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De baronnen van Kieseghem  
 
Wapenschild 

In een eerder documentje op de website - ”Een wapenschild in de kerk van Kiezegem” - werd er al op gewezen dat er een 
wapenschild in de kerk van Kiezegem terug te vinden is. Ook in de oude boeken over de Belgische adel, zijn er hiervan 
afbeeldingen terug te vinden … er wordt zelfs gesproken over een baronie .. de baronie van Kieseghem… 

 

   
 

             
       Carloo = Ukkel;  Duras = hoofdplaats klein graafschap, nabij St-Truiden         1681, koperen penning met het wapenschild           

 

                 
 

Volgens de geschiedenis van Brussel is deze stad gesticht door 7 
patricische families, deze geslachten leverden later ook de schepenen. Het 
waren in feite clans van deze families die vanaf het begin van de 14

de
 eeuw 

elk een schepen leverden. Reeds in de 13
de

 eeuw werden hun namen 
sporadisch vermeld. 
 
De Sleeus (de Leeuw) leverden in 1208 al een schepen. De Sweerts (de 
Waard) zo in 1236, de t’Serroelofs (kinderen van de heer Roelof) ergens in 
1244. de Coudenbergs in 1236 en de Uten Steenweghe (*) in ca 1244. de 
Rodenbekes in 1251 en de t’Serhuyghs (kinderen van heer Hugo) niet voor 
1306. 
 
(*)…en de Uten Steenweghe wordt ook van der Noot genoemd. 

http://www.meensel-kiezegem.be/images/vdnoot_i.pdf
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Enige stamboom … 
 
Er vallen namen als ‘de Rampart’ of Rampaerts en ‘van der Noot’. Met behulp van enkele oude naslagwerken, wordt 
gepoogd om een deel van deze stamboom samen te stellen: 
 

 In de 12
de

 eeuw is er al een melding van vooraanstaande personen in Kiezegem.. Kysinchem – Kisinchem -.. 

 De familie Rampaerts bezat in de 14
de

 -15
de

 eeuw de heerlijkheid Kieseghem. 

 Door een huwelijk komt deze heerlijkheid in de handen van de familie van der Noot 

 Léonard van der Noot wordt verheft tot baron.. en deze heerlijkheid wordt een baronie. 

 Door huwelijken, via de familie le Roy – de Valanglart, komt het goed in bezit van de familie du Passage. Op de 
kaart van Popp wordt een groot deel van de gronden van Kiezegem aan deze laatste familie toegeschreven. 

 Een huidige nazaat, Sabine du Passage, woont op het Château de Sainte-Segrée, Poix-de-Picardie, Frankrijk, op 
een 300 km van Kiezegem. 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charters van de 1ste hertogen van Brabant vermelden al : 

1158, 1163 : Anselme de Kysinchem

1159 : Macaire de Kisinchem

1171 : René de Clerc de Kysenkim, ..

                 ..gerangschikt tussen de edelen v d 1ste rang.. 'nobiles viri'

4de zoon

Catherine Rampaerts x 1497 Adrien van der Noot  (4de zoon)

   Dame de Kieseghem

   °1475 - *?   °1460 - *1523, Diest

5 k inderen

 

Rampaerts (Rampars) 14de eeuw..

vazal van de hertogen

bezit de heerlijkheid Kieseghem

zonen Henri & Jean  & Reinard

Jean vocht, onder de vlag van de heer van Neer-Linter,

mee in de slag van Bastweiler, 1372

Iwain Rampaerts 

zonen Iwain & Mathieu

Iwain Rampaerts x 1442 Christine de Vildere (Vilters ? D'Ittre ?)

   °1415 - *? °1420 - *?

Iwain Rampaerts x Marie van der Linden

   Wenceslas

   heer van Kiezegem

   °1445 - *? °1450 - *?
 

Arnould Uten-Steenweghe, genoemd van der Noot

   vroegst gekende van dit huis x Elisabeth Pipenoy (?)    °1195

Guillaume Uten-Steenweghe, genoemd van der Noot

x Elisabeth van Monaart

   °1245 - *1295 7 k inderen    °1250 - *1310

1ste zoon

Engelbert Uten-Steenweghe, genoemd van der Noot

  1305 - 1311 onder hertog v brabant Jan II x Marie Velt 

  nobele vazal v Brabant onder hertog Jan III 7 k inderen

   °1270 - *1348

6de k ind

Wauthier van der Noot I x   1349 Lélia de Linckenbeke

   nobele vazal v Brabant onder hertog jan III

   wethouder Brussel (1349) 1 k ind

    °1300 - 17/03/1373, vermoord te brussel (terechtgesteld ?)

enige zoon

Wauthier van der Noot II x Aleyde Thonys

  1ste drager wapenschild 'gouden achtergrond met 5 zwarte schelpen, in kruisvorm'

   °1330 - *1385 6 k inderen

1ste zoon

Wauthier van der Noot III x 06/07/1394 Marguerite de Hertoghe

   heer van Risoir  °1375 - *04/05/1400

   raadgever aan de Brusselse raad 4 k inderen

   °1360 - *05/12/1432 x 22/06/1404 Jutte Colays

 *16/12/1448

6 k inderen

1ste zoon v 1ste huwelijk

Wauthier van der Noot IV x Elisabeth Eggloy

   ridder, heer van Risoir

   burgemeester Brussel 4 k inderen

   °25/09/1398 - *10/12/1452  

1ste zoon

Wauthier van der Noot V x Dympna de Grimberghe

   ridder (1454), heer van Risoir,…

   raadsheer & kamerheer van Filips de Goede & Karel van Lotharingen  (hertogen van Bourgondië)

   ambassadeur in Hongarije 8 k inderen

   *7/11/1499  *10/11/1469
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Louis Gabriel du Passage          x Charlotte Léonardine  Le Roy de Valanglart

Seigneur de Plenoi et des Grenaux, Capitaine d'infanterie

°1769 - *1850 4 k inderen °1774 - *1860

Eugène du Passage x Elisabeth de Gilles

°1809 - *1881 2 k inderen °1826 - *1891

Maurice du Passage x Berthe de Bonnault (2de huwelijk )
Capitaine 
d'Infanterie °1850 - *1887 5 + 1 k inderen °1855 - *1933

Max du Passage x Margueritte Bouchelet de Vendegies (d'Hust)

3 k inderen

René du Passage x ?  

Sabine du Passage x Loic Bouthors

Chateau de Sainte-Segrée

Poix-de-Picardie, Fr, à 300 km v Kiezegem

 

1ste zoon

Adrien van der Noot II x 1548 Catherine van der Eycken °1525 - *?

   Heer van Kiezegem x Philippine Van der Parcke

   °1510 - *1568 2 + 0 ? k inderen

1ste zoon

Jacques van der Noot x Catherine Taye

   ridder (12/04/1610), heer van Kieseghem & Kerckem

   burgemeester Brussel (7 x, 1607 - 1631)    °1570 - *4/10/1640

   °1565 - *11/06/1637 3 k inderen

1ste zoon

Léonard van der Noot x Isabelle-Claire van Grave    *28/07/1666

   ridder, heer van Kieseghem & Kerckem x Anne-Marie O Mallum   (Amallum)    *26/09/1679

(Domallum)

   verheffing tot baronnie, 04/08/1675

   *1685 6 k inderen

1ste zoon 3de zoon

Rasse-Léonard van der Noot x 1675 Marie Thérèse de la Kethulle    *03/04/1676 Ferdinand van der Noot (3de zoon) x  1670 Marie-Appolline van Stryen

   baron van Kieseghem, heer van Lubbeek x 1681 Marie Godelieve d' Affaytadi    *20/04/1671

   infanterie kapitein onder de Willem III, prins van Oranje (1673-1674)

   1687 : toegelaten tot de adellijke stand v h hertogdom Brabant

   *1711 1 k ind 1 + 2 k inderen

1ste zoon Charles-Ferdinand van der Noot

Léonard-Mathias van der Noot x 1710 Helene Catherine de Jonghe    *12/12/1745    kolonel in Spaanse dienst, gesneuveld in 1724

   baron van Kieseghem, heer van Winghe, … x 1747 Marie Magdelene de Spanghen    *04/09/1766 x 1713 Françoise-Lambertine Huens

   kapitien onder Spaans bewind

   infanterie kolonel onder koning Filips V

   kamerheer en adviseur van keizer Karel VI, .. enig k ind

   ° 25/02/1676 - *11/04/1753 geen kinderen Marie-Françoise-Charlotte-Josèphe  van der Noot

x 10/05/1734 Claude-François le Roy

   °09/08/1714 - *1764 markies de Valanglart, …

6 k inderen °1699 - *1767

François-Mathias le Roy - de Valanglart (2de zoon)

   erfgenaam titel  van Léonard-Mathias van der Noot

   baron van Kieseghem

   °1745 - *1761 niet getrouwd , geen kinderen

Marie-Anne-Françoise-Léonarde le Roy - de Valanglart (3de kind)

   baronne de Kieseghem 

  in 1775 nog niet getrouwd…

     *1800

François le Roy - de Valanglart 

x Françoise Marie de Fougières 

°1737 - *1794 7 k inderen °1748 - *1813



www.meensel-kiezegem.be  Pagina 4 
 

 
Opmerkingen :  
 

 A.Wauters, 1882,  maakt nog melding van een Adrien van der Noot III, zoon uit het 2
de

 huwelijk van Adrien van der 
Noot II, welke de baronie van Kieseghem zou voortzetten. Via zijn halfzus, komt de titel uiteindelijk terecht bij zijn 
zoon Jacques van der Noot.  

 

 www.genealogieonline.nl/west-europese-adel vermeldt Corneille - ipv Jacques -  als oudste zoon van Adrien van 
der Noot II en zo ook  als baron van Kieseghem.   ( gebaseerd op A. Wauters ??) 
 

 ….maar  de hogervermelde gegevens zijn gebaseerd op de op het einde vermelde – en oudere – bronnen.  
 

 
Verheffing naar Baronie … 
 
Léonard van der Noot wordt baron. De verheffing van de heerlijkheid Kiezegem tot baronnie, op 04/08/1675, is in volgende 
document beschreven … 
 

 

http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel
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Bronnen :  

 

 Jef De Bruyn, Kiezegem 

 www.genealogieonline.nl/west-europese-adel 

 http://www.letempsdesherauts.com/t1282p15-de-la-marcelle  

 www.geneanet.org  

 Boeken :  

 

       
 

       
 

         
 

    

http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel
http://www.letempsdesherauts.com/t1282p15-de-la-marcelle
http://www.geneanet.org/

