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HELMOND - Leo Bombeecks vrouw volgde speciaal voor zijn schrijfsels een 
inbindcursus. 

Inmiddels is Bombeeck (61) uit Helmond al klaar met zijn derde boek. In het vijftig 
pagina's tellende boekwerk vertelt Bombeeck de geschiedenis van bekende en minder 
bekende Helmondse familienamen, die door de katoenbewerking vanuit het Belgische 
Gent naar Helmond zijn gekomen. Dat verklaart waarom veel stambomen van 
Helmondse familienamen terug gaan tot in België. 
 
Vanaf 1842 tot 1860 werd de vraag naar katoenbewerkers groot. Vooral het bekende 
Helmondse textielbedrijf Vlisco (toentertijd katoenblekerij, drukkerij en ververij P.F. Van 
Vlissingen & Co) had veel werklieden nodig. In België woonden veel katoenbewerkers 
die geschoold waren en enigszins ervaring hadden. De Nederlandse werklieden hadden 
vaak te maken met ondervoeding, fysieke zwakheid en een slechte ontwikkeling. 
Bombeeck: "De Belgen kwamen graag naar Nederland want de lonen waren hoger en 
ze hoefden niet zeven dagen per week te werken." Het kwam vaak voor dat de 
Belgische werknemers in Helmond trouwden en een familie stichtten. " Veel van die 
Gentse mannen waren weduwnaar, want in die tijd stierven mensen vaak jong. 
Sommigen van die weduwnaars of ongehuwden trouwden met Helmondse meisjes en 
kregen vaak veel kinderen", vertelt Bombeeck. Enkele van oorsprong Gentse 
familienamen die terugkomen in Bombeecks boek zijn Beniest, De Guijs/De Guis, 
Haeck, Houthooft, Rikkers, Semeij en De Vaere.  
 
Bombeeck raakte geïnteresseerd in de geschiedenis na een stamboek dat hij schreef 
over zijn eigen familie. "Je kunt het zien als een uit de hand gelopen hobby. Mijn 
achternaam stamt af van een Aalster familie", legt Bombeeck uit. Zijn eerste boek was 
het familiestamboek waar hij nog steeds aanvullingen voor maakt. Het tweede boek wat 
hij schreef richtte zich vooral op Aalster katoendrukkers die naar Helmond kwamen. Hij 
verkocht ongeveer tachtig boeken in Helmond en meer dan tweehonderd in Aalst. Gent 
was geen vreemde overstap. Tijdens het maken van zijn tweede boek, stuitte hij op veel 
Gentse familienamen in Helmond. Om alles uit te pluizen zoekt Bombeeck veel in 
geboorte- en bevolkingsregisters. Bombeeck: "Het is allemaal zo bijzonder om al die 
dingen terug te vinden." Zijn vrouw zit er niet zo mee dat hij zich helemaal stort op zijn 
boeken. "Het enige is dat we de laatste jaren alleen nog maar in Aalst en Gent op 
vakantie zijn geweest" , voegt Bombeeck toe. 
 
Het boek 'Gentse katoenbewerkers naar Helmond in Nederland 1842-1860' 
geïllustreerd met oude foto's is te koop bij Leo Bombeeck (0492-847085) voor twaalf 
euro 

 


