EEN ONFORTUINLIJKE TAK ONZER AALSTERSE FAMILIE…
Waaronder het huisgezin van wever Jan Bombeeck (ᵒ 1858 - † 1940)
bijgenaamd de Gentenaar en diens vrouw rondleurster
Maria Clementia Plas (ᵒ 1863 - † 1937)
alias Mance Plas
DEEL I
INLEIDING
Tijdens het doorzoeken van een aantal gedigitaliseerde kranten uit de regio Aalst, aan het einde van
de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw, kwamen we heel wat aan de weet van de daar toen levende
families Bombeeck. Deze Aalsterse nieuwsbladen leverden ook een schat aan informatie op over de
plaatselijke toestanden en gebeurtenissen in het oude industriestadje Aalst zelf, waarvan we echter de
berichtgeving – zoals we verderop zullen zien – wel met de nodige voorzichtigheid moeten benaderen.
Verder willen we uitdrukkelijk beklemtonen dat we in dit artikel uitsluitend gebruik hebben gemaakt
van feitenmateriaal uit openbare bronnen en uit de archieven van kranten, waarbij we vooral hebben
gezocht naar afstammelingen van onze Aalsterse stamvader Bartholomeus ofte Martinus Bombeeck. Deze
Bertel ofte Merten Bombeke ging in de Martinuskerk van Aalst op 18 oktober 1720, ten overstaan van de
toenmalige onderpastoor R.D. Joannes Josephus Lorent – die één jaar later pastoor van het Begijnhof
(′Rector Begginasij′) zou worden – een echtverbintenis aan met de 22-jarige Maria Aldegonde Dhaene.
Zij was een dochter van winkelier Joannes Dhaene en Antonia Verstelt die in de Lange Zoutstraat nabij
het Sluierstraatje een ′goed geklandeerden lijnwaadwinkel′ (reeds in 1711 geprezen op 5.000 frank!)
openhielden en waarvan zoon Martinus Franciscus bij de minderbroeders-kapucijnen was ingetreden in
april 1724 als broeder Martinus III van Aalst († Antwerpen, 1 juni 1744, 41 jaar oud).
• Diepingrijpende zaken…
We ontdekten nakomelingen die met de loop der jaren in hun gezinnen te maken kregen met tal van
ernstige zaken, zoals kindersterftes, vroegtijdige overlijdens (vooral in 1908), verdrinkingsdoden en
oorlogsgeweld. Andere gezinsleden werden geconfronteerd met huiselijk geweld, vermissingen, justitie,
mishandelingen, vechtpartijen, zelfdoding middels ophanging (in 1894) dodelijke ongelukken - zowel
in- als buitenshuis - en verkeersongevallen, waarbij vooral de jaren 1911 en 1951 echte rampjaren waren.
Vrijdag 27 juli 1928 was volgens de toenmalige weerberichten een rustige en onbewolkte dag, en in
Nederland, te Amsterdam, werden de Olympische zomerspelen geopend, maar voor onze familie zou
het door jarenlang drankmisbruik en huiselijk geweld, dat uiteindelijk zou resulteren in moord en
zelfmoord, een inktzwarte dag worden…
• Een eng kotje…
Ja, en dan was er nog ene – volgens de nieuwsbladen – onverbeterlijke vechtersbaas en dronkaard,
genaamd Jan Bombeeck én bijgenaamd de Gentenaar, wever en somtijds schoenmaker van beroep,
die in zijn leven meer cellen van binnen zou zien én voor meer balies zou staan, dan voor de meeste
van zijn modale stadsgenoten uit die tijd was weggelegd…
In Aalst werd de plaatselijke politiecel of ′het kotje′ ’t salon Pierre genoemd. In het Aalsterse weekblad
Recht en Vrijheid van 9 mei 1909 lazen we: ′ ’t salon Pierre schijnt heel vuil te zijn, en men ziet er niet
op, in zulk eng kotje 5 à 6 personen te gelijk op te sluiten. Daarbij op ’t heksje mankeert een deksel
zoodat er een lieftalligen reuk moet waar te nemen zijn. Zou men daar niet in voorzien, of is men
zinnens besmettelijke ziektens te doen ontstaan? ′ In de editie van 6 juni 1909 vonden we eenzelfde
verhaal: ′dat ’t salon Pierre een echt vuil smerig kot is, waar zelfs op den bril van ’t heksken geen deksel
is.′ (…). Al ongeveer twee jaar daarvoor, in de nacht van zondag 27 oktober 1907, was Jan door zijn
buren naar het politiebureau gebracht en er in dit stinkend kotje opgesloten. Het was voor hem niet de
eerste keer en het zou ook niet de laatste keer zijn voor deze naamgenoot, die steevast in zijn geboortestad de Gentenaar genoemd werd (straks kunnen we lezen waarom).
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Artikel geplaatst onder ′Allerhande Nieuws′ op
pagina 2 in de krant Den Denderbode in de editie
van donderdag 31 oktober 1907.
►

Eerder, in diezelfde krant van donderdag 10 januari
1907 is te lezen: ' AALST. – Zekere Jan Bombeeck,
een onverbeterlijke dronkaard, wonende Schaarbeek,
werd zondag nacht door den heer Commissaris van
politie en 2 agenten wegens mishandelingen op zijne
vrouw aangehouden. Proces-verbaal is tegen hem
opgesteld.′ (...).

◄ Artikel in de Volksstem van 29 februari
1908 waaruit we kunnen opmaken dat Jan
Bombeeck in 1907 veroordeeld was tot vijf
jaar opsluiting in de bedelaars-kolonie van
Merxplas… en dat Janneman er ontsnapt
was!

(Zie verder blz. 8 onder: • Voorouders, ouders en achtergrond van de Gentenaar.)
• Een woestaard in 1907…
Op 16 augustus 1900 om acht uur in de morgen trouwden in Aalst aardewerker Jozef Georgius
Bombeeck wonende in de Zoutstraat met twijnster Ludovica Wauters uit de Scherrestraat. Twee jaar
later werd dochtertje Joanna geboren; haar ouders wonen in de Ajuinstraat en vader is metser van
beroep. In 1903 bij de geboorte van dochtertje Celestina wonen ze aan de Houtmarkt en is de vader
kaaiwerker. Wanneer in 1909 zoontje Achiel-Emiel wordt geboren is zijn vader dagloner en verblijven
ze in een woning op de Bolleweg (zie hieronder). Eerder, direct na hun huwelijk, woonden ze even in
de Keizersstraat № 30 alwaar ze op 14 november 1900 naar Noord-Frankrijk vertrokken en wel naar de
rue des Faligots № 15 in Roubaix, maar ze keerden na een jaar, eind november 1901, terug…
In het bevolkingsregister vonden we nog de aantekeningen (in potlood): 16.8.1900 'Zavelput' en
30.11.1901 'Ajuinstraat'.
►

Artikel in de Volksstem van 14 september
1907 dat aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat…

Anno 1927 woonde het gezin te Aalst
in de Botermelkstraat № 9.
In een artikel in de Volksstem van 30
september 1928 vonden we enkel nog
Ludovica Wauters terug: ze huisde nog
in de rij werkmanswoningen aan de
Baasrodepontweg (= Botermelkstraat)
en zij werd er vermeld als de 'Dame
Bombeeck-Wauters'…
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GEZINSDRAMA’S IN 1908
• Verdriet in de Rapenstraat…
Op dinsdag 10 maart 1908, omstreeks zes uur in de avond, overleed in de Aalsterse wijk Mijlbeek in
de Rapenstraat (dit was het vroegere straatje ′Van Mol′) de veertien maanden oude Rosalia De Groodt,
dochtertje van de toen 45-jarige fabriekwerker Frans De Groodt en de 35-jarige breister Sidonia
Bombeeck. Op woensdag 14 februari 1906 waren twijnder Frans De Groodt, die destijds op de
Bolleweg woonde en Sidonia Bombeeck, die toen aan de Zoutstraatpoort verbleef, te Aalst getrouwd.
• Hun jongste dochtertje…
In de wijk Schaarbeek, aan de ′Dendermondschensteenweg′, stierf op maandag 23 maart 1908 om
tien uur ’s-avonds de vijf maanden oude Pelagia Bombeeck, dochtertje van de 43-jarige katoenbewerker Franciscus Bombeeck en zijn vrouw, de drie jaar oudere Adela Claesssens.
De volgende dag werd het overlijden van Pelagia op het gemeentehuis gemeld door haar vader en hun
31-jarige nabuur politieagent Josephus Barrez die in mei 1905 met breister Mathilda De Gols gehuwd
was en die tien jaar later, op 15 januari 1918, jammerlijk in de rivier de Dender zou verdrinken, slechts
41 jaren oud…
• Clothildis vader was (wederom) afwezig…
In diezelfde wijk, aan de Ledebaan, overleed op woensdag 17 juni 1908 om half zes ’s-morgens het
zestien maanden oude dochtertje Clothildis van de ons reeds bekende wever Jan Bombeeck en diens
vrouw Maria Clementia Plas (aangevers op de Burgerlijke Stand – wegens afwezigheid van de vader –
waren de 45-jarige moeder van de overledene, Maria-Clementia Plas, die als huishoudster voor haar
gezin de kost verdiende, alsmede een ′gebuur van den overledene′, de 37-jarige landbouwer Seraphien
De Schrijver). Nog geen vier maanden later, het gezin was inmiddels naar de Bolleweg verhuisd, ging
het met ‘vader Jan’ weer mis.., onbegrijpelijk, want hij was toch in 1907 veroordeeld tot vijf jaar
opsluiting in het bedelaarsgesticht te Merxplas, maar mogelijk was hij vrijgelaten wegens schrijnende
familieomstandigheden? In Den Denderbode van zondag 11 oktober 1908 lezen we onder het kopje
′Stedelijk Nieuws′ dat op 5 oktober met de viering van Verloren Maandag ′op den Bolleweg het de
gekende woestaard Jan B. was, die als een bezetene te werk ging.′ (…).
• De eerste maandag van augustus: een trieste dag…
Maandag 3 augustus 1908 was voor onze familie weer een trieste dag, want er overleden die dag
liefst twee kinderen Bombeeck: in de ′Brabandstraat′, overleed om half negen in de ochtend de 7-jarige
′scholierster′ Alida Bombeeck, dochter van de toen 44-jarige ′huidevettersgast′ Gustavus Marinus
Bombeeck en zijn Erembodegemse echtgenote, de vroegere herbergierster en even oude Florentia
Callebaut.
In de wijk Schaarbeek, aan de ′Geeraerdsbergschensteenweg′, overleed op diezelfde maandag ’s-avonds
om elf uur de toen tweejarige Sidonia Bombeeck, dochtertje van de 23-jarige leurder Joseph-Prudent
Bombeeck, geboortig van Zele en zijn 25-jarige Aalsterse vrouw breister Clarisse Temmerman, die
vier jaar eerder op woensdag 5 oktober 1904 te Aalst waren getrouwd. De bruidegom woonde toen op
Schaarbeek in de Sint-Camielstraat en de bruid huisde te 'Mijlbeke Hoogevesten.′
• Treurnis om twee gebroeders…
In het gehucht Schaarbeek, aan de ′Geeraerdsbergschestraat′, woonde het gezin van de toen 65-jarige
′vischleurder′, mosselverkoper, winkelier en herbergier Henricus Bombeeck († na 1926/27) en zijn
toen 58-jarige vrouw, Joanna Veillefon, die twaalf kinderen hadden gekregen, vier meisjes en acht
jongens en waarvan eerder al drie kinderen jong waren overleden…
Begin 1908 woonden er nog twee zonen thuis, die allebei in dat jaar zouden overlijden. In de nacht van
zondag op maandag 16 maart 1908 overleed om half een de ongehuwde 19-jarige gladslijper JudocusLeopoldus Bombeeck (aangevers op de gemeente waren zijn tien jaar oudere broer twijnder Alfred
Bombeeck en zijn oom de 42-jarige houtdraaier Jan-Baptista Veillefon).
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Mosselverkoper, met ratel, Henricus Bombeeck,
leurend in de Aalsterse straten nog voor 1900.

Op de kar stond 'H. Bombeeck mosselen', geschilderd.

In de plaatselijke krant Den Denderbode van donderdag 6 februari 1908, bij de ′Uitslag der militieloting
van 1908′, werd Judocus-Leopoldus Bombeeck nog vermeld onder de ′Deelnemende lotelingen′ met het
nummer 200: ′Bombeeck Judocus-Leopold, Geerardsbergschestraat.′

Op 30 augustus 1908, om half drie in de nacht van zaterdag
op zondag, overleed Judocus-Leopoldus zijn 27-jarige, eveneens nog ongehuwde broer Franciscus Bombeeck, die toen
tabakbewerker van beroep was (de volgende dag werd zijn
overlijden aangegeven door zijn jongere 23-jarige broer, meestergast Renatus Bombeeck, alsmede door zijn 50-jarige oom
Charles Veillefon, die garentwijnder van beroep was).
Twee jaar later, op zaterdag 4 juni 1910, om twaalf uur ’smiddags, overleed hun 60-jarige moeder Joanna Veillefon, na
heel wat te hebben meegemaakt in haar leven…
Hiernaast zien we vader Henricus Bombeeck op latere leeftijd. ►

In februari 1927 was nog in de herberg van Henricus
Bombeeck de wijkclub Nestor Schaltin gevestigd.
◄
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Advertentie in het weekblad Recht en Vrijheid
van 20 februari 1927.

FAMILIETRAGEDIES IN 1911
• Op het hoogste van den trap gestruikeld…
Achtereenvolgens vonden we in de nieuwsbladen De Volksstem van woensdag 11 januari 1911, in
De Denderbode van donderdag 12 januari, in De Werkman van vrijdag 13 januari en in het Land van
Aelst van zondag 15 januari het relaas over de dodelijke val op maandagavond 9 januari 1911 van
herbergierster Catharina (Jeannette) Bombeeck, de 64-jarige vrouw van herbergier Jean Poriau.
►

Dit zelfde nieuwsbericht werd geplaatst in de
plaatselijke kranten De Volksstem, De Werkman
en Het Land van Aelst.

Catharina was één van de vier dochters
van de Aalsterse messenmaker Joannes
Bombeeck († 1874) en de hekelaresse
Carolina Hulsbosch, die op woensdag
21 september 1842 te Aalst waren
getrouwd. Zeven jaar later, toen Catharina goed twee jaar oud was, bezweek haar moeder tijdens de
cholera-epidemie in maart 1849 op 35-jarige leeftijd, toen ze in de Sint-Jobstraat woonden. Catharina
ofwel Jeannette was als twijnster eind januari 1872 getrouwd met de huidevettersgast, vuurstoker en
latere herbergier Joannes Baptista (Jean) Poriau, welke zijn vrouw achttien jaar zou overleven: hij
overleed in november 1929, 84 jaar oud, toen hij in het Oudemannenhuis van Aalst in de Kattestraat
verbleef.
►

Artikel in het nieuwsblad De Denderbode van
het tragisch ongeluk op maandagavond 9 januari
1911.
In het weekblad De Volksgazet van 15 januari 1911
werd het overlijden van ‘vrouw Porriau, herbergierster’ in de rubriek van de Burgerlijke Stand der
Stad Aalst onder Overlijdens als volgt vermeld: 'C.
Bombeke vr. Poriau, z.b. 64j. St-Camielstraat.' (…).

• Overreden door een melkkar…
In het dorpje Sint-Maria-Lierde, werd volgens het dagblad De Volksstem van dinsdag 16 mei 1911,
op maandag 15 mei 1911 ene ongehuwde Marius Bombeke door een melkkar overreden.
◄

Bericht in De Volksstem geplaatst
onder Nieuwsberichten.

►

Deze mededeling verscheen in de kranten
De Werkman van vrijdag 19 mei 1911 en in
Het Land van Aelst van zondag 21 mei 1911
onder Rampen, Misdaden, Ongelukken.
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• Een smartelijk ongeluk…
In dagblad De Volksstem van zaterdag 29 april 1911, in de rubriek Nieuwsberichten, werd aandacht
besteed aan de dodelijke val te Sint-Niklaas op donderdagavond 27 april 1911 van de huisschilder
Alfons Bombeek.

• In 1924, al op 22-jarige leeftijd gestorven…

De ouders van Louis Bombeeck, eigenlijk Lodewijk
Mortier, waren op woensdag 9 juni 1909 om acht uur
in de morgen te Aalst gehuwd, waarbij Louis werd
'gewettigd'. Zijn stiefvader Polydorus Bombeeck was
twijnder en zijn moeder Theresia-Hortentia Mortier
was twijnster van beroep.
Polydoor was de zoon van Josephus Bombeeck, die ten tijde van het huwelijk te Antwerpen verbleef,
en van Philomena De Backer, die te Aalst was overleden op 5 maart 1900. Voor haar huwelijk met
Polydoor had breister Hortensia Mortier al twee kinderen op de wereld gezet: op 29 maart 1900 om elf
uur in de avond aan de Fabrieksplaats te Aalst zoontje Leo-Herman Mortier (dat er al op 1 juli 1900
om elf uur in de avond zou overlijden) en op 16 maart 1902 aan de Ledeweg om negen uur ’s-avonds
zoontje Lodewijk Mortier (zie hierboven). Bij de bevallingen was de bekende Aalsterse vroedvrouw
Catharina (Nette) Coessens uit de Zonnestraat aanwezig en was ze daarna ook nog aangeefster van de
geboorten op het gemeentehuis.
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In 1927 woonde het gezin te Aalst in de Wellekensstraat № 31 en in 1935 op № 66. In de Volksstem
van 16 september 1941 lazen we dat het huis Wellekensstraat № 66 te koop stond en groot was een aar
en 18 ca en bewoond werd door M. Polidoor Bombeeck-Mortier. In 1935 was Polydoor Bombeeck
geen garentwijnder meer maar 'electrieker' en zijn echtgenote geen twijnster of breister meer maar
huisvrouw van beroep. In de Gazette van Aelst van 17 maart 1966 vonden we het overlijden van
Theresia Hortentia Mortier, weduwe van Polydorus Bombeeck, die toen te Erembodegem in de
Heuvelstraat № 73 woonde en 90 jaar oud was…
• Een dodelijk verkeersongeval in de stad Aalst…
In De Gazet van Aalst van zondag 25 november 1951 troffen we het volgende artikel aan:
'DODELIJK VERKEERSONGEVAL VOORTVLUCHTENDE AUTO-BESTUURDER ONTDEKT
- Donderdag avond omstreeks 20 u. 30 heeft er zich op de Albrechtlaan ter hoogte der woning van dhr
Brisard een dodelijk verkeersongeval voorgedaan. De 51 jarige Bombeeck Gaston, wonende Onze
Lieve Vrouwplein barak 75, ging er op de rijweg en leidde zijn fiets aan de hand in de richting van de
Brusselse-steenweg naar het Onze Lieve Vrouw-plein. Op zeker ogenblik werd hij er aangereden door
een personenauto, de-welke eveneens in dezelfde richting reed. De voerder stoorde zich niet om het
ongeval en reed onbekommerd verder. Bombeeck werd op slag gedood. Deze is vader van 8 kinderen.
Het stoffelijk overschot werd naar het dodenhuisje van het stedelijk hospitaal overgebracht. Politie en
rijkswacht werd gealarmeerd en enkele uren later werd de voortvluchtende autovoerder door de
brigadebevelhebber van Moorsel ontdekt. Na een streng verhoor zou deze bekentenissen hebben
afgelegd. Het betreft hier zekere Stassyns Gilbert uit Moorsel. Deze werd ter beschikking van de heer
Procureur des Konings naar Dendermonde overgebracht. De auto werd voorlopig in beslag genomen.
Bombeeck was een gekend figuur en bijgenaamd de « Messer » was deze regelmatig bij het
schoonmaken van vis werkzaam in de vismijn.' (…).
Dezelfde krant van 29 november meldde zijn overlijden van donderdag 22 november 1951 in de
gemeenterubriek: ' Bombeeck Gaston, kaaiwerker 51 j. O.L. Vrouwplein 75, echtg. van Francisca De
Mol.' (…). Gaston was te Aalst op 29 maart 1928 met Francisca Bertha De Mol († april 1960) gehuwd...
• Een dodelijk verkeersongeval op het dorp Erembodegem…

Volgens familieleden van Cornelius Bombeeck was hij na zijn werk, komende
uit het treinstation van het dorp Erembodegem, aangereden door een auto…
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• Voorouders, ouders en achtergrond van de Gentenaar…
Te Aalst werd in oktober 1762 Carolus gedoopt, zoon van dagloner Judocus Joannes Bombeeck en
diens eerste vrouw Maria Francisca Eeckhout uit Lede. Werkman Carolus Bombeeck trouwde te Aalst
op 6 juli 1783 met de Aalsterse kantwerkster Joanna Catharina Welleman, én een hunner zoons,
huydevettersgast Joannes Baptista Bombeeck, huwde in februari 1821 met de 19-jarige spellewerkster uit
de Sint-Sebastiaanstraat (= Peperstraat), Catharina Van Belle. Hun tweede zoon, twijndersgast Carolus
Marinus Bombeeck, trouwde op 27-jarige leeftijd in juli 1851 met een 26-jarige dienstmeyd uit de
Achterstraat, genaamd Rosalie D′ Haeseleer die van Haaltert afkomstig was. Op vrijdag 1 oktober 1858
werd in de ′Rue des Babillards de la maison Nᵒ 18′ (= Klapstraat op huisnummer 18) hun tweede kind
geboren, dat naar zijn grootvader Joannes Baptista (Jan) Bombeeck werd vernoemd.
Toen Jan zes jaar oud was, verdronk zijn bijna even oude neefje Leo, de oudste zoon van zijn oom
Egidius Bombeeck en tante Melanie Cecilia Verhulst, op zondagmiddag 16 april 1865 in de Dender.
Zijn overlijdensakte (Nᵒ 154) van een dag later meldde dat hij ′dood uit de rivier was getrokken omtrent
de ijzere brug - ingevallen ten vier en een halfuur.′ (…).
►

Zo bracht de krant Den Dender-Bode van
zondag 23 april 1865 Nᵒ 975 het tragisch
ongeluk van ′fabriekwerker′ Leo Bombeeck.
We constateren, onder andere, dat: ′Den 15
dezer′ de 16 moest zijn; dat ′den 6jarigen′ vijf
jaar oud was en dat er de naam van Egidius,
de voornaam van zijn vader was vermeld…

† In de daaropvolgende editie van zondag 30 april 1865 Nᵒ 976 stond in de wekelijkse rubriek van de
Burgerlijke Stand van Aalst het overlijden van Leo wel correct vermeld: ′L. Bombeeck 5 j., Peperstraet.′
Met de in de overlijdensakte genoemde ijzere brug werd de stalen spoorbrug over de rivier de Dender
bedoeld. Deze oeververbinding was ongeveer tien jaar daarvoor, op 1 december 1855, in gebruik
genomen en stond in Aalst algemeen bekend als de 'ijzere brug' of de 'ijzeren spoorwegbrug'. Het was
een draaibrug met twee spoorbanen die 250 ton woog en bijna 35 meter lang was.
† Nog geen twee maanden later, Jan was inmiddels met zijn ouders naar de Houtmarkt verhuisd,
overleed daar op zondag 4 juni 1865 Jans drie jaar oude zusje Maria Ludovica.
† Het jaar daarna, toen Jan acht jaar oud was, stierf daar ook op de Houtmarkt op woensdagmiddag
12 december 1866 zijn pas 43-jarige vader Carolus Marinus Bombeeck.
Elf maanden later hertrouwde Jan zijn moeder, dagloonster Rosalie D' Haeseleer, met ene 'metser' en
weduwnaar uit 'Sleijdinge' die Pieter Bauwens heette en vervolgens vertrok Jan met zijn moeder, ouder
broertje Gustaaf en stiefvader naar Gent, waar deze Bauwens toen woonde.
† Jan bracht er het grootste gedeelte van zijn jeugd door, maar verkaste later nog voor enige tijd naar
Brussel, waar zijn moeder in juli 1888 op 63-jarige leeftijd zou overlijden.
Vanaf 1883 is Jan weer met tussenpozen in Aalst terug – inmiddels wever van beroep – en onder
andere kostganger bij het gezin van de uit Nieuwerkerken afkomstige twijndersgast Camillus Spittaels
en de kantwerkster Barbara Jacoba Roelandt († juni 1901) uit Wieze, die in Aalst op de Hoogstraat 34
woonden op ’n steenworp afstand van Jans geboortehuis in de Klapstraat. Later huisde Jan Bombeeck
in een doodlopende koer in de wijk Schaarbeek, genaamd 'Huizen of Ingang Van Bemten 12', welke
bestond uit twaalf werkmanswoningen, die gebouwd waren door de aannemer J. B. Van Bemten.
In september 1898 was zijn woonadres 'Asscherendriesch', tenminste volgens zijn huwelijksakte,
want ondertussen was Jan Bombeeck, inmiddels 39 jaar oud, op woensdag 7 september 1898 te Aalst
getrouwd met een 35-jarige rondleurster én tevens moeder van drie kinderen uit het nabije Gijzegem,
die Maria Clementia Plas heette en te Aalst in Schaarbeek aan de Ledebaan nabij de 'Sinte Annaweg'
met haar kinderen woonde. Maria Clementia Plas was 'aen den Dries te Gijseghem' in de ouderlijke
woning om 'drij ure' voormiddags geboren op dinsdag 10 februari 1863 als dochter van 'arbeijder' en
landbouwer Judocus Dominicus Plas († juli 1892) en 'zijne huijsvrouw' Amelie Podevijn († na 1906). Bij
deze trouwerij werden de drie natuurlijke kinderen van Maria Clementia, Gabriëlle van 12 jaar, Josephus
van 6 jaar en Cornelius Plas van 2 jaar, door Jan erkend en gewettigd als Bombeeck! Trouwgetuigen
waren: de 33-jarige metser Petrus Schelk, de 35-jarige herbergier Jozef De Saedeleer, de 34-jarige
daglooner Karel Cornelis en de 33-jarige muzikant Edmond Van der Haegen; allen waren woonachtig
te Aalst.
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