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Vooraf mijn dank aan Wim Van Rompuy, die voor mij de website www.vanromp.be/victor opende. 

 
 

Begijnendijk 
 

Bakermat van de familie 

 

Van Rompuy 
 

 

De familienaam Van Rompuy is zo oud als de gemeentenaam Begijnendijk. 

 

Voor de Franse revolutie was Begijnendijk, zoals ook Baal, een gehucht van de stad Aarschot, 

waar de Begijnen van Aarschot grootgrondbezitters waren. 

 

Hun eigendommen grensden in het noorden aan een moerassig gebied.  

Op de kabinetskaarten van de Oostenrijkse Nederlanden, opgemaakt in 1775, zie je hoe lange 

brede dreven de verbindingen maakten tussen de begijnenhoeven: het Pannenhof aan de 

huidige straat Pannenhof, de Infirmerrye aan de huidige De Bruynlaan en de Pannenhoeve 

naast de huidige Liersesteenweg. Alleen de Pannenhoeve bestaat nog. 

 

In het moerassige gebied stond een prachtige eiken dreef  op een verhoogde weg. Een lange 

dijk die het begin was voor het kanaliseren van de meren en het geven van een vaste bedding 

aan de huidige Mereloop. 

 

Deze dijkdreef, in de eigendom van de Begijnen, later genoemd de Processiedreef, was in de 

streek zeer goed gekend.  

Gedurende meer dan 200 jaren werd deze weg gevolgd door de processie die jaarlijks uitging 

op 2
de

 Sinksendag. Bij de aanleg van de sociale verkaveling door Interleuven werd de dreef 

gerooid, de grond geëgaliseerd en kreeg het grootste deel de naam De Bruynlaan. 

 

In zuidelijke richting waren de eigendommen van de begijnen zeer uitgestrekt.  

Bij het Franse bewind werden hun 

eigendommen afgenomen en aan de 

COO Aarschot geschonken. Ze kregen 

de naam”Gronden van Den Hospice”. 

Hiervan verkocht De COO regelmatig 

percelen als bouwgrond. De grootste 

verkoop ging naar Interleuven voor 

sociale woningbouw.  

Verschillende straatnamen in de sociale 

woonwijk verwijzen naar plaatsen uit de 

begijnentijd.  

Midden in deze grote verkaveling 

bouwde de gemeente de huidige 

basisschool. 

 
Beeld van de begijn , ingehuldigd op 3 december 1988  

met de beeldhouwer Jan Peirelinck. 

http://www.vanromp.be/victor
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Het standbeeld van een begijn, geplaatst op 3december 1988, in het centrum van het dorp 

kijkt in de richting van hun vroegere eigendommen. Op de sokkel, onder het bronzen beeld, 

staat de tekst “Begijnendijk gemeentenaam sinds 1796 naar een dijk van de Begijnen”. 

 

Was de Beggynendyck aanvankelijk alleen een plaatsaanduiding voor de processiedreef en de 

daar gelegen begijnenhoeven dan werd in de loop der jaren de benaming ook gebruikt voor 

de buurtbewoners. Het is dan ook normaal dat, voor 1794, in het doopregister van de 

parochie Baal geboorten werden ingeschreven met als plaatsaanduiding 

“Geboortig op den Beggynendyck”. Zij waren “Van den Beggynendyck”. 

 

Dit veranderde onder het Franse bewind. 

Het jaartal 1974, gedrukt op de rug van de eerste registers van de Burgerlijke stand voor 

Begijnendijk, blijkt het begin te zijn van een twee jaar durende chaotische procedure naar een 

zelfstandige gemeente Begijnendijk. Pas op 8 maart 1796 werden de eerste functionarissen 

voor de gemeente Begijnendijk aangesteld. 

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand schreef de akten in de Franse taal. 

Hij schreef niet alleen de teksten in het Frans, doch vertaalde zelfs eigennamen. 

Jacobus van Rompaey werd Jacques Van Rompuy en zijn echtgenote Joanna Maria Verbeeck 

werd Jeanne Marie Verbeeck. 

Die verfransing gebeurde ook voor gans de familie van Jacobus. 

Bij latere inschrijvingen, na de Franse overheersing, werd zijn voornaam terug 

vernederlandst doch zijn achternaam bleef Van Rompuy. 

 

Hiermee is duidelijk dat de gemeentenaam Begijnendijk en de familienaam Van Rompuy 

gelijktijdig zijn ontstaan. 

 

Een meer gedetailleerde toelichting over de naamwijzing, vind je hierna in het hoofdstuk: 

Stamreeks Adrianus Van Rompa. 
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Familie Van Rompuy 

Sterke band met 

Begijnendijk 

 
Gemeentebestuur 

 

    
Oud gemeentehuis                                                                 Nieuw gemeentehuis 

 

Van Rompuy Jacobus “Kobe”: burgemeester van oktober 1875 tot april 1879 en van april 

1885 tot mei 1896. 

Van Rompuy Alfons: burgemeester van maart 1912 tot februari 1933. 

Van Rompuy Victor: geboren te Begijnendijk op 26 juli 1929, schepen financiën, onderwijs en 

ruimtelijke ordening van 4 januari 1971 tot 3 januari 1977 en van 23 september 1985 tot 31 

december 1988. 

 

Gemeentelijk onderwijs. 

 

 

    
Oude gemeenteschool                                                            Nieuwe gemeenteschool 

 

 

In het gemeentelijke basisonderwijs hebben Van Rompuy‟s ook een belangrijke taak vervuld. 

 

De bouw van de jongensschool, aan de Kleine Steenweg, gebeurde onder het bestuur van 

burgemeester Alfons Van Rompuy. 
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Volgende leerkrachten hadden er een volledige loopbaan: 

 Van Rompuy Viktor “Fik”, geboren op 27 mei 1904 en overleden op 4 februari 1961 

was, evenals zijn echtgenote Janssens Florentine leraar  in de school. 

 Van Rompuy Augusta geboren op 13 januari 1907, begon haar loopbaan op 25 mei 1929. 

 Van Rompuy Jozef geboren 23 maart 1931, begon als leraar op 15 september 1952, 

werd schoolhoofd in september 1960 en ging op pensioen als directeur van de 

gemeentelijke gemengde basisschool in 1973. 

 

De beslissing voor de inrichting van een gemengde gemeentelijke basisschool werd genomen 

in de gemeenteraad van 31 maart 1973.  

De overname van de vrije gesubsidieerde basisschool van de Zusters Annonciaden van 

Huldenberg, door de gemeente, evenals de bouw van een nieuwe school (gestart in 1975) 

waren initiatieven van schepen Van Rompuy. 

 

Naambekendheid: nationaal en internationaal.  

 

Natuurlijk heeft elke Van Rompuy bijgedragen aan de bekendheid van de familienaam. 

Maar nationaal en internationaal hebben sommige personen daarbij een grotere rol vervuld. 

Een paar voorbeelden zijn: 

 

Van Rompuy Victor: geboren te Begijnendijk 27 februari 1923 en daar overleden op14 

november 2004, was Prof. Dr. Em. Kul Leuven en Gewezen voorzitter van de Hoge Raad van 

Financiën. Hij is de vader van Herman Van Rompuy. 

 

Van Rompuy Herman geboren te Etterbeek op 31 oktober 1947, gewezen Kamervoorzitter en 

eerste minister, werd op 19 november2009 verkozen tot eerste President van Europa 

Hij heeft nog steeds sterke familiale banden in Begijnendijk. 

 

Daarom besliste de gemeenteraad van Begijnendijk eenparig, in zitting op 14 januari 2010, 

een plein, straat of gebouw te noemen naar de eerste president van Europa, zodra aan de 

wettelijke voorschriften ter zake kan voldaan worden.  

 

Geschiedkundig is het beeld van de begijn op een Van Rompuy-plein een verantwoord idee.  
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Stamreeks Adrianus Van Rompa 

 

Naamveranderingen en info 

 
Deze beperkte stamreeks is slechts een deel uit de familiestamboom “Van Rompuy”. 

 

Een stamreeks is de stamboomkundige uitwerking van de gegevens in rechte lijn van vader op zoon. 

 

Deze stamreeks begint met Adrianus Van Rompa in de 17
de

 eeuw en eindigt in de 21
ste

 eeuw. 

Het is een stamreeks in dalende lijn, waarbij telkens de stamreeks-persoon wordt vermeld met 

zijn gezin.  

 

Ze geeft een kijkje op de gemeenten waar de voorvaders woonden, hoe oud ze werden, en 

vooral hoe de familienaam evolueerde. 

Zo veranderde de familienaam soms, zelfs in hetzelfde gezin, naargelang de woonplaats, het 

tijdstip, de pastoor of ambtenaar van het ogenblik. 

Wanneer bijvoorbeeld de kinderen van één gezin in een aantal verschillende gemeenten 

worden geboren, en daar ook worden ingeschreven in het geboorteregister, vind je voor elk 

kind telkens de schrijfwijze terug, die daar toen in zwang was. Wanneer de schrijfwijze in een 

reeks kinderen plots verandert, hoewel ze in dezelfde parochie geboren werden, is er vaak een 

wisseling van pastoor geweest. 

Daarbij komen dan nog een aantal modes, afhankelijk van de tijdspanne of van de bezetters 

om de verwarring kompleet te maken. 

 

Frans Debrabandere, Secretaris-generaal Koninklijke Commissie Toponymie en 

Dialectologie, vermeldt in zijn “Verklarend woordenboek van de familienamen in België en in 

Noord-Frankrijk”(uitgegeven door het Gemeentekrediet), dat de namen “Rompa” en 

Rompuy” slechts een paar varianten zijn op de naam “Rompaey”.  

Rompaey betekent: ruim pad en verwijst naar de woonplaats van een persoon. Een achterin 

gelegen huis dat je bereikt langs een ruim pad. De persoon die daar woont, is een “van Rompaey”. 

Debrabandere vermeldt ook nog “Rompade” als een bestaande plaatsnaam. 

En verder een naamevolutie bij een persoon in Mechelen. Walterus de Rumpade in 1290, 

wordt Woutre van Rumpade in 1301 en Woutre van Ruympade in 1307. 

 

 

De beperkte  stamreeks, die nu volgt, loopt over acht generaties en is vooral bedoeld om de 

geschiedenis van de naamverandering te verduidelijken en info over de personen te geven. 
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Generatie I. 
Adrianus Van Rompa n3.1 

 

Adrianus Van Rompa geboren in Heist op den Berg op 08 12 1666, trouwde op 17 02 1689 in 

Putte,met Elisabeth ‟t Serneels, geboren op 01 09 1665 in Putte. 

Hun kinderen werden allen geboren in Putte, doch trouwden bijna allen in Schriek, waaruit 

kan worden afgeleid, dat Adrianus en Elisabeth met hun gezin op een zeker ogenblik 

verhuisden naar Schriek. 

 

Kinderen: 

Maria Van Rompaye, geboren op 04 12 1689 in Putte,  

Joannes Van Rompay, geboren op 20 04 1692in Putte, 

Adrianus Van Rompaey, geboren op 25 08 1694 Putte, 

Egidius Van Rompay, geboren op 28 01 1698 in Putte, 

Joanna Van Rompay, geboren op 17 01 1701 in Putte, 

Anna Van Rompay, geboren op 19 03 1704 in Putte.  

Catharina Van Rompay, geboren op 19 07 1707 in Putte. 

 

 

Generatie II. 
Adrianus Van Rompaey n4.3 

 

Adrianus Van Rompaey, geboren op 25 08 1694 in Putte, trouwde op 22 10 1720 in Heist o.d. 

Berg met Magdalena Wauters, geboren in Schriek en overleed op 30 03 1776 in Rijmenam. 

 

Kinderen: 

Joannes Van Rompaÿ, geboren op 11 06 1721, 

Joannes Baptista Van Rompa, geboren op 26 04 1722 in Heist op den Berg, 

Adrianus Van Rompaÿ geboren op 21 01 1727, 

Cornelius Van Rompaÿ, geboren op 24 09 1729, 

Catharina Van Rompaÿ, geboren op 18 05 1730, 

Petrus Van Rompaÿ, geboren op 10 09 1732, 

Hendricus Van Rompaÿ, geboren op 16 01 1735, 

Anna Maria Van Rompaÿ, geboren op 01 10 1736, 

Antonius Van Rompaÿ, geboren op 15 02 1739, 

Maria Elisabeth Van Rompa, geboren op 17 05 1745. 

 

 

Generatie III. 
Joannes Baptista Van Rompa n5.14 

 

Joannes Baptista Van Rompa, geboren op 26 04 1722 in Heist op den Berg en overleden op 

22 12 1775 in Begijnendijk, trouwde met Joanna Vandenbroeck op 07 11 1755 in Baal. Ze 

werd geboren op 22 11 1730 in Baal en overleed op 26 11 1811 in Begijnendijk.  

 

Dat Joannes trouwde met Joanna in Baal, betekent nog niet dat zijn bruid woonde in het 

huidige Baal en daar ook geboren werd. 

Baal en Beggynendyck waren toen nog twee gehuchten van de stad Aarschot, doch alleen 

Baal had al een parochie. Dit had als gevolg dat inwoners van beide gehuchten vermeld 

werden in de parochieregisters van Baal. 
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Toen Joannes stierf op 22 12 1775 had het gehucht Beggynendyck ook al een kapel en was 

een hulpparochie van Aarschot geworden. 

Joannes was één van de notabelen in deze hulpparochie en de eerste persoon die er begraven 

werd. Hiervoor werd de schriftelijke toestemming gegeven door de pastoor van Aarschot. 

 

Dit verklaart ook het feit dat de 

eerste kinderen ingeschreven 

staan in de parochie-registers 

van Baal en de volgenden in de 

ondertussen ontstaan parochie 

Beggynendyck. 

Toen het echtpaar in 1755 

trouwde woonden er, volgens een 

volkstelling, in het gehucht 

Beggynendyck slechts 32 

gezinnen of 140 inwoners. 

46 jaar eerder waren die 

aantallen nog 36 gezinnen en 

203 inwoners. De grootste oorzaak van die achteruitgang was de dysenterie-epidemie of 

buikloop, die in 1730 veel slachtoffers maakte in de streek. 

 

Voor de familienaam van Joannes Baptista bestaan verschillende schrijfwijzen: 

het Heistse doopregister vermeldt “van Rompa”, 

het huwelijksregister in Baal vermeldt “van Rompaÿ”, 

een aankoopakte  voor grond, bij notaris J.F. Heylen in Aarschot, vermeldt “Vanrompaey”, 

en het parochieregister van Begijnendijk vermeldt bij zijn overlijden “vanrompaey”. 

 

Kinderen: 

Joannes Baptista Van Rompaeÿ, gedoopt op 10 10 1759 in Baal,  

Franciscus Van Rompaÿ, gedoopt op 03 08 1760 in Baal, 

Joanna Catharina Van Rompaÿ, gedoopt op 25 11 1762 in Baal,  

Adrianus Van Rompaÿ, gedoopt op 28 09 1765 in Baal,  

Joannes Antonius Van Rompaeÿ, gedoopt op 21 01 1767 in Begijnendijk,  

Maria Theresia Van Rompaeÿ, gedoopt op 21 03 1770 in Begijnendijk,  

Jacobus Van Rompaeÿ, gedoopt op 03 02 1773 in Begijnendijk,  

Petrus Antonius Van Rompaeÿ, geboren op 10 02 1776 in Begijnendijk (postumus). 

 

 

Generatie IV. 
Jacobus Van Rompaeÿ n.6.13 

 

Jacobus Van Rompaeÿ, geboren op 03 02 1773 in de parochie Begijnendijk en overleden op 

27 01 1846 in de gemeente Begijnendijk, trouwde op 06 06 1818 in de gemeente Begijnendijk, 

met Joanna Maria Verbeeck geboren op 01 08 1781 in Aarschot. Zij overleed op 04 01 1855 

in Begijnendijk. 

Voor hun beroep waren ze landbouwers. Ze woonden in de Pandhoevestraat. 

 

Toen Jacobus Van Rompaeÿ in 1818 trouwde in Begijnendijk, was zijn naam al verfranst tot 

“Jacques Van Rompuy”, en die van zijn echtgenote tot “Jeanne Marie Verbeeck”. 
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Wanneer zijn zussen en broers trouwden in Begijnendijk, waren ook hun namen verfranst. 

 

Oorzaak van deze naamverandering was de inval van de Fransen met Napoleon in 1792 en de 

definitieve inlijving van ons grondgebied bij Frankrijk op 10 10 1796. 

Ze verdeelden ons land in departementen, arrondissementen en gemeenten. 

 

Daardoor werd Begijnendijk in 1796 een zelfstandige gemeente, met een eigen burgerlijke 

stand volgens de Franse wetgeving. De eerste registers van de burgerlijke stand dragen op 

hun band het jaartal 1794, maar de benoeming van de eerste gemeentelijke functionarissen 

gebeurde pas 8 maart 1796. 

 

De vaak wanordelijke en meestal beknopte parochieregisters werden vervangen door officiële 

registers, bijgehouden door officiële functionarissen, in het Frans en volgens vaste regels. 

 

In Begijnendijk ging dit gepaard met een verregaande verfransing van de geschreven taal 

door de ambtenaar van de burgerlijke stand.  

Van “ Jacobus Van Rompaey” maakte hij “Jacques Van Rompuy”.  

Vermoedelijk was de laatste lettergreep “paeÿ”, eindigend met een beklemtoonde “y”, 

moeilijk uitspreekbaar in het Frans en veranderde hij het daarom in “puy”, dat klinkt zoals 

het Franse woordje”puis”. 

 

Blijkbaar gebeurde de verfransing van deze familienaam niet op dezelfde wijze in andere 

gemeenten en is de kans groot dat bijna al de huidige Van Rompuy‟s hun voorvaders 

terugvinden in de gemeente Begijnendijk. 

 

Bij het overlijden van Jacobus in 1846, was het Franse bewind voorbij en ook de verfransing. 

Was zijn huwelijksakte volledig in het Frans opgesteld, dan is zijn overlijdensakte volledig in 

het Nederlands. Hierin werd Jacques terug Jacobus maar Van Rompuy bleef Van Rompuy. 

 

Voor een precies inzicht in de naamevolutie volgt hierna een afschrift van: de geboorteakte, 

de huwelijksakte en overlijdensakte van Jacobus. 

 

 

Geboorteakte parochieregister Begijnendijk 03 02 1773. 

 

                                                     De  anno 1773 

 

     3   baptizatus est jacobus filius joannis baptista van rompaeÿ 

februari  et joanna vandenbroeck conjugium susceptores jacobus 

jacobus,  vandenbroeck et catharina  van rompaeÿ. 

 

De peter was een broer van de moeder en de meter een zus van de vader. 
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Huwelijksakte burgerlijke stand Begijnendijk 06 06 1818. 

 

L’an 1818 le 6ème jour du mois de Juin à six heures du rélevée pardevant 

nous, Maire officier de l’Etat civil de la commune de Beggijnendijck, 

Arrondissement de Louvain, Province de Brabant Méridional sont 

comparus: 

JACQUES VAN ROMPUY, agé de 45 ans, né dans cette commune le 

troisième jour du mois de Février 1773, profession de journalier et ici 

domicilié; 

Fils de JEAN BAPTISTE VAN ROMPUY décedé  dan cette commune le ….et de 

JEANNE MARIE VAN DEN BROECK également ici décedé le 26 Novembre 

1800 ONZE. 

Et JEANNE MARIE VERBEECK, agée de 27 ans né à Aerschot le premier du 

mois d’Août 1700 QUATRE VINGT ET UN, profession de jounalière et ici 

domiciliée. Fille de ADRIEN VERBEECK décedé  dans cette commune le 

vingt d’Octobre 1800 SIX et de MARIE LUYTEN également décedé le 

premier jour du mois de Février 1800 NEUF comme est constaté par l’acte 

de décès délivré à Aerschot le 28 du mois de May 1800 DIX HUIT. 

Lesquels nous ons réquis de procéder à la célébration du mariage projetté 

entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte  

de notre maison commune, savoir la première le 24ème jour du mois de 

May de l’anée courante à dix heures du matin et la seconde le 31 du 

même à la même heure. 

Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée faisant 

droit à leur requisition après avoir donné lecture de toutes les pièces ci 

dessus mentionées et du chap. VI au titre du code civil institué du 

mariage avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent 

se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu 

séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que JACQUES 

VAN ROMPUY et JEANNE MARIE VERBEECK SONT UNIS PAR LE MARIAGE et 

aussi ont dit époux déclaré qu’ils est né d’eux un enfant inscrit sur le 

registre de l’Etat civil du 7 May 1800 DIX SEPT sous le nom de Marie 

Verbeeck laquelle ils reconnaissent pour leur fille légitime. 

De tout ci avons dressé acte en présence de Pierre Joseph Van der Borgt 

agé de 32 ans, instituteur domicilié dans cette commune, de Adrien 

Verhaegen, agé de 40 ans, Adjoint maire, de Jean Verhaegen, agé de 33 

ans, garde champêtre, de Jean Antoine de Wijngaert agé de 40 ans 

laboureur et tous domicilié à Beggijnendijck. 

Lesquels après qu’il leur en a été aussi donné lecture, l’ont signé avec 

nous à l’exception de l’épouse qui nous a déclaré ne savoir écrire. 
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Overlijdensakte burgerlijke stand Begijnendijk  28 01 1846. 

 

Op heden 28 der maend Januari 1846 te dry uere na  middag voor ons 

Antoon van Ermengem, Burgemeester, Ambtenaer van den Burgerlijken 

stand der Gemeente Beggijnendijck – Provincie Brabant zijn 

gecompareert: 

Joannes Verloo oud 34 jaeren, dagwerker te Beggijndijck, schoonzoon 

van den overledenen en Ludovicus Luyten, schoolmeester woonende 

insgelijks alhier, gebuur van de overledenen; welke comparanten hebben 

verklaart dat JACOBUS VAN ROMPUY, landbouwer geboren te 

Beggijnendijck den 3. februari 1773 ende alhier woonachtig wettigen 

zoon van wijlen JOANNES BAPTIS VAN ROMPUY en JOANNA MARIA VAN 

DEN BROEK, man van JOANNA MARIA VERBEEK hier overleden is sectie A 

nr. 2  gisteren den 27 January om 4 ueren na den middag ten zijnen 

huyze. 

Naer voorlezing hebben de comparanten getuigen met ons deze akte 

geteekend. 

 

Kinderen: 

Anna Maria Van Rompuy, geboren op 07 5 1817 in Begijnendijk, 

Bibiana Van Rompuy, geboren op 03 12 1820 in Begijnendijk, 

Victor Van Rompuy, geboren op 26 08 1825 in Begijnendijk, 

Theresia Van Rompuy, geboren op 19 02 1830 in Begijnendijk. 

 

Jacobus was al 45 jaar en Joanna 37 jaar toen ze trouwden. Dit verklaart voor een deel dat 

het gezin slechts vier kinderen had. Anderzijds hadden ze al een kind voor hun huwelijk en 

beviel Joanna nog eens als ze al 48 jaar oud was.  

 

Opvallend is de handtekening van Jacobus op de geboorteakte van zijn enige zoon Victor. 

Ze wijkt af van de officiële schrijfwijze in de akte zelf. 

 

Hierna volgt een uitgetypte tekst en een fotokopie van de geboorteakte.  

 

De geboorteakte burgerlijke stand Begijnendijk 26 08 1825 

 

Het Jaar achtien honderd vijf en twintig, den zesentwintigsten Augusty, ten vijf 

ueren naer middag, is voor ons Burgemeester, ambtenaar van den 

Burgerlijken Stand ende den Secretaris der Gemeente Beggynendyck, omtrek 

van Leuven, Provincie Zuid Brabant gecompareerd Jacobus Van Rompuy, oud 

zeven en veertig Jaaren, daglooner, alhier woonagtig, denwelken ons vertoont 

heeft een kind van het mannelijk geslacht, heden geboren den zesentwintigsten 

der loopende Maand, ten elf ueren voor middag, van  hem verklaarder ende 

van Joanna Verbeeck zijne egtgenoote ende aen welk kind hij verklaart heeft te 

willen geven den voornaam van VICTOR: De voornoemde verklaaring ende 

vertooning gedaan neezende in bijneezendheyd van Petrus Josephus Van Den 

Broeck, oud zesentwintig Jaaren, ijzersmid alhier woonagtig, ende Adrianus 

Franciscus Luyten oud zes en veertig Jaaren herbergier, insgelijks alhier 

woonagtig, dewelke beneffens ons deezen tegenwoordigen akte van geboorte 

hebben geteekent met den vader, naar den zelven hun was voorgeleezen. 
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Geboorteakte burgerlijke stand Begijnendijk 26 08 1825 

 

 

De doopakte werd opgesteld in sierlijk schoonschrift, doch naar de juistheid van de inhoud 

werd er minder gekeken. Zo vermeldt deze akte voor Jacobus “oud zeven en veertig Jaaren”, 

terwijl hij volgens zijn geboorteakte en huwelijksakte geboren werd op 03 02 1773 en dus al 

52 jaar oud. 

 

Wanneer het om zijn handtekening gaat, zet Jacobus niet alleen een puntje op de “y”, doch 

ook nog twee op de “ü”. Hoe hij zijn familienaam uitsprak, zal wel altijd een raadsel blijven.  

 

Kan men over de handtekening van Jacobus nog iets zeggen, dan kan dat niet over die van 

zijn zoon Victor, zoals blijkt uit de overlijdensakte van zijn moeder. 
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Overlijdensakte burgerlijke stand gemeente Begijnendijk. 

 

Op heden den 5. der maend Januarius jaer 1855 ten 8 ure voor den middag 

voor ons Antoon van Ermengem, borgemeester en Ambtenaer van den 

Borgerlijken Staet der gemeente van Beggijnendijck - Arrondissement Leuven, 

provincie Brabant - zijn gecompareert: 

Victor VAN ROMPUY oud 28 jaeren, beroep landbouwer woonende te 

Beggijnendijck zoon van de overleden en Ludovicus Luyten oud 44 jaer beroep 

onderwijzer woonende eensgelijks alhier gebuur van de overledene; dewelke ons 

hebben verklaert dat JOANNA MARIA VERBEEK landbouwster geboren te 

Aerschot den 1. Augusty 1781 en alhier woonachtig – weduwe van JACOBUS VAN 

ROMPUY dochter van wijlen ADRIAEN VERBEEK en MARIA LUYTEN - hier 

overleden is gisteren 5 ure namiddag te hueren, gestaen sectie A nr. 2.  

Naer voorlezing deze heeft de laetste comparant getuigen met ons dezen akt 

geteekend de eerste verklaerende niet te kunnen teekenen door onkunde. 

 

 

 

 

Generatie V. 
Victor Van Rompuy n7.25 

 

Victor Van Rompuy, geboren op 26 08 1825 in Begijnendijk en overleden op 28 10 1886 in 

Begijnendijk, trouwde op 17 09 1856 in Betekom, met Lucia Nijs geboren op 03 01 1835 in 

Betekom. Lucia overleed op 04 10 1878 in Begijnendijk. 

Voor hun beroep zijn ze landbouwers. 

 

Lucia trouwde zwanger op haar 21 jaar, en overleed toen ze 43 jaar was. Wanneer ze 

overleed had Victor nog zijn 9 kinderen thuis: zes zonen en drie dochters. 

 

Kinderen: 

Catharina Van Rompuy, geboren op 25 11 1856 in Begijnendijk, 

Carolus (Charel)Van Rompuy, geboren 26 08 1858 Begijnendijk, overleed 15 10 1907 Begijn. 

Franciscus (Sus) Van Rompuy, geboren 19 03 1860 in Begijnendijk, overl. 29 06 1938 Putte, 

Theresia Maria Van Rompuy, geb. 28 11 1862 in Begijnendijk, overleed 30 05 1948 Aarschot, 

Maria Van Rompuy, geboren op 07 12 1866 in Begijnendijk, overleden op in Koningshooikt 

Jan Theophiel (Fille) Van Rompuy, geboren op 16 07 1869 in Begijnendijk, 

Leopold Van Rompuy, geboren op 07 09 1871 in Begijnendijk, 

Gillion Leo Van Rompuy, geboren op 07 07 1873 in Begijnendijk, 

Louis Van Rompuy, geboren op (?) in Begijnendijk 

 

De zonen bleven niet allen in Begijnendijk wonen. Ze hielpen aan de verspreiding van de 

naam “Van Rompuy” buiten Begijnendijk. 
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Zo trouwde Franciscus “Sus” in Putte met Anna Catharina “To” Van Goolen. Ze hadden 12 

kinderen, van wie 8 zonen, die goed zorgden voor de naamverspreiding in de streek rond Putte. 

Ze waren allen zeer muziekaal en speelden, samen met hun vader, in een fanfare van Putte. 

 

 

                       Sus en To                                                     De acht zonen    

 

 

Carolus (Charel) trouwde op 23 04 1881 met Rozalia Pryck en bleef wel in Begijnendijk 

wonen. Ook hij had een kroostrijk gezin: 12 kinderen waarvan 8 dochters en 4 zonen.  

 

Ze woonden in een wit boerderijtje, gelegen 

Jagerstraat 23.  

Rond 1900 was het adres Dorpstraat 100. 

Een veldweg langs de twee “beemdekens” 

met een schamel brugje over de 

Roogaardenbeek (een zijarm van de 

Merenloop), verbond destijds het 

boerderijtje met de Dorpstraat 

 Op 15 05 2001 deed de huidige eigenaar, 

bij het gemeentebestuur, een aanvraag voor 

de afbraak van het huis en de toelating om 

er een nieuw te bouwen. 

 

Het feit dat Jan Theophiel, tot hij huwde, 

ook in dit huis woonde bij zijn broer Carolus, laat vermoeden dat het hun ouderlijk huis was.  

 

 

 

Generatie VI. 
Jan Theophiel (Fille)Van Rompuy n 8.38 

 

Jan Theophiel Van Rompuy, geboren op16 07 1869 in Begijnendijk overleed op 26 01 1910 in 

Begijnendijk. Hij huwde op 30 08 1893 in Begijnendijk met Maria Rosalia Hermina (Irma) 

Binoir. Zij werd geboren op 07 12 1873 in Begijnendijk en overleed daar op 16 12 1959.  

 

Van Fille bestaat geen foto. Hij was een grote slanke man, met blonde haren en blauwe ogen. 

Irma was slank, ongeveer 1,6 m groot, met gitzwarte haren, donkere ogen en donker 

huidskleur. Toen ze trouwden was hij 24 en zij 20 jaar oud.  
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De politieke partij “De Sussen” heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven van Fille en Irma. 

Het waren “de Sussen” die de katholieke onderwijzer Binoir (vader van Irma) volledig 

steunden tijdens de schoolstrijd met de “Liberalen “ bijgenaamd de geuzen. 

 

En het waren ook de Sussen die de Liberalen versloegen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 

1885 en de landbouwer Jacobus “Kobe” Van Rompuy opnieuw aanstelden als burgemeester 

in Begijnendijk.  

 

Kobe was burgemeester van oktober 1875 tot april 1879 en van april 1885 tot mei 1896.  

Hij was niet alleen burgemeester doch ook afgevaardigde van de Katholieke Associatie van 

Leuven en voorzitter van de fanfare Sancta Lucia. Een man met politieke invloed én familie 

van Fille. 

 

 De politieke invloed van Kobe kan geholpen hebben bij de benoeming van Fille tot 

Boswachter der Hospicien van Aerschot. Daardoor kreeg Fille een gezagwekkend uniform en 

goede vaste betrekking.  

 

Toen Fille trouwde met Irma ging hij 

inwonen bij zijn schoonouders in de 

Dorpstraat, bij de onderwijzer Binoir. 

 

Opvallend op hun trouwboekje is de 

schrijfwijze van de familienaam Van 

Rompuÿ met twee puntjes op de ”ÿ”.  

En dat gebeurt niet alleen voor Fille 

doch ook voor de burgemeester Kobe. 

 

Het jonge gezin had een goed en vast 

inkomen en spoedig een kroostrijk gezin. 

  

Een slepende verkoudheid en het 

dagelijks verder lopen voor zijn werk, in 

alle weer en wind, vooral in de winter, 

waren oorzaak dat Fille stierf op 41 

jaar. 

 

Irma bleef achter met 7 minderjarige 

kinderen: 5 jongens en 2 meisjes.  

 

Het welstellend  en beloftevol gezin, 

moest door het overlijden van Fille een 

grote stap achteruit zetten. Verder 

studeren, na het basisonderwijs, was 

voor zijn kinderen niet meer mogelijk. 
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Doodsprentje van Fille Van Rompuy 

 

                                                                                                               

+ 

Nauwelijks zijne lentejaren voorbij, wierd hij 

door de onverbiddelijke dood weggerukt. 

 

                   Ter zaliger gedachtenis van 

              Joannes Theophilius Van Rompuy 

                             echtgenoot van 

               Maria Rozalia Hermina Binoir 

 

Boswachter der Hospicien van Aerschot, 

geboren te Beggynendyck 16 Juli 1869 en 

aldaar na een kwijnende ziekte overleden den 

26 Januari 1910, voorzien van de HH. 

Sacramenten der stervenden. 
 

De begrafenis zal plaats hebben, Zaterdag,  

29 Januari, te 7 uren. 

Eene mis wegens de fanfaren (Sancta Lucia), 

op Maandag 31 januari 1910, te half negen 

uren. Een dienst wegens het Heilig Hert van 

Jesus, op Dinsdag 1 Februari 1910, te half 

zeven uren. 

 

Lieve Echtgenoote, weent niet over mijnen 

dood maar wees mij door uwe gebeden 

indachtig opdat mijne verdwijning niet eene 

dood gelijke, maar slechts een overgang weze naar een beter leven. 

 

Duurbare Kinderen, vergeet mijne lessen niet, hebt elkander lief, ondersteunt en gehoorzaamt 

uwe moeder, opdat gij lang moget leven. 

Hij was rechtvaardig in zijn ambt en had dan ook de erkentenis van eenieder verworven. 

Beter is de dood dan een bitter leven, en de eeuwige rust dan een aanslepende kwijning; voor 

mij (toch) is het leven Kristus, en het sterven een gewin. 
 

                                      Genadige Jesus geef hem de eeuwige rust.   300 d. afl. 

 

                                                                                R.     I.     P. 

 

                                    Aarschot. –Druk. Herm. Tuerlinckx – Van Noten. 

 

 

Irma bleef in het ouderlijk huis wonen en moest nu de kost verdienen als landbouwster. Dat 

deed ze op gronden die ze huurde van de COO van Aarschot. Deze gronden lagen vlak achter 

haar woning en waren, tijdens de Franse revolutie, afgenomen van de Begijnen.  

 

Toen op 07 09 1910 Joannes Binoir, de vader van Irma, gestorven was in Antwerpen, kwam 

zijn echtgenote Carolien Pelgrims terug inwonen bij haar dochter in Begijnendijk.  
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Een foto uit die tijd toont Irma met haar gezin en haar moeder voor het woonhuis  in de 

Dorpstraat.  Een andere foto haar paspoort en handtekening op 27 12 1938. 

 

 

Kinderen: 

 Carolus (Charel) Van Rompuy, geboren op 05 08 1894 

in Begijnendijk, overleden op 08 09 1977 en begraven 

in Gelrode. Hij was 83 jaar oud. 

 Jan Josephus (Jef) Van Rompuy, geboren op 09 12 

1895 in Begijnendik en overleden op 26 06 1972.  

Hij was 77 jaar oud. 

 „Maria‟ Rosalia Van Rompuy, geboren op 09 08 1901 in Begijnendijk en overleden op 06 

08 1984. Zij was 83 jaar oud. 

 „Frans‟ Jozef Van Rompuy, geboren op 25 02 1903 in Begijnendijk en overleden op 23 11 

1980. Hij was 77 jaar oud. 

 Maria Francisca Martha (Emma) Van Rompuy, geboren op 24 06 1904 in Begijnendijk en 

overleden op 11 04 1991. Zij was bijna 87 jaar oud. 

 Jozef August (Gust) Van Rompuy, geboren op 22 02 1906 in Begijnendijk en overleden op 

26 10 1965. Hij was 59 jaar oud. 

 Julius (Juul) Jozef Van Rompuy, geboren op 21 05 1908 in Begijnendijk en overleden op 

12 10 1979. Hij was 71 jaar oud. 

  

 

Geen van hen werd voor zijn hoofdberoep landbouwer. Allen zochten en vonden een 

hoofdberoep als arbeider. Dat was niet gemakkelijk in de grote crisisjaren 1929 en 1930.  

Er werd begonnen als seizoenarbeider aan de graanoogsten in Wallonië en als havenarbeider 

in Antwerpen. Merkwaardig is dat ze uiteindelijk allen, met uitzondering van Jef, vast werk 

hadden bij de Nationale Maatschappij van de Belgische spoorwegen. Zelfs de echtgenoot Van 

Maria vond daar zijn werk. Alleen Jef bleef havenarbeider.  

Over het beroep van de echtgenoot van Emma, kan niets gezegd worden, omdat Emma 

ongehuwd bleef. Zij was de inwonende dochter die voor haar moeder zorgde tot deze stierf. 

 

Ze waren allen muzikaal, sociaal actief en politiek geïnteresseerd.  

 

Op 1 januari 2000 waren er, van Fille en Irma, 198 nakomelingen in leven.  
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Generatie VII. 
Frans Jozef Van Rompuy n.9.77 

 

Frans Jozef Van Rompuy, b. Begijnendijk 25 02 1903, d. 

Begijnendijk (Hospitaal. Bonheiden) 23 11 1980, 

m. Begijnendijk 20 10 1928 met Julia Maria Van den Bergh, 

b. Betekom 18 09 1904, d. Begijnendijk (Hospitaal. Leuven) 

22 09 1977. 

Beroep: treinbestuurder NMBS en landbouwer 

 

Kinderen: n.10.93, n.10.94 en 10.95 

Victor Theophiel Jan Baptist Van Rompuy, b. Begijnendijk 26 

07 1929.  

Gepensioneerd afdelingshoofd AVEVE BB, gepensioneerde 

schepen Begijnendijk en erevoorzitter intercom. Interleuven. 

Gabriël Jozef (Jos) Van Rompuy, b. Begijnendijk 23 03 1931. 

Gepensioneerde directeur gemeentelijke gemengde basisschool Begijnendijk  

Valerius (Valeer) Jozef Van Rompuy, b. Begijnendijk 31 01 1933.  

Erevoorzitter –Afgevaardigde Bestuurder Groep AVEVE BB 

 

Ze huwden met 3 gezusters De Bruyn, namelijk: Gusta, Julia en Godelieve. 

 

 

Generatie VIII n10.93 

 

Victor Theophiel Jan-Baptist, b. Begijnendijk 26 07 1929, m. Begijnendijk 04 08 1954, met 

Augusta (Gusta) Berthilia Catharina De Bruyn, b. Heist op den Berg 31 03 1929. 

 

 

 
De generaties IX, X en XI zijn hier niet vermeld. 

U vindt ze op www.vanromp.be via de link “Bekijk de volledige stamboom”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vanromp.be/
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Van Rompuy in het geboorteregister na 6 maart 1796. 

Een voorbeeld van de naamwijziging met 2 stamreeksen 

 

 
Joannes Baptista Van Rompaÿ ° 26 04 1722 

I 
__________________________________________________________________________ 

Adrianus Van Rompaÿ ° 16 09 1765   Jacobus Van Rompaeÿ ° 03 02 1773 

 

 

Joannes Antonius Van Rompaeÿ ° 24 11 1795 Victor Van Rompuy ° 26 08 1825 

 

 

Jacobus Van Rompuy ° 09 09 1832   Jan Theophiel Van Rompuy ° 16 07 1869 

  

 

Jozef August Van Rompuy ° 11 03 1866  Frans Jozef Van Rompuy ° 25 02 1903 

 

 

Achilles Karel Van Rompuy ° 16 10 1900  Victor Van Rompuy ° 26 07 1929 

   I       I   
_____________________________________        __________________________________ 

Victor           Julia                Wim       Jeanine           Guido                Hugo    Gaby   Bruno 

-Herman     -Marie-José      -Carina  -Guy  -Hendrik-Jan    -Stien       -        -Jorik 

-Eric           -Eddy                -Berlinda -Geert            -Robrecht         -Beth      -         -Marjolein 

-Anita         -Alice                                -Anne-Mie      -Ann-Eline                       -        -Noor 

-Christine                                            -Erwin 

 

 

De naamverandering ” Van Rompuy” zie je ook in de overige stamreeksen in Begijnendijk. 

 

 

 

 

Toelichting 

Gebruikte tekens en afkortingen: 

°   of  b (born) voor geboren 

x  of  m (married) voor gehuwd 

+  of  d (died) voor gestorven 

         h (hospital) voor ziekenhuis. 

         n (number) in de volledige stamboom. 

 
Begijnendijk  

05 05 2011  
 


