1 – Een wapenschild in Kiezegem
Kom je de kerk van Kiezegem binnen, dan heb je zicht op drie mooie barokaltaren in gemarmerd hout
(ca 1700). Boven in de frontons van het altaar en de zijaltaren, zijn wapenschilden van een adellijke
familie terug te vinden. Vooral dat wapenschild met de 5 zwarte Sint-jakobsschelpen op een gouden
achtergrond trekken onze aandacht.

De charters van de eerste hertogen van Brabant vermelden Anselme de Kysinchem in 1158 en 1163,
Macaire de Kisinchem in 1159, René le Clerc de Kysenkim, wie is gerangschikt tussen de edelen van de
eerste rang, nobiles viri, in 1171.
e

In de XIV eeuw, behoorde de heerlijkheid Kieseghem toe aan een vazal van de hertogen: Rampars of
Rampaert. Hun zetel was gevestigd in het Hof van Kiezegem, vlak bij de kerk gelegen. Dit hof en de kerk
leken één geheel te vormen…. oorspronkelijk lijkt het een ‘eigen kerk’ - of eerst een kapel - van dit hof
geweest te zijn. In de vroege middeleeuwen waren er veel "eigen kerken", die in het bezit waren van een
particulier persoon, of meestal een adellijke familie, die met het eigendomsrecht ook het begevingsrecht
(benoeming van de pastoor) had. Tot het einde van de 15de eeuw leverde deze familie de heren in
Kiezegem.
In 1530 wordt het vermeld als ‘Hof van Kieseken’.
Tot ene Catharina Rampaerts (°1497) trouwde met Adriaan van der Noot, uit een bekend Brussels
geslacht. Zo werd de familie Van Der Noot tot op het einde van de 18de eeuw eigenaar van het Hof van
Kiezegem. Sinds 1615 voerden zij ook de titel baron van Kiezegem.
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Het wapenschild, terug te vinden in de kerk van Kiezgem, verwijst dan ook naar deze laatste familie.
In ‘Beschryving der Nederlandsche historipenningen’,1728 (p 243) wordt het volgende teruggevonden :

IN ‘Collection de tombes, épitaphes et blasons’, 1845 (p 104) :

Bronnen :


Oost-Brabant, “I Het Mooie Hageland”, 1965
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“Géographie et histoire des communes Belges”, continuation par Alphonse Wauters, 1882



Brochure “Open monumentendag 1993”, document over Meensel-Kiezegem



‘Beschryving der Nederlandsche historipenningen’ - 1728 (p 243)



‘Collection de tombes, épitaphes et blasons’ - 1845 (p 104)
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