
Franse burggraaf op zoek naar Zepperse voorouders 
 
Vorige vrijdag bracht burggraaf Pierre de Villiers de la Noue een bezoek aan Zepperen: 
eens even kijken wat er met zijn grond gebeurd is en op zoek naar “restanten” van 
zijn voorouders. 

 

 
 
Hij is namelijk een afstammeling van Felix 
Loyaerts, een Tiense niet-adellijke 
suikerbaron, die in 1836 huwde met de 
weduwe van de graaf Henri d’Astier, 
Josephine d’Astier de Pitteurs-Hiegaerts en 
in Zepperen het kasteel van de familie de 
Pitteurs, het huidige Hasp-O Zepperen en 
klooster van de paters Assumptionisten, 
betrok. 
 
Fransman is Zeppers grondbezitter 
Op het einde van de d’Oyestraat in Zepperen 
zijn jonge gezinnen drukdoende met 

bouwen. Bouwpromotor Kolmont verkavelde 
er een weide, eigendom van Pierre de la 
Noue, tot een 15-tal bouwplaatsen waarvan 
er nog enkele te koop zijn. Deze grond de 
eigendom van Pierre de la Noue, en hij wilde 
wel eens zien hoe het stond met zijn 
vroegere bezit. Daarvoor kwam hij van 
Parijs, tot Brussel ging dat nog vlot, tot Sint-
Truiden was al een ander verhaal en het 
laatste stuk tot Zepperen legde hij dan maar 
te voet af. Een bedevaart naar Zep-peren 
dus. 
 
Suikerboer trouwt met gravin 
De familie de Pitteurs, rijk geworden in de 
suiker-productie, kocht eind 18de eeuw, 
tijdens de Franse bezetting het vroegere 
klooster van de Begaarden uit 1425 in 
Zepperen, dat aangeslagen werd door de 
Fransen en publiek verkocht zoals bijna alle 
kerkelijke eigendommen in ons land. Jean 
Théodore Balthasar de Pitteurs vormde het 
convent om tot een kasteel. Zijn dochter 
Josephine trouwde met graaf d’Astier de 
Lumay in 1818 die ook burgemeester van 
Zepperen was tot 1828 toen hij stierf. Zijn 
weduwe vond opnieuw de liefde in Felix 
Loyaerts, die zich ook maar al te graag in 
1830 introuwde in een adellijke familie. 
 
Rijke niet-adel werd adel 
Loyaerts, de Tiense suikerbaron, werd ook 
burgemeester van Zepperen van 1836 tot 
1848, toen hij overleed in Tienen. Samen  
met Josephine had hij drie dochters: Félicie 
(trouwde met haar neef Charles de Pitteurs-
Hiegaerts van Ordingen), Sidonie (trouwde 
met graaf Leopold d’Arschot Schoonhoven 



afkomstig van Voort) en Clemence (trouwde 
met Alfred d’Hebrard Galle Saint-Sulpice en 
trok naar Frankrijk). Hun achter-
achterkleinzoon is burggraaf “viconte” Pierre 
de Villiers de la Noue en erfgenaam van 
onroerende goederen in Zepperen en Tienen. 
 
Op zoek naar voorouders 
Van het lamentabele openbaar vervoer 
richting kerkdorpen heeft Pierre meteen 
kunnen genieten: een vriendelijke chauffeur 
bracht hem tot halverwege de Zepperenweg 
en dan was de weg naar Zepperen makkelijk 
gevonden, weliswaar te voet. 
 

 
 
Daar werd hij opgewacht door Willem 
Driesen en Jos Lacroix, beiden meer dan 
begaan met de Zepperse geschiedenis. Zij 
leidden hun Franse gast langs het familiegraf 
aan de Genovevakerk, brachten tevens een 
bezoek aan de kerk zelf en trokken dan, ook 
te voet, via “de Mot” en het vroegere 
kerkpad naar het kasteel van Felix Loyaerts 
en Josephine de Pitteurs. Dat is nu een 
middelbare school geworden maar heeft nog 
steeds het uitzicht van de eerste 
prentkaarten van tijdens de bewoning door 
de Kartuizers, die het kasteel kochten om er 
weer een klooster van te maken. De 

verarmde Zepperse adel zag op het einde 
van de 19de eeuw zich verplicht haar 
goederen te gelde te maken. Restanten uit 
die periode zijn zeker nog het “zusterhuis” en 
de “koestal”, een gebouw voor personeel en 
een kleine hoeve in Engelse cottagestijl. 
Ondertussen kreeg hij van de Zepperenaren 
tekst en uitleg bij Les Bégards, het kasteeltje 
tegenover de school en de vroegere 
kloosterwinning, de stokerij en de oude 
pachtwinningen van de baron. Tijdens de 
terugtocht ging het via de Kasteelstraat naar 
de  
d’Oyestraat waar de burggraaf kon 
vaststellen dat er al heel wat percelen van 
zijn vroegere eigendom volgebouwd waren. 
 
Graf vernieuwen 

 
 
Burggraaf Pierre de Villiers de la Noue is 
wiskundige-statisticus van opleiding en 
werkt voor verzekerings-maatschappij. Zijn 
neef heeft het kasteel in Torcy (waar de 
Zepperse Clémence Loyaerts begraven ligt) 
in bezit, hijzelf heeft als achterachter-
kleinkind het historische buitenverblijf in  
Toulon Cahors gekocht. Maar Pierre woont 
normaal in Parijs op een 
appartement. Behalve de Kolmont-
verkaveling in Zepperen heeft de familie  



  
 
nog gronden nabij Tienen, beheerd via een 
notaris in Boutersem.  Hij gaat de familie ook 
aansporen om het grafmonument bij de 
kerktoren in Zepperen te renoveren en weer 
in ere te herstellen.  
Het was al bijna 18.00 uur als het gezelschap 
weer in het dorpscentrum arriveerde en 
Pierre de la Noue kon beginnen aan zijn 

terugtocht naar Frankrijk. Met dat verschil: 
zijn gastheren brachten hem met de auto 
naar het station van Sint-Truiden.  

 
Noblese oblige, n’est-ce pas? 
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