxina, paenhuys) waarvan de gebouwen nu nog bestaan,
werd in dat jaar eigendom van de Armentafel. Deze laatste was een instelling die het helpen en
bijstaan der armen tot doel had. Alhoewel rijk in eigendommen, werd haar hulp beknot door
misbruiken en een slecht beleid. Zo dienden de inwoners van Hoeleden bij de deken een klacht
in tegen de Armentafel omdat deze hen niet helpt. Ze verweten de pastoor, Michel van Nerum,
de eigendommen van de Tafel niet te verhuren en de opbrengsten niet te innen.
Juridisch had het dorp een vorster, zeven schepenen, een burgemeester en een sergeant. In de
zeventiende eeuw had de heer van Hoeleden het hoger-, gewoon-, lager-, jacht- en visrecht. Na
de rampen van het einde van de zestiende eeuw, ontstonden enkele belangrijke nederzettingen,
die allen cijns betaalden aan de heer, die nooit te Hoeleden woonde. Vermelden we tenslotte dat
dat er rond 1600 een school was in het dorp, geleid door de pastoor.
Dit was het wereldje waarin onze stamvader leefde. Een verzameling kleine lemen huisjes met
strooien daken, geschaard rond een vervallen onbruikbare kerk, het geheel omsloten door bossen.
Het is vrij zeker dat onze familie zich vrij vlug te Hoeleden vestigde. Wellicht waren Michael
Tuteleers (II/2) en Maria Janssen de eersten die zich na de zoveelste plundering in dit quasi verlaten dorp vestigden. De archieven van Hoeleden, van voor 1695, werden bijna volledig vernield.
De documenten welke we toch voor deze bewogen tijd vonden, zijn onvolledig, onduidelijk en
soms onleesbaar. Zeker is, dat ook onze voorouders vaak moesten vluchten voor de vijand.
Daarvan vinden we sporen in Tienen. De mate waarin onze familie zich in deze stad al dan niet
definitief vestigde in het begin van de zeventiende eeuw, werd door ons niet uitgepluist. Zeker
is, dat er geen nageslacht uit gegroeid is.

II/2

Michael Tuteleers

Geboren rond 1590 als zoon van Gijsbrecht Tuteleers en Margareta Morren. Huwt te Kersbeek
op 1 oktober 1628 met Maria Janssen.
Michael was broer van Gijsbrecht Tuteleers welke gehuwd was met Anna Volaerts. Deze laatsten waren de stamouders van de hierboven beschreven Kersbeekse tak. Het nageslacht van
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Michael en Maria Janssen zullen we afzonderlijk nummeren, zodat er geen verband bestaat met
de nummers van de Kersbeekse tak. In de archieven vonden we slechts één zoon, Dionijs.

III

Dionijs Tuteleers

Is de zoon van Michael Tuteleers en Maria Janssen. Leefde te Hoeleden.
Heeft twee zonen:
IV/1 Gijsbrecht: Sterft te Hoeleden op 25 april 1723.
IV/2 Michael: Sterft voor 1695.
Deze beide zonen hebben een sterk verspreid nageslacht. De vader, Dionijs, wordt in de archieven geregeld vermeld. Zo lezen we1 :
Nijs Tuteleers, tevoren Peeter Booten, van een huys ende hove gelegen te Varens.
Nijs Tuteleers is jaerlijkx schuldig aen onse pastorije, een halster corens ende dat
op anderhalf sille lants. Den voornoemde Nijs is met mij den pastoor, geaccordeerd
voor het achterstel voor den halster 20 stuijvers, ende hebben het selve vervolgt met
recht ende gewonnen, ende betaelt geweest.
Gijsen Tuteleers, tevoren Nijs Tuteleers, oock nog jaerlijckx ses stuijvers volgens
het legaat van Hendrik van Willebringen ende dat op huijs ende hof Gelbergen, nu
bempt.
De laatste twee teksten komen uit een register dat zich nu op de pastorie van Hoeleden bevindt.
Het nageslacht van Gijsbrecht Tuteleers (IV/1) zullen we later, in een afzonderlijk hoofdstuk
behandelen, dit om alle verwarring tussen de verschillende takken te vermijden.

IV/2

Michael Tuteleers

Is de zoon van Dionijs Tuteleers, en de broer van Gijsbrecht (IV/1).
Hij heeft de volgende kinderen:
— Maria: huwt te Hoeleden op 1 februari 1697 met Johan Motti. Bij diens dood op 26
december 1715, hertrouwt ze op 27 november 1717 met Peter Liseborgh. Ze sterft op
10 oktober 1725.
V/1 Michael: overleden te Tienen op 1 januari 1699. Huwde op 13 februari 1695 met
Françoise Hups. Te Tienen hebben ze de volgende kinderen:
— Denis: geboren op 11 november 1695.
1
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Johannes Tuteleers
-1756
Anna Pans

V.

VI.

Anna Maria
1704-1773
P. Roeckaerts

Adriaan
1710-1746
M. van Goidsenhoven

Willem
1763-1814
L. Andries

VII.

VIII.

Johannes Francis
1787-1864
A.M. Kokx
Zie Luyksgestel

Johanna
1714-1766
J. van de Wijer

Jan Josephus
1765

Lodewijk
1790-1844
M. van de Look

Francis Leonard
1719-1772
A.C. Dewil

Johannes Francis
Johanna
1766-1837
1769-1851
M.L. Fets
J. Hagelsteen

Hendrik
1793
M. Gerulus

Johannes
1724-1740

Amandus
1773-1843
A.M. Paenhuysen

Georges
1795
x A. Loosen

Figuur 6.1: Schema Johannes en Anna Pans
— Johannes Michael: geboren op 24 april 1697 en sterft op 14 oktober 1746.
Huwt te Tienen op 28 mei 1723 met Maria de Catin. Hebben een beperkt
nageslacht dat echter vlug uitsterft.
— Jacques: geboren op 27 oktober 1698 en overleden op 27 mei 1700.
V/2 Johannes: overleden te Hoeleden op 16 juni 1756. Huwde aldaar op 19 maart 1703
met Anna Pans.
In de archieven vinden we vaak ‘de weduwe Michiel Tuteleers’ vermeld, en dit tot 1706. De
laatste zoon, Johannes, is een sleutelfiguur in onze familiegeschiedenis. Aan hem wijden we
vele bladzijden.

V/2

Johannes Tuteleers

Zoon van Michael Tuteleers. Sterft te Hoeleden op 16 juni 1756. Huwt aldaar op 19 maart 1703
met Anna Pans, dochter van Jan Pans en Catherina Polleunis. Zij sterft op 16 maart 1756.
Uit dit huwelijk worden te Hoeleden geboren (zie schema in figuur 6.1):
— Anna Maria: geboren op 29 oktober 1704, en te Hoeleden gestorven op 28 januari
1773. Huwt op 28 februari 1737 met Peter Roeckaerts, die op 13 juni 1747 sterft. Zij
hertrouwt te Hoeleden op 28 augustus 1747 met Machiel van Hinnesdael.
— Johannes: geboren op 28 februari 1707. Sterft als kind.
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VI/1 Adriaan: geboren op 12 april 1710 en te Hoeleden overleden op 6 oktober 1746.
Huwde aldaar op 8 maart 1736 met Maria Catherina van Goidsenhoven. Deze werd
te Hoeleden geboren op 20 oktober 1706 als dochter van Peter en Catherina Pans. Uit
dit huwelijk werden te Hoeleden geboren:
— Petrus: geboren op 17 juni 1736. Jong gestorven.
— Johannes Francis: geboren op 28 april 1738 en gehuwd op 26 april 1761
met Anna Elisabeth Snijders. Verblijven te Antwerpen en Brussel.
— Anna Maria: geboren op 26 maart 1739. Huwt Peter van Loien. Verblijven
te Dendermonde.
— Judocus: geboren op 12 januari 1742. Jong gestorven.
— Johannes Josephus: geboren op 25 juli 1743. Verblijft te Neerlinter en in
het buitenland.
— Johanna: geboren op 21 oktober 1714 en te Hoeleden gehuwd op 1 augustus
1737 met Johannes van de Wijer. Ze sterft te Budingen in 1766.
— Guilielmus: geboren op 19 augustus 1717. Peter is Guilielmus de Locquenghien, meter is Anna Tuteleers. Zal als kind sterven.
VI/2 Francis Leonard: geboren op 20 mei 1719 en te Hoeleden overleden op 18 juli 1772.
Huwt op 17 november 1761 met Anna Catherina Dewil. Zie pagina 74 voor de geboorteakte.
— Johannes: geboren op 1 oktober 1724 en te Hoeleden overleden op 23 maart 1740.
Zowat tweehonderd vijftig jaar geleden leefde Johannes Tuteleers een vrij bewogen en gevuld
leven. Zo getuigen de vele akten, documenten en annalen welke we op de verschillende archieven vonden, en waarin sprake is van onze voorvader. Ook in zijn dorp, Hoeleden, was het niet
erg rustig. Pas was Johannes gehuwd, of het dorp werd nog maar eens geplunderd, en de kerk
zwaar beschadigd. De vrijbuiters stelen zelfs de beide klokken uit de kerktoren. Een tussen de
bossen verscholen dorp als Hoeleden had nergens veel hulp van te verwachten. De heer welke
de belastingen opstreek, trok zich van het dorp niets aan. Hij woonde er zelfs niet. Wanneer
in 1713 er een erftwist ontstaat om de rechten van de heerlijkheid, wordt het feodaal cijnsboek
uiteindelijk verkocht aan generaal Graaf de Tollet, voor de ronde som van 12.100 florijnen. Maar
ook de generaal draagt het arme dorp niet in zijn hart, en bekommert zich slechts om de inkomsten en niet in het minst om haar bescherming. Bij het verdrag van Utrecht, in 1713 gingen onze
provincies over van de Spaanse overheersers naar de Oostenrijkse Habsburgers. Verlost van de
ene, zijn we weer voor tachtig jaar scheep met een andere bezetter.
Johannes Tuteleers trouwde met Anna Pans. Deze was de dochter van Jan Pans, die te Hoeleden
stierf op 19 januari 1716, en van Catherina Polleunis die er stierf op 22 april 1716. In een
belastingsaangifte van 9 juli 1710, vinden we de goederen waarover de jonggehuwde Johannes
beschikte2 :
– huis en hof, groot een halve bunder
2
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– een sille land op den Heule
– een sille land te Gelbergen
– een dagmaal van de heer van Waenrode
– een halve bunder weide
– een halve bunder weide van Jan Pans.

Tussen de meer dan tienduizend oude teksten welke de de archieven van Hoeleden uitmaken,
vonden we de volgende belangrijke bladzijde3 :
Op heden den 9 oktober 1729, corem, de heer Jacobus de Locquenghien, stadhouder in zijn leenhof gelegen te Hoeleden, Jan Francen en Jan Spijssens, leenmannen
van dezelfde hove, compareerde Jan Tuteleers, ingezetene van Hoelede, denwelke
gereliveerd heeft zeker drie sillen en half weide en bossen, gelegen te Hoeleden, aan
den Selberg, regenoten de straat, de kerk ten Poel te Tienen, en Jan Creven, stellende
alzo den voorschreven Tuteleers, voor sterfman Jan Tuteleers, zijn zoon, oud omtrent vijf jaren en heeft voorschreven Tuteleers de eed van trouw gedaan volgens de
leenheerrechten.
Ook later nog, in 1739 en 1742, wordt Johannes als leenman vermeld. Vanaf 1732 vervult hij er
zelfs de functie van schepen4 . Vele tientallen akten, door hem gemerkt, bevinden zich nu op het
Rijksarchief te Brussel. In 1731 lezen we in het hiervoor reeds besproken cijns- en leenboek van
het hof van Nieuwenhoven: ‘Jan Tuteleers schepen en leenman’. Veel later, in 1748 wordt hij
zelfs vermeld als Tafelmeester der jurisdictie5 .
Betreffende het beroep van Johannes Tuteleers, vonden we een tekst op de pastorie van Hoeleden,
die ons doet veronderstellen dat hij niet altijd landbouwer was. We lezen in het “Register van de
pastorij vernieuwd in ’t jaar 1704 in januari”, folio 15:
Nu Jan Tuteleers jaerlijkx twee halsteren ende een vierdeel coren staende op een
stuck lants hetwelck hij houdt op het paenhuysvelt. Voldaen 1721 tot 1727 door Jan
Tuteleers, coopman, 1728 tot 1739.
Maar ook op het archief te Diest vonden we een spoor. Zo is er een over elf stukken verspreid
proces6 tussen de Pieter de Ferm, voerman op Antwerpen, en Jan Tuteleers, koopman in graan.
Het probleem is het niet nakomen van een contract door onze Johannes, tot het wekelijks leveren,
en dit gedurende een jaar, van zeven tot acht halsters haver aan tien stuivers per halster. Het
proces werd gevoerd in 1727 en 1728. Deze Pieter de Ferm zullen we verder nog ontmoeten bij
3
4
5
6
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het overlijden van Adriaan, zoon van Johannes. Tenslotte vonden wij op hetzelfde archief twee
processen uit 17317 . Enerzijds tegen de weduwe Lacourt, en anderzijds tegen Michel de Weert,
telkens wegens ‘een schuld’. Belangrijk is wel dat Johannes, schepen van Hoeleden en koopman
in graan, niet kon schrijven. Bij de uitvoering van zijn functie als schepen van de heerlijkheid,
ondertekent hij de akten met een speciaal teken, dat het klassieke kruisje vervangt. Overal vinden
we zijn‘marq’ terug, het is een cirkel met een kruis erover, en in elk alzo gevormd kwartier een
punt.
De vier kinderen van Johannes, welke we hierna zullen behandelen, konden allen schrijven. Zijn
kleinkinderen zullen dat niet meer kunnen.
Ook vonden we de archieven terug van de nu nog voortlevende schuttersgilde van Sint-Sebastiaan8 .
Deze gilde, gesticht in 1511, had haar lokaal naast de kerk, waarvoor ze huurgeld aan de abdij
van Heylissem betaalde. De nu nog zowat overal bestaande schuttersverenigingen groeiden uit
de bittere nood van de bevolking zich te verdedigen tegen de rovers en overvallers. Ook in de
tijd van oorlog stonden ze aan de zijde van de heer en verdedigden ze de wallen en torens van
de nabijzijnde stad of kasteel. Buiten deze officiële opdrachten werden door de gilden missen
opgedragen ter ere van hun patroon, en ter nagedachtenis van de overleden gildebroeders. Het
verenigingsleven was in die tijd strikt gereglementeerd. De gilde van Hoeleden had op 18 januari
1712 het reglement van de schutters van Leuven overgenomen. De voornaamste bezittingen van
de gildebroeders waren de ‘breuken’. Het zijn zilveren plaatjes, aaneengesnoerd tot een collier,
als wilde men van het koningszilver, het Gulden Vlies van de gewone man maken. Immers, op
de plaatjes stonden de namen en overeenkomstige data vermeld der opeenvolgende koningen van
de gilde.
In het ‘Register ofte notieboek der gilde van de Edele Ridder ende Heilige Martelaar Sebastiaan’
vinden we de namen van de hoofdman, de koning, de schout, gezworenen en alle andere gildebroeders. Jan Tuteleers is in 1713 koning. Op het ‘schietspel’ van 24 juni 1714 worden er vijf
rotten gevormd. In het eerste rot vinden we de hoofdman van Rattenborgh, de koning Jan Tuteleers en de deken Jan Tempst. Bij het schietspel van 26 mei 1715, is onze voorvader de deken
van de gilde. Keurig staan in het boek de ontvangsten en uitgaven genoteerd. Het lidgeld bedroeg
vier gulden’s jaars, wat zeer veel was. In totaal waren er 29 gezworenen. Vanaf 1724 wordt Jan
Tuteleers vermeld als kapitein. In de annalen van de gilde vinden we zelfs terug wanneer hij een
nieuwe hoed kocht, en hoe hij zijn financieel beleid wist te verdedigen. Het oude ‘schuttershuys’
werd in 1854 afgebroken, en op deze plaats werd de dorpsschool gebouwd. Nu stoeien de kinderen van Hoeleden er op de speelplaats van Hoeleden, daar waar Johannes, vele jaren geleden, zijn
koningstitel behaalde. Lieve, lopende en vallende, starende en lachende kinderen, het mooiste
monument dat we ons maar kunnen wensen, op de grond van onze voorvaderen.
Gedurende zijn leven kocht onze Johannes vele goederen. We vermelden er slechts enkele. Daartoe kijken we de notariële akten in:
Goederen verkocht ende gealieneerd door wijlen Jan Frans Lejeune. Op 3 april 1715
7
8
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vercocht aen Jan Tuteleers drij dachmalen bosch oft alsoo plecke gelegen te Gelbergen, bij die schranse genaamd princenbosch, regtn. den selven Tuteleers, de straete
ende Geeraerts Hendrik, en anderhalf sille landt, gelegen op die heule, regenoten Jan
Booten, ende Gijsbrecht Tuteleers, ende anderhalf sille lands ingelijst op de heule.
Deze drij percelen voor de somme van 160 gulden sijnde dit goed vercocht voor vrij
ende onbelast.
Als voetnoot staat nog vermeld:
de goedenisse van dese drij percelen is gedaan in den souverijne leenhove
van Brabant op 15 september 1729.

Op 16 februari 1722, koopt hij9 voor honderd gulden een huis, hof, land en weide, groot drie
sillen, gelegen te Hoeleden, ‘regenoten die Tafel van Hoeleden, ende die straete leidende naer
het huys Jan Berkmans’. In een akte van 20 juni 1726 lezen we betreffende deze koop:
waarvan den vercoopers konten voldaen te sijn ende voor quittantie, de voorstgenoemde sieur Jan Tuteleers aldus voldaen in handen mijn notaris.
Soms zijn er wel eigenaardige overeenkomsten vervat in de akten. Zo verkoopt op 27 augustus
1730 Roberta Nicola, baron d’Arschot Schoonhoven, aan Johannes, twee percelen ‘goedt’ gelegen te Hoeleden voor ‘31 pattacons’10 . In dezelfde farde vinden we een akte van 22 mei 1735,
waarbij Johannes Tuteleers en Anna Pans, van Johan Boethe kopen: anderhalf sille land, voor 94
gulden. Hiervan betalen ze er 67, ‘ende het restant behoren sij te sullen betaelen ende te voldoen
tallen stonde als het de comparanten gelieven sal’. De tijden zijn wel erg veranderd! Zo nog een
koop van 26 september 1739, waarbij we lezen:
seker dachmael lants, gelegen onder de jurisdictie van Hoeleden, in Gelbergenvelt,
ten behoeve van Jan Tuteleers den Oude, tegenwoordigen dienende schepen dezer
jurisdictie.
De koopsom is vijftig gulden, een halster koren en twee vaten bier!
Maar in de archieven vinden we ook de sporen van bepaalde wrijvingen, ruzies en vechtpartijen
tussen de inwoners van Hoeleden. Zo werd Johannes op 25 juni 174411 uitgescholden voor
‘eenen scheelen en eenen dief die gestolen heeft eenig graan’. Maar de kibbelpartij wordt voor
de rechtbank bijgelegd. Jan Hendriks verklaart dat ‘het geseyd was in een collaire, oft tusschen
potten ende pinten’. Hij vergoedt Johannes voor de ‘hoge’ sommen die hij uitgaf, om de zaak
voor het gerecht te brengen.
Johannes Tuteleers vergaarde tijdens zijn leven een belangrijke eigendom. Dit zal vooral blijken
wanneer we het over zijn zoon Francis Leonard (VI) zullen hebben. Behandelen we eerst zijn
9
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oudste zoon Adriaan (zie het schema op pagina 54). Deze huwt mits dispensatie Maria van
Goidsenhoven. Peter van Goidsenhoven, zijn schoonvader, was een welstellend man, schepen
van Hoeleden en afkomstig van Holsbeek. Het is opmerkelijk dat Johannes steeds het betere
zoekt. Zijn dochter huwt, zoals nog andere leden van onze familie, met een lid van het geslacht
Van Hinnesdael. De peter van zijn zoon Guilielmus is De Locquenghien. Zijn andere dochter
huwt een Van de Wijer, uit een oud geslacht dat eens de soevereiniteit voerde over de heerlijkheid
Hoeleden. Zijn jongere zoon, Francis Leonard, die na de dood van zijn ouders huwt, zal het niet
meer zo ‘goed’ doen. Hoe Johannes het huwelijk van zijn zoon Adriaan bewerkt, lezen we in het
huwelijkscontract dat we terugvonden. De tekst werd door ons lichtelijk gemoderniseerd:
‘Also zijn verschenen Adriaan Tuteleers en Catherina van Goidsenhoven, respectievelijk jongman en jonge dochter, onderling met elkaar hebben geconcipieerd een
huwelijk en hetzelfde ter ere van God volgens het gebod van onze Moeder de Heilige Kerk. Zo is het dat op heden, dezen 3 maart 1736, voor mij notaris zijn verschenen Johannes Tuteleers en Anna Pans, ouders van de bruidegom en Peter van
Goidsenhoven en Catherina Pans, ouders van de bruid. Deze comparanten, om alle
moeilijkheden te vermijden die nadien zouden kunnen rijzen, geven aan de bruid en
de bruidegom, het gebruik van een huis, hof, blok en boomgaard, groot meer dan
twee bunders. Zo ook zullen de comparanten, na het voltrekken van het huwelijk,
aan hun dochter in de plaats van een nieuw kleed, vier pistoeln12 geven, alsook nog
vier schotels, twee dozijn telloren, twee paarden. Het eerste paard zal ten huize van
de bruidegom gebracht worden! Ook nog twee koeien, zonder de twee die reeds in
het bezit van de dochter zijn. Plus nog drie varkens. De eerste comparanten verklaren tot substitutie van het aanstaande huwelijk ogenblikkelijk hetzelfde te geven,
beginnende met het beste paard ten huize, een koe en een rund, alsook een rund,
alsook een zeug, te leveren met Hoeleden kermis! De ouders van de bruid staan ook
al hun huurgronden af, en het graan dat er op staat zal eerlijk verdeeld worden. . . ’
En verder lezen we nog in dezelfde akte: ‘aen hunne dochter gunnen en geven, mits desen om
haere goede ende getrauwe diensten, als ook omdieswille, heeft genoten eene notabele howelijksdote, allen hetwelck partijen comparanten van wederseijts hebben geaccepteerd’.
De hierboven beschreven goederen, lagen langs de heirbaan, en de waterstraat, leidende naar de
molen en de pastorie. Maria Catherina van Goidsenhoven was voordien gehuwd geweest met
Van Thienen, de vroegere meier van Tienen. Ze bracht alzo een belangrijke eigendom mee.
Wanneer Adriaan drieëntwintig jaar is, wordt hij als ‘confrère’ aangenomen door de gildebroeders van de Sint Sebastiaangilde. Op zijn dertig wordt hij reeds vermeld als kerkmeester. Zijn
rekeningen vinden we terug op het Rijksarchief te Brussel. Ook bij de ‘notaris’ verschijnt hij
geregeld. Op 24 september 1734 koopt hij te Tienen een ‘plecke lants, voormaals bosch, groot
anderhalf sille’ gelegen te Hoeleden. Maar de koopsom is wel het vermelden waard. Niet enkel
moet hij honderd gulden betalen, maar moet hij ook ten huize van de verkoper, te Tienen, een
eikeboom leveren, en tenslotte voor één dag, een kar met vier paarden ter beschikking houden
12
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van deze laatste. Maar lang blijft deze koop niet in de familie. Op 10 juli 1735 wordt hij voor 87
gulden en acht stuivers verkocht aan Frederik van Hove, die echter ook nog “aen den secretaris
den erfbrief ende ’t goud daarvan dependeert” moet betalen.
Wanneer op 30 juli 1742, aan de meestbiedende de goederen van de Tafel der Armen worden
verhuurd, onderschrijft Adriaan voor een halven dagmaal beemd, voor zes gulden per jaar. Zijn
vader, Johannes de Oude, huurt een dagmaal te Gelbergen voor twee gulden en twee stuivers. Bij
het overlijden der schoonouders van Adriaan, lezen we als aanhef van de uitvoerige akte:
Conditie ende voorwaarde achter volgens dewelke men van wegens Adriaan Tuteleers als in huwelijk hebbende Catherina van Goidsenhoven, Peter de Ferm (voerman op Antwerpen) als in huwelijk gehad hebbende Gertrudis van Goidsenhoven
(oudste zuster van Catherina), Hendrik van Thienen (halfbroer van Catherina), alle
erfgenamen van Peter van Goidsenhoven ende Catherina Pans, ende ingezetenen der
heerlijkheid van Hoeleden. . . .
Na vermelding van de koopvoorwaarden, volgen de goederen die verkocht worden. Zo lezen we:
Tien dachmalen, daar een huys op staat, bestaende in ’t selve huys, block ende weide
gelegen bij de Varendries, regenoten die varentstrate. Belast het voorschreven huys
een dachmaal, met een rente van vier gulden ’s jaars aan die Kapel van Onze Lieve
Vrouw ter Poel te Tienen, ende huize erfpacht aan die Tafel van Hoeleden, niet boven
de twee halsters, in de voorschreven thien dachmalen zijn vijf dachmalen leen in de
leenboek van den Heere van Hoeleden.
Er zijn vier zitdagen. Op de laatste dag lezen we:
Op heden den 4 april 1743 is in het huis genaemd het Paenhuis, gecompareerd Jan
Tuteleers (vader van Adriaan) den welcken heeft geboden 411 guldens, waarvoor
hem is gegeven den handslag, coram die schepenen, De Locquenghien, Gijsbrecht
Beelen en Peter Christiaans.
Onderaan de akte staat het ‘marcq’ van Jan Tuteleers den Ouden, alsook de vloeiende handtekening van zijn zoon Adriaan. Onze voorvader betaalde de koopsom contant. Nog betreffende
dit koppel vinden we in de archieven13 een staaltje van de puurste woekerpraktijken. Op 29 december 1744, dus nog geen twee jaren voor de dood van Adriaan, gaan zij een lening aan van
vijfhonderd gulden bij jonker Van Berghe. Hiervoor moeten ze een erfelijke rente van vijfentwintig gulden betalen per jaar. Bijna hun hele bezit moeten ze in onderpand geven. Adriaan
sterft wanneer hij slechts zesendertig jaar oud is. Gezien zijn weduwe vrij vlug hertrouwt met
Jan Gesellen, hebben de kinderen hun stiefvader als voogd. Om een idee te hebben van de eigendommen welke Adriaan in zijn korte leven vergaarde, hebben we uit de verschillende akten,
13
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een samenvattende lijst gedistilleerd14 : tien dagmalen land — anderhalve sille land te Gelbergen
— een sille weide — een sille land — een halve sille blok — anderhalve sille weide — een huis.
Wanneer Adriaan sterft, laat hij vijf kinderen na, waarvan het oudste amper tien jaar is. Zijn
weduwe sterft veertig jaar later, op de ouderdom van zeventig jaar. Betreffende de kinderen van
Adriaan vinden we een eerste spoor15 op 14 november 1765:
Anna Maria Tuteleers, woonachtig te Dendermonde, en Johannes Josephus Tuteleers, jongman te Neerlinter, en Johannis Francis Tuteleers, woonachtig te Antwerpen, verkopen tien dachmalen land, aan G. Janssen, mulder te Bunsbeek, voor 420
gulden.
Ogenblikkelijk na het overlijden van hun moeder, op 21 augustus 1775, verkopen de drie nog in
leven zijnde kinderen de eigendommen. Nu lezen we16 :
van wegens sieur Johannes Francis Tuteleers te Brussel, wegens Peter van Loien en
Anna Maria Tuteleers te Dendermonde, en van wegens Johannes Josephus Tuteleers,
de uitlandigen broeder en zwager.
Worden verkocht, een pachthof, schuur, stallingen, pachthuis, hof met twee boomgaarden en
blok, in totaal negen dagmalen groot, gelegen te Hoeleden langs de Herenstraat en de waterstraat leidende naar de molen. Dit alles wordt voor 2200 gulden verkocht aan Robert Draelants.
Betreffende de oudste dochter van Johannes den Oude, Anna Maria, lezen we in een akte17 :
Op heden 16 november 1741, compareerde Johannes Tuteleers den Oude, en Anna
Pans zijn wettige huisvrouw, welke comparanten verklaren verkocht te hebben aan
Peter Roeckaerts den jongen en Johanna Maria Tuteleers zijn wettige huisvrouw, een
huis, hof, blok en weide, groot samen een bunder, gelegen te Gelbergen, en dit voor
de som van 330 gulden, waarvan 150 gulden voor de eerste, en 180 gulden voor de
tweede comparanten.
Maar Peter Roeckaerts heeft 150 gulden te kort. Hij belooft om ze te betalen ‘binnen weinigen
tijd’. Het gaat hier om de verkoop van de erfenis van de kinderen Pans. Deze familie was
welstellend en afkomstig van Kersbeek. Betreffende de dood van Peter Roeckaerts lezen we in
de parochieregisters van Hoeleden:
13 juni 1747 occisus a gallis in ecclesia sepulta.
Deze zin is praktisch onvertaalbaar. Het latijn van onze dorpspastoors was niet steeds vlekkeloos.
Met veel goede wil zouden we het kunnen vertalen als: dood gevallen, gesneuveld of vermoord
bij het hanegekraai.
14
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Wanneer tenslotte Johannes de Oude sterft op 16 juni 1756, is zijn echtgenote Anna Pans, waarmee hij 53 jaar getrouwd was, hem pas drie maanden in de dood voorafgegaan. In de archieven
van Hoeleden vinden we een reeks documenten terug, welke de verkoop beschrijven van de inboedel, het vee en de gewassen welke de erfenis uitmaken van de kinderen van Johannes. Deze
akten zijn uiterst interessant, gezien ze ons een overzicht geven van de bezittingen van onze
voorouders, op het einde van hun lang en vruchtbaar leven. Beginnen we met de merkwaardigste
akte, deze betreffende de inboedel18 :
Condities en voorwaarden, volgens dewelke Francis Leonard Tuteleers, Jan van
de Wijer, in huwelijk hebbende Johanna Tuteleers, Jan Gesellen, in huwelijk hebbende Catherina van Goidsenhoven, weduwe Adriaan Tuteleers, alzo als stiefvader
en momboor der wezen verwekt met zijn huisvrouw en wijlen de voorschreven Adriaan, Michiel van Hinnesdael, in huwelijk hebbende Maria Tuteleers, weduwe van
wijlen Peter Roeckaerts, presenteren te verkopen runderen, paarden, koeien, varkens
en ander meubilair en effecten ten sterfhuize van Jan Tuteleers binnen Hoeleden voor
te brengen.
Dit alles gebeurt op 22 juli 1756. Onder het verkochte meubilair vinden we in de vele bladzijden
vullende lijst, volgende stukken: drie tafels, tien stoelen, een bed met vier oorkussens en een
matras, een groen deken en een wollen sprei. Twee spinnewielen en twee schapraaien, een kist,
glazen, een strijkijzer, een waege en een gieter. Voor deze laatste werden drie gulden en veertien
stuivers neergeteld. Ook vonden we nog vier porseleinen schotels terug, wat wel opmerkelijk
was voor deze tijd, in een verloren dorp als Hoeleden. Verder nog drie lantaarns, een spiegel en
een koperen kruis. Naast een blaaspijp vinden we ook een stoofpot, een rooster en verschillende
koperen potten waarvan er één liefst negen gulden opbrengt. Een ganse serie ijzeren lepels,
potten en pannen en tenslotte nog drie kuipen. De veestapel bestond uit: twee hengsten, drie
merries, twee ruinen en een veulen. Verder waren er nog 17 koeien en 16 varkens. Dit is wel
een indrukwekkende veestapel voor iemand die zowat tachtig jaar was. Dit doet ons vermoeden
dat Johannes op een zeer grote boerderij woonde, en dat zijn jongste en enige overlevende zoon,
Francis Leonard, die immers nog vrijgezel was, op de boerderij was. Later, in een belastingsaangifte van 7 juli 1762, lezen we dat Francis Leonard, zes personen, wellicht personeel, ten
laste heeft. Maar lezen we verder in de hiervoor genoemde akte, dan vinden we nog een wagen,
twee oogstkarren, twee ploegen en een egge. Ook hier is de lijst lang met alle soorten alaam. In
totaal brengt dit gedeelte van de openbare verkoop de ronde som van zeshonderd zestig gulden
op. Onze voorvader, Francis Leonard, koopt een belangrijk aantal koeien, maar ook het koperen
kruis, waarvoor hij twee gulden en twaalf stuivers betaalt. In een andere akte, gedateerd op 19
juli 1756, vinden we de verkoop terug van de tarwe en het koren dat op de velden van de overleden Johannes stond te wiegen. Deze verkoop, verdeeld over een dertigtal kopen, brengt 285
gulden op. Tenslotte gaan de erfgenamen op 21 februari 1757 over tot de verkoop van een zeer
grote hoeveelheid bomen, waaronder wilgen, eiken- en appelbomen. Bij het lezen van deze akte,
begrijpt men het belang van een boom als brandstof. Voor het omhakken werd een akte door de
18
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Figuur 6.2: Kerk van Hoeleden
schepenbank opgesteld, waarin vermeld staat hoe de boom dient te vallen, en hoe de kar moet
rijden om de in stukken gehakte boom te komen halen. Er wordt zelfs vermeld hoe de wortels
uit de grond dienen gehaald en hoe de putten terug dienen opgevuld! De verkoop van al deze
bomen bracht nogmaals 290 gulden op. Een verkoopakte van de eigendommen vinden we niet
terug. Het kan zijn dat deze tussen de erfgenamen verdeeld werden, zonder tot verkoop over te
gaan, ofwel is het het document gewoonweg verdwenen.
Bij deze erfenisakten is er sprake van vier kinderen. De jonge Johannes stierf toen hij zestien was,
en Guilielmus is waarschijnlijk als kind gestorven. In de parochieregisters wordt zijn afsterven
niet vermeld, maar in die tijd werden de overlijdens slechts genoteerd, indien de persoon ouder
dan veertien jaar was.
Johannes de Oude wordt in de kerk van Hoeleden begraven. Deze was kort na zijn huwelijk, in
1705 geplunderd geworden. Slechts langzaam werd ze hersteld. Gezien de toren vernield was,
kwam er ook geen nieuwe klok. Wanneer dan toch de kerk nieuwe leien op het dak kreeg, werden
deze door een storm er opnieuw afgerukt. Pas in 1739 werd de vloer geplaveid. Op aandringen
van de bevolking werden dan toch werken uitgevoerd in 1755. Hierbij werden twee van de drie
beuken afgebroken. Alzo kwam men tot de kleine kerk welke we nog te Hoeleden (zie foto op
pagina 63) kunnen bezoeken.
Tevergeefs klaagden de parochianen dat hun kerk te klein was. Ook zullen we nog lang op een

64

HOOFDSTUK 6. HOELEDEN

nieuwe toren moeten wachten.
Uiteindelijk willen we het nog hebben over een belangrijk proces dat Johannes de Oude gedurende vijftien jaar voerde, en dat zijn kinderen zullen erven. Hij had namelijk een ‘kozijn’, Jan
Tuteleers, die op 20 december 1710 te Hoeleden huwde met Maria van de Roelen (zie schema
in figuur 5.1). Wanneer hij op 14 november 1725 sterft, laat hij drie minderjarige kinderen na.
Zijn weduwe hertrouwt op 7 augustus 1726 met Dionijs Goossens. Ondertussen was onze Johannes, de oude genoemd ter onderscheiding van zijn jongere kozijn, aangesteld tot voogd van
de minderjarige kinderen, en dit op 28 maart 1726. Lezen we eerst een klein ontvangbewijs dat
we vonden19 :
Getekend ende voldaen van Jan Tuteleers, als curator van den inboedel van sijnen
cosijn Jan Tuteleers zaliger, over de verlope eene rente van 18/15 stuyvers tot november 1725 de tot hetselve jaer ook gekort ende dat met ene somme van 220 gulden,
actum desen 30 mei 1726. J. de Raet.
Verder vinden we in dezelfde farde een akte met de volgende tekst:
Johannes Tuteleers als oppermomboor van alle onmondige wezen, hij ende Maria
van de Roelen, weduwe Jan Tuteleers, de date 28 maart 1726, getekend Van Rattenborgh, die vraagt bomen gestaan hebbende op die goederen van wijlen Jan Tuteleers
te vercopen.
Onderaan staat het gekende merkteken van onze Johannes. Op 17 juli 1728 is Johannes te Brussel, alwaar hij de toelating voor deze verkoop verkrijgt van de Raad van Brabant. De verkoop
bracht niet minder dan 597 gulden op! De overleden Jan Tuteleers had inderdaad een belangrijke
lijst bezittingen nagelaten. Dit lezen we in een akte van 8 juni 173520 . Het zijn een huis, hof en
boomgaard met een blok groot twee bunders. Verder nog iets meer dan vier hectaren gronden.
Belangrijk is een akte van 24 mei 1735, waaruit blijkt dat Johannes den Oude aan Guillaume
de Locquenghien een som betaalt van 409 gulden en dertien stuivers, als zijnde een achterstallige schuld van de overleden kozijn. Hierover zullen al de moeilijkheden beginnen. Wanneer
Johannes, zoon van wijlen Jan Tuteleers, meerderjarig wordt, lezen we op 6 oktober 1740:
alsdat Jan Tuteleers den jonge sone Jan, tegenwoordig majorenne is, ende bezittende
de goederen van wijlen zijnen vader Jan Tuteleers.
Het is deze Jan den Jonge, die de belangen van zijn broers en zusters zal behartigen.
Op 19 november 1741 wordt Johannes den Oude, voor de schepenbank gedaagd door deze jonge
Jan Tuteleers, om zich te verantwoorden over de manier waarop hij al de bezittingen der wezen
behartigd heeft. Deze zaak wordt met geregelde tussenpozen vermeld in de schepenrollen van
Hoeleden. Advocaten worden aangesteld, en vele tientallen bladen gevuld met verklaringen en
19
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getuigenissen. De hoorzittingen vinden plaats in het nu nog bestaande Paenhuis te Hoeleden.
Ook de verkoop der bomen komt weer te berde. Het is onnodig het ganse proces trachten te herhalen, nochtans is het uiterst belangrijk geweest voor de verdere geschiedenis van onze familie.
Zoals hierna zal blijken, zal het leiden tot het bankroet van onze familie, waarvan zij zich slechts
zeer moeizaam, na vele generaties zal herstellen. Uiteindelijk is er een zeer lijvige verklaring
van Johannes den Oude, voor de soevereinen Raad van Brabant, welke op zichzelf een prachtig
voorbeeld is van hoe onze levende taal vroeger gesproken werd. Lezen we een passage uit dit 43
bladzijden tellende epos:
‘hij21 niet is te konnen peijsen waer den aenleggere sal haelen het gene hij sijnder
geseyde heeft men weet ende is seer wel versekert dat hij het selve nerghens buyten sijne imaginatie en sal vinden, dat hij het moet gedroemt hebben jae tot meer
preuve van dijen soo en heeft hij de plaetse waer dit soude gebeurt sijn niet connen assigneren. Het soude den aenleggere22 baetiger ende voordeliger geweest hebben want waerschijnlijck hadde het proces daermede een eynde genomen sonder dat
den selven groote costen soude hebben betaelt welke hij alsnu risquert jae niet en
kan ontvlieden als gequickt sijnde door sijne obstinaetheijt. Hij moet plaisier hebben ende hem behaeghen in een ander te vexeren oft hij is door het bevroyen van
het meergeseijt nu wijser geworden, dat hij nu siet het perijckel van de costen niet
teconnen ontcomen. ’t Is seer belaghelijk dat den aenleggere dat wil masqueren,
chippoterende op de restricties. . . ’
De verdediging van Johannes den Oude draait, behalve zijn rekeningen, om de volgende zin:
‘men sal dan gelieven te noteren dat den gedaeghde werd aengesteld, niet als momboor, welcken moet acht nemen, staen ende verantwoorden voor alle accidenten en
voorvallen maer simpliciter als curatoeur ende niet van alle goederen maer het gene
saeke, namelijck de achterstellen te betaelen, ten tweede afteleggen het capittael ist
doenelijck ende het derde te doen behoerelijck beweijs rekeninghe ende reliqua sonder voorder. . . ’
De zaak splitst zich toe tot een vijandschap. Op 1 mei 1755 laat Johannes den Oude een halve
bunder land van Jan de Jonge bezetten, en dit ‘wegens faute van betalinghe van ene rente jaerlijks
van zes gulden23 ’. De laatste akte in dit proces is van 26 februari 1756, veertien dagen voor de
dood van Anna Pans en een goede drie maanden voor het overlijden van Johannes den Oude.
Het is een tweeëntwintig bladzijden tellende tekst, waarin de verklaringen van onze Johannes
weerlegd worden. Als titel staat vermeld: ‘finale persisteringe’. Hierin wordt een ‘komplot’
aangeklaagd tussen De Locquenghien en onze Johannes:
21
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Figuur 6.3: Geboorte Franciscus Leonardus Tuteleers 20 mei 1719 (Parochieregisters Hoeleden)
‘om bij middel van dien, des te beter te hunne comedie te spelen tot ruine der weesen
soodaniglijck dat clarlijck gesien wort dat den gedaegde de formele schuldt is van
alle schaeden ende interesten die de selve weesen hebben comen te lijden daar de
quijttinghe op sijnen behoorlijken tijdt niet is gedaen. Bovendien de oorsaecke is
van alle de costen te desen geresen’.
Johannes sterft vóór de uitspraak in dit proces. Het is natuurlijk moeilijk een juridische zaak,
meer dan twee eeuwen later te hernemen, vooral, daar de documenten onvolledig en verspreid
zijn. Johannes werd als curator aangesteld met het doel de zaken van zijn overleden kozijn te
regelen. Daartoe verkoopt hij voor een zeer grote som bomen, maar betaalt de schulden slechts
negen jaar later, zodat de renten hoog opgelopen zijn. Dit proces sleept lang aan, zodat de
gevorderde som zeer hoog zal oplopen. Het gevolg hiervan zullen we leren uit het leven van
Francis Leonard, enige overlevende zoon van Johannes Tuteleers en Anna Pans. Uit het schema
van pagina 54 zullen we vinden dat deze zoon zal instaan voor het verdere nageslacht.

VI/2

Francis Leonard Tuteleers

Geboren te Hoeleden, zie foto 6.3, op 20 mei 1719 als zoon van Johannes Tuteleers en Anna
Pans. Aldaar overleden op 18 juli 1772. Huwt er op 15 november 1761, zie foto 6.4 on the next
page, met Anna Catherina Dewil. Deze werd te Hoeleden geboren op 5 juli 1735 en sterft er op
9 november 1804.
Uit dit huwelijk werden te Hoeleden geboren:
VII/1 Willem: Geboren op 21 augustus 1763 en overleden op 4 maart 1814. Hij huwt Lucia
Andries.
— Johannes Josephus: Geboren op 14 maart 1765.
VII/2 Johannes Francis: Geboren op 27 april 1766 en overleden op 21 januari 1837. Huwt
Maria Louise Fets.
— Johanna Catherina: Geboren op 12 oktober 1769 en overleden op 8 mei 1851. Huwt op
22 mei 1805 met Jan Hagelsteen, geboren te Neerlinter op 29 juni 1783. Daarvoor had
ze een natuurlijk kind Anna Catherina, geboren op 15 november 1797 en overleden

VI/2. Francis Leonard Tuteleers

67

Figuur 6.4: Huwelijk Franciscus Tuteleers en Anna Dewil 15 november 1761 (Parochieregisters
Hoeleden)
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op 2 juli 1859. Deze huwt met Johannes Francis Tuteleers uit het nageslacht van Jan
Tuteleers en Maria van de Roelen.
VII/3 Amandus: Geboren op 21 januari 1773 en te Kortenaken overleden op 18 september
1834. Huwt met Anna Paenhuysen.

De kinderen van Francis Leonard (VI) en Anna Catherina Dewil vinden we ook terug op het
schema van pagina 54. Samen met het schema van pagina 36, kunnen we ze alzo situeren in de
algemene stamboom.
Francis Leonard Tuteleers is 37 jaar, wanneer zijn vader Johannes de Oude te Hoeleden sterft.
Hij is dan nog vrijgezel. In deze man is veel van de achteruitgang van onze familie vervat.
Hiervoor zagen we welke belangrijke eigendom zijn ouders vergaard hadden. Na Francis zal
daar niets meer van overschieten. Hijzelf kon schrijven en we vinden hem al vrij vroeg terug in
de archieven van Hoeleden. Zo bleven er vele tientallen bundels bewaard met rekeningen van de
door hem geı̈nde belastingen. Voor 1749 vinden we de volgende tekst:
Codem die, 27 augustus 1749, comparut Jan Tuteleers, welcken heeft zich gesteld
als borghe ende principael voor het recept ende collecte van Francis Tuteleers sijnen
sone, over de wetboeken van Hoeleden, belovende verbindende en renuncierende
als in gewoonlijken form. In conformiteit van dese acte, de date 6 mei 1750 sijn op
heden 18 januari 1751 corum ons onderschreven schepenen van Hoeleden gecompareerd allen dese onderschreven gemeentenaren van de voorschreven dorpe, welke
eenpaerlijk hebben verclaert desen voorschreven act in alle hare pointen, clausulen
te lauderen, aggregeren ende approberen continuerende houdende Francis Tuteleers
in de voorschreven act genoemd, voor collector over de cedulen ofte wetboeken van
de voornoemde dorpe van Hoeleden, gesteld ende geset tot betaelinge soo van sijne
Majesteits bede, subsidies, imposten als voor de ander dorpe ende qurtierlaste, over
den jare 1750 gelovende aenden voorgenoemde Francis Tuteleers voor het collecteren dien te sullen betalen ende goedt doen negen gulden vant hondert, sijnde alhier
present Jan Tuteleers sone Michiels, vader van den voorschreven Francis den welcken de voorschreven collectie is accepterende in de naem van sijnen voorschreven
sone haudende partijen van wederzijds allen hetgeen voorschreven is, voor goed vast
ende weerde onder obligatie van henne respectievelijke personen erfgenamen ende
goederen present en toekoment.
De functie van collector, ook burgemeester genoemd, kunnen we het beste vergelijken met deze
van belastingontvanger. Het was een zeer onaangenaam en tevens gevaarlijk beroep, dat wel
mits veel geluk, veel geld kon opbrengen. De te betalen som werd van hogerhand bepaald, en
de collector moest maar zorgen dat hij aan de nodige som geraakte. Was de bevolking te arm
om te betalen, dan moest hijzelf maar bijpassen, ofwel een lening aangaan waarvoor hij zelf borg
stond. In vele schepenrollen24 is er sprake van Francis Tuteleers, collector en borg van Hoeleden.
Op 30 augustus 1753 lezen we:
24
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Bewijs ende relique de welke mits desen is doende Francis Tuteleers, als collector
van dese dorpe van Hoeleden, gesteld tot betalinge der schipvrachten.
Bij de dood van zijn vader, in 1756, erft Francis een belangrijke som geld. Kort daarop verkoopt
hij nog een lot eikebomen, staande op vijf dagmalen grond, voor een som van 200 gulden. Maar
zes maanden nadien, koopt koopt hijzelf25 drie appelbomen voor zes gulden. Hoe eigenaardig
het ook moge klinken, dit is reeds een eerste teken van hoe het verder zal verlopen. De lijst
der eigendommen, door Francis Leonard na de dood van zijn ouders verkocht, is gewoonweg
indrukwekkend. Hij begint op 31 mei 1759, wanneer hij aan notaris De Haijes het volgende
verkoopt26 :
— een huis met hof en boomgaard, groot een halve bunder te Gelbergen langs de Herenstraat,
— anderhalve sille land op het Godtgafblok,
— een sille land op de Heule,
— drie dagmalen bos,
— een bunder land en bos,
— vijf dagmalen land en beemd,
— een halve bunder land te Gelbergenveld,
— een dagmaal weide.
Dit alles brengt 786 gulden en drie stuivers op. Maar onderaan de akte lezen we dat dit geld dient
voor een schulddelging. Dit vinden we vermeld op vele akten in die periode, want de geldhonger
duurt voort. In een akte van 24 juli 1759 lezen we betreffende een verkoop in de herberg ‘Den
Valk’ te Hoeleden27 :
Conditien ende voorwaarden achtereenvolgens welke den bejaarden jonkman Franciscus Tuteleers publiekelijk aan de meestbiedende met hooghen palmslagh ende
uytganck der brandende keerse sal presenteren te verkopen de navolgende goederen. . .
Daarna volgt een nieuwe lijst:
— een bunder bos,
— een halve bunder en 72 voeten land op de hoeve,
25
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— een halve bunder land op den drogenbos,
— een bunder zo land als weide.
Dit alles gaat naar jonker Gabriel de l’Escaille, voor de ronde som van 890 gulden! Dit betekent
dat Francis Leonard in 1756, 1757 en 1759 een grote som geld ter hand krijgt. Nochtans, op 23
december 175628 huurt hij een ‘seker huys gestaen ende gelegen onder de jurisdictie van Holede’
aan de Varenstraat, groot een halve hectare. Daarvoor betaalt hij slechts twalf gulden per jaar.
Groots zal het zeker niet geweest zijn. In 1752 betrok hij nog een hoeve die meer dan driemaal
zo groot was, langs de ‘straete naer de Potaerde’. Ook in 176029 gaat de verkoop verder:
— op 24 januari een half bunder land voor 250 gulden,
— op 19 maart een bunder land voor 240 gulden,
— op 24 november drie dagmalen weide, anderhalf dagmaal land en anderhalf sille land, voor
683 gulden.
Maar Francis Leonard is niet de enige die geld nodig heeft. Ook de andere erfgenamen van
Johannes de Oude en Anna Pans moeten verkopen. Zo op 31 januari 176030 vraagt Jan Gesellen, echtgenoot van Catherina van Goidsenhoven, een een gedeelte te mogen verkopen van de
nalatenschap van zijn schoonouders. In dit rekwest lezen we:
dat wijlen Jan Tuteleers ende Anna Pans in hun leven genootsaekt sijn geweest ieder
in particulier uyttestaen voor een proces crimineel in welck saeken groote kosten sijn
geresen. Dat naer doode van de voorgeschreven gehuysschen, de vrager, als stiefvader momboor van de wesen van Adriaan Tuteleers, de voorschreven saecke genootsaekt is geweest te resumeren, dat ook over de kosten dier weghens den voorschreven
remonstrant (dus Jan Gesellen) ende sijne consorten (de kinderen Tuteleers), proces
is aangestelt geweest in den souverijnen Raede van Brabant. Dat hetselve proces
alnoch is hangende voor den Heere Raedt ende in welcke saeke ook vele kosten sijn
geresen, soo over vacatien naer Brussel, als andere ende alsoo hij remonstrant geine
van de goederen gesuccedeert. . .
Ook Johannes van de Wijer, echtgenoot van Johanna Tuteleers krijgt er zijn zegje over, zodat we
zien dat alle erfgenamen moeten inspringen. Immers, een akte van 17 juli 1759 maakt melding
van dezelfde moeilijkheden. Het is een verkoop door Maria Tuteleers, dochter van Johannes de
Oude, en weduwe van Machiel van Hinnesdael31 . Onderaan staat:
28
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. . . ontvangen van de notaris de som van 90 gulden, op rekening van bovenstaende
koopsom. Autoriseren uit de resterende penningen te betalen, een vierde in de wetskosten in saeke tusschen den meier tegen Jan Tuteleers cum sua (zijn echtgenote).
We moge nu wel besluiten dat Johannes Tuteleers en Anna Pans een zware erfenis nalieten.
Voorzeker werd het proces dat we hiervoor uitvoerig behandelden, verloren. Alles samen zal het
een immense som vertegenwoordigd hebben.
Komen we terug tot Francis Leonard. Hij huwt op 17 november 1761 met Anna Catherina Dewil.
Zij is dochter van Johannes Dewil die te Hoeleden sterft op 26 april 1784, en van Anna Gertrudis
Byhets, die sterft op 31 april 1778. Voordien in 175732 lezen we dat Francis bij zijn belastingsaangifte, zes personen ten laste had. Misschien ging het om bedienden. In verschillende akten
lezen we immers dat hij op bepaalde koopdagen, zich liet vertegenwoordigen door een dienaar.
Na zijn laattijdig huwelijk, Francis is er 42, klaart de toestand enigszins op. Op 26 juli 1762
lezen we in het boek van de Sebastiaangilde, dat hij in volle vergadering de bijzondere eed heeft
afgelegd als gildebroeder, en ‘heeft betaald volgens het reglement’. Op 15 april 1763 koopt hij
voor honderd gulden anderhalf dagmaal land. En dan twee maanden later, even voor de geboorte
van zijn eerste zoon, lezen we een merkwaardige akte33 :
Paulus van Cauthem, secretaris van Hakendover, heeft verklaart bij desen, uit uitzonderlijke vriendschap jongte en genegenheid die hij altijd heeft gedragen tot den
eerbaren Francis Leonard Tuteleers, ende in consideratie om de grote diensten die
den voorschreven Tuteleers aan den voorschreven heere heeft gedaan en uit meerdere andere redenen, hem moverende aan den zelven bij forme van donatie onder
de levende of inter vivos en alzo met warmerder hand onwederoepelijk te hebben
gegeven ende gedonateerd, een half bunder land in het Gelbergenveld.
Het herstel gaat nog even verder, wanneer hij op 14 juli 1763 een dagmaal ‘broux’ koopt voor
45 gulden. Maar enkele jaren later doet de noodzaak aan geld zich weer gevoelen. Op 26 maart
1767 ontleent Francis Leonard achtereenvolgens 1100 gulden, 150 en 230 gulden. Hiervoor
moet hij een lijfrente aangaan van 59 gulden ’s jaars. Zijn hele bezit moet hij in onderpand
geven, zodat we uiteindelijk kunnen nagaan wat er van het voorouderlijke goed nog in de familie
is. We lezen34 opeenvolgend, een half bunder land, een huis met hof en boomgaard, een sille
land, twaalf dagmalen land en een dagmaal broek. Zeker nog een respectabele eigendom. Een
eerste brok valt er weldra af35 op 8 augustus 1767, wanneer hij tien dagmalen land voor voor
1325 gulden verkoopt. En dan is het weer stil voor enige tijd, totdat, enkele maanden voor zijn
dood, onze voorvader weer de volgende stukken verkoopt:
— op 11 april 1772 een dagmaal weide in ’t grootbos,
32
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— op 14 april 1772 een halve bunder te Gelbergen,
— op 30 april 1772 anderhalf dagmaal land,
— op 25 mei 1772 een halve bunder op de hoeve,
— op 25 juni 1772 een dagmaal land op de Heule.
Alles samen meer dan twee hectaren voor 1200 gulden. We hebben deze saaie opsomming van
verkopen willen houden, om een idee te geven welke belangrijk domein in handen was van
onze familie te Hoeleden, gedurende de achttiende eeuw. Tijdens zijn leven verkocht Francis
Leonard niet minder dan twintig hectaren land! Om dit getal beter te situeren. hebben we
de volgende berekening gemaakt. Hoeleden heeft een oppervlakte van 847 hectaren . Bij een
belastingsaangifte van 1747 waren er daarvan 323 in handen van burgers, dit betekent niet in het
bezit van geestelijke instellingen of armentafels. Deze oppervlakte was verdeeld als 127 hectaren
land, 158 hectaren weide 38 hectaren struiken en bossen. In die tijd woonde er in Hoeleden 150
gezinnen. Er moet rekening gehouden worden met de grote oppervlakten in bezit van de heren
van naburige dorpen, en van notabelen te Tienen en Diest. We mogen stellen dat Johannes de
Oude een der belangrijkste grootgrondbezitters van Hoeleden was. Van dit immense bezit blijft
er na de vroegtijdige dood van Francis Leonard niets meer over. Hij is slechts tien jaar gehuwd
geweest, en laat bij zijn afsterven een weduwe achter met vijf kleine kinderen. Zijn oudste
zoon was amper negen jaar, en zijn jongste kind wordt zes maanden na zijn door geboren. Anna
Catherina Dewil is 37 jaar. Het is het einde van een voor ons geslacht welstellende periode, welke
reeds in de vijftiende eeuw begon. Een einde dat zich over vele generaties zal doen voelen. Het
was immers in die tijd nog moeilijker zich te herstellen van een finaciële ondergang, dan nu. We
zijn aan de vooravond van de Franse revolutie, en een jaar van armoede duurt langer dan een jaar
van welstand. Zelfs de ouders van Catherina Dewil moeten inspringen, en doen hun dochter een
‘donatie inter vivos’ van drie bunders land. Ze hertrouwt kort daarna op 5 augustus 1773 met
Jacob Colin.
Francis Leonard Tuteleers werd op het kerkhof begraven. Zij zuster Anna Maria die kort na hem
sterft, werd in het koor van de kerk, nabij het kruis begraven. Ze was evenwel twintig jaar ouder
dan onze voorvader.
Francis Leonard Tuteleers heeft drie zonen welke voor een ver nageslacht zullen zorgen ( zie het
schema op pagina 54). Vooreerst is er Willem (VII/1), geboren in 1763. Diens nageslacht zal
Hoeleden definitief verlaten, om zich in de naburige dorpen en in Nederland te vestigen. Dan is
er Johannes Francis (VII/2), geboren in 1766. Ook diens nageslacht verlaat Hoeleden om zich
te Hoegaarden te vestigen. Tenslotte is er Amandus (VII/3), geboren in 1773. Deze zal zich
te Kortenaken vestigen. Dit alles houdt in dat het nageslacht van Johannes de Oude en Anna
Pans, na drie generaties uit Hoeleden verdwenen is. Een andere tak van het geslacht Tuteleers
zal dit dorp wel trouw blijven. Het zijn de nakomelingen van Johannes Tuteleers en Maria van
de Roelen (zie ook het schema van pagina 36).
Hierna behandelen we de oudste zoon van Francis Leonard en Catherina Dewil. De twee overige

VII/1. Willem Tuteleers

73

zonen, Johannes Francis en Amandus behandelen we in het hoofdstuk met als titel ‘De Zijtakken’.

VII/1

Willem Tuteleers

Geboren te Hoeleden op 21 augustus 1763 als zoon van Francis Leonard Tuteleers en Anna
Catherina Dewil. Is aldaar overleden op 4 maart 1814. Huwt er op 10 januari 1787 met Lucia
Andries. Deze werd te Hoeleden geboren op 25 maart 1753 en sterft er op 14 februari 1814.
Uit dit huwelijk werden te Hoeleden de volgende kinderen geboren:
VIII/1 Johannes Francis: Geboren op 4 augustus 1787 en te Luyksgestel (Nederland) overleden op 21 mei 1864. Huwt er Anna Maria Kokx.
VIII/2 Lodewijk: Geboren op 14 juni 1790 en te Waanrode overleden op 28 januari 1844.
Huwt Maria Theresia van de Look.
VIII/3 Hendrik: Geboren in 1793. Huwt met Anna Maria Gerulus. Vestigt zich te Neerlinter.
VIII/4 Georges: Geboren op 22 januari 1795. Huwt Anna Aldegundis Loosen. Vestigt zich
ook te Neerlinter.
Deze namen vinden we ook terug in het schema van pagina 54. Vermelden we nog dat Willem in
de parochie registers genoteerd staat als Guielelmus (zie foto op pagina 74). Ook de vier zonen
van Willem zorgen voor een geografische spreiding. Zoals we reeds vroeger schreven, is het een
andere tak, het nageslacht van Johannes Tuteleers en Maria van de Roelen, die te Hoeleden zal
blijven.
Lucia Andries was de zesde opeenvolgende dochter van Guilielmus Andries en Maria Booten.
Geboren en wonende te Hoeleden huwt ze Jan Vandesavel uit Waanrode op 13 augustus 1772.
Lucia is dan negentien wat zeer jong was voor de gewoonten van de tijd. Maar haar echtgenoot
sterft op 5 februari 1778 na een kinderloos huwelijk. Lang treurt Lucia Andries niet, want op 2
september 1778 huwt ze met Jan Beugers uit Neerlinter. Ze is dan 25 jaar, en uit dit huwelijk
wordt op 9 juli 1779 een zoon Karel geboren. Dit kind sterft echter op 9 oktober 1783. Op 15
mei wordt een tweede zoon geboren, genaamd Paul. Vijf maanden nadien sterft haar tweede man
op 2 oktober 1783, een week voor haar eerste zoontje. Ze waren amper vijf jaar getrouwd. De
zwaar beproefde Lucia blijft meer dan drie jaar weduwe, om het dan maar voor een derde maal te
wagen. Na twee huwelijken met jongens uit naburige dorpen, kiest ze in Hoeleden zelf voor onze
Willem Tuteleers. Bij dit huwelijk is Lucia bijna 34 en is Willem er 24. Samen zullen ze vier
zonen hebben. Bij dit huwelijk zien we in de parochieregisters dat onze Willem kan schrijven,
maar dat Lucia tekent met een kruisje. Wanneer Johannes Francis in augustus geboren wordt,
lezen we in de registers:
johannes franciscus filius legitimus guilielmi tuteleers et lucia andries suscept johannes franciscus tuteleers et lucia andries omnes ex hoc loco.
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Figuur 6.5: Geboorte Guielelmus (Willem) Tuteleers 21 augustus 1763 (Parochieregisters Hoeleden)
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Peter was dus de broer van de vader en meter was een tante van de moeder. Deze Johannes
Francis zal zich later in Nederland vestigen. Hij is de stamvader van allen die nu de naam
Tutelaars of Tutelaers dragen.
Hoe zag ons dorp er uit bij de geboorte van dit kind? De gemeente Hoeleden telde op dat ogenblik
484 inwoners. We zijn aan de vooravond van de Franse revolutie en onze streken worden nog
steeds bezet door de Oostenrijkers. De kerk, hersteld in 1755 was nog steeds zonder klokken.
Nochtans moeten weer grote werken uitgevoerd worden. Wanneer de abt van Heylissem voor de
Raad van Brabant gedaagd wordt, aanvaardt hij de nodige werken uit te voeren. Maar de nieuwe
muren van de kerk zijn pas een meter hoog of de Fransen bezetten het land. Het noodweer
van 30 en 31 januari 1809 vernielt echter de kerk weer voor de zoveelste maal. Eens te meer
zitten de bewoners van Hoeleden zonder kerk. Wanneer Willem in 1772 negen jaar is, sterft zijn
vader. Als oudste van vijf kinderen blijft hij over met zijn moeder. De rijke zorgeloze jaren
die onze familie gekend heeft zijn zeker voorbij. Vergeleken met de andere tak van de familie,
namelijk het nageslacht van Johannes Tuteleers en Maria van de Roelen, zijn onze voorouders
zeker arm. Dit begrip van arme en rijke tak is eigenaardig genoeg nog steeds niet vergeten.
Toen wij in mei 1973 de gelegenheid hadden te spreken met de laatste naamdragers van onze
familie te Hoeleden, werd dit onderscheid nog steeds gemaakt. Al was het onze Johannes de
Oude (V), die, zoals we hiervoor zagen, de andere tak bij het vroegtijdig overlijden van de vader
te hulp schoot, de geschiedenis heeft zich niet herhaald toen vijftig jaar later het probleem zich
omgekeerd stelde. Maar keren we terug tot Willem. Bij zijn huwelijk in 1787 wordt het land
bijzonder zwaar belast. Zo lezen we36 :
Gedule gestelt bij meier ende schepenen tot vervank der ordinaire Bede van het jaer
1787.
De gemeente moest 429 gulden betalen, zodat elke bunder land, weide, bos en heide getaxeerd
werd. Willem bezat slechts een weide waarvoor hij één gulden en vijf stuivers moest betalen.
Gijsbrecht Tuteleers de oude van de andere tak, was de zwaarst belaste inwoner, hij betaalde
meer dan 25 gulden. Maar bij die ene belasting bleef het niet. Zo was er ook de ‘subsidie voor de
vijf en half XXste penning’, bedoeld voor de Staten van Brabant. Hiervoor moet Willem nog een
gulden en zeven stuivers neertellen. Rijke Gijsbrecht betaalt nog eens 32 gulden. Tenslotte was
er datzelfde jaar ook nog de ‘reelen last ende impost’. Ook hier werden de bezittingen belast,
maar moest er nog voor iedere persoon tien stuivers bij neergeteld worden. Alzo wordt Willem
weer twee gulden armer. Dit alles valt samen met de geboorte van Johannes.
Willem Tuteleers is de laatste van deze tak van ons geslacht die te Hoeleden zal sterven. Hijzelf
en Lucia Andries sterven, net als zijn grootouders, bijna gelijktijdig. Hun vier zonen zijn nog
vrijgezel. De jongste Georges is negentien. Niets houdt deze jongens nog in het dorp van hun
voorvaderen. In welke mate ze met elkaar in contact bleven weten we niet. Maar het nageslacht
van Johannes zal volledig vervreemden van het geslacht Tuteleers. Twee generaties later weet
niemand nog dat Tutelaars en Tuteleers een zelfde familie vormen, en dat de bakermat van het
geslacht te Kersbeek en te Hoeleden stond.
36
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Hierna hebben we het nageslacht van de oudste zoon van Willem Tuteleers volledig uitgewerkt.
Minder uitvoerig hebben we het nageslacht geanalyseerd van de drie andere broers Lodewijk
(VIII/2), Hendrik (VIII/3) en Georges (VIII/4). We vinden het terug in hoofdstuk met als titel
‘De Zijtakken’. Daarin behandelen we ook de twee broers van Willem, Johannes Francis (VII/2)
en Amandus (VII/3).

7

Luyksgestel

VIII/1

Johannes Francis Tuteleers

Geboren te Hoeleden op 10 augustus 1787 als zoon van Willem Tuteleers en Lucia Andries. Sterft
op 21 mei 1864 te Luyksgestel. Gehuwd te Riethoven op 14 april 1820 met Anna Maria Kokx.
Deze werd aldaar geboren op 20 mei 1789 en stierf te Luyksgestel op 28 december 1847.
Uit dit huwelijk werden te Luyksgestel geboren:
— Maria Elisabeth: Geboren op 14 januari 1821 en ongehuwd overleden op 11 januari
1894.
IX/1 Peter Joseph: Geboren op 12 september 1823 en overleden op 1 februari 1914. Trouwt
met Margaretha van der Velden.
IX/2 Bernard: Geboren op 20 augustus 1826 en te Bergeyk overleden op 3 januari 1888.
Trouwt met Petronella van den Boer.
— Hendrik: Geboren op 13 mei 1829 en ongehuwd overleden te Luyksgestel op 12 september 1898.
Johannes Francis vinden we terug op het schema van pagina 54. Anna Kokx is de dochter van
Jozef Kokx en Anna Maria Verlegh. In de archieven vonden we dat Johannes te Luyksgestel
woonde op ‘112 B.K.’. Wat dit precies betekent, konden we niet achterhalen.
Het is belangrijk onze voorvader in zijn tijd te situeren. Hij werd geboren onder de Oostenrijkse
bezetting en is zes jaar bij de slag van Neerwinden (19 maart 1793) waarbij de Oostenrijkers de
Fransen verslaan. Neerwinden ligt op 18 kilometer van Hoeleden. Onze provincies worden toch
Frans op 1 october 1795. Daarna volgt de Boerenkrijg. Wanneer Johannes twintig jaar is zijn
we in 1807. Napoleon is keizer gekroond en zet zijn bloedige tocht door Europa verder. Overal
worden de jongens opgeroepen om ingelijfd te worden in de kijzerlijke legers. Men begrijpt dat
niet iedereen opgetogen was om te sneuvelen voor de Franse bezetter. Zo merken we, dat bij
de eerste oproeping, op 24 september 1798, er vijftig procent afwezigen zijn. Met de tijd wordt
deze afwezigheid nog erger. Zo zijn er van de 19.000 opgeroepenen op 17 april 1799, 14.000
afwezig op het appel. Ook de desertie was belangrijk. Van de zowat 180.000 landgenoten die
voor de republiek en het keizerrijk streden, sneuvelden er 51.000. Om het tekort aan soldaten op
te vangen werden de oproepingen uitgebreid tot de jongens van 25 jaar (28 juni 1799). Bij de
oproeping diende de jongeman zich eerst voor de keuring aan te bieden in de hoofdplaats van het
kanton. Voor Hoeleden was dat Glabbeek. Daar werden verminkten, blinden en doofstommen
afgekeurd. De tweede keuring gebeurde in de hoofdplaats van het departement, voor Hoeleden te
Leuven. Deze keuring ging het vertrek vooraf. De goedgekeurden werden in peletons ingedeeld
om naar de regimenten te vertrekken voor hun opleiding. Te voet gingen ze tot in Frankrijk,
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Spanje of Italië. Zij die zich niet meldden voor de keuring, doken onder. Zij vormden de beruchte
‘Brigands’ die leefden in de bossen, en een ware plaag waren voor de bevolking.
Johannes werd onder de naam ‘ Jean François Tuteleers’, opgeroepen voor de eerste keuring op
28 october 1806. Onze voorvader was op dat moment werkman, wonende te Kortenaken. Hij
was 1m65 groot, had bruine ogen, bruin haar en wenkbrauwen. Door de onderperfect wordt hij
goedgekeurd voor de dienst, als het nummer 79 van zijn conscriptie. Maar op het appel, de 26
februari 1807, is hij afwezig en wordt door de rechter veroordeeld op 26 mei 1807 tot vijf jaar
dwangarbeid. Johannes duikt onder en het is dus logisch dat we van hem geen spoor terugvinden.
Maar op 25 maart 1810 is er een keizerlijk decreet dat een algemene amnestie afkondigt voor al
de dienstweigeraars. Zo lezen we:
Réfractaires et Rétardataires déformés, amnestiés en vertu du décret impérial du 25
mars 1810 et aux instructions du conseiller d’état, directeur général de la conscription militaire du 8 avril 1810.
We vinden Johannes terug onder de velen die het er nog eens op wagen. En nu heeft hij meer
geluk, want bij de eerste keuring wordt hij terug naar huis gestuurd. We lezen:
Motifs de la réforme: infirmités, hernie inguinale1 droite.
Montant des contributions payés par le conscrit et par leur père et mère: 10,73.
Dit gebeurt op 30 mei 1810. Maar het is nog niet gedaan. Veertien dagen later, op 15 juni 1810,
wordt Johannes weer opgeroepen om te verschijnen voor een commissie die zich noemt:
Le conseil de recrutement du département de la Dyle assemblé pour prononcer sur
les réclamations des conscrits réfractaires conditionnellement amnistiés par le décret
du 25 mars 1810.
En nu lezen we in hun verslag:
no 79 Tuteleers Jean François, était réformé pour hernie inguinale du côté droit.
Apte.
Alzo is onze Johannes goedgekeurd om soldaat te worden van Napoleon. Normalerwijze moest
hij dan ingedeeld worden in een regiment. Maar hoe ver we ook zochten, nergens vonden we
hem terug. Ook in de imposante lijsten van deserteurs wordt Johannes nergens vermeld. Noch in
de legers in Spanje, noch in Duitsland vonden we een spoor. Volledigheidshalve moeten we er
aan toevoegen, dat deze archieven, welke zich te Vincennes nabij Parijs bevinden, zich nog in een
volledige wanorde bevinden. Misschien zullen we later een oplossing vinden voor dit probleem.
Uiteindelijk duikt Johannes tien jaar later op te Lommel, een zeventigtal kilometer ten noorden
van Hoeleden!
1

liesbreuk
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Deze gemeente die nu op de grens met Nederland ligt, was vele jaren samen met Luyksgestel,
de speelbal van de internationale politiek. Sinds 1648 maakte Lommel deel uit van de Verenigde Provincies. Luyksgestel, zoals de naam te kennen geeft, behoorde van oudsher bij het
Prinsbisdom Luik. Bij het tractaat van 12 november 1807, tussen Napoleon en de koning van
Holland, gaat Lommel over naar Frans gebied, namelijk naar het departement van de Nedermaas.
In ruil ging Luyksgestel over naar ‘le Gouvernement Général de Belgique’. Op eigen verzoek
gaat Lommel over naar de provincie Limburg in 1817. Dit alles betekent dat onze Johannes dus
opduikt in een Belgische gemeente, en niet in een Nederlandse. Wanneer hij zich kort daarna in
Luyksgestel vestigt, dan is dat nog steeds op Belgisch grondgebied, gezien deze gemeente slechts
in 1839 Nederlands wordt. Het zou nog aanslepen tot 8 augustus 1843, wanneer te Maastricht
de grens definitief vastgesteld wordt. Uit dit alles mogen we dus besluiten dat onze voorvader
slechts sinds 1839 in Nederland woonde, en zelfs als Belg zal sterven. Zijn kleinzoon zal amper
zeventig jaar later de grens weer in andere richting oversteken, in de overtuiging een volwaardig
Nederlander te zijn. Het is moeilijk te begrijpen dat deze man niet wist, of wilde weten, dat zijn
grootvader een echte Brabander was. Om de oorsprong en de afkomst van onze familie was er
dus geen enkel mysterie, het was zo eenvoudig en toch wist niemand het.
Maar keren we terug tot onze voorvader Johannes. In het streekarchief van Eindhoven vinden
we de volgende huwelijksakte (zie foto op pagina 80):
Int jaar eenduizend achthonderd entwintig, den veertiende april ’s morgens om tien
uren, voor ons Theodorus Verlinden Burgemeester van Riethoven, compareerde Joannes Franciscus Tuteleers dienstbode oud ruim twee endertig jaren geboortig van
Hooleden Provincie Zuid Braband, en woonachtig te Lommel Provincie Limburg,
meerderjarige ongehuwde zoon van Guilielmus en van Lucia Andries beide te Hooleden voornoemd overleden, ter eenerzijde, en Anna Maria Kocks landbouweresje,
oud ruim dertig jaren, alhier te Riethoven geboren en woonachtig, meerderjarige ongehuwde dochter van Josephus en van Maria Verlegh beide in deze gemeente overleden, ter andere zijde; dewelke ons verzochten tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, de Publicatien indeze gemeente op de zondag van den
tweden en negende dezer maand april, beide te elf uren desmorgens, zonder eenige
oppositie gedaan zijn; als ook tenzelvendage ’s morgens om tien uren te Lommel,
blijkens een door Den Heere Schout dier gemeente op den dertiende der lopende
maand afgegeven certificaat.
Wij na voorlaating gedaan te hebben, 1e Van zoo even gemeld certificaat en publicatien, 2e Van de dood actens der ouders van den Bruidegom waaruit blijkt dat deszelfs
vader op den vierden maart des jaars achtienhonderd veertien, ende moeder op den
zeventiende february (vervolg in de linker marge ...) zijnde de grootouders van beide
partijen mede overleden.
Als Johannes Francis, afstammeling van Gijsbrecht Tuteleers en Margaretha Morren met Anna
Kokx huwt op een leeftijd van tweeëndertig jaar heeft hij zijn geboortestreek definitief verlaten.
In Hoeleden heeft hij nog drie broers die voor een nageslacht zullen zorgen. Hijzelf ligt aan de

80

HOOFDSTUK 7. LUYKSGESTEL

Figuur 7.1: Huwelijksakte Johannes Francis Tuteleers Riethoven 20 april 1820 (Streekarchief
Eindhoven)
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basis van al de naamgenoten die Tutelaars of Tutelaers heten. Onze Johannes huwt als Tuteleers,
maar bij de geboorte van zijn eerste zoon wordt enkel de naam Tutelaers genoteerd. Zo ook voor
zij tweede zoon. Eigenaardig is wel dat zijn derde zoon als Tuteleers ingeschreven wordt. Ook
voor zijn handtekening gebruikt hij de vorm Tutelaers. Van beroep was Johannes bouwman. Dit
lezen we onder andere bij zijn overlijden. Hij sterft om tien uur ’s morgens, en de aangifte wordt
gedaan door een gebuur. Er staan nochtans fouten in deze verklaring. Zo lezen we immers, dat
Francis Tutelaers, weduwnaar van Anna Maria Kokx de zoon was van Michael Tutelaers en van
Lucia Wijssenberde, en geboren werd te ‘Holeden’ in België. Nochtans is het absoluut zeker dat
het over onze Johannes gaat. Dit blijkt ontegensprekelijk uit de bevolkingsregisters. Wel is de
voornaam van de moeder juist, maar vanwaar de familienaam komt, konden we niet uitmaken.

IX/1

Peter Joseph Tutelaers

Geboren te Luyksgestel op vrijdag 12 september 1823 als zoon van Johannes Francis Tuteleers
en Anna Maria Kokx. Aldaar overleden op 1 februari 1914. Huwde er op 9 februari 1863 met
Margaretha van der Velden waarvan beide ouders gestorven zijn. Margaretha werd te Luyksgestel geboren op 22 november 1830, als dochter van Peeter van der Velden en Wilhelmina Nuyts,
en stierf er op 31 october 1912.
Merken we op dat Peter negentig jaar wordt en pas op zijn negenendertig trouwt. Hij was, net als
zijn vader bouwman van beroep. Peter Joseph vinden we met zijn nageslacht terug in het schema
van pagina 82.
Uit dit huwelijk werden te Luyksgestel geboren:
— Anna Maria: Geboren op 15 juni 1864 en overleden op 15 april 1874.
— Wilhelmina: Geboren op 6 april 1866. Huwt met Driek van Heeswijk.
X/1 Peter Johannes: Geboren op 22 october 1871 en overleden te Eindhoven op 17 october
1945. Huwde met Anna Maria Hoeks.
Vermelden we nog een doodgeboren kind op 11 april 1868. Op 15 oktober 1888 gaat de familie
Tutelaers, bestaande uit Peter (65), Anna (58), Wilhelmina (22), Peter (17) en Johannes van der
Velden (46) op nummer A 111 in Luyksgestel wonen.

X/1

Peter Johannes Tutelaers

Geboren te Luyksgestel op 22 october 1871 als zoon van Peter Joseph Tutelaers en Margaretha
van der Velden. Overleden te Eindhoven op 17 october 1945. Huwt te Luyksgestel op 7 april 1902
met Anna Maria Hoeks. Deze werd te Riethoven geboren op 5 juni 1875 en sterft te Luyksgestel
op 6 januari 1939.
De familie Hoeks, vader Peter Johannes (52) weduwnaar, Maria Anna Hermans (82), Theodorus
(21), Gijsbertus (20), Anna Maria (18) en Hendrika (13) verhuist op 10 januari 1893 van perceel A 39 te Riethoven naar Luyksgestel. Ze betrekken de boerderij in de huidige Dorpsstraat,
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nummer 36 tegenwoordig nummer 3. Later wordt deze boerderij overgenomen door Peter Johannes Tutelaers en zijn vrouw Anna Maria Hoeks. Uit hun huwelijk werden te Luyksgestel
geboren:
— Peter Johannes: Geboren op 5 maart 1903 en overleden in het Sint Anna ziekenhuis
te Geldrop op 5 april 1975. Huwde te Leende op 24 mei 1937 met Martina Winters.
Deze werd aldaar geboren op 1 februari 1906.
Uit dit huwelijk werden te Leenderstrijp, gemeente Leende, geboren:
— Maria Elisabeth: Geboren op 2 maart 1938. Zij huwt met Boelens en hebben
te Leenderstrijp drie kinderen: Ine, Marion en Ilse.
— Peter Joseph: Geboren op 17 juli 1939. Huwt met Han Engelen uit Heeze
en hebben te Leenderstrijp de volgende kinderen:
— Klaas: Geboren in 1975.
— Sophie: Geboren in 1978.
— Johannes Joseph: Geboren op 28 mei 1941. Huwt met Riet Wijnen uit
Heeze.
— Johannes Maria: Geboren op 19 december 1942. Huwt met Elly Aarts uit
Budel. Hebben te Leenderstrijp de volgende kinderen:
— Peter: Geboren in 1967.
— Mark: Geboren in 1969.
— Maria Anna: Geboren op 18 juli 1944. Zij huwt met Jan van Buul. Te
Hapert hebben ze twee kinderen: Joris en Ingrid.
— Martin Jacob: Geboren op 10 november 1945.
— Francis Wilhelm: Geboren op 20 maart 1949. Huwt met Henriëtte van
Mierlo uit Soerendonk. Hebben te Soerendonk een zoon:
— Ruud: Geboren in 1980.
— Francis Cornelis: Geboren op 2 december 1904 en te Luyksgestel overleden op 20
december 1969. Was gehuwd met Elisabeth Dankers uit Bladel. Neemt na de dood
van zijn vader de boerderij over.
Uit dit huwelijk werden te Luyksgestel geboren:
— NN.: Doodgeboren jongen.
— Catherina Anna Maria: Geboren 18 maart 1949. Huwt met Henrikus van
Kessel op 1 october 1971 te Luyksgestel.
— Petrus Johannes Maria: Geboren op 18 juni 1950. Huwt met Monica Cornelia Theresia Sengers op 4 november 1983.
— Johannes Josephus Maria: Geboren op 25 maart 1952. Huwt op 29 augustus
1975 met Marja Verdonschot te Lommel. Neemt na de dood van zijn vader
de boerderij over. De originele boerderij wordt verbouwd tot veestal, terwijl
ervoor een nieuw woonhuis gebouwd werd.
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— Cornelis Hubert: Geboren 25 april 1907 en te Riethoven op 23 april 1936 gehuwd met
Bernadina Geboers. Overlijdt op 21 juli 1978 te Luyksgestel.
Uit dit huwelijk werden te Luyksgestel geboren:
— Johanna Petronella: Geboren op 18 januari 1937 en gehuwd met Toon Swinkels.
— Maria Anna Bernardina: Geboren op 5 maart 1938 en gehuwd met Sjef van
den Putten.
— Peter Bernard Hubert: Geboren op 17 augustus 1939 en gehuwd met Mia
Dirks.
— Bernard Peter: Geboren op 11 october 1942.
— Francis Johannes Willem: Geboren op 3 december 1943 en gehuwd met
Rien Sengers te Bergeyk.
— Josephina Bernardina Arnolda: Geboren op 22 december 1944 en gehuwd
met Sjack van Poppel te Bergeyk.
— Hubert Johannes Hendrik: Geboren op 23 october 1952.
— Johannes Peter Maria: Geboren op 18 augustus 1956. Huwt in ?? 1981 met
Greet Wieland uit Hapert.
— Theodora: Geboren op 19 december 1908. Huwt op 16 mei 1935 in Luyksgestel met
Jacobus Gerardus Slenders uit Bergeyk. Deze is aldaar geboren op 8 januari 1906 en
overlijdt er op 1 juli 1964.
Er is een uitgebreide genealogie verschenen over de oorsprong van de naam Slenders
en Slenters[46]. De naam stamt uit Budel.
Uit hun huwelijk werden te Bergeyk geboren:
— Anna Maria: Geboren op 6 mei 1935. Huwt op 25 october 1962 met Petrus
Jacobus van den Berge, geboren op 6 februari 1934 in Eindhoven.
— Adrianus Petrus Cornelis: Geboren op 2 november 1937. Huwt op 10 augustus 1963 met Lucia Maria Gerarda van der Meijden, geboren op 12 mei
1936 te Bergeyk.
— Petrus Johannes Franciscus: Geboren op 14 juli 1939. Huwt op 26 juni
1969 met Anna Maria Theresia Houbraken, geboren op 18 juli 1943 in Bergeyk.
— Theodorus Franciscus: Geboren op 15 juni 1941. Huwt op 7 april 1967 met
Maria Adriana Henrica Peeters, geboren op 15 october 1943 te Hoogeloon.
— Franciscus Johannes Maria: Geboren op 27 october 1942. Huwt op 4 mei
1970 met Johanna Elisabeth Maria van der Heijden, geboren op 3 januari
1946 te Luyksgestel.
— Cornelis Hubertus: Geboren op 28 december 1945.
— Koos: Geboren op 13 mei 1947. Huwt Henriëtte Cuyten. Wonen te Bergeyk.
— Johanna Maria Margaretha: Geboren op 17 januari 1950. Huwt op 30
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november 1970 met Franciscus Johannes Cornelis Leonardus Wouters, geboren op 14 augustus 1949 te Bergeyk.
— Theodora Elisabeth Maria: Geboren op 19 februari 1954. Huwt op 12
december 1977 met Cornelis Henricus Bernardus Tabak, geboren 31 januari
1949 te Veldhoven.
— Johannes Cornelis: Geboren op 4 maart 1911 en overleden op 18 maart 1911.
— Maria Margaretha: Geboren op 18 augustus 1912. In 1946 treedt Marie toe tot de
Zusters van Liefde, waarvan het moederhuis in Schijndel staat. In 1950 doet ze de
kloostergelofte en komt als zuster Germana in het Wilibrordusklooster te Berghem bij
Oss. Na een opleiding tot bejaardenverzorgster komt ze te terecht in het St. Antoniusklooster in Den Dungen waar ze deze funktie tot haar pensioen zal blijven vervullen.
— Cornelis Johannes: Geboren op 22 october 1913. Gehuwd te Riethoven op 1 mei 1945
met Johanna Geboers. Deze werd aldaar geboren op 18 october 1917.
Te Riethoven werden de volgende kinderen geboren:
— Bernardina Johanna Cornelis: Geboren op 19 october 1946 en gehuwd met
Simon Teeuwen uit Valkenswaard.
— Anna Maria Theodora: Geboren op 24 september 1948 en gehuwd met Paul
Tijssen uit Bergeyk.
— Peter Bernard Francis: Geboren op 2 februari 1950 en gehuwd met Nellie
Bots uit Valkenswaard.
— Bernard Joseph: Geboren op 2 december 1951 en gehuwd met Toos Teurlincks uit Steensel.
— Hubert Johannes Maria: Geboren op 13 januari 1956. Huwt met Wilma
Louwers uit Veldhoven.
— Hendrikus Cornelis: Geboren op 1 maart 1915 en gehuwd op 16 mei 1946 met Gerarda Johanna Melgers, geboren op 9 februari 1918 te Luyksgestel. Deze laatste is de
dochter van Theodorus Joannes Wilhelmus Melgers, uit Wehl, en Maria Lucassen, uit
Kilder. Beide plaatsen liggen in de provincie Gelderland.
Te Luyksgestel hebben ze de volgende kinderen:
— Petrus Theodorus Henricus: Geboren op 27 maart 1947. Huwt op 11 november 1977 te Waalre met Elisabeth Maria Spruit, geboren op 9 october
1943 te Waalre.
— Theodoor Wilhelmus Petrus: Geboren op 3 september 1948 en gehuwd op
14 juni 1974 met Gerardina Carolina Albina Poets, geboren op 10 april 1953
te Lommel. Zij is de dochter van Carolus Poets geboren op 16 juli 1928 en
van Anna Vandijck geboren op 24 mei 1930. In Lommel zijn de volgende
kinderen geboren:
— Eef Petra Maria: Geboren op 9 september 1980.
— Maarten Johan Nico: Geboren op 14 januari 1984.
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— Maria Anna Francisca: Geboren op 17 juli 1956. Huwt te Luyksgestel op 2
november 1979 met Johannes Leonardus Nicasius van Lierop, geboren op
4 juli 1954 te Heeze. Zij hebben te Bergeyk de volgende kinderen:
— Bart Hendrikus Johannes: Geboren op 12 september 1985.
— Gijs Josef Maria: Geboren op 14 april 1988.
— Johannes Theodoor: Geboren op 10 september 1916 en overleden op 21 september
1916.
— Wilhelm Cornelis: Geboren op 16 september 1917 en overleden op 3 november 1988.
Huwt op 23 november 1944 met Maria Francisca Scheerens. Zij werd te Luyksgestel
geboren op 11 april 1921.
Uit dit huwelijk werden aldaar geboren:
— Peter Francis: Geboren op 8 april 1945. Gehuwd met Jaeken. Wonen in
Bocholt (B.).
— Francis Joseph Maria: Geboren op 18 mei 1954.
— Anna Wilhelmina: Geboren op 24 april 1920 en overleden op 2 januari 1921.

IX/2

Bernard Tutelaers

Geboren te Luyksgestel op zondag 20 augustus 1826 als zoon van Johannes Francis en Anna
Maria Kokx. Is overleden te Bergeyk op 3 januari 1888. Gehuwd aldaar op 17 april 1858 met
Petronella van den Boer. Deze werd te Bergeyk geboren op 2 mei 1837 en stierf er op 14 januari
1891.
Bernard vinden we terug op het schema van pagina 82, en met zijn nageslacht op het schema van
pagina 87. Bernard is de broer van Peter Joseph Tutelaers (IX/1) die we hiervoor behandelden
met zijn nageslacht. Bernard was bouwman van beroep, zijn moeder is twee jaar overleden
wanneer hij trouwt. Petronella is de dochter van Jan Francis van den Boer en van Maria Martina
Maas. Zij was verwant met Monseigneur Gerard van den Boer, geboren te Someren op 14 januari
1851 en te Oss overleden op 23 mei 1939. Hij was geheim kamerheer van Z. H. de Paus en
officier in de Orde van Oranje Nassau.
Te Bergeyk heeft Bernard de volgende kinderen:
— Anna Maria: geboren op 24 maart 1864 en overleden te Achel op 30 april 1916.
Huwde met Hendrik Martens, weduwnaar van E. Janssen. Hij werd te Achel geboren op 6 februari 1851 en stierf er na een langdurige ziekte op 8 maart 1916.
— Francisca: Geboren op 8 maart 1867 en overleden op 8 januari 1939 te Neerpelt.
Aldaar huwde ze in 1894 Peter Vandekruis, sigarenmaker, op 8 november 1865 te Sint
Huibrechts-Lille geboren en overleden te Neerpelt op 30 juli 1938. Hij is de broer van
Anna Maria Vandekruis, echtgenote van Frans Tutelaers (X/2).

IX/2. Bernard Tutelaers
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Figuur 7.3: Schema Bernard Tutelaers en Petronella van den Boer
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X/2 Frans: Geboren op 10 juli 1870 en te Neerpelt overleden op 20 december 1948. Huwde
met Anna Maria Helena Vandekruis.
— Anna Margaretha: Geboren op 12 october 1874 en overleden te Bergeyk op 14 november 1912.
X/3 Hendrik: Geboren op 5 mei 1879 en te Hasselt overleden in 1944. Huwde met Maria
Das.

Hierna behandelen we nu, het nageslacht van deze twee broers die Nederland verlaten om zich
terug in België te vestigen. Herhalen we, dat er dus één tak in Nederland blijft, namelijk het
nageslacht van Peter Johannes Tutelaers ( X/1), zoon van Peter Joseph (IX/1). Men zie hiervoor
de schema’s op pagina 82 en op pagina 87. Tenslotte vermelden we nog dat de kinderen van
Bernard ingeschreven werden als Tutelaars, zodat er een schieding ontstaat met de kinderen van
zijn broer Peter Joseph, welke zich Tutelaers noemen.

X/2

Frans Tutelaars

Geboren te Bergeyk op 10 juli 1870 als zoon van Bernard Tutelaars en Petronella van den Boer.
Is te Neerpelt overleden op maandag 20 december 1948. Op 21 april 1896 huwde hij te Sint
Huibrechts-Lille Anna Maria Helena Vandekruis. Deze werd te Neerpelt geboren op 27 februari
1873 en stierf aldaar op zondag 11 september 1932.
Na zijn militaire dienstplicht vervuld te hebben te ’s Hertogenbosch, vestigt hij zich op 14 maart
1893 te Valkenswaard. Bij zijn huwelijk in 1896 woont hij te Lommel. Anna Maria was de
dochter van Christiaan Vandekruis en Petronella Wuytjens. Zie hiervoor ook het hoofdstuk over
Peter Frans Tutelaars.
Uit dit huwelijk werden te Neerpelt de volgende kinderen geboren:
— Henri Bernard: Geboren op 22 januari 1897 en overleden op 5 februari 1946. Huwde
te Overpelt op 15 mei 1919 met Catherina Helena van Baelen. Deze werd aldaar
geboren op 1 juli 1897 als dochter van Peter Hendrik van Baelen, en van Anna Lucia
van Dael.
Uit dit huwelijk werden geboren:
— François: Geboren te Overpelt op 20 april 1920.
— Helena: Geboren te Overpelt 28 juli 1923. Was gehuwd met Louis van
Wesemael.
— Harry Michel: Geboren te Overpelt op 14 januari 1927. Gehuwd te Lommel
op 14 april 1951 met Maria Snoeckx. Deze werd te Lommel geboren op 10
mei 1928 als dochter van Jacob Snoeckx en Hendrika Dijkmans.
Uit dit huwelijk werden geboren:
— Roger Jacob: Geboren te Neerpelt op 5 november 1951 en te
Antwerpen gehuwd op 3 augustus 1974 met Nicole Verheyen.
— Rita Josefa: Geboren te Antwerpen op 4 juni 1960.
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— Jozef: Geboren te Neerpelt op 28 juni 1929.
— Lucienne: Geboren te Neerpelt op 18 april 1934. Gehuwd met Gerard Lamers.
— Mathieu: Geboren te Neerpelt op 12 februari 1937. Huwde aldaar op 8 juli
1965 met Anna Ruttens. Deze werd te Achel geboren op 29 juni 1940 als
dochter van Peter Ruttens en Goverdina Boonen.
Zij hebben als kinderen:
— Hilde: Geboren te Neerpelt op 24 juli 1968.
— Ria: Geboren te Neerpelt op 10 juli 1970.
— Maria Petronella: Geboren op 5 mei 1898, en overleden te Reet op 21 juli 1973. Was
gehuwd met Antoon Jannis.
— Martina Maria: Geboren op 3 maart 1900 en overleden te Antwerpen op 25 augustus
1969. Was gehuwd met Pol Jannis.
— Christiaan Michel: Geboren op 23 juli 1902 en te Neerpelt overleden op 23 maart
1903.
— Christiaan Michel: Geboren op 4 maart 1904. Huwt te Overpelt met Catherina Elisabeth Snoeckx, op 29 december 1928. Deze werd te Kleine Brogel geboren op 20
maart 1905 als dochter van Norbert Snoeckx en Hendrika Vandael.
Zij hebben de volgende kinderen:
— Henriëtte Françoise: Geboren te Overpelt op 14 october 1929. Gehuwd met
André Evens.
— Norbert Maurice: Geboren te Neerpelt op 18 november 1931. Gehuwd met
Henriëtte van Baelen.
— François Henri: Geboren te Neerpelt op 27 augustus 1933. Huwde op 14
augustus 1958 met Rosa Meylaers.
Te Neerpelt hebben ze de volgende kinderen:
— Michel: Geboren op 2 september 1959.
— Elisabeth: Geboren op 10 maart 1961.
— Ria: Geboren op 19 juli 1962.
— Madeleine Maria: Geboren te Neerpelt op 19 juli 1935. Gehuwd met Jozef
Cockx.
— Pierre Constant: Geboren te Neerpelt op 19 november 1937. Huwde te As
op 18 mei 1966 met Bertha Peeters. Ze werd aldaar geboren op 21 januari
1942 als dochter van Johannes Peeters en Maria Meuffels.
Te Neerpelt hebben ze de volgende kinderen:
— Chris: Geboren op 4 mei 1970.
— Geert: Geboren op 4 mei 1970.
— Ivo: Geboren op 5 october 1971.
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— Hermine Maria: Geboren te Neerpelt op 3 september 1943. Gehuwd met
Michel Verhoeven.
— Peter Frans: Geboren op dinsdag 30 januari 1906. Gehuwd te Antwerpen met Virginie
Julia Adriaenssens op 31 december 1933. Deze werd te Mechelen geboren op zondag
20 september 1908 als dochter van Karel Adriaenssens en Johanna Josephina Andries.
Voor Peter Frans wordt, in een speciaal hoofdstuk, de kwartierstaat uitgewerkt.
Ze hebben de volgende kinderen:
— Janine Paula: Geboren te Merksem op 16 maart 1939. Gehuwd met Albert
Billen.
— Fernand Marie François Charles: Geboren te Niel op 15 januari 1944. Gehuwd te Anderlecht op 20 september 1969 met Viviane Marie de Clercq.
Zij werd te Zottegem geboren op zondag 25 februari 1945 als dochter van
Robert de Clercq en Angela de Smet.
— Petronella Maria: Geboren op 8 juli 1909 en overleden op 13 october 1967. Was
gehuwd met Oscar Smets.
— Appollonia Francisca: Geboren op 9 februari 1912 en gehuwd met Marcel Appeltans.
— Anna Maria Helena: Geboren op 8 december 1915. Gehuwd met Jean Traets.

X/3

Hendrik Tutelaars

Geboren te Bergeyk op 5 mei 1879 als zoon van Bernard Tutelaers en Petronella van den Boer.
Is te Hasselt overleden in 1944. Huwde te Neerpelt op 10 mei 1901 met Maria Das. Deze werd
te Neerpelt geboren op 20 februari 1882 en is te Hamont overleden in 1946.
Hendrik verliest zeer jong zijn ouders. Hij is acht jaar wanneer zijn vader sterft, en elf bij
het overlijden van zijn moeder. Hij verlaat Bergeyk op 11 maart 1892 om zich te Lommel te
vestigen. In november 1938 verhuist hij naar Hasselt. Maria Das was de dochter van Peter Jan
Das en Wilhelmina Thewkens.
Ze hebben de volgende kinderen:
— Johannes Bernardus: Geboren op 9 februari 1902 te Neerpelt. Te Achel huwde hij op
18 januari 1928 met Maria Schoer. Deze werd te Geel geboren op 20 december 1896.
Ze hebben de volgende kinderen:
— Gabriël: Geboren te Achel op 4 augustus 1951 en gehuwd met Bertha Peeters.
Ze hebben de volgende kinderen:
— Liliane: Geboren te Neerpelt op 29 october 1952 en gehuwd met
André Jans uit Achel.
— Maria Jeanne: Geboren op 26 augustus 1960.
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— Maria Louise: Geboren te Achel op 6 augustus 1931 en te Hasselt gehuwd
met Jan Vestjens.
— Maria Petronella: Geboren te Neerpelt op 12 april 1903. Was gehuwd met Antoon van
den Broek en overlijdt te Valkenswaard op 86 jarige leeftijd.
— Francisca Bernardina: Geboren te Neerpelt op 29 juni 1904. Weduwe van Henri Bernaerts en van Henri Lenaerts.
— Maria Christina: Geboren op 15 augustus 1906. Gehuwd met Mathieu Meeuwissen.
— Henri Jacob: Geboren op 10 april 1909. Gehuwd met Betsie van der Paelen. Geen
mannelijk nageslacht.
— Emelia Maria: Geboren te Neerpelt op 15 augustus 1910. Gehuwd met Emile Smeets.
— Mathilde Gerardina: Geboren te Achel op 8 mei 1912. Was gehuwd met Jozef Ieven.
— Frans Antoon: Geboren te Achel op 24 december 1913. Ongehuwd.
— Albert: Geboren te Achel op 29 maart 1918. In 1939 gehuwd met Denise Opsteyn.
Kinderloos.
— Maurits Herman: Geboren te Achel op 19 juli 1923. Kinderloos.
Merken we op, dat in het verdere nageslacht van Hendrik Tutelaars en Maria Das, geen mannelijke naamdragers meer zijn, zodat deze tak weldra zal uitsterven. Het zijn de nakomelingen van
Frans Tutelaars (X/2) die voor het nageslacht van Bernard Tutelaers (IX/2) zorgen. Anderzijds
is ook het nageslacht van Peter Joseph Tutelaers (IX/1) in Nederland verzekerd.
Alzo onderzochten we een gedeelte van het nageslacht van Gijsbrecht Tuteleers en Margaretha Morren. De zijtakken die we in de loop van dit bestek overgeslagen hebben, zullen we nu
behandelen.

8

De Zijtakken

In het vorige hoofdstuk hebben we, en dit tot de nu levende naamgenoten, een gedeelte van onze
stamboom ontwikkeld. Alzo behandelden we het nageslacht van de oudste zoon van Willem
Tuteleers (VII/1) en Lucia Andries, zijnde Francis Tuteleers (VIII/1). We zullen hier de overgeslagen zijtakken behandelen, het betreft de takken uit het schema op pagina 54.
De lezer zal begrijpen, dat het totaal uitwerken van deze vijf takken een zware opgave is. Bij
gebrek aan tijd hebben we ze dan ook slechts uitgewerkt tot rond 1870. De geı̈nteresseerde
naamgenoot die zichzelf niet terug vindt in deze stamboom, kan zich op eenvoudige wijze, via
zijn vader en/of grootvader, aansluiten aan de door ons gedeeltelijk uitgewerkte stamboom.
Gezien de archieven van Neerlinter vernield werden tijdens de Eerste Wereldoorlog, is het zeer
moeilijk gegevens te verzamelen betreffende de personen welke er gedurende de vorige eeuw
leefden. Tot overmaat van ramp werden ook de kopieën verbrand, welke bewaard werden bij de
rechtbank. Geholpen door het gemeentesecretariaat van Linter, hebben we toch een onverhoopte
hoeveelheid elementen verzameld. Sterfdata vonden we echter nergens nog terug. Toch denken
we dat het interessant is onze, zelfs gedeeltelijke resultaten, te noteren.

VII/2

Johannes Francis Tuteleers

Te Hoeleden geboren op 27 april 1766 als zoon van Francis Leonard en Anna Catherina Dewil.
Overleden te Hoeleden op 21 januari 1837. Aldaar huwde hij op 19 mei 1793 met Maria Louise
Fets. Deze werd er geboren op 5 maart 1768 en stierf op 28 augustus 1823.
Maria Fets was de dochter van Frederik Fets en Anna Cleijnen. Johannes Francis was wagenmaker van beroep. Voor het noodlot werd hij zeker niet gespaard. Verschillende van zijn kinderen
sterven. Zijn vrouw en twee dochters verdwijnen in een tijdspanne van vijf dagen.
Zij hebben de volgende kinderen te Hoeleden:
— Johannes Frederik: Geboren op 20 september 1793.
— Adilia: Geboren op 14 september 1795 en sterft op 20 september 1862. Ze huwt op
23 september 1828 met Ludovicus Jacobs.
— Anna Maria: Geboren op 17 januari 1798 en overleden op 24 augustus 1823.
— Maria Theresia: Geboren op 2 augustus 1799. Huwt te Neerlinter op 30 augustus 1827
met Henri van der Linden.
— Peter: Geboren op 31 maart 1801 en overleden op 11 april 1801.
— Anna Maria: Geboren op 9 maart 1802.
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— Johannes: Geboren op 5 december 1803. Huwt te Hoegaarden op 25 januari 1830
met Maria Anna Nijs. Deze werd aldaar geboren op 20 februari 1807 en sterft op 14
februari 1845. Hertrouwt op 7 februari 1849 met Anna Kinart die te Neerheylissen
geboren werd op 16 maart 1785 en sterft op 8 october 1866.
Johannes was een welstellend wagenmaker die zich in augustus 1872 terug in Hoeleden vestigt.
Te Hoegaarden worden de volgende kinderen geboren:
— Ferdinand: Geboren op 18 october 1830. Deze vestigt zich op 27 december
1854 te Sint-Joost-ten-Node.
— Johannes Francis: Geboren op 4 januari 1833 en overleden op 21 maart
1834.
— Frans: Geboren op 12 mei 1835 en overleden op 14 februari 1838.
— Karel Jozef: Geboren op 7 november 1837 en ongehuwd overleden op 1 juli
1871.
— Johannes Baptist: Geboren op 6 juni 1840. Verhuist op 30 mei 1862 naar
Antwerpen.
— Peter: Geboren 19 october 1842 en overleden op 21 october 1842.
— Maria Carolina: Geboren op 6 maart 1807 en overleden op 29 augustus 1823.
— Henri: Geboren en gestorven op 2 april 1810.

VII/3

Amandus Tuteleers

Geboren te Hoeleden op 21 januari 1773 als zoon van Francis Leonard en Anna Catherina
Dewil. Overleden te Kortenaken op 18 september 1834. Huwt aldaar op 4 mei 1819 met Anna
Maria Paenhuysen. Deze werd te Neerlinter geboren en sterft te Kortenaken op 5 februari 1852.
Anna Paenhuysen is de dochter van Melchior Paenhuysen en Maria Helena van der Zeypen.
Te Kortenaken heeft Amandus de volgende kinderen:
— Rosalina: Geboren in februari 1821. Huwt in 1851 Pol Serverinus.
— Maria Elisabeth: Geboren op 17 mei 1824. Huwt in april 1852 met Lodewijk Clijnen.
— Jan Baptist: Geboren op 17 october 1826. Huwt te Neerlinter op 18 november 1857
met Bibiana Nagels. Deze werd aldaar geboren in 1831. Ze hebben er de volgende
kinderen:
— Leonia: Geboren op 29 juli 1859.
— Guilielmus: Geboren op 6 december 1861. Huwt te Neerlinter op 13 juni
1889 met Maria V. Janssens, die aldaar geboren werd op 19 maart 1860. Zij
hebben als kinderen:
— Ema Regina: Geboren op 29 mei 1890.
— Maria Bibiana: Geboren op 14 augustus 1893.
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— Jan Antoon: Geboren op 27 juli 1897.
— Peter Theofilius: Geboren op 1 mei 1900.
—
—
—
—
—

Libert: Geboren op 15 augustus 1864.
Peter Francis: Geboren op 19 april 1868.
Maria Francisca: Geboren op 20 februari 1871.
Maria Melania: Geboren op 29 november 1873.
Maria Seraphina: Geboren op 5 november 1875 en op 2 september 1903
gehuwd met Peter Stiers uit Budingen.

— Angelica: Geboren op 22 december 1828 en te Kortenaken overleden op 17 augustus
1841.

VIII/2

Lodewijk Tuteleers

Geboren te Hoeleden op 14 juni 1790 als zoon van Willem Tuteleers en Lucia Andries. Overleden
te Waanrode op 28 januari 1844. Getrouwd aldaar op 29 februari 1816 met Maria Theresia van
de Look. Zij werd te Kersbeek geboren in 1793. Sterft te Waanrode in 1867.
Maria van de Look is de dochter van Frans van de Look en van Elisabeth Hendrickx. Voor
zijn huwelijk woont Lodewijk te Kortenaken. Daarna vestigt hij zich langs de Halense baan te
Waanrode. Daar hebben ze de volgende kinderen:
— Peter Francis: Geboren op 13 februari 1816 en overleden te Molenbeek-Wersbeek op
27 juni 1861. Huwt aldaar op 17 januari 1849 met Elisabeth Kleynen. Ze hebben de
volgende kinderen:
—
—
—
—
—

Pelagie Carolina: Geboren op 13 mei 1849.
Antonia: Geboren op 23 september 1851.
Josephina: Geboren op 3 september 1854.
Severinus: Geboren op 29 augustus 1857.
Maria Melania: Geboren op 10 october 1861.

— Peter: Geboren op 24 maart 1818 en ongehuwd overleden op 15 mei 1862.
— Antoinette: Geboren op 2 november 1819.
— Alexander: Geboren op 2 januari 1822 en sterft op 31 mei 1897. Huwt te Waanrode
op 28 november 1849 met Angelina Vanheutewijk. Deze werd te Waanrode in 1826
geboren als dochter van Peter Vanheutewijk en Maria Elisabeth Jacobs. Te Waanrode
hebben ze de volgende kinderen:
— Anna Maria: Geboren op 19 november 1849 en overleden in 1933. Huwt
op 24 augustus 1878 met Desider Basteyns.
— Theofile: Geboren in 1852 en op 21 januari 1891 gehuwd met Justine
Swaen. Hertrouwt wellicht in 1914 met Maria Philomena Debrier.
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— Felix: Geboren in 1856 en overleden in 1923. Huwt op 21 mei 1889 met
Emile Willems. Deze werd in 1865 geboren en sterft in 1931.
— Anna Monica: Geboren in 1859. Huwt in 1892 Jan Maes.
— Melania: Geboren op 13 juni 1862.
— Maria: Geboren in 1863 en in 1886 gehuwd met P. Willems.
— Cecilia: Geboren op 6 december 1865 en overleden in 1906. In 1892 heeft
ze een zoon Calixte.
— Rosalia: Geboren op 27 april 1870 en overleden in 1956. In 1893 trouwt ze
met Alexander Vanbets.
— Albert: Geboren op 10 juni 1824 en ongehuwd overleden op 4 februari 1858.
— Carolina: Geboren op 18 juni 1826 en overleden in 1909. Op 4 februari 1858 trouwt
ze met Louis Leenaerts.
— Severinus: Geboren op 6 mei 1831 en overleden op 24 october 1884. Was ongehuwd.
— Philippina: Geboren op 6 mei 1831 en overleden op 23 juli 1880. Huwt in 1878 met
Remi Vandelook.
— Elisabeth: Geboren op 2 september 1833 en overleden op 15 december 1897. Op 26
januari 1881 huwt ze Remi Vandelook.
— Henri: Geboren op 9 december 1835 en ongehuwd overleden op 15 maart 1862.
— Pelagie: Geboren op 19 augustus 1842 en overleden op 9 juni 1845.

VIII/3

Hendrik Tuteleers

Geboren te Hoeleden op 18 januari 1793 als zoon van Willem Tuteleers en Lucia Andries. Huwt
te Neerlinter op 13 april 1815 met Anna Maria Gerulus.
Hendrik heeft de volgende kinderen:
— Dorothea: Geboren te Hoeleden op 1 januari 1816 en aldaar overleden op 3 februari
1816.
— Ludovicus: Geboren te Hoeleden op 17 januari 1817.
— Dorothea: Geboren te Neerlinter op 9 februari 1819 en aldaar overleden op 1 april
1841.
— Johannes Francis: Geboren te Neerlinter op 19 februari 1821. Huwt aldaar op 26
october 1848 met Johanna Devos. Zij hebben te Neerlinter de volgende kinderen:
— Remi: Geboren op 1 december 1849.
— Karel Ludovicus: Geboren op 27 mei 1853.
— Edward: Geboren op 16 october 1856. Deze huwt Alexandrina Thionlants.
Hun eerste twee kinderen zijn:
— Antoon: Geboren op 29 october 1893.

VIII/4. Georges Tuteleers
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— Hendrik Emile: Geboren op 27 april 1896.

— Severinus: Geboren te Neerlinter op 13 november 1822. Huwt er op 12 september
1859 Maria Sophie Rondas. Ze hebben te Neerlinter de volgende kinderen:
— Maria Melania: Geboren op 13 october 1860.
— Frans: Geboren op 4 mei 1866.
— Maria Stefania: Geboren op 8 september 1869 en op 28 januari 1893 gehuwd met August Matheus.
— Elias: Geboren op 29 mei 1870.
— Ludovicus: Geboren op 24 mei 1872 en gehuwd met Sidonia Boyen. Op 4
augustus 1900 hebben ze een zoon Edward.
— Martina: Geboren te Neerlinter op 30 januari 1825. Huwt er op 26 juli 1845 met
Johannes Herbouts.
— Johannes Cornelis: Geboren op 28 december 1827.
— Maria Cornelia: Geboren op 2 augustus 1831.
— Josephina: Geboren op 8 december 1836.

VIII/4

Georges Tuteleers

Geboren te Hoeleden op 22 januari 1795 als zoon van Willem Tuteleers en Lucia Andries. Huwt
te Neerlinter op 5 juni 1823 met Anna Aldegundis Loosen. Hertrouwt te Kortenaken op 16 juni
1831 met Maria Struys. Deze sterft te Neerlinter op 11 februari 1843. Hij hertrouwt aldaar op
12 mei 1843 met Isabella Boijen.
Zij hebben te Neerlinter de volgende kinderen:
— Johannes Cornelis: Geboren op 20 juli 1825.
— Paulus: Geboren op 18 september 1827.
— Hendrik: Geboren op 4 mei 1832 en overleden op 27 maart 1834.
— Bertilia: Geboren op 14 maart 1834 en op 10 september 1855 gehuwd met Lambert
Nijs uit Vissenaken.
— Ferdinand: Geboren op 22 maart 1840.
In dit hoofdstuk vermeldden we de geboorte van verschillende naamgenoten, waarvan we verder
geen spoor meer vonden. Enerzijds is dit te wijten aan het verdwijnen van de archieven tijdens
de oorlog, en anderzijds omdat in de vorige eeuw vele van onze naamgenoten hun dorp verlieten,
om zich elders te vestigen. Alzo ontstonden er takken te Antwerpen en Charleroi welke we niet
konden onderzoeken. Het merendeel bleef echter zonder verder nageslacht.
Tot slot willen we het nog hebben over Louis Tuteleers. Deze merkwaardige figuur werd te
Antwerpen geboren op 26 februari 1881, als zoon van Johannes Francis Tuteleers, rentenier,
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geboren te Neerlinter op 31 maart 1843 en Lucia Wenseleers, geboren te Hoegaarden op 5 maart
1839. Na gedurende een jaar te Luik voor mijningenieur te studeren, vertrekt hij naar Hamburg
om er zich aan de universiteit te bekwamen in het handelsrecht. Hij huwt er Hilda Schwarch,
waarna hij zich te Parijs vestigt om er een bloeiende zaak te leiden. Naast zijn moedertaal en
het Frans, spreekt hij nog Engels, Duits en Spaans. Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt
is hij drieëndertig jaar. Reeds op 22 augustus meldt hij zich als vrijwilliger bij het Franse leger,
gezien hij België niet meer kan bereiken. Hij wordt ingelijfd bij het ‘2e régiment de marche
de la légion étrangère’. Zwaar gekwetst bij de slag om Arras, op 9 mei 1915, ontvangt hij het
Franse oorlogskruis, en wordt vermeld op de dagorder van het 33e legerkorps. Op 23 juli 1915
wordt hij overgedragen aan de Belgische strijdkrachten en tot korporaal bevorderd. In het Cabaer
hospitaal worden de obusscherven uit zijn lichaam verwijderd. Hij weigert zijn verlof om weer
naar het front te trekken. Sergeant benoemd, wordt hij ingelijfd bij het ‘3e régiment de chasseurs
à pied’. Met een lengte van 1m71 heeft Tuteleers een robuste gezondheid. Op zijn persoonlijke
fiche worden zijn grote intelligentie en zijn verzorgde opvoeding vermeld. Hij zal het front niet
meer verlaten voor het einde van de oorlog, en verdient alzo niet minder dan acht frontstrepen!
Adjudant op 17 november 1916 wordt hij voorgesteld voor de bevordering tot officier. In de
legerarchieven lezen we over hem:
d’un moral splendide, d’une étonnante bravoure, d’un remarquable sang-froid, d’un
zêle, d’un dévouement et d’une abnégation au-dessus de tout éloge, l’adjudant Tuteleers qui est d’excéllente éducation et de grande distinction, revendique toujours et
avec insistance les missions les plus délicates et les plus périlleuses.
Als onderluitenant, stamnummer 18589, wordt hij op 28 april 1917 afgedeeld bij de ‘Artillerie
de tranchée’ van de vijfde divisie. Op 3 juli 1917 wordt hij op dagorder van de divisie geciteerd:
Dans la nuit du 29 juin 1917, ayant appris que le redan de la maison du Passeur
était assailli par l’ennemi, s’être spontanément porté dans le redan, et avoir par son
courage et son esprit de décision contribué à rétablir rapidement la situation.
Als luitenant (26 juni 1918) wordt hij net voor het einde van de oorlog, bij de slag om Westroosebeke, op 3 november 1918 zwaar gewond. Een ontploffende granaat kwetst hem aan het
hoofd, de handen en de rechter voet. Deze zal geamputeerd worden. Voor zijn uitzonderlijke
moed wordt hij geciteerd op het dagorder van het leger van 22 maart 1919:
Chevalier de l’ordre de Leopold. Brillant officier, animé du plus beau patriotisme,
réunissant toutes les qualités de bravoure, de courage et de dévouement. Vrai conducteur d’hommes, s’est engagé volontairement dans l’infanterie au début des hostillités, blessé une première fois à la bataille de la Marne. Vient d’être blessé à nouveau
très grièvement au cours d’une récupération de munitions. A obtenu 8 chevrons de
front.
Deze uitzonderlijke persoonlijkheid, die gedurende jaren met een onbegrijpelijke drang de dood
zocht, vestigt zich te Parijs, 13 rue de Plélo, in het vijftiende arondissement. Invalide, zal deze
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man nog vele brieven schrijven aan zijn vroegere korps. Met een schrijnende wanhoop drukt
hij zijn diepe ontgoocheling uit over het leven en de gemeenschap. Deze, volgens onze normen
heldhaftige figuur, stoot zich aan de kleinburgelijkheid van een samenleving, welke hij zoals
zovelen wou ontvluchten. Maar ook helden die niet mochten sterven, moeten ze beleven, dag na
dag, jaar na jaar.

9

Het Nageslacht van
Johannes Tuteleers
×
Maria van de Roelen

Bij de behandeling van onze stamboom, in het hoofdstuk waarin we Hoeleden behandelden,
vonden we dat Dionijs Tuteleers (III) twee zonen had: Gijsbrecht (IV/1) en Michael (IV/2). Vetrekkende vanuit het schema op pagina 36, ontwikkelden we het nageslacht van Michael tot de
nu levende naamgenoten. Nu willen we het hebben over het wijd vertakte nageslacht van Gijsbrecht Tuteleers (IV/1). Deze is de vader van de in de titel vermeldde Johannes. De nummering
in de hierna volgende tekst, is behalve voor die van Gijsbrecht, onafhankelijk van de vorige
hoofdstukken.

IV/1

Gijsbrecht Tuteleers

Was de zoon van Dionijs Tuteleers (III). Te Hoeleden overleden op 25 april 1723.
Hij had zeker een zoon:
V Johannes: Overleden te Hoeleden op 14 november 1725. Huwde aldaar met Maria
van de Roelen.
Verscheidene teksten betreffende Gijsbrecht werden reeds gebruikt, toen we zijn vader Dionijs
behandelden. Hij wordt zeer vaak in de archieven van Hoeleden vermeld. Een voorbeeld vinden
we in een lijvig document1 met de volgende titel:
Aendracht ofte cohier der goederen gelegen onder Hoeleden, peerden, koeien, schapen, veulens, runderen ende hoevele huizen ende communicanten inde dorpe bevonden sijn in 1686. . .
In dit belastingsverslag lezen we:
Gijsen brengt aan, huis en hof met een stene schouw daarin, wezende erf, tesamen
groot met de weide daaraan gelegen, drie boinderen en een halve sille, langs de
Herenstrate in twee zijden; alsnog anderhalve sille weide erf; alsnog een sille broek
erbij gelegen; alsnog anderhalf sille lands; alsnog een halve boinder weide gelegen
achter de Schrans; alsnog anderhalf sille lands gelegen op den kleinen heul; alsnog
1
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een halve sille lands, belast met 35 gulden deze boven geschreven goederen aan
diverse personen, ende de drij dachmalen lands zijn getaxeerd op een halster koren
jaarlijks; een koe en een peerd en veulen en drie communicanten.
De akte eindigt met de totalen voor de gemeente: 137 communicanten, 26 paarden, 22 veulens,
106 koeien en 31 runderen, geen huizen van ‘plaisanterie’, geen kloosters, geen kastelen. Een
ander document van 6 juli 17022 leert ons:
Gijsbrecht Tuteleers met sijne huysvrouw, eene sone, een koei, twee runderen, een
kalf, twee varkens, een paard en veulen.
In de aangifte van 9 juli 17103 lezen we dat Gijsbrecht eigenaar is van iets minder dan acht
hectaren grond te Hoeleden. Ook in het register van de pastorie van 1704 lezen we:
Gijsen Tuteleers aen de pastorij jaerlijkx twee guldens en tien stuivers ende een
molevat schuldig is, ende dat gestaen op den bempt. Gijsen heeft betaald van 1704
tot 1717.
Wanneer Gijsbrecht op 25 april 1723 sterft, lezen we:
Gisbertus Tuteleers, sepultus in choro janita crucis.

V

Johannes Tuteleers

Zoon van Gijsbrecht Tuteleers. Sterft te Hoeleden op 14 november 1725. Huwt aldaar op 20
december 1710 met Maria van de Roelen.
Uit dit huwelijk (zie schema in figuur 9.1) werden te Hoeleden geboren:
— Johannes: Geboren op 23 mei 1713. Streft als kind.
VI/1 Henri: Geboren op 23 mei 1713. Huwde C. Coenen.
— Johannes: Geboren op 15 mei 1714 en te Hoeleden overleden op 14 juni 1761. Ongehuwd.
— Johanna: Geboren op 3 october1720. Ongehuwd.
VI/2 Gijsbrecht: Geboren op 4 augustus 1723 en overleden op 9 februari 1803. Huwde
Johanna Francen.
Betreffende deze Johannes vinden we ook vele sporen terug in de archieven van Hoeleden. Bij
het overlijden van zijn vader erft hij zowat acht bunders grond. Ook was hij leenman van De
Locquenghien. Zo lezen we in een niet gedateerde akte4 :
2
3
4
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Johannes
1787-1827
Henri
1791-1857
M. Lefevre
M. Bergmans
Anna Maria
1794-1855
L. Marcelis
Peter Albert
1797-1876
A. Orbaen
Theresia
1801-1857
H. Vanderlinden

Johannes
1755-1780

Gisbertus
1758-1814
G. Hendrickx
Johanna
1760-1832
P. Jonckers
Maria
1763
M. Morren
Peter Francis
1765-1829

Johannes Baptist
1791-1864
B. Leenaerts
Maria Theresia
1794-1857
L. Stiers
Johannes Francis
1798
A. Tuteleers
Carolus
1801-1881
I. van Rattenborgh

Gijsbrecht
1723-1803
J. Francen

Henri
1768-1831
E. Snijders

Johanna
1720

Johannes
TUTELEERS
-1725
Maria van de Roelen

Maria Carolina
1771-1820
J. Poleunis
Philippe
1779-1853

Zie schema 5.1
Johannes
1714-1761

Anna Maria
1748-1748

Johannes
1805-1808
Johannes Jacob
1749-1751

Henri
1713-1770
C. Coenen

Johannes Francis
1750-1751

Maria Johanna
1752

Figuur 9.1: Schema Johannes Tuteleers en Maria van de Roelen
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Jan Guillaume de Locquenghien, bij retrocessie hem gedaan door Jan Tuteleers, zone
Gijsen, gepasseerd binnen Tienen komt te lenen vijf sillen land.
In de ‘dischrekeningen’ vinden we hem ook terug:
Hier volgen de goederen van dewelke de onder te noemen personen schuldig zijn te
leveren, koren in specie, dat men de Armen van Hoeleden jaarlijks schuldig is, en
dat in gebakken brood, Jan Tuteleers, tevoren Gijsbrecht, tevoren Dionijs Tuteleers
van huis en hof. Jaarlijks drie halsters.
Wanneer Jan Tuteleers in 1725 sterft, is het Johannes de Oude die werd aangesteld als voogd over
de kinderen van zijn overleden ‘kozijn’ (zie ook pagina 64). Men herinnert zich dat dit dertig jaar
later zal leiden tot een proces waarbij onze familie haar hele bezit verliest. De Jan Tuteleers de
Jonge, vaak bij dit proces vermeld, is de Johannes geboren in 1714, hiervoor als zoon genoteerd
van Johannes en Maria van de Roelen. Hij had een vrij heftig karakter. In de gichten vinden we
het verhaal van de vele scheld- en vechtpartijen waarbij hij betrokken was. Op 5 februari 1753
koopt hij het erfdeel af van zijn jongere zuster Johanna, en dit voor een erfrente van 14 gulden5 .
Behandelen we nu de twee zonen die een nageslacht hadden, namelijk Henri en Gijsbrecht Tuteleers.

VI/1

Henri Tuteleers

Geboren te Hoeleden op 23 mei 1713 als zoon van Johannes Tuteleers en Maria van de Roelen.
Hij sterft rond 1770. Huwt te Tienen op 2 december 1747 met Catherina Coenen. Deze werd er
geboren in 1725 en sterft op 2 october 1753.
Uit dit huwelijk werden te Tienen geboren:
— Anna Maria: Geboren op 16 juni 1748 en sterft op 18 juni 1748.
— Johannes Jacobus: Geboren op 11 april 1748 en sterft op 6 september 1751.
— Johannes Francis: Geboren op 26 april 1750, sterft in 1751.
— Maria Johanna: Geboren op 20 october 1752. Verblijft in een klooster te Tienen waar
ze sterft op 29 januari 1829.
Wanneer Catherina Coenen op 28 jarige leeftijd sterft, heeft ze drie kinderen verloren, en blijft
Henri achter met een dochter van één jaar. Op 5 october 1770 is deze novice in het klooster van
Cabbeek te Tienen. Dit lezen we in een akte6 die vervolgt:
dat zij van intentie is zich eerstdaags te begeven in het klooster ende mits het wel
soude convenieren, ende selfs redelijck waer, dat deselve versien wierde van een
spielrente voor haer douceur.
5
6
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Zij zal haar erfenis, zes dagmalen weide te Hoeleden, verkopen aan Elisabeth Tuteleers, dochter
van Johannes en Maria de Catin uit Tienen (zie pagina 54).

VI/2

Gijsbrecht Tuteleers

Geboren te Hoeleden op 4 augustus 1723 als zoon van Johannes en Maria van de Roelen. Streft
op 9 februari 1803. Huwt op 12 mei 1755 met Johanna Francen. Zij werd geboren te Hoeleden
op 3 september 1724 als dochter van Francis Francen en Johanna Laermans. Ze sterft er op 27
februari 1810.
Ze hebben de volgende kinderen:
— Johannes Francis: Geboren op 8 november 1755 en overleden op 11 october 1780.
Bij zijn geboorte wordt hij door de vroedvrouw gedoopt, maar de pastoor doet het
dezelfde dag nog eens over.
VII/1 Gijsbrecht: Geboren op 1 februari 1758 en sterft op 25 februari 1814. Huwde met
Maria Gertrudis Hendrickx.
— Johanna: geboren op 30 november 1760 en overleden op 9 december 1832. Huwde op
5 november 1791 met Peter Jonckers.
— Maria Theresia: Geboren op 7 juni 1763 (zie foto van de geboorteakte op pagina 74).
Huwde op 28 februari 1791 met Mathias Morren uit Meensel.
— Peter: geboren op 7 november 1765 en ongehuwd overleden op 3 februari 1829.
VII/2 Henri: Geboren op 18 maart 1768 en overleden op 20 maart 1831. Gehuwd met
Elisabeth Snijders.
— Maria Carolina: Geboren op 3 augustus 1771 en overleden op 27 juni 1820. Huwt te
Kersbeek op 30 januari 1796 met Johannes Joseph Poleunis.
— Anna Barbara: Geboren op 4 december 1773 en overleden op 4 maart 1815. Huwde
met Johannes Bruyninckx.
— Fhilippe: Geboren op 4 juli 1779 en overleden op 3 augustus 1853. Huwt op 16
december 1807 met Johanna Sneijers, geboren te Hoeleden op 10 februari 1763. Op 6
augustus 1808 hebben ze een dochter Maria Philippa, die op 6 februari 1868 sterft na
een huwelijk met Mathias Dewil.
Gijsbrecht wordt in de akten van Hoeleden vaak vermeld. Wanneer hij zestig jaar is, is hij de
meest belastte inwoner van Hoeleden. In 1772 bezit hij: zeven sille land, drie bunders land, een
halve bunder weide en nog vijf sillen weide. Verder nog een huis met hof, hoenderweide en vier
sillen weide7 . Gijsbrecht is een tijdgenoot van Francis Leonard en Anna Catherina Dewil (zie
pagina 66) en van hun zoon Willem. Men herinnert zich dat sinds Willem, er voor de andere
tak moeilijke tijden aanbraken. Dit merken we ook in de beden, waar Gijsbrecht de hoogste
bijdrage moet leveren, namelijk 25 gulden en 19 stuivers, zijnde het zeventiende part van het
7
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ganse dorp met vijfhonderd inwoners, tegen één gulden en vijf stuivers voor Willem Tuteleers.
Wel mogen we niet uit het oog verliezen, dat Gijsbrecht op dat ogenblik vierenzestig is. De
imposante gebouwen van de hoeve welke hij bewoonde, vinden we nog terug te Hoeleden, maar
ze zijn nu verlaten en vervallen.
Uiteindelijk willen we een korte anekdote aanhalen welke we vonden in de criminele rollen (!)
van Hoeleden. In dit lijvige dossier8 lezen we de volgende getuigenis:
desen heeft verclaert hoe dat op 14 april 1777, de huysvrouwe van Gijsen Tuteleers
is gecomen ten huyse van Koeckaerts, van hem vragende oft hij geseijt hadde tegen
den sone Johan Christiaens, bij hem inwonende, dat haer dochter soude enig geldt
gestolen hebbende bij den heere vicomte de Berthout, waerop den voorschreven sone
seijde, neen meester gij en heeft sulckx niet geseijt, maar de pachteresse heeft dat
geseijt, dat de voorschreven huysvrouwe van Gijsen Tuteleers, met een klein stoksken, enen slagh heeft gegeven op de rechter seyde van de sone Christiaens, dat desen
sone heeft beginnen te grijsen, dat de vader Christiaens, dorsende in de schiere, seffens uit de schiere is gecomen, in sijn handt hebbende een mesthoeck, met welcken
hij naer Johanna Francen heeft geslagen op haeren rock, dat den rock is afgevallen,
dat deselve huysvrouwe in de handt hebbende ene schup om de slagen te pareren,
dat de huysvrouwe aen haeren sone seijde, jongen roept uwen vader. . .
Gijsbrecht Tuteleers komt ten tonele, ‘vloekende sonder te connen weten wat hij seijde’. Christiaens gooit zijn mes, dat zijn doel mist en zonder succes door Gijsbrecht wordt teruggegooid.
Alles eindigt op een helse scheldpartij en enkele builen, waarna, bij het vallen van de avond, de
rust en de peis over het Hageland weerkeert.

VII/1

Gijsbrecht Tuteleers

Geboren te Hoeleden op 1 februari 1758 als zoon van Gijsbrecht Tuteleers en Johanna Francen.
Aldaar overleden op 25 februari 1814. Huwt te Hoeleden op 1 juli 1787 met Maria Hendrickx.
Geboren op 19 maart 1761 en overleden op 17 augustus 1826.
— Johannes Francis: Geboren op 29 april 1787 en ongehuwd overleden op 29 juli 1827.
— Henri: Geboren op 8 januari 1791 en te Gent overleden op 11 december 1857. Was wever van beroep. Huwt te Meldert met Maria Christina Lefevre. Deze werd te L’Ecluse
geboren op 15 augustus 1791 en sterft te Hoeleden op 2 maart 1833. Henri hertrouwt
te Hoeleden op 3 februari 1834 met Maria Theresia Bergmans, geboren op 27 october
1797, dochter van Henri Bergmans en A. Theys. Hij heeft de volgende kinderen:
— Henrica: Geboren te Oplinter op 14 januari 1827.
— Melchior: Geboren op 3 october 1829 en overleden te Kapellen op 5 maart
1903.
— Cecilia: Geboren te Hoeleden op 7 september 1832.
8
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— Rosalia: Geboren te Hoeleden op 31 october 1834. Huwt aldaar op 13 mei
1869 met Johannes Vanoppen.
— Johanna Catherina: Geboren op 6 juli 1836 te Hoeleden.
— Catherina Elisabeth: Geboren op 6 juni 1838.
— Anna Maria: Geboren op 8 april 1794 en te Hoeleden overleden op 13 januari 1855.
Huwt op 15 januari 1823 met Leonard Mercelis.
— Peter Albert: Geboren op 3 februari 1797 en te Hoeleden overleden op 15 maart 1876.
Huwde aldaar op 27 januari 1831 met Anna Catherina Orbaen. Deze werd te Dormaal
geboren op 13 maart 1807. Hertrouwt te Hoeleden in 1842 met Maria Catherina Toutenel. Deze werd te Waanrode geboren op 12 april 1822. Hieruit werden de volgende
kinderen geboren:
— Carolina: Geboren te Hoeleden op 5 mei 1831. Trouwt in 1850 met Guilielmus Conard, koopman uit Luik.
— Felicite: Geboren te Hoeleden op 2 maart 1833 en overleden op 14 december 1843.
— Amandus: Geboren op 20 october 1834, overleden op 5 maart 1836.
— Johannes: Geboren op 16 november 1837.
— Maria Theresia: Geboren op 9 november 1839.
— Joseph: Geboren op 4 september 1843.
— Maria Elisabeth: Geboren op 3 december 1844.
— Josephina: Geboren op 11 mei 1847.
— Amandus: Geboren op 28 februari 1849.
— Edward: Geboren in maart 1852, overleden op 10 october 1853.
— Edward: Geboren in 1854 en overleden op 17 mei 1865.
— Theresia: Geboren op 13 juni 1801 en overleden op 20 februari 1857. Ze trouwt met
Henri Vanderlinden.

VII/2

Henri Tuteleers

Geboren te Hoeleden op 18 maart 1768 als zoon van Gijsbrecht Tuteleers en Johanna Francen.
Aldaar overleden op 20 maart 1831. Huwde er op 1 october 1791 met Elisabeth Snijders. Deze
werd geboren op 17 november 1766 en sterft op 3 juli 1836.
Te Hoeleden hebben ze de volgende kinderen:
— Johannes Baptist: Geboren op 7 october 1791 en sterft op 16 december 1864. Huwt te
Neerlinter op 2 mei 1827 met Barbara Leenaerts.
Te Hoeleden hebben ze de volgende kinderen:
— Ludovicus: Geboren op 16 juni 1830.
— Guilielmus: Geboren op 9 october 1833.
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— Anna Catherina: Geboren op 5 augustus 1835. Huwt op 28 juni 1859 met
Ludovicus Hendrickx.
— Anna Getrudis: Geboren op 18 september 1837.
— Petrus: Geboren op 10 maart 1841 en sterft op 19 juli 1844.
— Maria Theresia: Geboren op 7 juni 1794 en sterft op 28 mei 1857. Op 12 juni 1823
huwt ze Lambert Stiers.
— Johannes Frans: Geboren op 1 april 1798. Is soldaat bij het tweede bataljon veldartillerie. Huwt op 7 november 1821 met Anna Catherina Tuteleers. Ze werd geboren
op 15 november 1797 als natuurlijke dochter van Johanna Catherina Tuteleers, zelf
dochter van Francis Leonard Tuteleers en Anna Catherina Dewil. Ze sterft op 2 juli
1859. Bij dit huwelijk werden dus twee takken verenigd! Te Hoeleden hebben ze als
kinderen:
— Elisabeth: Geboren op 4 november 1822 en overleden in 1823.
— Maria Elisabeth: Geboren op 14 december 1824 en overleden op 16 december 1904. Huwde in 1866 Livinus Oliviers.
— Peter Roman: Geboren op 10 augustus 1829. Huwt te Hoeleden in 1863
met Emilie Reniers.
— Johanna Catherina: Geboren op 18 augustus 1833 en overleden op 23 juni
1836.
— Maria: Geboren op 12 april 1836 en overleden op 23 juni 1862. Huwde met
Henri Fets.
— Ludovicus Amandus: Geboren op 24 april 1841.
— Karel: Geboren op 23 januari 1801 en overleden te Hoeleden op 25 juni 1881. Huwde
op 25 september 1839 met Isabella van Rattenborgh. Deze was de dochter van Casimier van Rattenborgh en Lucia van den Hove.
Te Hoeleden hebben zij de volgende kinderen:
— Amandus: Geboren op 24 juli 1840 en overleden op 20 december 1849.
— Joseph: Geboren op 6 september 1843. Huwde met Thérèse Bruyninckx,
wellicht uit Neerlinter. Naast hun twee dochters, Buvine en Pauline, hebben
ze onder andere twee zonen: Frans en Theophile. Deze trekken bij de dood
van hun vader naar Wallonië. Frans vestigt zich te Farciennes waar zijn
nageslacht nog voortleeft.
— Theophile: Geboren te Neerlinter op 28 october 1867, overleden te Châtelineau
op 7 maart 1953. Huwde met Helene Deschrijver uit Ninove.
Ze hebben twee zonen:
— Louis: Geboren te Châtelineau in 1898 en gehuwd met Irma Romain. Ze hebben twee kinderen Suzanne, geboren in 1927, en
Raymond, geboren in 1929, die gehuwd is met Andrée Moucheron.
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— Adolf: Geboren te Châtelineau in 1901 en overleden in 1972.
Huwde met Madeleine Dumonceau. Ze hebben één zoon, William, geboren te Châtelineau op 19 juli 1930 en gehuwd met Marie Louise Baudron.

Vermelden we terloops dat de hierboven vermeldde Theophile, zoon van Joseph Tuteleers en
Thérèse Bruyninckx, rond 1910 naar de Verenigde Staten trok. Wanneer na de Eerste Wereldoorlog de twee zonen hun legerdientst in België moeten volbrengen, komt de familie terug. Rond
1922 vestigen ze zich definitief te Charleroi.
In Wallonië wonen nog verscheidene naamgenoten. Zo vonden we de naam Tuteleers nog te
Auvelais, Ham-sur-Sambre en te Nodebais. Het zou zeker interessant zijn, vertrekkende vanuit
deze personen, de Waalse zijtak uit te werken.
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De stamboom is slechts één der vormen waarin de resultaten van het voorouderonderzoek kunnen worden vastgelegd. De stamreeks is de vorm waarbij men zich enkel bekommert om de
zogeheten rechtstreekse lijn. Dit is de lijn van vader op zoon, dus van de naamdragers. Men
kan deze vorm zien als een boom zonder takken of twijgen. Ieder nieuwe voorvader vormt een
generatie. Zijn broers worden niet meegenomen, zodat men de opeenvolging van vader op zoon
door de eeuwen heen kan volgen. De gegevens van onze stamreeks komen natuurlijk uit de stamboom. Met de generatie (romeinse cijfers) en het volgnummer (arabische cijfers) kunnen we via
de inhoudsopgave het deel van het hoofdstuk, waarin de vermeldde persoon behandeld wordt,
terugvinden. We komen alzo tot twaalf generaties1 :
xii.
xi.
X/2.
IX/2.
VIII/1.
VII/1.
VI.
V/2.
IV/2.
III.
II.
I.

Tutelaars Fernand
Tutelaars Peter Frans
Tutelaars Frans
Tutelaers Bernard
Tuteleers Johannes Francis
Tuteleers Willem
Tuteleers Frans Leonard
Tuteleers Johannes
Tuteleers Michel
Tuteleers Dionijs
Tuteleers Michel
Tuteleers Gijsbrecht

vader
grootvader
overgrootvader
betovergrootvader
oudvader
oudgrootvader
oudovergrootvader
oudbetovergrootvader
stamvader
stamgrootvader
stamovergrootvader

1944
1906
1870–1948
1826–1888
1787–1864
1763–1814
1719–1772
–1756
–1695
×1628
×1582

Tabel 10.1: De stamreeks van Fernand Tutelaars
Dit aantal is wel vrij beperkt voor een zo lange tijdspanne. Het merendeel van onze voorouders
was niet erg gehaast om te huwen. Noteren we bijvoorbeeld de ouderdom welke iedere voorvader
van onze stamreeks had, bij de geboorte van zijn oudste zoon (tweede kolom) en de bereikte
leeftijd (derde kolom):
Peter
Frans
Bernard
Johannes

38
27 78
44 62
36 77

Willem
24
Frans Leonard 44
Johannes
±26

51
53
72

De kwartierstaat of “tableau d’ascendance” geeft een volledig overzicht van het voorgeslacht van
één persoon. Vertrekt de stamboom van de oudst gekende stamvader, om alzo op te klimmen in
1

Het cursieve jaartal is een schatting, jaartallen voorafgegaan door een × zijn huwelijksdata
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de verste vertakkingen van het nageslacht, de kwartierstaat daarentegen groeit uit een nu levende
persoon. Men gaat uit van het feit dat ieder twee ouders heeft, vier grootouders, acht overgrootouders, enzovoorts. Deze vorm van familieonderzoek wordt aangezien als de volledigste vorm
voor de vastlegging van ons voorgeslacht. Feit is dat werkelijk kan gezegd worden, dat men van
al deze personen afstamt en dat al deze personen in meerdere of mindere mate hebben bijgedragen tot de vorming van uw persoonlijkheid. Zo spreekt men van 2, 4, 8 en 16 kwartieren van een
persoon. Gezien eenieder een vader en moeder heeft, kan men theoretisch de kwartierstaat zeer
ver doorvoeren, en wordt men zo stilaan familie van iedereen. Gezien de geografische spreiding
is het echter moeilijk al de nodige informatie bijeen te krijgen. Toch willen we, ter aanvulling
van de kwartierstaat op pagina 113, nog enige supplementaire gegevens verstrekken.
Als uitgangspersoon of kwartierdrager, kozen we Peter Tutelaars, geboren te Neerpelt Volmolenstraat 26, op 30 januari 1906. Dit geboortehuis, gebouwd door Frans Tutelaars, is sindsdien
verdwenen. Nu wonende in Mechelen, is hij Ridder in de Orde van Leopold II. Hij is gehuwd
met Julia Virginie Adriaenssens. Diens vader, Karel Adriaenssens, werd te Turnhout geboren
op 2 april 1870, als zoon van Jan Laurant Adriaenssens en Joanna Erksulens, en stierf te Hever
op 17 september 1948. Haar moeder, Johanna Josephina Andries werd te Mechelen geboren
op 10 januari 1874 als dochter van Jan Corneel Andries en Anna Catherina Albert, en stierf te
Mechelen op 1 mei 1934. De kwartierstaat op pagina 113 van Peter Tutelaars is doorgevoerd tot
de vijfde generatie.
Hierna volgen nog enkele aanvullende gegevens voor de kwartierstaat. De hoger geplaatste cijfers achter de namen refereren naar het betreffende kwartier uit de kwartierstaat. Voor waarden
kleiner dan 32 verwijzen ze naar de kwartierstaat op bladzijde 113.
— Willem Tuteleers16 hebben we uitvoerig behandeld in het hoofdstuk over Hoeleden.
— Lucia Andries17 is de dochter van Guilielmus Andries34, geboren te Hoeleden op 25 maart
1710 en van Maria Booten35, aldaar geboren op 6 mei 1712 en gestorven op 26 september
1786. Zij huwden op 3 juli 1735. De eerste is de zoon van Godefridus Andries68 en Anna
Liseborgh69. Zijn echtgenote is de dochter van Johannes Booten70 en Margareta Duprez71.
— Jozeph Kokx18 is de zoon van Hendrik Cox36, geboren te Riethoven op 13 mei 1684, en van
Maria van Meusen37. Zij huwden op 18 januari 1718 te Riethoven. Hendrik36 is de zoon
van Cornelis Henricus Cox72 en Petronella Dilis73. Wanneer Anna Maria9 geboren wordt, is
haar vader 60 en haar moeder 43 jaar. Wanneer ze op haar eenenderstigste trouwt zijn haar
ouders al geruime tijd overleden.
— Maria Paulus Verlegh19 is de dochter van Paulus Verleg38, geboren op 15 augustus 1746,
en van Margaretha Buel39, geboren op 27 juni 1706, beiden afkomstig uit Riethoven. Zij
huwden er op 1 december 1743. Paulus38 is de zoon van Petrus Verlegh76 en Adriana Joris77.
Margaretha39 is de dochter van Wilhelmus Buel78 en Elisabeth van Heuchten79.
— Corneil van den Boer20 is de zoon van Henri40 en van Gertrudis Vogel41.
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23

24

28

x Riethoven
9 feb 1766

8

9

10

11

12

13

Johannes
TUTELEERS
0 Hoeleden
10 aug 1787
+ Luyksgestel
21 mei 1864

Anna Maria
KOKX
0 Riethoven
20 mei 1789
+ Luyksgestel
2 dec 1847

Johannes
van den BOER
0 Luyksgestel
8 feb 1811
+ Bergeyk
10 oct 1857

Maria
MAAS
0 Luyksgestel
4 aug 1812
+ Bergeyk

Peter
van de KRUYS
0 Someren
20 aug 1791
+ Leende
18 apr 1842

Petronella
JOPPEN
0 Leende
3 apr 1795

30

31

Anna BERGHMANS
0 Grote Brogel 7 sep 1755
+ Grote Brogel 21 mar 1823

x Hoeleden
10 jan 1787

29

Henri OOMSELS
0 Grote Brogel 28 jan 1751
+ Grote Brogel 30 jul 1812

x Someren
15 jan 1780

27

Maria BOSSERS
0 Meeuwen 6 jan 1767
+ Peer 26 mei 1840
Johannes WUYTJENS
0 Meeuwen
1765
+ Peer
5 apr 1819

26

Johanna VERHOEVEN
0 Leende 21 jul 1766
+ Leende 10 nov 1838

x Eersel
29 apr 1810

25

Hendrik JOPPEN
0 Leende 3 jul 1740
+ Leende 4 jan 1808

22

Andries van de CRUYS
0 Someren 23 dec 1754
+ Someren 19 mei 1801

21

Petronella GOOSSENS
0 Luyksgestel 14 jun 1774
+ Luyksgestel 31 jan 1833

Maria Paulus VERLEGH
0 Riethoven 15 aug 1746
+ Riethoven 14 apr 1804

Jozeph Hendrik KOKX
0 Riethoven
1729
+ Riethoven 1 aug 1808

Lucia ANDRIES
0 Hoeleden 25 mar 1753
+ Hoeleden 5 feb 1814

Willem TUTELEERS
0 Hoeleden 21 aug 1763
+ Hoeleden 5 mar 1814

20

Johanna HURKMANS
0 Someren 18 jan 1754
+ Someren
jun 1801

19

Hendrik MAAS
0 Leende 27 oct 1776

18

Henriette JANSSEN
0 Luyksgestel 14 mei 1787

17

Corneil van den BOER
0 Eersel 23 feb 1770

16

x Leende
27 jan 1793

14

15

Leonard
WUYTJENS
0 Meeuwen
17 jan 1797
+ St Huibr. Lille
14 dec 1864

Anna
OOMSELS
0 Grote Brogel
23 mar 1798
+ Overpelt
13 jul 1823

x Riethoven 14 apr 1820

x Luyksgestel 2 mei 1836

x Leende 9 jan 1822

4

5

6

7

Christiaan VANDEKRUIS
0 Leende 9 feb 1829
+ Neerpelt 3 mar 1881

Petronella WUYTJENS
0 Overpelt 6 apr 1832
+ Neerpelt 6 jun 1898

Bernard TUTELAERS
0 Luyksgestel 20 aug 1826
+ Bergeyk
3 jan 1888

Petronella van den BOER
0 Bergeyk 2 mei 1837
+ Bergeyk 14 jan 1871

x Grote Brogel 26 nov 1823

x Bergeyk 17 apr 1858

x Sint Huibrechts Lille 15 apr 1858

2

3

Frans TUTELAARS
0 Bergeyk 10 jul 1870
+ Neerpelt 20 dec 1948

Anna M. H. VANDEKRUIS
0 Neerpelt 27 feb 1873
+ Neerpelt 11 sep 1932
x Neerpelt 21 apr 1896

1
Peter TUTELAARS
0 Neerpelt 30 jan 1906

Julia ADRIAENSSENS
0 Mechelen 20 sep 1908

x Antwerpen 31 dec 1933

Figuur 10.1: De kwartierstaat van Peter Frans Tutelaars
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— Henriëtte Janssen21 is de dochter van Johannes42 en Henrika Somers43. Deze trouwden te
Luyksgestel op 28 april 1777.
— Henri Maas22 was bakker van beroep. Hij was de zoon van Martin44 die te Leende overleed
op 19 mei 1795 en van Maria Heesterbeek45.
— Petronella Goossens23 was de dochter van Henri Goossens46 geboren te Luyksgestel op 9
mei 1727 en aldaar overleden op 24 april 1806, en van Maria Boons47 geboren op 9 maart
1731 te Luyksgestel en aldaar overleden op 4 januari 1790. Zij huwden er op 13 juni
1761. Eerst genoemde was de zoon van Johannes Goossens92 en Petronalla Bleijs93. Zijn
echtgenote was de dochter van Willem Boons94 en Johanna Scherens95.
— Andries Joost van de Kruis24 is de zoon van Judocus Hendricus van de Cruijs48 en Johanna
Andreas Wijnen49.
— Johanna25 is de dochter van Johannes Godefriedus Hurcmans50 en Sophia Johannes van
Horrick51.
— Henricus26 is de zoon van Bartholomeus Joppen52 en Johanna Munincx53.
— Johanna Verhoeven27 was de dochter van Christiaan54 en Petronella Peels55.
— Leonard Wuytjens14 huwde eerst te Overpelt op 6 juli 1822 met Anna Margaretha Ceelen
die zelf aldaar werd geboren op 24 november 1791. Ze woonden in de Hoverseydestraat.
Leonard was bouwman van beroep. Vijf maanden na de geboorte van hun eerste kind,
Maria Anna, sterft Anna Ceelen op 26 juni 1823. Leonard hertrouwt dan met Anna Maria
Oomsels15 te Grote Brogel op 26 november 1823. Ze hebben vier kinderen. Drie maanden
na de geboorte van Petronella7 sterft Anna Oomsels op 13 juli 1832 te Overpelt. Leonard
hertrouwt in 1835 met Elisabeth Claes en vestigt zich te Sint Huibrechts-Lille waar hij
dertig jaar later, op 14 december 1864 sterft.
— Johannes Matheus Wuytjens28 werd in 1765 geboren als zoon van Leonard Wuytjens56 en
Maria Catherina Flipkens57. Volgens zijn overlijdensakte werd hij te Meeuwen geboren,
maar de overeenstemmende bladen verdwenen uit de parochieregisters. Bij zijn huwelijk
te Meeuwen op 3 mei 1796 woonde hij te Wijshagen.
— Maria Elisabeth Bossers28 echtgenote van Johannes Wuytjens29 is de dochter van Johannes
Bossers58 en Elisabeth Janssen59, beide uit Meeuwen. Vermelden we terloops een interessant werk over deze gemeente door J. Grauwels: ‘Kroniek van Jan Reyners uit Meeuwen’.
— Henri Oomsels30 is de zoon van Leonard Oomsels60 die op 4 februari 1743 te Grote Brogel,
met Catherina Tijs61 huwde. Deze laatste werd aldaar geboren op 19 mei 1718 op het
‘Thijsgoet’, als dochter van Laurent Tijs122 en Maria Dresen123.
— Anna Maria Berghmans31 is de dochter van Johannes Berghmans62 en Petronella Moors63.

115
Samengevat merken we belangrijke Nederlandse inbreng in deze kwartierstaat. Beschouwen we
deze als Noord-Brabants dan mogen we stellen dat Peter Tutelaars een ‘Brabander’ is, al werd
hij in het Limburgse geboren, waartoe één vierde van zijn voorouders behoort.
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[28] Leclère, C.: Les avoués de Saint-Trond, Leuven 1902.
[29] Kesters, Hubert: Historische bijdragen opgedragen aan Monseigneur dr. H. Kesters Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden 1971.
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et héraldique, Société Belge de Librairie, 4 dl., Brussel 1898–1903.
[42] Renard, Louis: Histoire de Corswarem, Lemache, Waremme 1968.
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