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• STAMVADER BARTHOLOMEUS ofte MARTINUS EN ZIJN NAGESLACHT

Weergave van somtijds gedenkwaardige gebeurtenissen uit de tijd
vanaf het jaar 1720 te Aelst, Oost-Vlaenderen...
(generatie VIII-b.)
BARTHOLOMEUS BOMBEECK & MARIA ALDEGONDE D'HAEN

Bertel ofte Merten Bombeke
uit de hooghstraete…
Mogelijk een zoon van VII-c, zie blz. 126.
Op vrijdag 18 oktober 1720, onder Spaans regiem van Philips V, koning van Spanje en 37ste graaf van
Vlaanderen (zie afbeelding), huwde Bartholomeus BOMBEECK en Maria Aldegonde D'HAEN in de SintMaartenskerk van Aalst {trouwgetuigen waren Joannes Van der Speeten en Alexander de Smet}. De
toenmalige onderpastoor J. Lorent schreef als familienaam ‘Bombeeck’ in het parochietrouwboek..! De 22-jarige Maria Aldegonde was een dochter van winkelier
Joannes D'Haen en Antonia Verstelt. Zij was op dinsdag 28 januari 1698 te Aalst
gedoopt {doopheffers Joannes Van Beneden en Maria Aldegonde Carité}. Haar
ouders waren op dinsdag 30 augustus 1695 te Aalst getrouwd voor pastor
Cornelius Nuyts en de getuigen waren Joannes Van Beneden en Gilberto D’haen.
Haar moeder was waarschijnlijk niet van Aalst afkomstig (zie blz. 150).
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Onze stamvader werd soms Martinus of Martin genoemd, vandaar waarschijnlijk de
dubbele voornaam Bartholomeus ofte Martinus (?). Omtrent zijn afstamming bestaat nog altijd geen zekerheid, wel over zijn hierna volgende nakomelingen,
dewelke te vinden zijn vanaf blz. 160 en verder.
Vanaf 1723 (tot 1734) vestigde Bartholomeus zich met zijn gezin op de Hoogstraat,
naast de weduwe Roelant – bewoonster van 1718 tot 1725 – die er 5 schellingen, 6
groten en 6 deniers betaalde aan jaarlijks huisgeld. Voorheen woonde daar een zekere Pieter Evens. Het erf
behoorde van 1723 tot 1729 toe aan Adriaen van (der) Haegen. Bartholomeus Bombeke betaalde er aan jaarlijks
huisgeld 5 schellingen, 6 groten en 6 deniers.
In 1727 woonde hij naast de weduwe Bombeke (in ’n huis waarvan Jacques van den Abeele de eigenaar was).
Peeter Van den Broecke kwam tijdens datzelfde jaar in haar plaats. In het jaarboek van huisgelden uit 1727 staat
onder andere genoteerd: vidua bombeke proprietaris den selven betaelt d'huysgelden (5/6/6) (in de marge staat
geschreven nu peeter van den broecke).
Volgend item: bartholomeus ofte martinus bombeke.

• Hiernaast zien we de houten standaardwindmolen in
het zuidoosten van de stad Aalst afgebeeld, vlakbij de
Hooghstraete op Stampaertshoecke of Sompershoeck
in het midden der 17de eeuw.
Al in 1728 wisselde hij zijn huis voor twee ernaast gelegen
erven, die aan de paters Carmelieten van Aalst toebehoorden.
De huysghelden voor deze twee woningen bedroegen jaarlijks
11 schellingen 1 groot ende 6 schellingen 8 groten. Vijf jaar
later, dinsdag 14 april 1733, stond de eerste woning van 11/1
leeg..! Bij de volkstelling van eind februari 1730 werd het
huisgezin van Martinus Bombeke nog vermeld met zes
personen (de paters Carmelieten of de Onze-Lieve-Vrouwebroeders van de Veemarkt en/of Hopmarkt en latere Botermarkt, waren toen reeds de huiseigenaren).
Aelst, Oost-Vlaenderen october 1720…
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►

154

* Bladzijde uit het parochietrouwboek der oude Aalsterse collegiale kerk van Sint-Martinus of Sint-Maarten d.d.
vrijdag 18 oktober 1720 van de inschrijving van onze stamouders Bartholomeus (ofte Martinus) Bombeeck en
(Maria) Aldegonde D'Haen door de toenmalige onderpastoor R.D. Joannes Josephus Lorent, die vanaf 1721
pastoor zou worden van het Aalsterse Begijnhof in de Pontstraat (zie blz. 151 en 152 hiervoor en de afbeelding
hiernaast). ►
—
[SAAB/TOPA - trouwboek jaar 1720 f 4244]
[SAAB/OA/RvH - no 597 dd 09.04.1725 en no 598 dd 05.04.1727]
[Kerken in Vlaanderen en Aalst vroeger en nu, Alosta]
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Buurtbewoners van stamvader Bartholomeus uit de Hoogstraat in 1725 waren onder andere: Jan Baptist de Schrijver, de weduwe Laureys Schaepdrijver, Ferdinand Somers, Albertus Possé (in 1727 Jeronimus Vastiels), Jan
vander Moesen (in 1727 Peeter de Clerck), Cornelis Strobbe en Joannes (Jan) Vander Speeten (in 1727 Joannes
Janssens). Deze Jan Vander Speeten was in oktober 1720 één van zijn twee trouwgetuigen geweest. Verderop in de
hooghstraete woonde zijn kozijn (= neef) windmolenpachter Arnoldus Bombeeck, met molenaarsvrouw
Margareta Vander Speeten en hun kinderen.
De huisgelden waren een stedelijke belasting van één 20ste penning of 5 percent. Ze werd gelicht op de jaarlijkse
huurwaarde van de onroerende goederen. De opbrengst ervan was bestemd voor het betalen van het aandeel van de
stad in de zogeheten vorstelijke bede. Om dit te realiseren moest er een schatting (ofwel prijsije ) van de onroerende goederen voorafgaan. Deze jaarlijkse schatting was de basis waarop de belasting werd berekend. In iedere
wijk werden per straat alle huiseigenaren en huurders opgetekend met de (geschatte) jaarlijkse huuropbrengst. In
enkele mottige en vergeelde archiefstukken uit 1673 van de oude hooghstraete staat onder meer geschreven:
• folio 30: ..hiernaer volghen d'huysen ghebaut op de verkochte erfven
van d'heren guillemieten dewelcke vrijdom hebben van huysgheldt... ;
en verderop ..erfve van de theresianen, erfve van de guillemieten
en de vague erfven van guillemieten...
• folio 33: percelen 93 = ..de schuere en huyskens van d'hoirs d'hert
philips de craeker... ; en verder perceel 94 = ..den wintmoelen...

< Hiernaast zien we de vroegere ingang
Levionnois aan de Hoogstraat in 2001.
Deze doodlopende steeg (= beluik) was
eertijds het eigendom van het klooster
der zusters Theresianen of Annunciaden
uit de Hoogstraat. De zusters werden om
hun grijze kleding ook de grauwzusters
of de “grijze zusters” genoemd.
Zij behoorden tot de kloosterorde van de
Heilige Franciscus.
In 1951 had het steegje of ingang een
aslengte van 40 meter (zie ook blz. 017).
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Een raadselachtige verkoop..!
Er zijn tot dusver geen schriftelijke bronnen gevonden die het beroep of ambt van Bartholomeus vermelden.
Dat hij zich op de Hoogstraat bij de grafelijke windmolen vestigde én er bovendien enige tijd twee erven in
gebruik had, zou kunnen duiden op een zelfstandig ambt of bedrijf. Misschien dat van molenaar of molenaar/brouwer of mouthandelaar of mouter. In de registertafel (periode 1727-1730) van de WP zagen we onze Martin Bombeeck genoteerd als verkoper aan de paters Carmelieten van Aalst..! Maar de akte van de transactie zelf, waarin
vroeger altijd de beroepen én de namen van de vaders der comparanten (zijn de kopers en de verkopers) werden
opgesomd, was jammer genoeg niet te vinden, blijkbaar spoorloos verdwenen...
Wat zou onze stamvader te verkopen hebben gehad? Werd hij soms gedwongen om bezittingen van de hand te
doen, om niet weldra in armoede te vervallen? Kan deze verkoop misschien een aanwijzing zijn, dat hij toch van
buiten de stad Aalst zelf kwam en zó door de opbrengst van de verkoop niet ten laste van de Aalsterse gemeenschap behoefde te komen? We zullen het wellicht nooit te weten komen…
—
[12 - blz 175 en 194]
[pas - 01.09. 2001]
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De Aalsterse Hoogstraat bracht haar bewoners naar den Molenberg, naar de Brussel Poorte en vandaar naar den
Bergenkouter, die acht meter verheven boven de lage zee van Oostende, het hoogste standpunt der stad was. We
ontdekten in de Aalsterse huisgeldenboeken de achtereenvolgende items:
• 1701 - sieur noyé barré (= heer Noyé Barrez); (betaald 5 schellingen, 6 groten en 6 deniers);
(In de kantlijn staat geschreven: bewoont bij de weduwe bombeeck).
• 1705 - vidua elisabeth roelant (betaald 6 schellingen en 8 groten).
• 1707 - de weduwe elisabeth roelant, proprietaris d'heer jan hauweel, betaelt 8 schellingen 2 groten;
en 19 huizen verderop: vidua bombeke huéraer, noyé barré proprietaris 5/6/6/.
• 1709 - vidua bombeeck huéraer, noyé barré propriet 5/6/6/.
• 1710/1711 - vidua bombeeck huéraer, noyé barré proprietaris.
• 1713 - vidua bombeeck noyé barré propriet, betaelt d'huysgelden.
• 1714 - vidua bombeke noyé barré proprietaris deselve, betaelt d'huysgelden 5/6/6/.
Let op: noyé barré = doorgestreept.
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(De weduwe Bombeke was dus vanaf 1714 proprietaris van haar huisje geworden. Baljuw Noyé Barrez was
gehuwd met Juffrouw Maria Ludovica Stevens en hij was ‘cornet’ ten dienste van zijne Majesteit.
Volgens de Aalsterse WP kocht hij van Sieur Jacques Ignatius Willems in juni 1713 voor 1260 guldens courant
een huis in de Meulestraete naast Engelbertus de Blieck. Diezelfde Barrez verkocht op 12 juli 1713 een huis in de
Cattestraete aan Jacques van den Abeele voor 1220 guldens courant.
Op folio no 47 worden 3 renten vermeld ter waarde van 150 ponden Vlaamsch, ten laste van Sieur Noyé Barrez
substituut poortbaljuw deser stede en Lande van Aelst; item ontvangen door dheer en meester Sieur Petrus
Charles van Waesberghe, greffier der Weezerij ¹. Sieur Barrez hypothekeerde hiervoor zijn huis in de Molenstraat.
De weduwe Barrez verkocht openbaar in januari 1734 het huis in de Molenstraat aan procureur Jan Baptista
Parewyck. Het huis was belast met 7 stuivers, 1 oord ’s jaars aan ’t Gasthuis).
• 1715 t/m 1717 - vidua bombeke proprietaris deselve betaelt d'huysgelden 5/6/6/.
• 1727 - vidua bombeke proprietaris den selven betaelt d'huysgelden 5/6/6.;
(In de kantlijn staat er nu genoteerd: nu peeter vanden broecke.).
• 1730 - martinus bombeke proprietaris de carmelieten betaelen d'huysgelden 11 schellingen 1 groot
en 6 schellingen 8 groten.
• 1731 - bartholomeus ofte martinus bombeke proprietaris de carmelieten betaelen d'huysgelden.
Let op: de naam ‘martinus’ = doorgestreept, maar waarom..?
• 1732/1733 - bartholomeus ofte martinus bombeke proprietaris de carmelieten betaelen d'huysgelden
11 schellingen 1 groot;
(In de kantlijn werd genoteerd: ledigh nu de carmelieten 14.4.1733.);
- deselve 6 schellingen 8 groten;
- philips adam, proprietaris jan van moesen betaelt d'huysgelden.

¹ We(e)zerij = is de Katholieke Kring die oudtijds op de Groote Merckt (zie hieronder) gevestigd was.
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Het huisgeldenboek uit 1727…
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►

►

Fragment uit het Aalsterse huisgeldenboek van de aloude Hoogstraat, van 5 april 1727, waarin onze
Vlaamse stamvader als • Bartholomeus ofte Martinus Bombeke werd aangeduid. De huiseigenaar was
Adriaen Van Haegen. Zijn nieuwe buren werden • Peeter van den Broecke (ipv de weduwe Bombeke, die zelf
huiseigenaresse was) en Jeronimus Vastiels of Bastiels (ipv Albertus Possé). De huiseigenaren van de laatste
twee erven waren de Carmelieten oftewel de Onze-Lieve-Vrouwen-Broeders van Aalst van de Veemarkt
en/of Hopmarkt. Aan de andere kant, verderop in de straat, woonde de weduwe van Laureijs (De)
Schaepdrijver, vrouw Elisabeth Van Damme.
—
[SAAB/OA/RvH - f 598 anno 1727]
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• 1732/1733 - cornelis flinckenbergh;
- de vague erfve van jan van moesen (vague erfve = onbebouwd of leeg erf);
- en 12 erven verder: arnaut bombeke, 11 schellingen 1 groot;
- de weduwe jenne mack, proprietaris matthijs de wan, betaelt d'huysgelden;
- den wintmoelen.
• 1734 - (achtereenvolgende items):
- weduwe jan vander speeten filius jan, proprietaris de guillemieten;
- bartholomeus ofte martinus bombeke proprietarissen de carmelieten betaelen
d'huysgelden 11 schelllingen 1 groot;
(In de kantlijn staat er: nu livinus de roy/rouy nu de weduwe jeroen basteels);
- deselve 6 schellingen 8 groten;
(Verderop in de kantlijn staat er genoteerd: nu livinus de rou...).
Huiseigenaar Matthijs of Mattheus De Wan fs Philippus, woonde zelf te Aalst in de Carmelietenstraat. Het huisje
op de Hoogstraat had hij gekocht van een zekere Carel Carlier.
Stad Aalst: de vroegere Capellepoorte.

Omstreeks 1710 werd de begraafplaats in en
rondom de Sint-Martinuskerk te klein. Aan de
Kapellepoort (zie afbeelding hiernaast), op grond
van de Sterheeren, werd in 1714 een “pestkerkhof”
aangelegd, dat omringd werd met een gracht ¹ en een
haag, ook werden er bomen geplant. In de
begraafboeken (vanaf 1714) werd niet aangetekend
of de gestorvene begraven was op het nieuwe
pestkerkhof, dan wel op de begraafplaats rondom de
kerk, of in de kerk zelf. Het pestkerkhof werd pas in
1806 afgeschaft.
Ten jare 1784 werd een nieuw kerkhof aan de Kattestraatpoort ingebruik genomen, dat dienst deed tot
begin 1867. Op deze dodenakker, nabij de Kattestraatpoort, werden in 1849 honderden slachtoffers
van de toen heersende cholera-epidemie begraven.
Vanaf 4 februari 1867 werd er begraven op de
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begraafplaats aan de oude Zoutstraatpoort.

¹ Met een gracht wordt hier een aardewal bedoeld.
Het kleine oude stadje Aalst telde in 1745 amper zevenhonderd huisjes, die dicht bij elkaar en laag tegen de
grond waren gebouwd. Toch woonden er al ongeveer zevenduizend mensen, wat betekende, dat in ieder der huisjes ongeveer tien mensen huisden. Er heerste hongersnood, pest en cholera, en de soldaten van de Oostenrijkse
bezetters, die na de Spaanse overheersing gekomen waren, voerden er volop oorlog tegen de Franse soldaten van
koning Lodewijk de XV, die opnieuw Vlaanderen waren binnengevallen. In 1745 velden de soldaten van Lodewijk de XV de bomen op het pestkerkhof aan de Kapellepoort om er bivakvuren mee aan te leggen. In 1747 begon
de tweede periode van erge veepest en vanaf 1748 begonnen in Vlaanderen de jaren van grote schaarste en enorme
armoede. Overal zwierven vluchtelingen, verminkten en deserteurs rond. In de oude hoofdstraten van Aalst,
werden in de namiddag op last van de Fransen zware kettingen gespannen, om zo de doorvoerwegen af te sluiten,
zodat er in de invallende duisternis geen vrachtkarren ongezien het stadje konden verlaten. Op 18 oktober 1748
werd de “vrede van Aken” getekend, waarna er een voorlopig einde kwam aan de Franse overheersing.
—
[SAAB/RvH - jaren 1668 t/m 1734 nieuwe nrs f 497, 502, 506, 515, 521, 515, 525, 533, 538, 542, 547, 550,
554, 556, 584, 588, 597, 598, 608, 614, 618 en 626]
[15 - Grafzerken blz. 102 t/m 125]
[16 - Hoogstraat blz. 216-217]
[22 - De Kapellepoort blz. 92 t/m 95]
[DBAE/Bw - dd 09.03.1998]
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Aalst, huisgeldenboek uit april 1728.

►
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Bladzijde uit het huisgeldenboek, van april 1728, van de Aalsterse Hoogstraat, waarin te zien is, dat onze
stamvader (Bartholomeus ofte) martinus bombeke verhuisd (is) uit een huis van Adriaen van Haeghen naar
twee erven die bekende Hieronimus Bastiels in gebruik had en waarvan de geestelijke Carmelieten van de
Hopmarkt de huiseigenaren waren. In zijn voormalig huisje, kwam ene Geeraert Van Abeele te wonen.
Bartholomeus zijn naaste buren werden Peeter de Clerck en ’n zekere Cornelis Strobbe. Later kwamen daar nog te
wonen Philippus Adam en Jan(ne) de Brabander. Verderop in de Hoogstraat woonde Melchior Lama(r)s (zie blz.
163) en Jan Seghers.
—
[SAAB/OA/RvH - no 606 dd 19.04.1728]
[DBAE/Bw - dd 09.03.1998]
[30 - Made in Aalst]

Hiernaast zien we het klooster der Zusters Theresianen ofwel de
grauwzusters of grijze zusters in de Hoogstraat.
Dit klooster werd in 1836 gesticht op de plaats van het opgeheven oude
Annunciadenklooster. Eerder bewoonden deze zusters een klooster
in de Pontstraat.

►
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We vonden van onze stamouders in de kerkelijke registers te Aalst een negental kinderen, die hieronder volgen in
vermoedelijke leeftijdsvolgorde :
1. Maria Catharina BOMBEECK, werd vermoedelijk buiten Aalst geboren in 1721. Zij was op vrijdag 25
februari 1746 gehuwd te Aalst met Alexander JANSSENS {trouwgetuigen waren de vader des bruidegoms en
Judoca Bombeeck}. † Zij overleed op vrijdag 9 januari 1795 te Aalst en werd al de volgende dag op zaterdag 10
januari als de weduwe van Alexander Janssens begraven. Alexander was op zondag 25 mei 1794 naermiddagh ten
i uren gestorven en is den 26 naermiddagh ten 6 uren zijnen lijckdienst gedaen woonende op de ooghstraete wij
het was…
We hebben van dit echtpaar meerdere gestorven kinderen gevonden die allen bij de paters Carmeliten in den
panthof prodeo werden begraven. In augustus 1780 woonden ze op den nieuwstraat steenwegh (zie blz. 146).
2. Maria Joanna (Anna) BOMBEECK, werd op vrijdag 8 mei 1722 te Aalst gedoopt
{doopheffers waren Jan Lenaert en Maria de Snijere}. Anna is waarschijnlijk ongehuwd gebleven en zij is
vermoedelijk buiten Aalst, na oktober 1766, overleden en begraven.
3. Joanna BOMBEECK (Bombeke), werd gedoopt te Aalst op woensdag 10 januari 1725
{doopheffers: Thomas Bossier en moederszuster (?) Joanna Dhaene}. Joanna huwde in tweede echt, zondag 7
januari 1787, op 61-jarige leeftijd te Aalst, als weduwe van Franciscus VAN LANDEGEM, met Martinus
DEGELAS {trouwgetuigen waren Petrus Franck en Cornelis Boon}. † Joanna stierf in het hospitaal van Aalst, als
huysvrouwe van Martinus of Marcus Degelas, op maandag 12 augustus 1799 op 74-jarige leeftijd.
(Zie haar doopinschrijving hieronder.)
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4. N.N. BOMBEECK op maandag 24 februari 1727 werd in den panthof prodeo te Aalst een kind van
Bartholomeus Bombeeck begraven: zijn voornaam werd niet door de paters vermeld..! (zie blz. 146).
5. Petrus Franciscus BOMBEECK (Boombeeck), werd te Aalst gedoopt op vrijdag 14 maart 1727
{doopheffers waren Petrus Franciscus Van der Haegen en Anna Creemers}.
Over hem is verder niets bekend, vermoedelijk is hij al vóór februari 1730 overleden.
6. Joannes Baptista BOMBEECK (volgt onder generatie IX-b, blz. 165).
7. Petrus Joannes BOMBEECK (Bombeck), werd te Aalst gedoopt op zondag 17 september 1730
{doopheffers waren Pieter van der Moesen en Joanna Herpelinck} en is aldaar in het pandhof prodeo
begraven op maandag 25 september 1730 (zie blz. 146).
8. Jacobus Emmanuel BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op donderdag 17 januari 1732
{doopheffers waren Jacobus Straetmans en Anna Verstraeten}.
9. Judocus Joannes BOMBEECK (volgt onder generatie IX-c, blz. 175).
(Als we even nagaan wie er optreden als peter en meter bij de doopsels hierboven, vinden we slechts één keer de
naam Dhaene, namelijk Joanna Dhaene, die vermoedelijk het zusje was van Maria Aldegonde.)
—
[SAAB/Pr - doopboek 1698 f 1517 en 1722 f 1883 en 1725 f 1910 en 1727 f 1950 en 1730 f 1999 en 1732 f 2017]
[SAAB/TOPA - trouwboek jaar 1695 f 4105, jaar 1720 f 4244, jaar 1746 f 4404 en jaar 1787 f 4595]
[SAAB/Pr - begraafboek jaar 1727 f 5294, jaar 1794 f 5521, jaar 1795 f 5278 en jaar 1730 f 5302]
[SAAB/BOHA - jaar 1799 boek no 118 f 5666]
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Huisgeldenlijst der Hoogstraat anno 1731…

◄
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Fragment uit de Aalsterse huisgeldenlijst van 11 april 1731, waarin onze stamvader Bartholomeus (ofte)
Martinus ¹ Bombeke staat vermeld met liefst twee erven, welke het eigendom waren van de Carmelietenorde
van Aalst van de Veemarkt (later werd de Veemarkt de Hopmarkt en nog later de Botermarkt genoemd).
Zijn twee naaste buren (aan een zijde) waren toen Philippus Adam (huiseigenaar was Jan Van Moesen) en Cornelis
Flinckenbergh. Naast hem lag een stukje grond braak, waarvan Jan Van (der) Moesen ook de grondeigenaar was.
Een jaar later, in mei 1732, kocht buurman Philips Adam van het begijntje op ’t Begijnhof Anna Josina Paerdaens,
een huis in de Kattestraat.
Huis- en grondeigenaar Jan Van Moessen († na 1730 maar vóór 1733) bezat te Aalst meerdere huizen en erven,
waaronder de twee huisjes, met nog een schuur, op de Hoogstraat, een huis in het nabijgelegen Onze-LieveVrouwestraatje (op de hoek met de Houtmarkt) en nog twee huizen in de Achterstraat. Zijn weduwe, Philippina
Claessens, leefde nog in 1733.
¹ Let op: de naam Martinus is wederom doorgestreept..!
—
[SAAB/OA/RvH - no 614 dd 11.04.1731]
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Bartholomeus ofte Martinus Bombeeck en Maria Aldegonde Dhaene, waren één van onze rechtstreekse voorouderparen. Maria Aldegonde is waarschijnlijk buiten Aalst overleden tussen oktober 1762 en 1770. Vreemd is dat
bij het dopen van hun negen (?) kinderen maar EEN keer de naam Dhaene vernoemd wordt! En vreemd is, dat we
de begraafdatum van Maria Aldegonde Dhaene nergens gevonden hebben; NIET in de begraafboeken van de
hoofdkerk, NIET in deze van de Carmelieten en ook NIET in die van de Wilhelmieten of Sterheeren. Hoe dan
ook, zeker is, dat hun jeugd én ook een deel van hun verdere leven, getekend moet zijn geweest door langdurige
oorlogsellende en hongersnood...
Maria Aldegonde Dhaene was op dinsdag 30 april 1726 te Aalst doopmeter van Hieronimus, zoontje van
windmolenpachter Arnoldus Bombeeck en diens vrouw Margareta Vander Speeten. Bartholomeus was op vrijdag
13 januari 1747 te Aalst dooppeter van Bartholomeus, zoon van Martinus Vander Speeten en diens huisvrouw Catharina De Jaegher. (Vrouw Catharina De Jaeger overleed als weduwe van Martinus Van der Speeten (gestorven in
het Hospitaal op 2 juni 1774) in het Hospitaal van Aalst op 4 april 1790).
In het archief van de parochiekerk vonden we ten tijde van de rijke pastor-deken Matthias Bertomville, de opvolger
van deken Nuyts, de communicantentelling uit 1726 en de bevolkingstelling van 28 februari 1730. Zeer
verwonderlijk is, dat de na elkaar opgesomde Bombekes (weduwe en/of gezin?), twee communicanten telde en
Martinus Bombeke (met gezin) slechts één communicant telde in de Hoogstraat..! En dat, terwijl er in 1730 achtereenvolgens staat: Martinus Bombeke zes gezinsleden en deselve zeven gezinsleden. Eén van hen had dan
waarschijnlijk betrekking op de voormalige “vidua Bombeke”. Verderop in de straat volgde dan molenaar
Arnoldus Bombeeck met zeven gezinsleden (sic).
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† Achter de Sint-Martinuskerk, destijds nog aan de oever van de Dender, ligt het Onze-Lieve-Vrouw-Hospitaal van
Aalst. Daar werd Bartholomeus ofte Martinus Bombeeck op het einde van zijn leven naartoe gebracht. Het leven
werd er gekenmerkt door rust en evangelische eenvoud. Als het klokje het etensuur aankondigde, begaven de twee
jongste zusters zich naar de ziekenzaal met een waterbekken om de handen van de zieken te reinigen. De andere
zusters brachten de spijzen aan, die door de overste werden uitgereikt. Wat er aan voedsel overbleef, werd
uitgedeeld aan de behoeftigen bij de poort van het hospitaal. Onze stamvader Bartholomeus stierf ¹ er als borger
op vrijdag 10 december 1773 op ongeveer 84-jarige leeftijd, zeker voor die tijd een zeer hoge ouderdom.
Mogelijk heeft de biechtvader van het hospitaal, de Capucijnenpater Lucas Van Stekene (?), hem nog de “laatste
sacramenten” toegediend. Vermoedelijk werd Bartholomeus de volgende dag al begraven op het kerkhof van het
hospitaal aan de Achterstraat (zie blz. 149), maar dat weten we niet zeker…
† Dertien jaar eerder, op 11 maart 1760, was in dit zelfde hospitaal Babara Sneyer, de weduwe van Joannes (Jan)
Van der Speeten gestorven (zie blz. 153).

Toen onze oude Bartholomeus naar het hospitaal werd
gebracht, was daar sinds 1762 zuster Carolina Callebaut
moederoverste. Zij zou dat 36 jaar lang blijven. Kwam er
met zijn sterven een einde aan de vele generaties van voorvaderen, die bijna allen een zelfstandig beroep hadden
uitgeoefend, waarschijnlijk wel..! Vanaf circa 1733
verarmde onze familie stilaan en moesten zijn kinderen,
kleinkinderen en latere nakomelingen met andere beroepen
of ambachten hun dagelijks kostje zien te verdienen...

Ingangspoort van het Oud-Hospitaal in 1942.

¹ In het overledenenboek van het Aalsterse hospitaal (zie blz. 149) werd jammer genoeg niets over zijn
geboorteplaats vermeld, wat in die tijd toch wel gebruikelijk was, tenminste als men uit een andere plaats
afkomstig was. Zou onze Bartholomeus dan toch in Aalst geboren zijn… of wist men het niet..?
—
[Bw - † Freddy Caudron, Lede dd 18.12.2001 en 24.02.2002]
[SAAB/OA - Martinuskerkarchief anno 1726 no 736/c]
[SAAB/BOHA - jaar 1760 f 5599, jaar 1773 f 5619, jaar 1774 f 5620 en jaar 1790 f 5648]
[DBAE/Bw - dd 14.07.1999]

—•—
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(generatie IX-a.)
Joannes Baptista (Jan) Bombeeck & Catharina Lamas & Maria Josephina Vinck
'Borger' Jan Bombeeck…

Zoon van VIII-a, zie blz. 140.
Joannes Baptista BOMBEECK werd gedoopt te Aalst op woensdag 19 juni 1715, als wettige zoon van
Arnoldus Bombeeck en Margareta Vander Speeten {doopheffers waren Joannes Baptista de Pril en Barbara Le
Roy}. Op dinsdag 26 maart 1737 huwde Joannes Baptista (Jan) BOMBEECK op 21-jarige leeftijd te Aalst met
de 20-jarige Catharina LAMAS {trouwgetuigen waren vader Arnoldus Bombeeck en Petrus van Cuyck}.
Pastor-deken was in die tijd de uit Leuven afkomstige Mathias Bertomville. Catharina was een dochter van
Joannes (Jan) Lama(r)s en zij was te Aalst gedoopt op zaterdag 5 december 1716.
† Joannes Baptista Bombeeck stierf al in het Onze-Lieve-Vrouw-Hospitaal van Aalst op zondag 2 maart 1749 als
borger Jan Bombeeck, op slechts 33-jarige leeftijd…
Vóór september 1745 was Jan zijn eerste vrouw ¹ gestorven en hertrouwde viduus Joannes Baptista Bombeeck op
zaterdag 11 juni 1746 te Aalst met Maria Josephina VINCK {trouwgetuigen waren wederom vader Arnold Bombeeck en Joannes Baptista Coen}. Pastoor-deken was toen de E.H. Paulus-Franciscus de Bruyne.
Zes weken na dit aldus gesloten huwelijk, liet het echtpaar Bombeeck-Vinck te Aalst al een tweeling dopen..! Zie
verder blz. 164.
Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren :
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1. Joanna Bernardine BOMBEECK (Boombeeck), werd te Aalst gedoopt op zaterdag 1 juni 1737
{doopheffers waren grootvader Arnoldus Bombeeck en Joanna Florentina Lamas}.
Al na zes dagen werd ze als zuigeling te Aalst op vrijdag 7 juni 1737 (prodeo)begraven.
2. Judoca Margaretha (Josina) BOMBEECK (Bombeke), werd te Aalst gedoopt op donderdag
30 oktober 1738 {doopheffers waren Petrus Lamas en grootmoeder Margareta Van der Speeten}.
Op zondag 7 augustus 1746, werd zij op 7-jarige leeftijd te Aalst pro Deo in den hof gesoncken...

Fragment uit het huisgeldenboek van de Hoogstraat, waar in april 1728
een zekere Melchior Lamars als nieuwe bewoner werd genoteerd.

¹ Het eeuwenoude begrafenisboek uit de Sint-Martinuskerk vermeldde niets over een eventuele Aalsterse
begrafenis van Catharina Lamas. Vermoedelijk is zij tussen 1740 2 en september 1745 overleden en mogelijk
is ze begraven bij de Carmelieten, bij het Hospitaal aan de Achterstraat of bij de Wilhelmieten aan de
Houtmarkt…
² Volgens Buisman (1984: 149/57) was het jaar 1740 het koudste jaar van de 18de eeuw:
1740 – zeer koude winter, van einde oktober 1739 tot mei 1740 zes maanden poolkou;
en daaropvolgend de koudste zomer van de eeuw..!
—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1715 f 1762 en jaar 1716 f 1724]
[SAAB/TOPA - trouwboek jaar 1737 f 4319 en jaar 1746 f 4355]
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1737 f 2122 en jaar 1738 f 2190]
[SAAB/Pr - begraafboek jaar 1737 f 5317 en jaar 1746 f 5344]
[SAAB/BOHA - jaar 1749 f 5574]
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Kinderen die uit het tweede huwelijk van Joannes Baptista Bombeeck met Maria Josephina Vinck werden geboren
waren :
3. Antonius BOMBEECK (tweeling), werd te Aalst gedoopt op woensdag 27 juli 1746
{doopheffers waren oom Antonius Gelaude (= de glasmaker en gehuwd met Barbara Bombeeck)
en moederszuster tante Josina Vinck}. (Na 1746 vermeldden de kerkelijke boeken en later ook de wettelijke boeken van Aalst niets meer over deze Antonius Bombeeck.)
4. Barbara BOMBEECK (tweeling), werd te Aalst gedoopt op woensdag 27 juli 1746
{doopheffers waren grootvader Arnoldus Bombeeck (= de oude windmolenpachter) en
vaderszuster tante Barbara Bombeeck}. (Na 1746 hebben we te Aalst niets meer van Barbara gevonden.)
5. Joannes Baptista BOMBEECK (volgt onder generatie X-a, blz. 180).
Ingang Oud-Hospitaal van Aalst.

Jan Bombeeck zijn eerste vrouw, Catharina Lamas, was op zaterdag 14
juli 1736 te Aalst meter van Catharina Albertina, de dochter van Martinus Vander Speeten en Catharina De Jaegher (deze laatste was een
dochter van Antonius De Jaegher en Adriana Maeseneer).
In maart 1749, bij zijn overlijden in het hospitaal, werd Joannes
Baptista Bombeeck te Aalst borger Jan Bombeeck genoemd, doch zijn
beroep of ambt kennen we nog steeds niet.
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[†] De teraardebestelling van Jans tweede vrouw Maria Josephina
Vinck (zij werd soms ook Maria Philippina genoemd) zijn door ons te
Aalst (tot nu toe) niet gevonden…
—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1746 f 2262]

—•—

Aelst, anno 1724…

° De doopinschrijving op dinsdag de 21ste november 1724 in de Sint-Martinuskerk van Aalst van onze
oudmoeder Petronella Janssens, dochter van Joannes (Jan) Janssens en Livina Petronella Van Beneden
{doopheffers waren Livinus Verpoort(e) en Petronella Levens}. Op zaterdag 3 mei 1749 werd zij de huisvrouw
van onze voorvader Joannes Baptista Bombeeck (zie verder blz. 165 en 166).
—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1724 f 1905]
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Onze rechtstreekse voorouders
op Sompershoeck te Aelst
in de 18deeeuw...
(generatie IX-b.)
JOANNES BAPTISTA BOMBEECK & PETRONELLA JANSSENS
Jan Baptist Bombeke
insetenen borger van Aelst…

Zoon van VIII-b, zie blz. 153.
Van 1714 tot 1781 heerste in Vlaanderen de veepest vrijwel permanent en er waren tientallen jaren bij van
grote schaarste. Een reeks van slechte boerenjaren had de armoede der landelijke bevolking verergerd. De daghuur
was uiterst gering en grootnijverheid bestond toen nog niet. De grond had in die tijd bijna geen waarde en de boer
kon geen of weinig geld maken van zijn vee. In de eerste helft van de eeuw was het nog erger, vooral tijdens de
veldtochten van de Franse koning Lodewijk de XIV en de overgang van het Spaanse naar het Oostenrijkse bestuur,
na het jaar 1715. Toch trouwde in de Sint-Maartenskerk te Aalst, in die woelige en armoedige tijd, op 3 mei 1749,
Joannes Baptista BOMBEECK met Petronella JANSSENS.
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Joannes Baptista was op zaterdag 13 maart 1728 te Aalst in de Sint-Martinuskerk gedoopt. De dooptekst luidde:
..gedoopt is joannes baptista, zoon van bartholomeus bombeeck en aldegonde daen, ten doop geheven door
joannes sterckx en catharina de jaegher… (Meter Catharina de Jaegher huwde in 1732 te Aalst met Martinus
Vander Speeten, die aldaar op hoge leeftijd stierf in 1790.)

Misschien waren onze stamvader Bartholomeus ofte Martinus en diens
zoon Joannes Baptista, met zijn verloofde Petronella Janssens erbij, toen
op de Grote Markt van Aalst, een half jaar vóór hun huwelijk, op
donderdag 14 november 1748, de 25-jarige bokkerijder Jan de Lichte uit
Velzeke werd geradbraakt. Tevoren was de vrede van Aken getekend en
kwam er voor even een einde aan de Franse overheersing, maar niet aan de
armoede…

De Grote Markt van Aalst met Belfort
omstreeks 1900.

We vonden in de doopboeken der Aalsterse Sint-Martinuskerk acht van hun negen (?) kinderen :
1. Livina Albertina BOMBEECK, werd gedoopt op donderdag 23 juli 1750
{doopheffers waren grootvader Bartholomeus Bombe(ec)ke en grootmoeder van moederskant
Livina Petronella Van Beneden}.
Zij werd als zuigeling te Aalst begraven op dinsdag 4 augustus 1750.
2. Albertus BOMBEECK, werd gedoopt op zondag 17 oktober 1751
{doopheffers waren buurtbewoner Albertus Vastiels en grootmoeder van vaderskant Aldegonde Daen}.
Hij werd tijdens zijn kinderjaren te Aalst pro Deo in den panthof begraeven op 7-jarige leeftijd op
zaterdag 9 december 1758 als kint van Jan Baptist Bombeeck en Livina Janssens (sic)…
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Aelst, anno 1728…

De doopinschrijving van onze voorvader Joannes Baptista Bombeeck in het
doopboek van de Aalsterse Sint-Martinuskerk op zaterdag 13 maart 1728.
—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1728 f 1967]

Aelst, anno 1749…
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►

* Trouwinschrijving door onderpastoor Petrus Franciscus (Paulus) De Bruijne ¹ van onze rechtstreekse
voorouders, de 21-jarige Joannes Baptista Bombeeck met de 24-jarige Petronella Janssens, dochter van Joannes
Janssens en Livina Petronella Van Beneden, in het trouwboek der Sint-Martinuskerk van Aalst op zaterdag 3 mei
1749. De trouwgetuigen waren vader Bartholomeus Bombeeck (onze Aalsterse stamvader) en buurtbewoner
Albertus Vastiels.
¹ In 1762 was deze onderpastoor woonachtig in een deftig en groot huis in de Lange Zoutstraat en was hij
inmiddels pastor-choordeken van Aalst en tevens nog landtdeken van het district Aalst.
—
[SAAB/TOPA - trouwboek jaar 1749 f 4368]
[SAAB/OA- stadsakten 1762 reg no 440]
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3. Jacobus Joannes BOMBEECK (volgt onder generatie X-b, blz. 183).
4. Elisabeth Carolina BOMBEECK, werd gedoopt op woensdag 26 mei 1756
{doopheffers waren oom Alexander Janssens en Elisabeth Van den Brempt}.
5. Isabella BOMBEECK ¹, dagloonster en kantwerkster, werd geboren vóór april 1757, zij huwde te Aalst op
dinsdag 25 april 1775, op 18-jarige leeftijd, met de 20-jarige weversgast Joannes Baptista MEERT ², gedoopt te
Aalst op 19 januari 1755 {trouwgetuigen waren Joannes Gillade en Albertus Thienpondt}. Isabella hertrouwde als
weduwe na 1778 met Gregorius HOUBEN, de weduwnaar van Catharina Smekens. Isabella overleed te Aalst als
kantwerkster en huisvrouw van Gregorius Houben op 70-jarige leeftijd, op donderdag 13 september 1827.
6. Catharina Judoca BOMBEECK, werd gedoopt op vrijdag 2 maart 1759
{doopheffers waren vadersbroer Judocus Jan Bombeeck en Catharina Judoca Janssens}.
Zij stierf al op 4-jarige leeftijd tijdens haar kinderjaren en werd pro Deo in den panthof te Aalst op
woensdag 2 november 1763 begraven.
7. Bartholomeus BOMBEECK (volgt onder generatie X-c, blz. 190).
8. Joannes Baptista BOMBEECK, werd gedoopt op maandag 13 februari 1764
{doopheffers waren Joannes Baptista van den Brempt en Maria Joanna Liquer}.
Hij werd pro Deo te Aalst begraven op woensdag 16 oktober 1765.
9. Petrus BOMBEECK (volgt onder generatie X-d, blz. 195).
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¹ We hebben van het vijfde kind, Isabella, geen doopinschrijving te Aalst gevonden...
² Op 23 juli 1793 registreerden de Aalsterse schepenen de SvG van Joannes Baptista Meert, zoon van J.B. Meert
en Joanna Thienpondt te Aelst-Schaerbeke overleden op 12 augustus 1777. De weduwe was Isabella Bombeeck,
dochter van Joannes Baptista en Petronella Janssens. Als maternele voogd fungeerde Isabella’s vader Joannes
Baptista Bombeeck s’houderighes vader binnen deze stadt en oom Cornelis Meert als paternele voogd over de
twee minderjarige weeskinderen Meert ³ te Schaarbeke, die toen 15 en 17 jaar oud waren. In het sterfhuis bleef een
batig saldo van 47 guldens, 26 stuivers en 3 oorden, echter geen onroerende goederen.
³ Een van die kinderen Meert, Joannes Baptista, gedoopt te Aalst op 4 januari 1776, later garentwijndersgast van
beroep, huwde op 15 september 1801 te Aalst met Joanna Maria Devenijs, later spelwerkster van beroep. Uit dit
huwelijk werd op 8 juli 1809 een zoon geboren, ook ene Joannes Baptista Meert.

Deze laatste, later ‘katoendrukkersgast’ van beroep,
vertrok begin februari 1852, samen met onze
voorvader katoendrukker Gregorius Bombeeck via
een kortstondig oponthoud te Gent (= Gent, OostVlaanderen, België) naar Helmond (= provincie
Noord-Brabant) in Nederland. Aldaar vonden ze onderdak aan de Kerkstraat, op huisnummer 92, bij
winkelier Johannes van den Eijnden. Evenals onze
Gregorius trouwde Meert er en bleef hij er wonen.
Hij overleed als zijnde herbergier in de Helmondse
Groenstraat in oktober 1877…
Kerkstraat te Helmond in 1910.

Online familieboek
Aelst, een schepenakte uit 1762…

►
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Gedeelte uit de Wettelijke Passering van maandag 20 december 1762,
waarin onze rechtstreekse voorvader Jan Baptiste Bombeke,
woonachtig op Sompers hoeck, staat vermeld (zie blz. 169).
—
[SAAB/OA/WP - rg no 1406 f 231 dd 20.12.1762]
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Enkele 18de-eeuwse notariële aktes (WP)…
Voorvader Jan Baptist Bombeke op Sompershoeck, later
pachter van een huys gelegen op cijnsgrond
palend aan herberg Het Koekelberg...

• Voorvader Joannes Baptista Bombeeck woonde met zijn gezin in 1758 op Sompershoeck te Aalst. Hun
bewoonde huis en dat van hun naaste buren werden in mei 1759 verkocht door de eigenaars, zijnde de weduwe
van Sieur Bernardus Touriani en zoon Frans Touriani, Frans, Joos en Ambrosius Boone en de Juffrouwen Maria
Boone en Anna Boone, alle vijf kinderen van Judocus Boone en allemaal tezamen erfgenamen van Juffrouw
Petronella Boone, zijnde de weduwe van Sieur Adriaen Van (der) Gucht.
De bewoners pachtten elk hun huis met erf voor 17 gulden per jaar. Vincentius Josephus Horion kocht de drie
huizen met erven, evenals de lochtinck achter deze huizen. Aanpalende woningen naast onze voorvader Joannes
Baptista werden bewoond door Judocus Verleysen, de weduwe Joannes Baptista De Wolf, de weduwe Frans
Cooreman, Joannes Min(n)ot, de weduwe Van der Moesen en Jacob Bouillieu.
• Koper Horion, inwoner van Aalst, erkende op 14 mei 1759 aan procureur en notaris Jan Frans Van Wambeke
een rente van 400 gulden courant en hypotekeert hiervoor de drie huizen op Sompershoek, die hij een week eerder,
op 7 mei, gekocht had. De huizen werden respectievelijk bewoond door Christiaen Ruyssinck, de weduwe van
Michiel Hertogh en onze voorvader Jan Baptista Bombeke.
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• Op maandag 20 december 1762 compareerde voor Ambrosius Josephus Ghijsels, openbaar notaris binnen de
stad van Aalst: Sieur Vincentius Josephus Horion fs Jaspers ..insetenen borger ende marbelerder binnen dese
stadt ter eendere… en ene Christian Franciscus van Obbergen fs Joos ..insetenen borger ende vrij meester wagemaeker binnen de gemelde stadt ter andere… De eerste comparant verklaarde aan de tweede comparant in
..erfelijcke mangelinge... (ruilen) gegeven te hebben ..drij huysen met hunne erven gestaen ende gelegen binnen
dese stadt op Sompershoeck... Deze drie huizen werden bewoond door repectievelijk Philippus Vinck, de weduwe
Michiel Hertogh en onze voorvader Joannes Baptista Bombeeck. De tweede comparant ruilde zijn eigen huis in
de Corte Sout Straet, dat gedeeltelijk door hem werd bewoond en gedeeltelijk door “Marie De Weduwe” en
anderen. Het huis was belast met een eeuwigdurend jaargetijde van 6 guldens ’s jaars bij de paters Carmelieten,
met 1 gulden en 1 stuiver ’s jaars aan het Aalsterse hospitaal en 5 oorden ’s jaars aan een zekere Jan Louis De
Smet.

Pontstraat te Aalst vlak na de Tweede Wereldoorlog.
• Op 18 juli 1782 verkocht notaris Judocus Reynemaeker openbaar en met volmacht van Carolus Benedictus
Van de Water, inwoner van Dendermonde, aan Frans Van der Haeghen een huis dat gelegen was buiten de
Pontstraetpoorte, dat bewoond werd door Jan Baptist Bombeke en Arnoldus Stevens voor 48 gulden ’s jaars.
Dit woonhuis was belast met 2 guldens en 5 stuivers cijns ’s jaars aan de orde van de Aalsterse paters Wilhelmieten oftewel “de Sterheeren” van de Houtmarkt.
Op 5 november 1777 waren Joannes Baptista Bombeeck en zijn huisvrouwtje Petronella Janssens de
doopheffers bij het jongste zoontje van hun dochter -en toen al weduwe- Isabella Meert-Bombeeck…
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[†] Op zaterdag 7 januari 1792 overleed op 67-jarige leeftijd in het hospitaal van Aalst onze oud-moeder
Petronella Janssens, de huisvrouw van Joannes Baptista Bombeeck. Veel huiselijk geluk zal ze niet gekend hebben,
want van haar negen (?) kinderen overleden er al zeker vier op jonge leeftijd. Over haar dochter Elisabeth Carolina
is (nog) niets bekend. Vermoedelijk werd ze al op maandag 9 januari op het kerkhof aan de Kattestraatpoort
begraven, want op de dodenakker van het hospitaal aan de Achterstraat mochten er toen van de Franse bezetters
geen lijken meer begraven worden.

► Hiernaast is de Cattestraetpoorte of
de Kattestraatpoort afgebeeld. In 1784
werd hier een nieuw kerkhof aangelegd,
dat op Aldersielendag 2 november van
datzelfde jaar werd ingeweyt. Het eerste
lijk dat er werd begraven was dat van
Jouffrouwe
Genemi
Meert,
de
huisvrouw van Joannes Baptista
Callebaudt, uit de Lange Zoutstraat. In
de volksmond werd deze begraafplaats
(=
huidig
Esplanadeplein)
het
“Genemikens Kerkhof” genoemd. Hier
werd ook in 1798 de moederoverste van
het
Aalsterse Oud-Hospitaal, Carolina
Callebaut, begraven (blz. 162).
—
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[15 - blz 123]
[22 - Stadspoorten blz. 98]

Zie hieronder de overlijdensinschrijving in het overledeneboek van het
Onze-Lieve-Vrouw-Hospitaal van Aalst van onze rechtstreekse
oud-moeder Petronella Janssens.

†
* den 7 januarius 1792 is in
het hospital van aelst
gestorven peternelle janses
huijsvrouwe van
janbatist bonbe

—
[SAAB/BOHA - jaar 1792 f 5652]
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Een Schepenakte (WP) uit april 1792…
Op hedent desen 24e maerte 1792…
• Op 24 maart 1792 verkocht, binnen de stad Aalst, in huurverkoop voor ‘1250 guldens courant’, ene Antonius de
Waegeneer, inwoner van Schaerbeeke, aan de meester hoedenmaker Reynier Mannaffel, inwoner van Aalst, een
huys dat gestaen is op den chijnsgrond voortskomende van het gesupprimeerde clooster der Guillemieten der
voorseyde stad Aelst gelegen op de praterye van Schaerbeke buyten de pontstraet poorte presentelijk bewoont bij
peeter van der speeten ende jan baptista bombeke ten (?) van (?) die daer aen nog regt van huize hebben tot dry
maenden, komende van gene syde jegens de herberghe HET KOEKELBERG ende van d'andere zijde jegens het
gone van alexander possé...
Daarenboven werd er nog cijnsrecht en één roede grond meeverkocht. Daarnaast werden er nog 50 gulden geleend,
zulks tegen 4 percent interest. Omdat de koper hem ‘presentelijk onvoorsien vind van penningen’ bezet hij
vooralsnog de volledige koopsom op dit huis. De schepenen voor wie de akte op 20 april 1792 werd verleden,
waren de “heeren Franciscus De Smet (loco-meijer), Paulus Jacobus Wille en Jan Baptist Lefebure”.
De beroepen die onze voorvader Joannes Baptista en zijn vrouw Petronella Janssens uitoefenden zijn niet bekend. Vermoedelijk waren ze arme dagloners, die geen geld hadden om al hun kinderen bij de paters lezen en
schrijven te laten leren. Slechts twee van hun kinderen, waaronder onze rechtstreekse voorvader Jacobus Joannes,
konden later hun naam schrijven (zie verder blz. 183).
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† Zeven jaar na de dood van “zijne huisvrouw” Petronella Janssens, overleed in het Burgerlijk Oudemannenhuis van Aalst (Hospice Civile Section de Aloste) op vrijdag 15 november 1799, op 71-jarige leeftijd, de oudste
zoon van onze stamouders Bartholomeus Bombeeck en (Maria) Aldegonde D’Haen, Jean Baptiste Bombeke of
Joannes Baptista Bombeeck. Zijn overlijden werd in de publieke zaal van het Franse arrondissement Aalst aangegeven door dochter Isabella Bombeke en door arbeider Jacobus Veghels. Waarschijnlijk werd hij al de volgende
dag op het kerkhof aan de Kattestraatpoort begraven. Zijn laatste levensjaren zullen door de toenmalige oorlogen,
de Fransche bezettingen, welke gepaard gingen met voedseltekorten, pokziektes én algemene schaarsheid, verre
van gemakkelijk zijn geweest…
—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1724 f 1905 en jaar 1728 f 1967] [SAAB/TOPA - trouwboek jaar 1749 f 4368 en jaar 1775 f 4466]
[SAAB/Pr - doopboek f 2309, 2319, 2344, 2378, 2413, 2446, 2493 en 2539] [SAAB/Pr - begraafboek f 5354, 5380, 5392 en 5401]
[Stadsarchief Breda - borgbrieven 1759-1804 no 2131 f 120, trouwen schepenen 1755-1796 IV-9 no 102 f 172 en patentregisters 1806-1808 no 1681
f 82, 295 en 431; overlijdensaktes Breda no 52 jaar 1820 en no 373 jaar 1851; overlijdensaktes Bavel & Ginneken no 8 jaar 1879, no 30 jaar 1882 en
no 212 jaar 1893] [SAAB/MA/BS - jaar 1799 f 5667] [SAAB/WP en 27 - rg 1404 f 238v-241v en f 253, 1406 f 231, 1420 f 72, 1427 f 217v-219]

—•—
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De Zuidelijke (of de Oostenrijkse) Nederlanden…
Vlaanderen tijdens het Franse Schrikbewind…
Op 28 oktober 1792 viel het Franse leger met 40.000 man Vlaanderen binnen. De zesde november van dat
jaar overwonnen de Franse, onder generaal Dumouriez, de Oostenrijkers in de slag bij Jemappes.
In maart 1793 verklaarde de zogeheten “Nationale Conventie” Vlaanderen verenigd bij
Frankrijk. Op 18 maart van datzelfde jaar versloegen de Oosten-rijkers de Fransen weer
bij Neerwinden in Brabant. Edoch, op 26 juni 1794 werden de Oostenrijkers weer verslagen te Fleurus, door de Franse generaal Jourdan. Bij decreet van het Frans bestuur, werd
het vanaf 20 juli 1794 verboden om openbare stukken op te stellen in een andere dan de
Franse taal en in datzelfde jaar kregen de steden een oorlogsschatting door de Fransen
opgelegd en wilden deze naar Frans model alle kloosters opheffen. In 1795 werd wegens
algemene schaarste het aanwenden van graan voor bier en jenever verboden. Het was
wederom een tijd van diepe armoede. Verschillende roversbenden (onder andere de
bende van Jan de Smet) stroopten het land af. Op 22 juli 1796 werd de openbare
godsdienst in de kerken verboden en kwam er een verbod op alle uiterlijke tekenen van
de godsdienst. Kruizen op kerken werden verwijderd, klokken werden geroofd en kapellen werden afgebroken. De
begijnhofkerk te Aalst werd omgevormd tot ‘tempel van de rede’. Op 1 september 1796 werden alle kloosters in
gans Vlaanderen door de Fransen afgeschaft en hun bezittingen aangeslagen ten voordele van de staat.
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(Besloten of Beloken Tijd)…
Van juli 1794 tot februari 1795, ondervonden onze voorouders wat het was om onderdanen te zijn van de
nationale conventie. Zeven maanden lang werden de inwoners brutaal verdrukt en uitgebuit. Aan de stad werd een
uitermate grote oorlogsschatting opgelegd van 188.000 guldens. Aan de Kapellestraat werd het zwarte zustershuis
in 1796 door de Fransen gesloten en openbaar verkocht. Op 28 februari 1797 werden de broeders Carmelieten uit
hun klooster en kerk verjaagd, waarna hun eigendommen als domaniaal goed aangeslagen en verkocht werden.
Een dag eerder, op 27 februari, waren al de grauwzusters uit hun cellen gezet en verdreven. In diezelfde maand
moeten ook de broeders Capucijnen uit hun kloostergebouwen verjaagd zijn. De kloosters werden uiteindelijk tot
de nationale domeinen gerekend en de gebouwen werden gebruikt voor allerhande doeleinden. De nog in de kloosterzalen aanwezige goederen ¹ en kloostermeubelen werden door de Fransen tegen spotprijs verkocht en de
kloostertuinen werden als bouwgrond of als landbouwgrond benut. In september 1797 eisten de Franse bezetters
dat de geestelijkheid de eed van haat tegen het koningschap en de anarchie, en de eed van trouw aan de republiek,
aflegden.
De Fransen lieten bekend maken, dat de geestelijken die deze eed weigerden, zouden verbannen worden. Daarna
werd ook nog het mislezen door de bezetters verboden. Veel priesters doken daarom onder bij burgers, en gingen
op geheime plaatsen de heilige mis lezen. Deze tijd werd later de “Besloten Tijd” oftewel de “Beloken Tijd”
genoemd (zie verder).

¹ Nog vóórdat de kloosterlingen door de Franse bezetters
verdreven waren, hadden sommige nog kans gezien om
verschillende kerkelijke kostbaarheden in veiligheid te brengen.
Zo werd al veel zilverwerk van het Onze-Lieve-Vrouw-Hospitaal
(zie hiernaast) reeds in juni 1794 naar ‘dordt in holland’ verstuurd.
—
[15 - het zilverwerk blz. 154]
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Landbouwersfamilies Bombeke en Bombeek
te Sint-Antelinks en Woubrechtegem
in de 18de eeuw…
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De Sint-Gertrudiskerk van Sint-Antelinks.

De Sint-Martinuskerk van Woubrechtegem.

In het oud gemeentearchief van de dorpen Woubrechtegem en Sint-Antelinks in Oost-Vlaanderen vonden we bij
een verzameling van leningen, kopen, verkopen en schuldbekentenissen, de handtekening van Joannes
BOMBEKE en de merktekens (= kruisjes) van Guillielmus BOMBEKE (= gehuwd met Alberta De Mulder),
Adriana BOMBEKE (= gehuwd met Erasmus Van Mullem), Judoca BOMBEKE en Petronella BOMBEKE, dit
onder een verkoop van 24 februari 1766 te Sint-Antelinks aan hun zuster en zwager Joannes FERMON (= gehuwd
met Petronella Bombeke) van de kinderen en erfgenamen van Adrianus BOMBEKE van het zesde part in 50
roeden huisstede te Sint-Antelinks genaemt het Heefken alsmede elck gelijck ’n zesde deel van een camer, coeijstal
en schuerken. Item het zesde paert van 52 roeden land aan de Roeselarestraete te Sint-Antelinks, voor de som van
122 guldens.

Adrianus (Adriaen Bombeke) BOMBEEK was op 26 januari 1724 gehuwd met Gertrudis of Geertruide
WAEGHEMAN(S) (trouwgetuigen waren Franciscus Bombeek en Cornelia Magermans).
† Adrianus was reeds op 29 juni 1763 overleden. Zijn vrouw Gertrudis volgde hem 15 jaar later, op 2 april 1778,
in het graf. Peetronelle Bombeke, de vrouw van Joannes Fermon, overleed op 13 maart 1772, 35 jaar oud. Haar
broer Guillielmus Bombeke stierf op 23 juni 1790, 50 jaar oud.
—
[Gezinsreconstructies Sint-Antelinks]
[Georges L. Souffreau, Woubrechtegem]
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Het Land van Aalst (lees de Kasselrij)
omstreeks de jaren 1800…
(In de Besloten Tijd)
Na het uitroepen van de Franse Republiek besloot de nationale conventie dat men radicaal diende te breken met
de oude christelijke jaartelling. Dus werd in oktober 1793 een nieuwe kalender ingesteld, waarbij de jaartelling
begon bij de uitroeping van de republiek, in september 1792. Het jaar werd verdeeld in 12 maanden van ieder 30
dagen en aan het eind van het jaar werden 5 dagen toegevoegd. De maanden werden verdeeld in 3 perioden van 10
dagen (décades) en de dag werd onderverdeeld in 10 uren van 100 minuten elk; een minuut telde 100 seconden.
Door indeling in décades werden de zondagen afgeschaft..!
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De Franse Republikeinse legers marcheerden weer over de vroegere Oostenrijkse Nederlanden. Er was intussen
veel gebeurd: priesters en kloosterlingen waren weggejaagd, kerken en kloosters waren gesloten en er heerste wanorde en armoede. De Fransen joegen op priesters en andere geestelijken, die weigerden de eed van haat af te
leggen. Deze priesters werden door de Franse bezetters als oproerkraaiers beschouwd en moesten, om deportatie
naar de Franse eilanden te voorkomen, onderduiken. De bevolking kwam tegen de “Fransche” bezetting in
opstand. De druppel die de bekende emmer deed overlopen was de conscriptie, de verplichte inlijving van jonge
mannen in het Franse Republikeinse leger. Mannen doken onder en leidende figuren riepen ze op tot strijd. In
oktober 1798 barstte de opstand los tegen de Franse overheersing. Verroeste snaphanen werden van de haak
gehaald en met vorken, gaffels en zeisen ging men de Franse bezetters te lijf. Spoedig werd er vanuit Frankrijk een
groot leger naar Vlaanderen gestuurd om de opstand te onderdrukken. Al op vijf december werden de dapperen
neergemaaid in een bloedige slag bij Hasselt. Nog staat die korte, maar hevige strijd, die later als “de Boerenkrijg”
en “de Slag bij Kapel van Hilst” bekend werd, bij brede bevolkingslagen in Vlaanderen op een hoog voetstuk. De
opstand werd door de Franse bezetters neergeslagen, maar het verzet tegen hun overheersing smeulde voort.
Amper 33 jaar later, op 6 augustus 1831, werd hier het Belgisch leger tijdens de zogenaamde ‘Tiendaagse
Veldtocht’ door de Noord-Nederlanders verslagen (Slag bij Hasselt).
In juli 1812 viel Napoleon met zijn “Grande Armée” Rusland binnen, een tocht die voor hem en zijn soldaten
rampzalig zou verlopen. In 1813 deed in Vlaanderen het gerucht de ronde dat het leger van Napoleon in Rusland
was verslagen. Hierna trokken de Fransen weg uit Vlaanderen en kwam er een einde aan het Frans bewind. Gelaten
wachtte de arme bevolking op nieuwe machthebbers. Na verloop van tijd, trokken nu door de dorpen en de
plattelandsstadjes Russische Kozakken, Pruisische Uhlanen en Zweedse met Engelse troepen die de voormalige
provincie Vlaanderen kwamen bevrijden van Napoleon.
De oostelijke helft van de provincie werd vanaf 1794 het Schelde-Departement genoemd en was tot 1815 bij
Frankrijk ingelijfd. Dit gebied werd in 1815 de nieuwe provincie Oost-Vlaanderen.

Historische situering:
26.06.1794 : Slag bij Fleurus en België wordt voor de tweede maal bezet.
01.10.1794 : België wordt bij Frankrijk ingelijfd.
16.10.1795 : DIRECTOIRE de Grondwet van jaar III werd afgekondigd.
01.09.1796 : Kloosters afgeschaft en goederen werden aangeslagen, zoals in Frankrijk in 1791.
09.09.1797 : EED van HAAT ook verplicht in België en de priesters krijgen 10 dagen tijd.

Vanaf januari van het jaar 1798 werd de jacht op priesters (Réfractaires genoemd door de Fransen) die de
zogenoemde ‘Eed van Haat’ weigerden ingezet (zie blz. 172).
—
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(generatie IX-c.)
Judocus Joannes Bombeeck & Maria Francisca Eeckhout & Maria Philippina Janssens
Zoon van VIII-b, zie blz. 153.
Judocus Joannes (Jan Bombeck) BOMBEECK werd op maandag 8 november 1734 te Aalst gedoopt
{doopheffers waren Judocus Touriany en Maria Bombeke}. Toen hij 10 jaar oud was, in 1744, viel de Franse
imperialistische erfvijand, met name koning Lodewijk XV nog maar eens de Zuidelijke Nederlanden binnen. Deze
keer wegens de zogenaamde Oostenrijkse Successieoorlog. Drie jaar later, in 1747, trokken de Franse troepen in de
richting van Noord-Nederland. Heel Vlaanderen was toen al aan hen onderworpen. Met het Verdrag van Aken,
gesloten op 18 oktober 1748, kwam er weer wat rust.
Op zondag 16 oktober 1757 huwde hij in eerste echt met Maria Francisca EECKHOUT {trouwgetuigen waren
vader Bartholomeus Bombeeck en Christianus Franciscus Van Obberghen}. Op dinsdag 4 oktober 1757 waren ze
in de Sint-Martinuskerk van Aalst verloofd. De huwelijksakte vermeldt dat de bruid afkomstig is van Lede, maar
wel woont te Aalst. Maria Francisca was een dochter van Dominicus Franciscus Eeckhout en diens huisvrouw
Maria Coen en gedoopt te Lede op vrijdag 14 januari 1729 {doopheffers waren oom Carolus Philippus Eeckhout
en Maria Francisca Hauweel}. De vader en moeder van Maria Francisca waren te Lede gehuwd op 30 december
1723.
† Maria Francisca stierf al op 38-jarige leeftijd in het hospitaal van Aalst, op woensdag 20 mei 1767, als zijnde de
huysvrouw van Judocus Bombeck (zie hieronder haar overlijdensinschrijving in het overledeneboek van het
Aalsterse hospitaal, waar we kunnen lezen dat ze begraven is met 4 kaarsen).
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Binnenplaats van het Oud-Hospitaal.

Op zaterdag 15 augustus 1767 hertrouwde viduus Judocus Joannes BOMBEECK met Maria Philippina
JANSSENS, dochter van Adrianus Janssens {trouwgetuigen in de Sint-Martinuskerk van Aalst waren vader Bartholomeus Bombeeck (= onze Aalsterse stamvader!) en buurtgenoot Judocus Van den Bergen}.
Uit het huwelijk met Maria Eeckhout, geboortig van Lede nabij Aalst, werden te Aalst de drie eerstgenoemde
kinderen geboren :
1. Maria Judoca BOMBEECK, kantwerkster en journaliere, werd te Aalst geboren in 1758 1 en is er overleden
porte de la rue du sel 2 op zaterdag 16 januari 1813. Op zondag 2 juli 1780 was zij te Aalst gehuwd met dagloner
Petrus (Peeter) Joannes VANDER SPEETEN, zoon van Martinus Vander Speeten en Catharina De Jaegher
{trouwgetuigen waren vader Judocus Joannes Bombeeck en Emanuel Gijsels}. Petrus was gedoopt op zaterdag 31
juli 1751 te Aalst.
† Hij overleed op 51-jarige leeftijd te Strijpen nabij Zottegem op dinsdag 25 januari 1803.
2. Joanna Maria BOMBEECK, werd te Aalst in de Sint-Martinuskerk gedoopt op zaterdag 14 juli 1759
{doopheffers waren grootvader Bartholomeus Bombeeck en Maria Joanna van den Broeck}. Over haar is ons
verder niets bekend…
3. Carolus (Karel) BOMBEECK (volgt onder generatie X-e, blz. 200).

¹ Tal van doopinschrijvingen uit het jaar 1758 zijn compleet onleesbaar. In haar overlijdensakte uit 1813 staat dat ze geboortig
is van Aalst en 55 jaar oud was. Toen het kerkelijk huwelijk te Aalst in 1780 voltrokken werd, registreerde de pastoor geen
bijkomende gegevens. Dat deed hij nochtans zeer stipt wanneer bruid of bruidegom afkomstig waren uit een ander stad of
ander dorp. Het ligt dus voor de hand dat ze in 1758 te Aalst is geboren…
2
= de Zoutstraatpoort; in het Aalsters dialect: ...zaastropoeirt...
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Uit het tweede huwelijk met Maria Philippina Janssens werden geboren :
4. Joanna BOMBEECK, werd vermoedelijk begin 1768 buiten Aalst geboren.
Zij werd pro Deo bij de broeders Carmelieten van Aalst in het panthof begraven op vrijdag 13 juli 1770.
5. Anna BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op zondag 19 maart 1769
{doopheffers waren Judocus Vanden Bergen en Joanna Vander Wielen ipv vadersbroer
oom Joannes Baptista Bombeke en Anna Vanden Bosch}.
6. Joannes Baptista BOMBEECK, werd omstreeks 1771 geboren. Hij huwde te Aalst op dinsdag 23 juni 1795
op ongeveer 24-jarige leeftijd met Maria Elisabeth DEPROST, dochter van Casper Deprost (ex Assche)
{trouwgetuigen waren Petrus Deprost (ex Asse, Vlaams-Brabant) en Egidius Arijs}.
7. Joanna (Theresia) BOMBEECK, werd te Aalst in de Sint-Martinuskerk gedoopt op donderdag 15 juli 1773
{doopheffers waren Judocus Vanden Bergen en vaderszuster tante Joanna Bombeeck}.
Op maandag 27 mei 1793 huwde zij te Asse (= Vlaams-Brabant) met Egidius ARIJS.

De Sint-Maartenskerk van Asse
in Vlaams-Brabant.
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De Sint-Maartenskerk
van Aalst in
Oost-Vlaanderen.
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† Maria Philippina Janssens, Judocus oftewel Jan Bombeeck zijn tweede vrouw, stierf evenals zijn eerste vrouw in
het Oud-Hospitaal van Aalst en wel op vrijdag den 8e meye 1795 als huijsvrouwe van Judocus Bombeke.
† Judocus Joannes Bombeeck zelf, overleed te Aalst op de Hoogstraat, in het woonhuis van “de weduwe
Franck”, 11 nivôse an 6 (= zondag 31-12-1797) op 63-jarige leeftijd.
Volgens zijn in de Franse taal opgestelde overlijdensakte, waren zijn reeds overleden ouders, Albert Bombeeck en
Aldegonda D'Haen..!
Zijn heengaan werd bij de Franse autoriteiten te Aalst aangegeven door de journaliers Charles Bombeeck (= zoon
Carolus) en een zekere Josse Gillis (zie hieronder zijn in de Franse taal opgestelde overlijdens-akte).
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De begrafenisplechtigheid, als die er al was in die bezettingstijd, van Judocus Joannes oftewel in ’t Frans Josse
Bombeeck, zal hoogstwaarschijnlijk NIET in de Sint-Martinuskerk zijn gehouden, want deze kerk werd tevoren
(vermoedelijk al op 12 mei 1797) door de Franse bezetters gesloten…
—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1734 f 2058]
[SAAB/TOPA - trouwboek jaar 1767 f 4429]
[SAAB/Pr - doopboek f 2418, f 2489, f 2575 en f 2648]
[SAAB/BOHA - jaar 1767 f 5610 en jaar 1795 f 5660]
[SAAB/BS - jaar 1797 f 13]
[Bw - Freddy Caudron, Lede dd 20.09.2001]

—•—
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Aalst in het begin van de 19de eeuw…

Aalst, de voormalige hoofdstad van het Land van Aalst, strekt zich uit aan weerszijden van de rivier de Dender
en is met haar 1.877 hectare oppervlakte de grootste gemeente van het bestuurlijk arrondissement waarvan zij thans
de hoofdplaats is.
In het begin van de 19de eeuw is haar grondgebied heel duidelijk ingedeeld in drie delen, namelijk de stadskern,
Schaarbeke en Mijlbeke.
De stadskern, van minder dan 100 hectare oppervlakte, bijna helemaal op de linkeroever, ten westen van de
rivier, is het gedeelte dat vroeger versterkt was door vesten en grachten, waarvan de laatste pas tussen de jaren
1840 en 1850 helemaal verdwenen zijn.
In 1829 telde de Aalsterse bevolking 14.791 zielen. In december 1846, bij de eerste algemene landelijke
volkstelling, telde men 17.226 inwoners, 9.126 mannen (waarvan 331 weduwnaars) en 8.100 vrouwen (waarvan
568 weduwen). Voorts telde men 3.391 gezinnen die in 2.877 bewoonde huizen verbleven. Volgens de
stadsverslagen waren er 6.075 behoeftigen en beschikte 888 gezinnen over slechts één woonkamer…
De stad herbergde onder meer, als zelfstandige met vaak een familiezaak, niet minder dan 41 brood- en
banketbakkers, 8 graanmolenaars, 8 olieslagers, 5 zoutzieders, 9 brouwers en stokers, 53 houtbewerkers, 2
koetsmakers, 4 mandenmakers, 2 scheepsbouwers, 3 boekbinders, 10 kantenfabrikanten, 10 lijnwaadwevers, 6
linnenwevers, 10 stoffenverwers, 8 vlasgarenspinners, 4 zeeldraaiers, 45 knopen-, kleer- en hoedenmakers, 63
leerlooiers en schoenmakers, 41 ijzerbewerkers, 5 uurwerkmakers, 12 bouwondernemers, 10 kalkbranders, pottenen steenbakkers en 10 schilders, glazenmakers en behangers, die in totaal 1.694 werkkrachten in dienst hadden.
De voornaamste Aalsterse fabrikanten met werknemers in de jaren tussen 1830 en 1840 waren:
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•

A.J. van Santen-van de Wiel, Pontstraat-Volderstraat; katoenfabriek en drukkerij met blauwververij en
linnenweverij met 200 tot 300 werklieden in 1831. De fabriek ging in de nacht van 5 op 6 maart 1860 in
vlammen op (zie hiernaast).

• Jean Baptiste Jelie, Vaartstraat-Werf;
Katoenspinnerij, later F.F.R. garen genoemd.
• Maria Francisca Servaes, Van Wambekekaai;
katoendrukkerij met 25 knechten in 1836.
• Gebroeders Vandersmissen, Keizerlijke Plaats;
katoenfabriek en garentwijnderij met 13 werklieden in 1836, later Kapiteintjes genoemd.
• Lodewijk van de Voorde, Molenstraatpoort.
• J. Hubeau, Molendries.
• Weduwe Frans Vanden Meerssche-Capiau,
Keizerlijke Plaats.
• Bernhard Cool-Bremaeker, Achterstraat.

—
[02 - blz. 3]
[14 - blz.170-176, jaar 1956]
[30 - Aankondiger d.d. 01-04-1860]
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Aalst, geef ons een spoorweg…

Sinds een volle eeuw had de stad Aalst al tevergeefs om kanalisatie van de Dender gevraagd, omdat de
nijverheid wegkwijnde en de bevolking armoede leed. Reeds in 1832 waren er concessies aangevraagd tot het
aanleggen van spoorwegen en zie, al in 1837 kwam er een spoorverbinding Mechelen-Gent over Dendermonde
tot stand!
In 1845 vroeg de Aalsterse gemeenteraad om het aanleggen van de recht streekse-spoorwegverbinding
Brussel-Gent over Aalst te bekomen. Men dacht bovendien dat het aanleggen van een spoorlijn werk verschaffen
zou aan de 1.500 opgeslotenen in het militaite tuchthuis van Aalst, alwaar men thans allerlei gereedschap
vervaardigde voor het leger en gevangenwagens maakte. In de tweede helft van de 18de eeuw reed er al elke dag
door Aalst, naar Gent en Brussel, een diligentie en een reiskoets. Nadien werd deze verbinding aanzienlijk
uitgebreid: vóór de aanleg van de spoorbaan reden er door Aalst niet minder dan 32 rijtuigen en wagens, die dienst
deden tussen Gent en Brussel.
Te Aalst schrijft de plaatselijke den Denderbode op 2 januari 1848 echter nog dat 'De canalisatie van den
Dender veel nuttiger dan een yzerenweg is'…
Eerst in 1854/1855 gaat de Aalsterse gemeenteraad over tot goedkeuring van het plan der straten en pleinen in
de toekomstige stationsbuurt.
En dan eindelijk, op 6 juli 1856 wordt de rechtstreekse lijn Brussel-Aalst-Gent ingehuldigd, alsook de lijn
Aat-Aalst-Dendermonde-Lokeren.
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—
[14 - blz. 148, 149 en 178, jaar 1956]
[30 - De Denderbode d.d. 16-11-1856]
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Een familie Bombeeck op de Werf te Aelst...
(generatie X-a.)
Joannes Baptista Bombeeck & Henrica Philippina Bastiaens
Zoon van IX-a, zie blz. 163.
Joannes Baptista BOMBEECK, werd gedoopt te Aalst op woensdag 27 november 1748 {doopheffers waren
Jan Baptist Mar....(?) en Barbara Bombeeck}. Hij huwde op woensdag 30 oktober 1776, op 27-jarige leeftijd met
de eveneens 27-jarige dochter van Joannes (Jean) Bastiaens (A † 1788) en Adriana De Pril, genaamd Henrica Philippina BASTIAENS, die op woensdag 14 mei 1749 gedoopt was te Aalst {doopheffers waren Henricus Bastiaens
en Philippina De Pril}. Hun trouwgetuigen in de Sint-Martinuskerk van Aalst waren oom Antonius Gelaude (= van
de Bombeeck-kant) en Judoca Bastiaens.
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In 1782 woonde ouvrier Joannes Baptista Bombeeck met zijn gezin op de Werf (zie hierboven de Werf in
1904) te Aalst. † Henrica, die zich meestal ook Philippina noemde, overleed te Aalst als blanchiseuse (bleekster)
op vrijdag 5 juli 1805 op 56-jarige leeftijd…
Wij vonden van dit echtpaar acht kinderen, waarvan er maar enkele volwassen werden :
1. Adriana Angolina BOMBEECK (Bombeeke), kantwerkster, werd geboren in 1777 te Hofstade (?), zij
overleed te Aalst, wijk Sint-Job, op dinsdag 25 januari 1842, op 64-jarige leeftijd, als de huisvrouw van Petrus
Maria POSSÉ. Adriana werd vernoemd naar haar grootmoeder van moederskant, Adriana De Pril. Tijdens de
Franse bezetting op 19 vendimaire an 11 (= maandag 11 oktober 1802) was zij als Adriënne Angelique Bombeke
te Alost gehuwd met Pierre Marie Possé († Aalst wijk Sint-Job op 01.01.1854 om een uur des-nachts, 71 jaar
oud). Hij was een zoon van Albertus Possé en Christina Maenens uit Gent, Oost-Vlaanderen.

Hofstade bij Aalst.
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Hun zoon, Jacobus Possé, huwde in 1834 Maria Bombeeck, de oudste dochter van Amandus Bombeeck en
Barbara Van Nieuwenhoven (zie blz. 205).
2. Petronella Josepha BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op maandag 22 februari 1779
{doopheffers waren Judocus Bastiaens (ex Hofstade) en Petronella Gelaude}.
Petronella Josepha stierf op 18 april 1779 en werd een dag later te Aalst begraven: sepulta est petronilla
bombeecke filia joannis et philippina bastiaens, obit 18e…
3. Joannes Baptista BOMBEECK (Bambecke), werd te Aalst gedoopt op donderdag 17 januari 1782
{doopheffers waren Joannes Gelaude en moederszuster, tante Maria Angelina Bastiaens} en is aldaar als zuigeling
overleden op zondagavond 21 april 1782. Op dinsdag voormiddag 23 april 1782 werd hij te Aalst begraven als
'het kint Joannis Baptista van Joannis Baptista Bombeeck en Philippina Bastiaens, woonende op de werf ' bij de
kloosterorde van de Lieve-Vrouwe-Broeders ofwel bij de Carmelieten...
4. Anna Maria BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op zaterdag 6 maart 1784
{doopheffers waren Carolus Gelaude en moederszuster, tante Anna Maria Bastiaens}.
5. Livina BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op zaterdag 27 augustus 1785
{doopheffers waren Joannes de Pril en Livina de Mets} en is overleden te Aalst op 31 oktober 1786 ¹ en aldaar
begraven op donderdag 2 november 1786, slechts één jaar en twee maanden oud.
6. Maria Joanna (Anna) BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op woensdag 28 maart 1787
{doopheffers waren Josephus Van den Abeele en Maria Joanna de Dijn} en is er overleden als zuigeling op zaterdag 8 maart 1788 en aldaar op zondag 9 maart 1788 in den hof begraven.
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7. Jacobus BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op donderdag 25 september 1788
{doopheffers waren Jacobus Van Rentergem en Maria Judoca Van Brantegem}.
Over deze Jacobus is verder niets bekend. In 1830 verbleef hij waarschijnlijk niet meer te Aalst (?).
8. Cecilia BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op zondag 13 juni 1790
{doopheffers waren Constantinus Amant en Cecilia Dierinckx} en is aldaar overleden op 26 november 1791. Op
maandag 28 november 1791 werd zij op het parochiekerkhof van Aalst begraven.
De Werf te Aalst omstreeks 1900. ►

¹ Volgens het Memorieboek van Joannes Van Landuyt (van 1751 tot 1808) had het gevroren van 20 oktober tot
17 november 1786; alle waterlopen waren dichtgevroren, op de Dender was scheepvaart onmogelijk en zelfs de
Schelde was dichtgevroren. Rond Allerheiligen lag de sneeuw wel drie voet hoog! Al begin maart van dat jaar was
het zo bitter koud geweest, met felle winden uit het oosten, dat er verscheidene reizigers in het Land van Aalst
waren omgekomen.
—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1748 f 2286] [SAAB/TOPA - trouwboek jaar 1776 f 4481]
[SAAB/Pr - doopboek f 3508, f 2915, f 3024, f 3084, f 3147, f 3211 en f 3275]
[SAAB/Pr - begraafboek f 5481, f 5200, f 5214 en f 5246]
[30 - beeldbank] [Bw - † Freddy Caudron, Lede dd 18.12.2001]

—•—
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Enige aantekeningen…
Uit het voorgaande blijkt dat de families Vander Speeten, Gelaude en Possé, nauw verwant waren met onze
familie, vooral met die van molenaar Arnold Bombeeck en zijn kinderen-, klein- en achterkleinkinderen. De
namen Antonius Gelaude en Philippina Vander Speeten duiken nogal eens op, meestal als doopheffers. In de Aalsterse Staat van Goed uit 1723 staat deze (Joanna) Philippina Vander Speeten (gedoopt te Aalst op 16 juni 1695)
genoteerd als echtgenote van Albertus (Winochus) Possé, wonende op de aloude Hoogstraat.
Na het overlijden van Philippina, op 16 februari 1723, werd te Aalst in 1724 een (pro-deo) Staat van Goed opgemaakt voor het dan zevenjarig kind Joanna de Keyser, de dochter uit haar eerste huwelijk met ene Jan de Keyser.
Philippina was één van de acht kinderen uit het gezin van vader Petrus Vander Speeten (geboortig van Okegem of
Denderhoutem) en Maria vanden Brempt. Omstreeks 1682 waren ze gehuwd. Vanaf 1682 of 1683, woonde deze
familie Vander Speeten te Aalst in de Hoogstraatbuurt.
Verder, en gericht onderzoek, naar de families Vander Speeten, Gelaude en Possé leverde, naast hun verwantschap
met onze familie, geen bijzonderheden op. Vast staat, dat deze drie Aalsterse familiegroepen indertijd allemaal buurtgenoten op Sompershouck waren van onze familie en men dikwijls bij elkander fungeerde als getuige bij kerkelijke plechtigheden.
In juli 1755 werden er op de Hoogstraat een aantal huizen door procurator Franciscus Vueghs namens de broeders
Wilhelmieten verkocht, waaronder ook het woonhuis van meester-glazemaker Antonius Gelaude. Zijn huurhuisje
werd toen aan ene Judocus De Temmerman verkocht…

Familiebanden met bovengenoemde Aalsterse families hadden onder
andere :
• Windmolenaar Arnoldus Bombeeck, die in 1706 huwde met
Margareta Vander Speeten;
• Molenaarsdochter Barbara Bombeeck, die in 1730 huwde met de
glazemaeker Antonius Gelaude;
• Journaliere Maria Judoca Bombeeck, die in 1780 huwde met Petrus
Joannes Vander Speeten;
• Dentellière ¹ Adriana Angolina Bombeeck, die in 1802 huwde met
Petrus Maria Possé;
• Spinster Maria Bombeeck (Bombeke), die in 1834 huwde met
Jacobus Possé.
—
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[12 - blz. 175]

¹ Dit is een kantwerkster en/of een spellewerkster.
Arme vrouwen waren meestal spinster, kant- of spellewerkster, breister,
borduurster, naaister, wasvrouw, strijkster, journaliere (= dagloonster) of
schoonmaakster. Hetzelfde ging op voor de mannen: journalier (= dagloner),
metser, wever, twijnder of mestveger, kortom allemaal laag betaalde beroepen.
De meeste dagloners waren tijdens de wintermaanden bezig met weven.
Hun inkomen behoorde tot het laagste van alle arbeiders…

De Aalsterse Hoogstraat in het jaar 1979.
Ingangspoort van het
Theresianenklooster. ►
—
[14 - LvA blz. 57, jaar 1989 nr 1]

Online familieboek

Het gezin van onze voorouders Jacobus Bombeeck en Maria Anna Minot
op Sompershoeck te Aelst in de 18deen de 19deeeuw...
(generatie X-b.)
JACOBUS JOANNES BOMBEECK & MARIA ANNA MINOT
Zoon van IX-b, zie blz. 165.
Jacobus Joannes BOMBEECK, werd gedoopt op zaterdag 15 december 1753 te Aalst en hij huwde aldaar op
26-jarige leeftijd op maandag 3 april 1780 met de 20-jarige dagloonster Maria Anna MINOT, eveneens te Aalst
gedoopt (zie blz. 185) op donderdag 22 november 1759 {doopheffers waren Egidius De Paepe en tante Maria
Anna Minot}. Zij was een dochter van Amandus Minot († A hospitaal 14.10.1794) fs Joannes en Antonia Huyberechts fa Adrianus. (Antonia of Antonetta stierf op 11 mei 1793 en werd de 12de om zes uur in de avond bij de
Paters Carmeliten begraven.) Hun trouwgetuigen waren vader Joannes Baptista Bombeeck (patre sponsus) en
Joannes Baptista Minot (hij was vermoedelijk een broer van de bruid).
In hun trouwjaar, 1780, was de zomer zo heet en droog, dat in augustus de waterputten bijna leeg stonden, ook al
omdat het vanaf begin mei haast niet meer in Vlaanderen geregend had.
Jacobus was één van de weinigen in onze familie, die tenminste zijn naam kon schrijven (let op zijn sierlijke handtekening en het kruisje van de bruid op hun trouwinschrijving), wat in dit milieu van dagloners uitzonderlijk te
noemen was. De toenmalige onderpastoor der parochiekerk, liet onder het kruisje van de bruid nog de ‘merktekens’ plaatsen van de twee getuigen, waaronder dat van onze rechtstreekse voorvader Joannes Baptista Bombeeck (dit eenvoudig kruisje is het enigste stoffelijke dat hij voor zijn talrijk nageslacht heeft achtergelaten, zie blz.
184).
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In 1753 vonden we de doopinschrijving voorvader Jacobus Joannes: gedoopt is Jacobus Joannes,
wettige zoon van Joannes Baptista Bombeeck en Petronella Janssens;
doopheffers Jacobus Janssens en Joanna Bombeeck.

Uit het huwelijk van onze voorouders stammen de hiernavolgende negen kinderen :
1. Antonia BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op maandag 12 maart 1781
{doopheffers waren grootvader Joannes Baptista Bombeeck en grootmoeder van moederskant
Antonia Huybrechts}. In 1830 kwam zij niet meer in de bevolkingsregisters van Aalst voor
en is wellicht al tijdens haar kinderjaren overleden…
2. Amandus (Amand) BOMBEECK (volgt onder generatie XI-a, blz. 205).
3. Bartholomeus BOMBEECK (volgt onder generatie XI-b, blz. 210).
4. Joannes Baptista BOMBEECK ¹ (volgt onder generatie XI-c, blz. 215).
5. Barbara (Barbe Bombeke) BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op zaterdag 27 december 1788
{doopheffers waren grootvader Joannes Baptista Bombeeck en moederszuster Barbara Minot}.
† Barbara ‘Bombeke’ overleed te Aalst tijdens de Franse bezetting, gedurende de Besloten Tijd, nog in haar
kinderjaren, op vrijdag 25 april 1800 (zie blz. 185).

Online familieboek
Aelst, Sint-Martinuskerck
anno 1780…
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De trouwinschrijving op maandag 3 april 1780 door onderpastoor J.L. Stevens van de Sint-Martinus kerk van
onze rechtstreekse voorouders journalier Jacobus Joannes Bombeeck en journaliere Maria Anna Minot.
Bemerk de sierlijke handtekening van oudvader Jacobus Bombeeck en het eenvoudig neergekrabbeld merkteeken
(= kruisje) van de bruid Maria (Anna) Minot, alsmede het kruisje van onze rechtstreekse oudvader Joannes
Baptista Bombeeck, de zoon van onze eerst bekende Aalsterse stamvader Bartholomeus ofte Martinus
Bombeeck (zie blz. 183).
(Pastoor J.L. Stevens werd in juli 1794 pastor van het Aalsterse Begijnhof.)
Twee dagen na het kerkelijk huwelijk van onze voorouders werd op woensdag 5 april 1780 begonnen met het
witten der Sinte Mertenskerk tot Aelst; het was 30 jaer geleden dat sij gewit was. In 1750 was de kerk dus voor het
laatst gewit met witkalk. De eerste (?) witting gebeurde in het jaar 1725.
—
[SAAB/TOPA - trouwboek jaar 1780 f 4501]
[26 - memorieboek Van Landuyt NwK jrg 23 no 3, juni 2000]

Online familieboek
Aalst, november 1759 en april 1800…

Hierboven is de doopinschrijving te zien van onze voormoeder Maria Anna Minot,
gedoopt in de Sint-Martinuskerk van Aalst op donderdag 22 november 1759.
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De in de Franse taal opgestelde overlijdensakte van Barbara Bombeeck (Barbe Bombeke)
de tweede dochter van onze rechtstreekse voorouders Jacobus Joannes Bombeeck
en Maria Anna Minot die te Aalst tijdens de Franse overheersing in de zogeheten
Beloken Tijd op 11-jarige leeftijd op vrijdag 25 april 1800 stierf (zie blz. 183).
—
[SAAB /Pr - doopboek jaar 1759 f 2413]
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte jaar 1800 no 56]
[SAAB/BOHA - f 5658]
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6. Felix Franciscus BOMBEECK (volgt onder generatie XI-d, blz. 220).
7. Joannes Baptista BOMBEECK ¹, werd te Aalst gedoopt op woensdag 26 december 1792
{doopheffers waren Joannes Baptista Silon en Petronella Catharina Franck} en is aldaar als zuigeling overleden op
maandag 21 januari 1793 en er begraven op dinsdag 22 januari 1793.
8. Joannes Baptista BOMBEECK ¹ (volgt onder generatie XI-e, blz. 225).
9. Joannes Baptista (Joseph) BOMBEECK ¹, werd te Aalst gedoopt op zondag 17 april 1796
{doopheffers waren Joannes Baptista Vanden Brempt en moederszuster tante Joanna Minot} en is aldaar
overleden op donderdag 22 juni 1797, slechts veertien maanden oud (zie blz 189).
¹ Let op de vier kinderen, allen met de doopnaam van Joannes Baptista, dit is zeer zeldzaam, waarvan alleen het
tweede en vierde kindje vroegtijdig stierven...

Onze voorouders woonden met hun gezin te Aalst op de oude Hoogstraat (destijds nog Sompershoek genoemd) en
in 1800 op de nabijgelegen Houtmarkt. Enkele jaren later woonden ze echter weer (als vanouds) op de voor de
familie Bombeeck vertrouwde Hoogstraat. Deze oude stadswijk, mogen we gerust – we schreven het reeds – de
bakermat van onze familie te Aalst noemen, want in alle takken der familie duiken steeds de namen van de Hoogstraat, de Sompershoek, het Molenstraatje of Windmolenstraatje, de Nazarethstraat, het Onze-Lieve-Vrouwstraatje
en later de “koeren” Levionnois, Borreman(s) en Callaert, en nog wat later de Zonnestraat, de Maanstraat, de
Klapstraat en het Vrouwestraatje op.
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Houtmarkt te Aalst in 1906.

Aelst
• 9 july 1793
Op dinsdag 9 juli 1793 verkochten Jacobus Bombeeck en zijn schoonvader Amandus Minot aan een zekere
Dominicus Vermoesen uit de stad Aalst een huis met erf op de Hoogstraat te Aalst, dat gelegen was tussen de
huizen van respectievelijk Joannes Liebaut en Antonius Gelaude.
Aelst
• 17 july 1793
Op woensdag 17 juli 1793 erkende (bovengenoemde) Dominicus Vermoesen filius Franciscus, inwoner van Aalst,
aan Joannes D'Haene filius Jacobi, ook inwoner van Aalst, een rente van 300 gulden courant en hypothekeert
hiervoor het huis op de Hoogstraat, dat hij op 9 juli dezer lopende maand gekocht had van Amandus Minot en
van Jacobus Bombeke.

We hebben aanwijzingen gevonden, dat de voorouders (van vaderskant) van Maria Anna Minot hoogstwaarschijnlijk als buitenpoorter van Geraardsbergen naar Aalst kwamen tussen de jaren 1700 en 1735. De peetoom (?)
van vader Amandus Minot huurde ten jare 1731 een zolder van het ..huys ende erfve, genaempt de Braecke… in de
Achterstraat, dat in die tijd eigendom was van ene Joannes Baptista de Grauw.

Online familieboek
† Onze rechtstreekse voorvader, dagloner Jacobus Joannes Bombeeck, stierf thuis te Aalst op de Hoogstraat op
maandag 29 juni 1812 op 58-jarige leeftijd. Zijn dood werd er bij de toen nog aanwezige Franse autoriteiten
gemeld door zijn broer, hoedenmaker Bartholomeus Bombeeck en ene Josephus De Wijst, die huisknecht van beroep was (zie de akte hieronder). Twee weken na het overlijden van voorvader Jacobus Joannes Bombeeck, viel
Napoleon (I) met zijn Grande Armèe Rusland binnen...
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† Zijn vrouw, dagloonster Maria Anna Minot, stierf twee jaar later, eveneens op de Hoogstraat, op zondag 6
maart 1814 op 54-jarige leeftijd {getuigen bij dit overlijden waren huisknecht Bernardus Zemmerman en tuinknecht Amandus Podevijn}. Deze in de Franse taal opgestelde overlijdensakte vermeldde onder andere: dat ze de
weduwe was van Jacques Bombeken; journaliere van beroep was; woonde Rue Haute (Hoogstraat) en dat ze de
dochter was van Amandus Minot en Antonia Van der Biest (dit moest echter Antonia Huybrechts zijn, zie verder
blz. 189).

Vierentwintig dagen na het overlijden van onze voormoeder Maria Anna Minot werd Parijs bezet en zeven
dagen later werd Napoleon naar het eiland Elba verbannen. In 1814, het sterfjaar van Maria Anna Minot, kwam er
een eind aan de Franse overheersing die in 1794 begonnen was.
Tijdens die overheersing werd het gildewezen in de Oost-Vlaamse steden Gent, Aalst, Dendermonde en
Oudenaarde, door de Franse machthebbers afgeschaft; zo ook de belangrijke ambachtelijke organisaties van de
blauwververs, van de lijnwaadwevers en van de wolwevers.
In de eerste jaren van het Napoleontisch regime had Vlaanderen een economische bloeiperiode door de
mechanisatie van de katoenindustrie gekend. Door de Franse bezetters waren er tientallen mechanische
katoenweverijen, katoenspinnerijen en katoendrukkerijen, in veelal “als zwart goed” opgekochte kloosters,
ingericht. Na de Franse overheersing kwamen de spinnerijen, door de invoer van goedkope Engelse garens en de
daling van de handel met Frankrijk, zonder opdrachten te zitten en verloren duizenden Vlaamse katoenbewerkers
hun broodwinning…

Online familieboek
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Overlijdensakte van de jongste zoon ‘Joseph’ van Jacobus Joannes Bombeeck
en Maria Anna Minot, onze voorouders. Hij overleed thuis, te Aalst, op
donderdag 22 juni1797, op de rúe haút (= de Hoogstraat).
Bemerk de handtekening van zijn vader ‘jacobus bombeck’.

Tijdens de Franse bezettingsperiode, meer bepaald in het jaar 1795, waren er te Aalst 1.554 personen
'genietende van den armendisch' en 250 'meriterende secreten onderstand' wat dus 21,3 % van de bevolking
betekende! Dit hoog aantal wordt vooral verklaard door de chaos tijdens de wisselende bezettingsjaren.
In 1801 telde men in de stad nog 226 behoeftigen ofwel permanent ondersteunden, 2,07 % van de totale
bevolking, maar het werkelijke aantal moet veel hoger hebben gelegen. In 1814 stonden er 838 personen op de
armenlijst, waaronder 146 bejaarden en zieken, 34 weeskinderen en 58 personen met 'kinderlast'…

—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1753 f 2344]
[SAAB/Pr - doopboek f 2864, f 2972, f 3094, f 3143, f 3224, f 3312, f 3369, f 3392 en f 3473]
[SAAB/Pr - begraafboek jaar 1793 f 5257]
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte jaar 1797 no 34, jaar 1814 no 35 en 1812 no 39]
[27 en SAAB/WP - rg 1430 f 117v-178v] [02 – blz. 2 en 3]
[14 - blz. 37, jaar 1989, nr. 1]
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Overlijdensakte van oud-moeder Maria Anna Minot in maart 1814.

De vrouw van Amandus Minot, Antonetta of Antonia Huybrechts, woonende op de hooghstraet, overleed op
11 mei 1793 en werd de dag erna al bij de broeders Carmelieten begraven ’s avonds om 6 uren (sic).
De vader van Maria Anna Minot, Amandus Minot, overleed in het hospitaal te Aalst op 14 oktober 1794.
Hij was een zoon van Joannes (Jan) Minot en Isabella Janssens.

Kaart uit Flandria Illustrata 1641-1644 van
Anthon Sanderus met afgebeeld de site van het
Oud-Hospitaal langs de Dender te Aalst gelegen
in Oost-Vlaanderen. ►

—
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte jaar 1814 no 35]
[SAAB/BOHA - f 5658]

—•—
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(generatie X-c.)
Bartholomeus Bombeeck & Joanna Catharina Bayens & Anna Catharina Budie
Chapelier Bartholomeus Bombeeck uit de
Lange Ridderstraet te Aelst...

Zoon van IX-b, zie blz. 165.
Chapelier (= hoedenmaker) Bartholomeus Bombeeck woonde in het centrum van Aalst in “De Katwijk” aan de
Lange Ridderstraat. Later, in 1830, woonde hij met zijn tweede vrouw Anna Catharina Budie in wijk A, in de
Zonnestraat, op № 122. Hij was toen leerbewerker van beroep. Bartholomeus, zoon van Joannes Baptista
Bombeeck en diens vrouw Petronella Janssens, was op woensdag 26 augustus 1761 te Aalst gedoopt
{doopheffers waren Bartholomeus Derken en Maria Catharina Bombeeck}.
Op donderdag 5 oktober 1786 huwde Bartholomeus BOMBEECK te Aalst (op 25-jarige leeftijd in eerste echt)
met Joanna Catharina BAEYENS, dochter van Carolus – zoon van Joes – en Joanna Catharina De Winter,
dochter van Laurentius {trouwgetuigen waren zijn vader Joannes Baptista Bombeeck en zwager Paschasius Baeyens}. Joanna Catharina Baeyens was te Aalst gedoopt op zondag 8 maart 1761{op de voornaam na van de
dopeling, is de akte compleet onleesbaar..!}. De ouders van Joanna Catharina Baeyens, Carolus Baeyens & Joanna
Catharina De Winter (° dec.1730), waren te Aalst op woensdag 26 september 1753 getrouwd.
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† Na eenendertig jaar huwelijk, op vrijdag 2 januari 1818, stierf op 56-jarige leeftijd te Aalst Joanna Catharina Bayens. Weduwnaar Bartholomeus BOMBEECK hertrouwde op 59-jarige leeftijd, donderdag 26 oktober
1820, om elf uur voormiddags met de 44-jarige naaister Anna Catharina BUDIE, weduwe van Carolus D' Hoiv.
Anna Catharina Budie woonde te Aalst in het Carmelietenstraatje, hetgeen later de Korte Sint-Jorisstraat werd
genoemd (zie hieronder het straatje in het midden der 20ste eeuw [12] ).

Anna Catharina was op maandag 27 mei 1776 te
Ternath geboren, destijds “Provincie Zuid-Braband”. Haar ouders waren Petrus Budie uit Sint
Quintens Lennick en Joanna Buijdon uit Ternat.
Beiden waren bij het tweede huwelijk van hun
dochter reeds overleden.
De trouwgetuigen waren schrijnwerker Petrus van
den Bossche (33 j), kamerbode Antonius De Neve
(72 j) en de twee schoenmakers Gerardus Van den
Broeck (61 j) en Guillielmus Van den Broeck (25
j). Het paar verklaarde op het stadhuis van Aalst
hun trouwakte niet te kunnen ondertekenen: ze
waren de schrijfkunst niet machtig..! Uit deze
tweede echtverbintenis zijn door ons geen kinderen gevonden…
Uit het eerste huwelijk zijn de hiernavolgende zes kinderen bekend :
1. Joannes Baptista BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op maandag 8 januari 1787
{doopheffers waren grootvader Joannes Baptista Bombeeck en grootmoeder van moederskant
Joanna Catharina de Winter}.
2. Henricus (Hendrik) BOMBEECK (volgt onder generatie XI-f, blz. 235).
3. Paschasius (Paschier) BOMBEECK (volgt onder generatie XI-g, blz. 240).
—
[Briefwisseling † Freddy Caudron d.d. 18.12.2001]
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Aelst, october 1820…
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Huwelijksakte van weduwnaar en hoedenmaekersgast Bartholomeus Bombeeck
met zijn tweede vrouw naister Anna Catharina Budie (zie blz. 190).

—
[SAAB/MA/BS - akten van huwelijken no 187 d.d. 26.10.1820]
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De Nieuwstraatpoort ofwel Gentse-poort
te Aalst in Oost-Vlaanderen…
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Afgebeeld is de vroegere Gentschepoorte ofwel Nieuwstraetpoorte, alwaar chapelier Bartholomeus
Bombeeck en zijn (eerste) schoonmoeder Joanna Catharina De Winter buiten deze stadspoort (met ophaalbrug)
twee huizen bezaten (zie blz. 193). Eerder, in oktober 1763, had Bartholomeus zijn schoonvader, Carolus Bayens,
openbaar en samen met enkele anderen, een huis aan de Lange Ridderstraat te Aalst verkocht aan een zekere
Carel Bayens.
Al tijdens de vroege Middeleeuwen was deze poort aan de ‘Nieuwe Straete’ bekend. In 1395 kreeg de poort een
nieuwe ophaalbrug en in 1402 werd het dak van het poortgebouw opnieuw gedekt. Ten jare 1506 werd de deels
ingevallen toren nog heropgebouwd. Franse gevangenen hadden in 1647 deze stadspoort, waarin ze opgesloten
zaten, in vlammen gezet, maar reeds het jaar erna, in 1648, werd de poort op kosten van het Land van Aalst
heropgebouwd.

Aalsterse stadszegel uit 1560.

De Aalsterse stadspoorten waren allemaal voorzien van houten valbruggen, die over de stadsgrachten lagen. De
stadspoorten waren de verbindingspunten van de besloten stad met de buitenwereld. Men kon alleen langs deze
poortgebouwen de stad in en uit. Ze dienden tevens als controlepunt voor personen en goederen en men betaalde er
de tol. Bij nacht, gevaar, onlusten, oorlog of zelfs bij dreigende epidemieën, konden de poortwachters de poorten
gesloten houden. De poortwachters waren verantwoordelijk voor het sluiten en openen van de poorten. De grootte
en mooiheid van de poortgebouwen gaf de stad aanzien. Men versierde veelal ze met vlaggen, blazoenen, leeuwen,
smeed- en koperwerk en vergulde windvanen.
—
[22 - blz 60/61 en 92/94]
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4. Isabella BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op donderdag 17 april 1794
{doopheffers waren vadersbroer Jacobus Joannes Bombeeck en vaderszuster Isabella Bombeeck}.
† Zij overleed te Aalst op 65-jarige leeftijd, op maandag 16 januari 1860, als weduwe van de voormalige schoenmaker Wilhelmus VAN DEN BROECK (°A 1795).
5. Maria Theresia BOMBEECK, werd op 23 frimaire an 6 (= woensdag 13 december 1797) te Aalst geboren
en is overleden te Sint-Jans-Molenbeek op maandag 21 november 1870. Op donderdag 4 maart 1824 huwde zij te
Aalst als kantwerkster met Emmanuel DE GEEST, zoon van
Ambrosius De Geest (ex Wetteren) en van wijlen Maria De Belie
(ex Waasmunster).
De bruidegom was op donderdag 27 september 1792 geboren te
Sint-Niklaas en is te Aalst overleden op woensdag 22 mei 1833.
> Markt te Sint-Niklaas.
Maria Theresia hertrouwde te Sint-Jans-Molenbeek met Jean
Francois VAN DEN BERGHE, geboortig ca 1778 te Baasrode en
zoon van Jacquis Van Den Berghe en Jeanne Fierens en weduwnaar van Constantia Smet.
6. Jacobus (Jaak) BOMBEECK (volgt onder generatie XI-h, blz. 245).
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De Lange Ridderstraat te Aalst omstreeks 1900.

• Op donderdag 28 december 1786 ¹ verkochten Bartholomeus Bombe(ec)k(e) en zijn schoonmoeder, Joanna
Catharina De Winter, nu de weduwe van Carolus Baeyens, openbaar twee huizen gebouwd op cijnsgrond van het
begijnhof, gelegen buiten de Nieuwstraatpoort aan de (oude) steenweg naar Gent. Deze twee huizen bestonden uit
een groot en een klein huis. Het groot huis werd bewoond door een zekere Nicaise, het klein huis, waarvan de
koper het gebruik kreeg vanaf half maart 1787, door Nicolaus Philips d'jonge. Het groot huis ..zal ook moeten
gedoogen de passagie tot het haelen van water aen den steenput over syne plaetse ofte bascour... door de
bewoner van het kleine huis. De twee huizen werden gekocht door Anthon (= Antonius) Possé voor 1200 guldens
courant.
† De voormalige Aalsterse hoedenmakersgast en latere leerbewerker Bartholomeus Bombeeck, stierf te Aalst in
de ons zo bekende Zonnestraet, op zondag 30 maart 1834, op 72-jarige leeftijd ..om acht uren in den avond…
als echtgenoot van ..zijne huysvrouwe... Anna Catharina Budie († na 1840).
¹ In datzelfde jaar waren eerder, in januari, de kloosters van de Theresianen in de Pontstraat en die van de Sterheren in het
Sterrestraatje door de Fransen in percelen verkocht.

—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1761 f 2446]
[SAAB/TOPA - trouwboek jaar 1786 f 4591]
[SAAB/Pr - doopboek f 3136, f 3211, f 3252 en f 3402]
[SAAB/MA/BS - huwelijksakte no 187 dd 26.10.1820 en akte dd 04.03.1824]
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte no 101 dd 31.03.1834 en akte 27 dd 17.01.1860]
[Rijksarchief België, Brussel]
[27 - rg no 1425 f 35 dd 28.12.1786 en rg no 1407 f 158 dd 31.10.1763]

—•—
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Enkele niet-aangesloten te Aalst woonachtige families Bombeeck…
Solferstekmaeker Joannes Baptista Bombeeck uit Oosterzeele
Vanaf 1841 woonde er aan de Geeraerdsbergsestraet te Aalst een lucifermaker, die als zoon van Maria
Theresia Bombeeck († Herzele 12 november 1829) en een onbekende vader te Oosterzeele was geboren op
maandag 4 december 1809. Door zijn moeder werd hij Joannes Baptista BOMBEECK genoemd. De ouders
van moeder Maria Theresia Bombeeck zijn voor ons nog onbekend.
Joannes Baptista huwde te Aalst op woensdag 11 augustus 1841 op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Rosalie
of Rosalia SPECKAERT, die op woensdag 19 januari 1814 was geboren als de dochter van Geertruy
Speckaert († Aalst sd). Rosalia had reeds een kind, dat op 21 augustus 1839 te Aalst was geboren en dat nu
bij het huwelijk van haar moeder werd gewettigd als Anastasia BOMBEECK.
In 1861 genoot Anastasia Bombeeck ondersteuning vanwege het Aalsterse Bureel van Weldadigheid en stond
ze er genoteerd bij de “armen dewelke buijtengewoonen onderstand bekomen hebben”.
Twee jaar later, in 1863, huwde zij met werkman Ludovicus Henricus FRANCK fs Petrus Livinus en Joanna
Carolina Meert (° A 10.10.1836). † Anastasia stierf al op 45-jarige leeftijd te Aalst-Schaarbeke, op donderdag
22 januari 1885. L.H. Franck hertrouwde 19.01.1887 met Anastasia Roelens.
Uit het gezin Bombeeck-Speckaert hebben we te Aalst nog drie kinderen gevonden :
a. Melania Joanna BOMBEKE, geboren te Aalst 26 september 1843 en
er overleden op 7 september 1898. Zij was gehuwd met Felix VERGIETEN.
b. Philomena BOMBEECK, die er op donderdag 3 juni 1847 stierf en
c. een doodgeboren kindje BOMBEECK op donderdag 20 juli 1848…

< Hiernaast zien we de Gentsestraat omstreeks 1935. De
straat ligt op Schaarbeek en begint Vlaanderenstraat en
eindigt Gentsesteenweg. De Gentsestraat was de vroegere
rue de Gand, de oude steenweg naar Gent.
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† Omstreeks 1850 woonde het lucifermakersgezin aan de Gentsestraat, daar stierven op woensdag 14
december 1853, om een uur ’s morgens, en vier dagen later, op zondag 18 december 1853, Joannes Baptista
Bombeeck en Rosalie Speckaert, respect. 44 jaar en 39 jaar oud. Volgens Den Denderbode dd 18.12.1853
was Joannes Baptista BOMBEKE, 42 jaar oud, overleden in de Geeraerdsbergstraet…
—
[SAAB/MA/BS - trouwakte jaar 1841 en jaar 1863 no 57 en
overlijdensakte jaar 1853 no 435, no 440 en jaar 1885 no 28, no 375 dd 08.09.1898
en AB - no 505 Onderstandsplaatsen 1848-1872 f 15 no 48]

Amandus Bombeke & Joanna Daen
† Op dinsdag 31 januari 1843 overleed ten half vier uren aan de Gentsesteenweg te Aalst
op 67-jarige leeftijd Amandus BOMBEKE, die geboortig was van Hekelgem. Hij was
gehuwd met een dochter van Benedictus Daen (ex Hekelgem). >
—
Damien Bombeeck uit Impe
† Op Aalst-Mijlbeeke stierf op donderdag 14 augustus 1884 op 69-jarige leeftijd de ongehuwde (?) Damien
BOMBEECK, die in Impe was geboren in 1815, als zoon van een ongehuwde moeder Bombeeck, waarvan,
volgens Damiens overlijdensakte, de naam niet bekend was…
—
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte jaar 1884 no 356]
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(generatie X-d.)
Petrus (Jan) Bombeeck & Johanna Konings
Hoedenmakersknecht Jan Bombeeck…

Zoon van IX-b, zie blz. 165.
Petrus Bombeeck (Bombeke), werd te Aalst gedoopt op donderdag 2 oktober 1766 {doopheffers waren
Petrus Jozef Crepijn en vaderszuster Maria Joanna Bombeke}. In Aalst hebben we van hem geen huwelijk en ook
geen overlijden gevonden. Maar op zaterdagmorgen 6 augustus 2005 vond ik hem per toeval in de Borgbrieven
van de stad Breda (Noord-Brabant, Nederland). Aldaar staat hij op maandag 8 mei 1797 als Petrus Bombeek én
als borgbriefbegunstigde genoteerd. De naam van z’n borg was Adriaan Verkaar, een hoedenmakersbaas uit de
Ginnekenstraat te Breda. In diezelfde meimaand, op zondag de 21ste mei 1797, huwde Petrus BOMBEECK voor
de schepenen van Breda met de plaatselijke Jo(h)anna KONING(S), dochter van Willem Konings (ex
Winterswijk) en Catharina Witte(n) (ex Breda). Zij was te Breda in de Grote Kerk als Nederduits Gereformeerd
gedoopt op maandag 21 juni 1773 en is er overleden op de Veemarkt op 25 februari 1820 om zes ure des
morgens, 46 jaar oud. Haar ouders waren op 17 januari 1773 te Breda gehuwd.
Uit dit huwelijk zijn de hiernavolgende acht kinderen bekend :
1. Petronilla BOMBEECK (Bombeke), werd te Breda gedoopt (RK Waterstraat) op dinsdag 17 april 1798 {doopheffers waren Joannes Wijnen en Joanna Wijnen}.
2. Johanna BOMBEECK (Bombeek), is overleden op 29 december 1799 en op dinsdag 31 december 1799
begraven in de hervormde Grote Kerk van Breda.
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3. Adriana Joanna BOMBEECK (Bombeek), werd te Breda gedoopt (RK Waterstraat) op maandag 3
november 1800 {doopheffers waren Joannes Wijnen en Adriana Wijnen}.
4. Adriaan BOMBEECK (Bombeek), is overleden op 8 januari 1801 en op zaterdag 10 januari 1801 in de
hervormde Grote Kerk van Breda begraven.
5. Joanna Catharina BOMBEECK (Bombeek), werd te Breda gedoopt (RK Waterstraat) op vrijdag 1 januari
1802 {doopheffers waren Joannes Wijnen en Adriana Heijblom} en is overleden te Ginneken en Bavel op
woensdag 19 februari 1879 om acht ure des avonds, 76 jaar oud.
6. Joannes Franciscus Adrianus BOMBEECK (Bombeek), werd te Breda gedoopt (RK Waterstraat) op
woensdag 20 augustus 1806 {doopheffers waren Joannes Wijnen en Adriana Wijnen} en is aldaar als zuigeling
overleden op 13 april 1807. Op woensdag 15 april 1807 werd hij er begraven.
7. Adriana Cornelia BOMBEECK (Bombeek), werd te Breda gedoopt (RK Waterstraat) op zondag 7 februari
1808 {doopheffers waren Petrus Boltius en wederom Adriana Wijnen} en is te Breda overleden op donderdag 20
april 1893 om half zeven uren des voormiddags, 85 jaar oud.
8. Antonia (Joanna) BOMBEE(C)K, werd geboren te Breda om half agt des avonds op maandag 21 maart
1814 en is overleden te Ginneken en Bavel op zaterdag 25 maart 1882 om zeven ure des avonds, 68 jaar oud; in
1829 werkte zij volgens de volkstellingen van Breda als 15-jarige dienstmeid.

Petrus Bombeeck, die zich vanaf 1800 Johannes of Jan of Jean Bombeek/Bombeeke ging noemen, was in
1806 patentplichtige voor het ambacht van verver, schilder en glazenmakersknecht. Het jaar daarna en in 1808
werd hij in de patentregisters genoteerd als hoedenmakersknecht met als huisadres de Ginnekenstraat. In 1812 staat
hij als Jean Bombeeke, hoedemaker, vermeld in het Registre Civique Breda. In 1829, bij de volkstellingen, staat hij
geregistreerd als weduwnaar Johannes Bombeek en woont hij te Breda in wijk A 573. In 1839, hij is dan al 73 jaar
oud, werkt hij nog als broeder Johannes Bombeek in het Oudemannengasthuis van Breda.
† Op woensdag 24 september 1851 om zes uur ’s-morgens sterft hij er, als broeder Joannes Bombeek, bijna
85 jaren oud…
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Breda, Nederland, anno 1814…
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Hierboven zien we de handtekening van hoedemaker Petrus ofwel Joannes Bombee(c)k onder het tweede
gedeelte van de geboorteakte van zijn dochter Antonia Joanna in het bijzijn van twee Bredase hoedemakers
Adriaen Roosse (28 jaar oud) en Matthijs Vermeer (26 jaar oud) op woensdag 23 maart 1814 om twee uren
namiddag. In het eerste gedeelte staat dat Joannes Bombeek oud zeven en veertig jaer, geboren te Aalst in
flaanderen en woonende alhier is. Petrus kon dus, evenals zijn oudere broer dagloner Jacobus Joannes
Bombeeck zijn naam schrijven, dit in tegenstelling tot zijn ouders en broer hoedenmaker Bartholomeus
Bombeeck.
—
[Stadsarchief Breda BS - geboorteakte dd 23-03-1814 no 059
en Beeldbank Breda]

De Ginnekenstraat te Breda omstreeks 1865.
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Overlijdensakte uit 1820 van Johanna Konings, de huisvrouw van hoedemaker 'Johannes Bombeek',
te Breda overleden 47 jaar oud toen ze in wijk A op de Veemarkt woonden…

Overlijdensakte uit 1851 van Petrus Bombeeck oftewel Johannes Bombeeck, broeder van het oud mannen gasthuis,
te Breda overleden op 85-jarige leeftijd…

—•—
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Aalst, Oost-Vlaanderen, dinsdag vijf november 1822…
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Hierboven staat afgedrukt de geboorteakte van Bartholomeus Bombeeck, zoon van de toen 39-jarige
Aalsterse messenmaker Amandus Bombeeck en diens vrouw de eveneens 39-jarige Aalsterse kantwerkster
Barbara Van Nieuwenhove. Amandus Bombeeck was een zoon van wijlen Jacobus (Joannes) Bombeeck en
van wijlen Maria (Anna) Minot. Barbara Van Nieuwenhove was een dochter van werkman Martinus Van
Nieuwenhove en van wijlen Joanna Meert.
Zoon Bartholomeus Bombeeck was te Aalst geboren op maandag vier november 1822 ten twaalf uren ’s
nachts. De akte werd opgemaakt in tegenwoordigheid van (oom) Joannes Bombeeck, vadersbroer, toen
huivettersgast van beroep en 35 jaar oud, en van ene Philippus Cornand, 44 jaar oud en daglooner van
beroep. De vader van de boreling, alsmede de twee getuigen, verklaarden niet te kunnen schrijven!
(Zie verder bladzijde 183 hiervoor en bladzijde 205 hierna.)

—
[SAAB/MA/BS - geboorteakte jaar 1822 no 394]
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SINT-ANTELINCX vanaf het 1

ste

de

kwart der 17 eeuw

Losse vondsten uit Gezinsreconstructies, Akten van kopen en/of verkopen, Leningen en Staten van Goed:
de 3de moederlijke hoofdstaech van Livina G(h)eerts, gehuwd geweest vóór 1664 met Judocus Janssens,
waarvan dochter Maria Janssens, gehuwd geweest met Joannes Baptista Stevens, waarvan Isabella Josina
Stevens, gehuwd met Arnoldus la Court (s.d.). Petrus (Paulus) Gheerts, gehuwd met Catharina de Both (ook
de Doth), waarvan als vierde kind Carolina/Cornelia GHEERTS, die huwde Joannes (Jan) BOMBEKE en
waarvan als vijfde kind Emerentia Gheerts.
***
Joannes (Jans/Jan) BOMBEKE huwde vóór 1658 Cornelia (Carolina) GHEERTS en laten achter (voor
zover nu bekend) drie kinderen, waaronder het eerste kind Adrianus BOMBEKE die huwde met Adriana
HEYSELINCX. Het tweede kind Petrus werd gedoopt op 28 november 1661 te Sint-Antelinks, hij overleed
op 29 september 1688. Bij de doop van hun derde kind, Judoca, op 18 december 1664 te Sint-Antelinks,
heet de peter Judocus Janssens (= gehuwd met Livina Gheerts) en de meter Emerentia Gheerts.
† Cornelia Gheerts overleed te Sint-Antelinks op 1 oktober 1666.
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***
Adrianus (d’ Oude) BOMBE(E)KE huwde in 1682 Adriana HEYSELINCX en laten achter negen
kinderen, waaronder het derde kind Joannes BOMBEEKE, die huwde met Catharina BREIENS of
BEERENS. Bij de doop van Joannes op 13 september 1686 te Sint-Antelinks, was de meter Emerentia
Geerts en de peter Joannes Bombeke.
Hun kinderen (voorzover nu bekend) waren:
Petronella, gedoopt te Sint-Antelinks op 20 februari 1682 en op 11 november 1685 overleden
Angela Petronella, gedoopt te Sint-Antelinks op 19 september 1685 en wellicht jong overleden
Joannes (Jan), geboren in september 1686 (zie verder hieronder)
Franciscus (Frans), gedoopt op 25 juli 1689 (huwde Helena Wilms)
Livina, geboren circa 1691, gehuwd geweest met Cornelis MERCX, nu weduwe tot Sint-Antelincx
Livinus, geboren circa 1693, in leven verder te Aelst
Petronella, geboren circa 1696, huwde Jan vander STORM, waarvan twee kinderen:
Livyne vander Storm, huwde Franciscus Minot te Sint-Antelincx
Adriana vander Storm, in leven te Aelst
Isabella, geboren circa 1699, weduwe van Jacobus de Loor, waarvan vier kinderen de Loor:
Adriaen; Gerardus; Judocus en Livina
Adrianus (d’ Jonge), gedoopt te Sint-Antelinks op 5 augustus 1702, in leven verder te Aelst.
Het gezin van Adrianus en Adriana verbleef na juli 1689 tot augustus 1702 hoogstwaarschijnlijk niet meer te
Sint-Antelinks, maar mogelijk is het terug te vinden in de gezinssamenstellingen van Woubrechtegem en/of
Herzele waar dus de vier ‘nieuwe’ kinderen werden geboren. Adrianus BOMBEEKE werd als buitenpoorter
van Geeraerdtsberghen te Sint-Antelincx ingeschreven op 17 juli 1702, hetgeen precies aansluit met de
geboorte van Adrianus in augustus 1702 aldaar!
† Hij overleed te Sint-Antelinks op 1 maart 1736 en zij te Sint-Antelinks op 14 februari 1733 (volgens de
S.v.G. 23.10.1733).
***
Joannes (Jan) BOMBEEKE huwde in eerste echt op 22 mei 1712 Catharina BREIENS of BEERENS
fa. Cornelius en laten achter acht kinderen:
Maria Anna (Marianne), gedoopt op 20 maart 1715, huwde Joannes (Jan) Cammaert
Petrus (Peeter), gedoopt op 25 januari 1717
Judoca (Josina), gedoopt op 25 oktober 1718, huwde Joannes Baptista (?), was minderjarig
Petronella (Peeternelle), gedoopt op 31 maart 1720 en is op 18 september 1720 overleden
Livinus, gedoopt 28 oktober 1721 en is op 3 maart 1724 overleden
Franciscus, gedoopt op 20 juni 1723 en is op 9 februari 1725 overleden
Anna Maria, gedoopt op 24 april 1727, huwde Peeter Vanderhaeghen tot Sint-Antelincx
Livina, gedoopt op 14 maart 1733, huwde Niclaes Hevens tot Geeraerdsberghen.
† Catharina Beerens overleed te Sint-Antelinks op 19 maart 1733 (volgens de S.v.G. 08.02.1734).
Joannes (Jan) BOMBEEKE hertrouwde medio 1733 met Adriana CAMMAERT (wordt vervolgt).
—
[Gezinsreconstructies Robert Lievens]
[Staten van Goed Woubrecgtegem en Sint-Antelinks, G.L. Souffreau 2006]
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(generatie X-e.)
Carolus (Karel) Bombeeck & Joanna Catharina Welleman
Journalier Charles Bombeeck…

Zoon van IX-c, zie blz.175.
Carolus (Charles) BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op zaterdag 16 oktober 1762 {doopheffers waren
Carolus Van Mieghem en grootmoeder van vaderskant Maria Aldegonde Dhaen}.
Op zondag 6 juli 1783 huwde hij te Aalst met Joanna Catharina WELLEMAN {trouwgetuigen waren Anna
Catharina Welleman, vader Judocus Joannes Bombeeck, vader Casper Welleman én een voor ons nog onbekende
Carolus Bombeeck..!}. Joanna Catharina was gedoopt te Aalst op vrijdag 6 juli 1759 {doopheffers waren Joannes
De Neef en Catharina Beque} en de dochter van Gaspar Josephus Welleman fs Pieter en Maria Vander Speeten fa
Jan.
† Werkman Karel Bombeeck woonde te Aalst op de Hoogstraat, daar stierf hij op vrijdag 12 juli 1816, op
53-jarige leeftijd. Veertien jaar later, in 1830, was zijn weduwe nog in leven en woonde ook toen nog op de
Aalsterse Hoogstraat (waar en wanneer zij overleden is weten we nog niet).
Aalsterse Hoogstraat omstreeks 1980.

We vonden van dit echtpaar zes kinderen :
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1. Maria Judoca BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op vrijdag 18
juni 1784 {doopheffers waren grootvader Judocus Bombeeck en Anna
Maria Vander Speeten ¹} en is aldaar overleden op woensdag 26 maart
1788 rond het achtste uur op 3-jarige leeftijd. Reeds de volgende dag
werd zij te Aalst begraven (zie blz. 201).
2. Isabella BOMBEECK, huishoudster en kantwerkster werd te
Aalst gedoopt op donderdag 24 augustus 1786 {doopheffers waren
grootvader Casper Welleman(s) en oudtante Isabella Bombeeck} en is
aldaar overleden als weduwe van Andreas JACOB op donderdag 19 februari 1857 op 70-jarige leeftijd.
Rond 1810 was zij gehuwd met Andreas JACOB, zoon van Martinus
Jacob en Adriana Petronella Saey. Uit dit huwelijk werd onder meer te
Aalst op dinsdag 8 augustus 1815 een zoon geboren, die Franciscus
Josephus ² genoemd werd. In 1847 verbleef het gezin van Isabella
Jacob-Bombeeck op de Hoogstraat op № 93. Er woonden toen nog twee ongehuwde zonen thuis; de blauwverversgast Jan en de garentwijndersgast Henry Jacob. Tevens verschafte het gezin onderdak aan hun zwager Joannes
Baptista D'Hoir met diens zoon Petrus (zie hieronder en blz .201).
3. Maria Catharina BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op woensdag 1 juli 1789
{doopheffers waren Jacobus Meganck en oudtante Maria Catharina Bombeeck} en is aldaar overleden op zondag
22 november 1840 op de Hoogstraat, op 51-jarige leeftijd, om één uur in de morgen. Zij was gehuwd op
donderdag 30 oktober 1823 met de schoenmakersgast Joannes Baptista D'HOIR, die na haar overlijden, samen
met zijn nog thuiswonende zoon Petrus, in het gezin van Andreas Jacob en Isabella Bombeeck werd opgenomen
(zie hierboven).
4. Petrus Joannes (Pieter Jan) BOMBEECK (volgt onder generatie XI-i, blz. 248).

† Ten jare 1794 heerste er een besmettelijke buikloop in de stad Aalst en omgeving, waarbij tientallen slachtoffers
vielen. De Brusselse arts Jan Corneel Jacobs werd door de magistraat van Aalst naar de stad geroepen om
maatregelen te bespreken die nodig waren om deze ziekte in de kortst mogelijke tijd te bedwingen…
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5. Andreas BOMBEECK, werkman, werd te Aalst gedoopt op donderdag 7 januari 1796
{doopheffers waren Andreas Plovey en moederszuster Maria Welleman}.
† • Andreas is er overleden op zondag 29 juli 1849 aan de Pontstraatpoort op 53-jarige leeftijd tijdens de toen
heersende cholera-epidemie.
Volgens het Aalsterse bevolkingsregister van 1830 woonde werkman Andreas Bombeeck alleen en ongehuwd op
de Hoogstraat. Vermoedelijk is hij pas na 1830 gehuwd met de ca. 14 jaar oudere Brusselse spinster Helena
CORAIN (overleden te Aalst in het Kalverstraatje op maandag 27 december 1847 op 65-jarige leeftijd). Andreas
Bombeeck hertrouwde in 1848, één jaar voor zijn dood, met de kantwerkster Euphemia Francisca DE SMET,
dochter van Franciscus De Smet geboortig van Aalst en diens vrouw Maria Francisca De Bruijn, geboortig van
Lede. Euphemia Francisca overleefde hem bijna 22 jaar. † Zij stierf te Aalst als weduwe van Andreas Bombeeck
op 17 april 1871 toen ze in de Vrijheidstraat woonde om twee en halfuren naermiddag…
6. Joannes Baptista (Jan Baptist) BOMBEECK (volgt onder generatie XI-j, blz. 250).

¹ Doopmeter, Anna Maria Vander Speeten, was een dochter van Joannes Vander Speeten (= zoon van Petrus
Vander Speeten en Maria Van den Brempt) en zijn tweede vrouw Barbara Snijers. Joannes Vander Speeten († A
1760) was de oudste broer van Margareta Vander Speeten, die gehuwd was met molenaar Arnoldus Bombeeck, de
ons bekende Aalsterse windmolenpachter op Sompershoeck.
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Helmondse Kerkstraat omstreeks 1910.
² Deze Frans Jozef Jacob vertrok in 1854 vanuit Aalst naar Nederland. Op donderdag 5 oktober 1854 werd hij als
katoendrukker te Helmond in het bevolkingsregister ingeschreven. Aldaar versleet hij in korte tijd verschillende
kosthuizen, onder andere twee in de Kerkstraat, twee op de Wal en één in de Ameidestraat. Hij was een neef van
onze voorvaders Bartholomeus en Gregorius Bombeeck, vandaar waarschijnlijk zijn vertrek naar Helmond. Zijn
vader, Andreas Jacob, was een broer van Maria Joanna Jacob, de moeder van Bartholomeus en Gregorius. Ze waren dus met elkaar dubbel verwant; van de Bombeeck-kant (moeder Isabella Bombeeck) en de Jacob-kant (vader
Andreas Jacob).
—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1759 f 2418 en jaar 1762 f 2489]
[SAAB/TOPA - trouwboek jaar 1783 f 4537]
[SAAB/Pr - doopboek f 3035, f 3123, f 3244, f 3361 en f 3459]
[SAAB/Pr - begraafboek jaar 1788 f 5219]
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte no 196 jaar 1871]
[12 - blz. 175]
[GAHM/Br - boek 1849-1860 dl 2 f 95, f 271, f 223, f 204, f 220 en f 108]
[GAHM/Br - boek 1860-1880 dl 3 f 804]

—•—
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Aalst, augustus 1815…
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De in de Franse taal opgestelde geboorteakte van de te Aalst, Oost-Vlaanderen, op maandag
8 augustus 1815 in het Meulenstraetje geboren Frans Jozef Jacob, zoon van corroyeur (leertouwer)
Andreas Jacob en Isabella Bombeke, dochter van Charles Bombeeck en Anna Catharina Welleman.
Andreas Jacob was een zoon van Martin Jacob en Adriana Saey.

Martinus of Martin Jacob was geboortig van Bergen op Zoom (Noord-Brabant) in Nederland.
Ten jare 1810 was hij chapelier (= hoedenmaker) en in 1814 charron (= wagenmaker) van beroep.
Op dinsdag 15 augustus 1780 was hij te Aalst met de plaatselijke Adriana Petronella Saey getrouwd.
Met het Meulenstraetje werd de Windmolenstraat bedoeld.
† Andreas Jacob overleed te Aalst op woensdag 6 juni 1849 en zijn weduwe Isabella Bombeeck overleed er
in februari 1857 op 70-jarige leeftijd.
† Joanna Catharina Welleman, de weduwe van Carolus of Charles Bombeeck († juli 1816), overleed te Aalst
op woensdag 4 november 1835.
(Zie blz. 200 en 201 hiervoor en blz. 225 hierna.)
—
[SAAB/MA/BS - geboorteakte (ongenummerd) jaar 1815]
[SAAB/MA/BS - overlijdensaktes jaren 1816, 1835, 1849 en 1857 no 91]
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Gedeelte van het Aalsterse Begijnhof aan de Pontstraat na het
bombardement van 27 en 28 september 1914
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

—
[30 - Made in Aalst, mediabank]
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Aalst en omgeving omstreeks 1850…
In Aalst was na de cholera-epidemie meer dan een derde deel van de bevolking behoeftig en was er voor niemand werk meer. Vele inwoners waren inmiddels thuis gestorven. De overlevenden verlieten massaal de stad en
trachten elders aan de slag te geraken. De uittocht van arbeiders naar Noord-Frankrijk kreeg het aanschijn van een
volksverhuizing. Talloze Vlamingen, waaronder ook voorvader Gregorius Bombeeck, vestigden zich in de NoordFranse industriestad Lille (= Rijsel) met zijn dorpjes Marquette en La Madeleine, dat al gauw ‘La petite Belgique’
werd genoemd (zie verder).
De vrouwen en meisjes die thuis bleven, ruilden al spoedig hun spinnewielen voor kantramen. Met tientallen
rezen de kantscholen uit de grond, met steun van de overheid en gepatroneerd door de geestelijkheid.
In 1856 telden zij reeds twintigduizend leerlingen, die tussen de zes en twintig jaar oud waren. Meestentijds twaalf
uur per dag of soms nog langer, zaten de kant- en spellewerksters over hun kantraam en speldenwerk gebogen. Zij
verdienden een uiterst karig loon, alleen door lange werkdagen te maken en door hard te werken, konden zij met
wat extra geld aan de op de loer liggende hongerdood ontsnappen en uiteindelijk overleven...
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Het treinstation met Stationsplein van Aalst omstreeks 1900.

Dagloners, die bij hun werkgevers geen eten kregen, verdienden in de jaren 1840-1850 dagelijks 0,90 á 1,09
frank, vrouwen 0,45 á 0,72 frank en kinderen 0,35 frank. Werkmannen met kost
en inwoon bij hun werkgever kregen een dagloon van 0,45 frank. In 1843
betaalde men al 0,12 frank voor een roggebrood, 0,17 frank voor een masteluinbrood ¹ en 0,27 frank voor een tarwebrood.
Het inkomen van een arbeidersgezin was ontoereikend voor een gezonde voeding
en schone drinkwatervoorziening, aangepaste kleding en fatsoenlijke woonruimte
met verwarming. Het verblijf van zieken, zwangere vrouwen, wezen en bejaarden
in een gasthuis kostte één frank per dag…
De 40 meter hoge watertoren van Aalst die pas in 1927 in gebruik werd
genomen had een capaciteit van 800 kubieke meter… ►

¹ Een masteluinbrood bestaat uit half tarwe- en half roggemeel.
—
[02 - blz. 2-5]
[30 - Mediabank]
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(generatie XI-a.)
Amandus Bombeeck & Barbara Van Nieuwenhove
Coutelier Amand Bombeeck…

Zoon van X-b, zie blz. 183.
Coutelier (= messenmaker) Amandus (Amand) BOMBEECK (Bombeke) was rond 1808 gehuwd met huishoudster Barbara (Barbe) VAN NIEUWENHOVE, die gedoopt was te Aalst op donderdag 18 november 1784,
als dochter van Martinus Van Nieuwenhove, zoon van Judocus en Joanna Meert, dochter van Egidius
{doopheffers waren oom Joannes Jacobus Van Nieuwenhove en Isabella Francisca Van Gerwen, ex Hofstade}.
Amandus was te Aalst gedoopt (zie blz. 206) op donderdag 6 februari 1783 {doopheffers waren vader Jacobus
Joannes Bombeeck, grootvader Amandus Minot en grootmoeder van vaderskant Petronella Janssens}.
Amandus Bombeeck oefende in Aalst verschillende beroepen uit: in 1815 was hij coutelier; rond 1820 ouvrier maçon; in 1847 straatwerker en in 1860 weer coutelier. Volgens het bevolkingsregister van Aalst uit 1847 verbleef het
echtpaar met nog drie thuiswonde ongehuwde kinderen in de Geeraerdsbergschestraet op № 243. Moeder ‘Barbe’
was in die tijd huishoudster van beroep (zie hieronder).
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† Barbara stierf te Aelst-Schaerbeke op 71-jarige leeftijd, op zondag 13 juli 1856; zij was toen zonder beroep.
Amandus stierf als messenmaker, op 79-jarige leeftijd, eveneens te Aalst-Schaarbeke, op maandag 1 december
1862, om negen uur in de voormiddag. Zijn heengaan werd op het stadhuis van Aalst aangegeven door zijn 52jarige (oudste) ongehuwde zoon, messenmaker Joannes Baptista (Jean) Bombeeck.
Van dit echtpaar kennen we negen kinderen :
1. Maria BOMBEECK, spellewerkster, werd te Aalst geboren op maandag 21 augustus 1809 en is aldaar
overleden (Aelst-Mijlbeeke) op 72-jarige leeftijd op donderdag 3 november 1881; op donderdag 11 december
1834 was zij gehuwd met Jacobus POSSÉ († A 11.02.1865) fs Petrus en Adriana Angelina Bombeke…
2. Joannes Baptista (Jean) BOMBEECK, messenmaker, te Aalst geboren op dinsdag 24 september 1811.
† Hij is ongehuwd overleden toen hij te Aalst in het Maanstraatje woonde op woensdag-namiddag ten vijf uren 10
juni 1891, 79 jaar oud (aangevers waren daglooner en Jeans, broeder Carolus Bombeeck, 75 jaar en de kaaiwerker
Jan Van Der Stock, 65 jaar).
3. Joannes (Jan) BOMBEECK (volgt onder generatie XII-a, blz. 255).
4. Amandus BOMBEECK, geboren te Aalst op dinsdag 4 juni 1815.

Aalst, Sint-Martinuskerk, februarius 1783…
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De doopinschrijving van Amandus Bombeeck, de oudste zoon van Jacobus Joannes Bombeeck en diens
huisvrouw Maria Anna Minot, door onderpastoor I.F. Van Innis, te Aalst op donderdag 6 februari 1783. Bemerk
de handtekening van onze rechtstreekse voorvader Jacobus (Joannes) Bombeeck, alsmede de “signaturen” van
grootvader Amandus Minot (van moederskant) én van onze rechtstreekse oudmoeder Petronella Janssens (zie
blz. 165).
—
[SAAB/OA/Pr - dd 06.02.1783 f 2972]
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Overlijdensakte van Amelia, dochter van Amandus Bombeeck
en Barbara Van Nieuwenhove (zie blz. 207).

—
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte no 103 dd 22.03.1849]
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5. Carolus Bernardus (Karel Bernard) BOMBEECK (volgt onder generatie XII-b, blz. 260).
6. Judocus BOMBEECK, geboren te Aalst op woensdag 30 september 1818 (?)…
7. Amelia BOMBEECK (Bombeeke), kantwerkster en/of spellewerkster, werd geboren te Aalst op maandag
3 januari 1820. De ongehuwde Amelia woonde in 1843 in het Volderstraatje (= van de Pontstraat naar de Oude
Dender). Daar overleed op woensdag 13 september 1843 haar slechts vier weken oud zoontje Joannes Bombeke, waarvan de vader ‘onbekend’ was, tenminste voor ons (!). In 1849 was Amelia BOMBEKE gehuwd met Carolus Ludovicus MODDERIE, een twijndersgast uit Aspelaer.
† • Op dinsdag 20 maart 1849, om één uur des nachts, bracht Amelia in haar toenmalig huisje in het oude
Waterstraetje ¹ een levenloos kindje van het mannelijk geslacht ter wereld. Een uur later, ten twee uren des
morgends, stierf Amelia Bombeeck, slechts 29 jaar oud (zie blz. 206).
Medio augustus 1849 hertrouwde de toen 27-jarige Carolus Ludovicus Modderie als twijndersgast te Aalst met de
21-jarige kantwerkster Maria Josepha Van Cauter. Karel Louis Modderie overleed te Sint-Jans-Molenbeek op 19
augustus 1871. Zijn tweede vrouw was inmiddels al te Aalst overleden op 27 mei 1864. Uit het tweede huwelijk
kennen we enkel Joanna Modderie (ᵒ A 1860 - † A 1935) die in maart 1883 met treinwachter Gustavus Van
Lierde (ᵒ A 1860 - † A Nazarethstraat, 1915) trouwde.
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8. Bartholomeus (Albert) BOMBEECK, steenkappersgast, werd te Aalst op maandag 4 november 1822
geboren. Hij was in 1847 nog ongehuwd en ook nog thuiswonend. Op zaterdag 27 augustus 1864 huwde hij te
Brussel als marbrier (= marmerhouwer) en als weduwnaar van Stephanie VAN DER BIEST († 26.01.1864) met
de weduwe en giletiere Jeanne Marie SCHOLTEN, geboren te Brussel op 6 maart 1818 als dochter van Bernard
Henri Scholten en Marie Elisabeth Le Pain. Jeanne Marie was de weduwe van Jean Baptiste Desmet (†
08.06.1863). Getuigen bij dit huwelijk waren: Antoine Pardaens, tisserand, 64 jaar; Joseph Wielemans,
passenmentier, 44 jaar; Jan Baptist Coene, peintre, 55 jaar en Francis Panneels, commissionair, 46 jaar. De
bruidegom woonde te Brussel Rue du Miroir № 14 en de bruid Rue des Cerises № 7.
Uit het eerste huwelijk met Stephanie Van der Biest kennen we zoon Adolf Frans BOMBEECK, geboren te
Ninove op dinsdag 26 juli 1859. Hij huwde te Brussel als marmerpoelitoerdergast op maandag 26 oktober 1885
met Anna RIMEZ, geboren te Brussel op 19 juli 1865, dochter van Mathijs Rimez en Catharina Rosaux. Het paar
wettigde het kind Adolphina (Rimez) BOMBEECK, geboren te Brussel op 23 juni 1885. Het gezin woonde te
Brussel Onzes Heerenstraat № 7.
9. Jacques (Jacobus) (Jaak) BOMBEECK, straatwerker, werd te Aalst op woensdag 3 augustus 1825 geboren.
In 1847 was hij nog ongehuwd en ook nog thuiswonend. Hij overleed te Merckplas als metserknaap 67 jaar oud
op dinsdag 21 maart 1893…
(Het Aalsterse bevolkingsregister uit 1830 meldde van messenmaker Amand Bombeke en huishoudster Barbara
Van Nieuwenhove, achtereenvolgens de kinderen: Maria, Joannes, Jan Baptist, Karel, Albert, Amelia en Jaak
Bombeke..!)

Aalsterse Houtmarkt begin 20steeeuw.
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¹ Dit Waterstraatje liep van de Achterstraat langs het hospitaal naar de rivier de Dender. Het Onze-Lieve-VrouwHospitaal verhuurde er aan arme gezinnen en aan arme alleenstaande vrouwen (met of zonder kinderen) een aantal
armenhuisjes.
In de periode tussen 1842 en 1849 behoorde het gezin van Amandus Bombeeck tot de armste inwoners van Aalst.
Bij het Bureel van Weldadigheid aan de Houtmarkt, betreffende de armenwijk Mijlbeke, stonden ze in februari
1847 genoteerd met 1 frank en 75 centiem onder de “armen dewelke buijtengewoonen onderstand bekomen
hebben”. Amandus Bombeeck en zijn huisvrouw Barbara Van Nieuwenhove, werden er in de lijsten respectievelijk als ‘Amand Bombeke’ en ‘Barbe Van Uytterhoeven’ genoteerd.
—
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte no 305 dd 14.07.1856, no 456 dd 02.12.1862, no 102 dd 22.03.1849 en no 441 dd 04.11.1881]
[RABB-A-MA/AB - no 553 periode 1842-1849]
[SAAB/MA/Br - jaar 1830 en jaar 1847 dl 16 f 171 wijk S, no 243]

—•—
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Afgebeeld is een prentkaart van de Aalsterse Houtmarkt (sd) met het standbeeld
van de Heilige Nepomucenus.

—
[30 - Made in Aalst, mediabank, prentbriefkaarten]

Gelegenheidsvondst
In Aalst aan de Houtmarkt № 16 woonde omstreeks 1905 de te Aalst zeer bekende postbode en briefdrager en
gepensioneerde (in 1935) Isidoor HALLAERT (° A 13.04.1865 - † Herdersem 05.04.1958, 92 jaar oud) welke
getrouwd was met ene Maria-Thérèsia BOMBEECK (° Voorde 18.02.1859 - † A 01.09.1930). In de periode
1927-1935 woonden ze in de Sint-Jobstraat № 110.
—
[SAAB - gezinsrepertorium 1926-1937, A 2005]
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Tijds- en plaatselijke omstandigheden te Aalst en Vlaanderen
in de jaren tussen 1830 en 1840...
In 1830 ontstond er overproductie in de fabrieken, door, én als
gevolg, van de te snelle industriële ontwikkeling.
Dit veroorzaakte ontslagen, loonsvermindering en werkloosheid.
Tot overmaat van ramp was de winter van 1829-1830 lang en
hard geweest en kampten de boeren met misoogsten en heerste er
hongersnood en algemene schaarste.

De daaropvolgende hete zomer van 1830 dreef de mensen naar buiten, men was ontevreden over de alsmaar
stijgende broodprijzen en te Brussel, op 27 km van Aalst gelegen, kwam het tot oproer. Deze volksoproer werd het
begin van de Belgische revolutie. Koning Willem antwoordde op de oproer door een leger te sturen dat bestond uit
12.000 infanteristen, 1.500 ruiters en 50 kanonnen.
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Tot 27 september duurde de “vrijheidsoorlog”, toen trokken de
Hollandse troepen zich terug. Het zuiden had zich vrijgevochten met
een samenraapsel van vrijwilligers, soldaten van Napoleon, deserteurs
uit het Hollandse leger en leden van de burgerwacht, die gekleed
waren in blauwe kielen, frakken en vesten, met klakhoeden of slaapmutsen op hun hoofden. Wie van hen geen geweer bezat, droeg wel
een bajonet op een bezemstok, maar op 1 augustus 1831 was het uur
van de afrekening aangebroken en werd dit revolutieleger door geregelde Hollandse troepen in de pan gehakt.
De geoefende Hollandse troepen overspoelden de grens en dreven de tuchtloze Belgische regimenten in paniek
voor zich uit. Onder leiding van Frederik van Nassau behaalden de Hollanders de ene overwinning na de andere.
Het waren daarna Franse troepen, die het land moesten schoonvegen en die nadien nog enige tijd in België bleven.
Wanneer ten jare 1839 de vrede met Nederland getekend werd, was de revolutieoorlog ten einde. Aan de staat
België werd eeuwige neutraliteit opgelegd.

Langs de vaart van F. Bombeeck (SD).
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(generatie XI-b.)
Bartholomeus Bombeeck & Barbara Coleta van der Borght
Tapster Barbara van der Borght..

Zoon van X-b, zie blz. 183.
Bartholomeus BOMBEECK, werd te Aalst gedoopt op zondag 16 januari 1785 ¹ {doopheffers waren vadersbroer Bartholomeus Bombeeck en Isabella Janssens}. Op donderdag 2 november 1809 huwde hij te Aalst als
journalier met de tapster Barbara Coleta VAN DER BORGHT, die haar naam kon schrijven en gedoopt was te
Aalst op maandag 24 oktober 1785, als de dochter van dagloner Henry van der Borght en diens vrouw Maria
Josina van Hauwe. In 1805 was Bartholomeus soldaat voor Napoleon en volgens de militielijst van dat jaar
couvreur (= leidekker) van beroep en 1,612 m groot. Het paar woonde in het Maanstraatje, aan de Brusselschestraet № 109 (= de vroegere Pontstraat) én in wijk B op de Hoogstraat, in 1847 op № 69.
Van hen zijn twaalf kinderen bekend, die allen te Aalst werden geboren :
1. Jacobus (Jacob) BOMBEECK (volgt onder generatie XII-c, blz. 263).
2. Maria BOMBEECK, naaister, werd op donderdag 20 februari 1812
geboren. Maria huwde op zaterdag 11 september 1841 te Aalst met de 30-jarige
“particulier” Egidius Ghislenus DE LAUN, die geboren was te Geraardsbergen op
dinsdag 16 oktober 1810 als zoon van Joannes en Maria Roza (?). Het echtpaar
wettigde bij huwelijk een kind van Maria Bombeek (= familienaam zonder c).
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3. Theresia BOMBEECK (Bombeke), breister, werd op zondag 6 maart 1814
geboren. Zij huwde op woensdag 3 mei 1837 te Aalst als 23-jarige met de 18jarige horlogemaker Judocus Franciscus TROCH, zoon van horlogemaker Joannes
Josephus en Maria Catharina Clij uit het Aalsterse Koningstraatje. Het bruidspaar
kon hun naam schrijven..!
4.

Bartholomeus BOMBEECK, geboren op donderdag 8 juni 1815.

Sint-Jozef te Geraardsbergen.

5. Joannes Marinus BOMBEECK (volgt onder generatie XII-d, blz. 265).
6. Philippina BOMBEECK, geboren op dinsdag 4 januari 1817.
7. Joannes Baptista, geboren op maandag 16 augustus 1819.
8. Petrus BOMBEECK, garentwijndersgast, kleermaker, schoenmaker en dienstbode, werd geboren op
donderdag 29 maart 1821. Volgens de militielijst uit 1840 was hij 1,60 m groot. Hij verbleef enige tijd te Harderwijk (Nederland) ² als gedeserteerde uit het leger. Hij liet zich daar op donderdag 12 juni 1845 aanhouden voor
een proces..! Petrus diende in het 12de regiment bij “de jaegers te voet”. In 1847 woonde hij weer bij zijn ouders
thuis op de Hoogstraat.
9. Adolphe BOMBEECK, kleermakersgast, geboren maandag 17 februari 1823 en is na 1861 overleden.
10. Regina BOMBEECK, werd op maandag 18 april 1825 geboren en is na 1830 overleden.
11. François (Frans) BOMBEECK, schoenmakersgast en “soldaet”, werd op maandag 8 oktober 1827
geboren. In 1847 woonde hij nog in het ouderlijk huis.
† • Tijdens de cholera-epidemie overleed Frans als soldaat, thuis op zondag 1 juli 1849, slechts 21 jaar oud.
¹ In januari en februari 1785 was het volgens de geschreven overlevering soo bitter koud.
² Sedert 1843 was te Harderwijk het “Koloniaal Werfdepot” gevestigd voor de opleiding van recruten om de Nederlandse koloniale belangen
veilig te stellen in Nederlands Indië. Bij dit zogeheten Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (K.N.I.L.) dienden ook buitenlanders, waaronder
veel Walen en Vlamingen. Omstreeks 1850 betaalde men in Harderwijk een handgeld van tweehonderd gulden aan vreemdelingen die voor zes
jaar tekenden. Wellicht had Petrus na zijn desertie uit het Belgisch leger het plan opgevat om naar “de Oost” te vertrekken…
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12. Charles BOMBEECK, kleermakersgast, geboren op woensdag 30 september 1829; huwde te Brussel op
30 april 1861 als taileur met Maria Francisca ROBIJNS, geboren te Den Bosch op 20 december 1834, dochter van
Martinus Robijns en Anna Maria Roelofs. Ze woonden te Brussel Reu de Laeken. Van hen kennen we zoon Albert
Jean Francois BOMBEECK, taileur, geboren te Brussel op 4 januari 1862, die aldaar op 19 februari 1887 huwde
met Anna Catharina DUBOIS, geboren te Zavetem 7 september 1856, dochter van Henri Dubois en Marie Jeanne
Dupire. Ze woonden te Koekelberg.

† Bartholomeus (of Albert) was achtereenvolgens journalier (= dagloner), leidekker, huidevettersgast en
leertouwersgast (= leerbewerker) van beroep als inwoner van Aalst. Bartholomeus, de tweede zoon van Jacobus
Joannes Bombeeck en Maria Anna Minot, overleed op 89-jarige leeftijd, op zondag 30 augustus 1874, te SintJans-Molenbeek bij Brussel, maar hij werd te Aalst begraven.
Zijn vrouw, de vroegere tapster en huyshoudster Barbara Coleta van der Borght, die haar naam kon schrijven,
leefde alleszins nog in september 1874 en zij was toen bijna 90 jaar oud..!

211

—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1785 f 3094 en f 3089]
[SAAB/MA/BS - trouwakte dd 02.11.1809, no 34 dd 03.05.1837 en no 87 dd 11.09.1841]
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte no 342 dd 15.09.1874 en ARAB Brussel trouwakte 422]
[DBAE/Bw - dd 24.02.1998]

—•—
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Tijds- en plaatselijke omstandigheden te Aalst tussen 1845 en 1850...
De lange koude winter van 1845 verwoestte de koolzaad- en tarweoogst. In de zomer daarop verspreidde zich
over Europa een ongekende aardappelziekte, welke de oogsten volkomen deed mislukken.
Het jaar 1846 bracht ook in Aalst niets anders dan honger en ellende. De mislukte roggeoogst joeg de broodprijs in
de hoogte en de hongerige bevolking raakte uitgeput en werd een weerloze prooi voor cholera en tyfus. Honden,
katten, duiven en andere vogels werden per opbod verkocht en zelfs paardenkrengen (karkassen) werden opgegraven. Kinderen raapten eikels en trokken spurrie op het veld of bedelden in de stad om aalmoezen. Zelfs de schrale
aardappel- en koolvelden rond de stad werden in de nacht door de hongerige stadsbevolking leeggeroofd. Bij de
boeren in de nabijgelegen dorpen werden door de Aalstenaars kippen, kuikens, kalkoenen, ganzen, konijnen,
biggen en zelfs zware varkens gestolen. Alle dieren werden meteen thuis geslacht en verorberd. Sommige radeloze
stadsbewoners gooiden bij welgestelden ruiten in, om zo in de gevangenis aan de hongerdood te ontkomen. In
1848 beleefde België de laatste dodelijke hongersnood uit zijn geschiedenis…
(Zie verder blz. 213 en 214.)
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►

Gemeentelijke mededeling van de Burgerlijke Stand van Aalst in de plaatselijke krant
Den Denderbode van zondag 2 januari 1848 waarin het overlijden van de uit Brussel
afkomstig vrouw van Andreas Bombeeck, Helena Corain,werd gemeld.
Zij was op maandag 27 december 1847 te Aalst als spinster in het
Kalverstraatje overleden...
Helena was als Helene Corain, onwettige dochter van Jacobus Corain en Anna Mosselmans, gedoopt in de
Sint-Gaugericus Kerk te Brussel op donderdag 17 januari 1782.
—
[30 - Made in Aalst, kranten 1848]
[ARAB - parochieregisters Brussel, pardobrus]
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AALST, maart 1847…
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Krantenartikel in Den Denderbode van zondag 14 maart 1847 aangaande
de armoede en bedelarij in Oost- en West-Vlaanderen…
—
[30 - Made in Aalst, kranten 1847]
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Artikel in Den Denderbode van zondag 14 maart 1847.
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—
[30 - Made in Aalst, kranten januari 1847]
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(generatie XI-c.)
Joannes Baptista Bombeeck & Isabella van der Borght
Joannes Baptista Bombeeck, leertouwersgast
uit ’t Peperstraetje te Aelst
in Oost-Vlaenderen…

Zoon van X-b, zie blz. 183.
Joannes Baptista Bombeeck was te Aalst gedoopt op dinsdag 27 februari 1787 {doopheffers waren oom Joannes Baptista Minot (van moederskant) en vaderszuster tante Isabella Bombeeck}. De 27-jarige leertouwersgast
Joannes Baptista BOMBEECK, huwde evenals zijn oudere broer Bartholomeus, ook met een dochter van Henry
van der Borght en diens vrouw Maria Josina van Hauwe. Op dinsdag 31 januari 1815 huwde hij te Aalst met de
27-jarige kantwerkster Isabella VAN DER BORGHT, die gedoopt was te Aalst op dinsdag 22 mei 1787. Het
bruidspaar en de getuigen, waaronder Joannes zijn oudste broer, messenmaker Amandus Bombeeck, waren de schrijfkunst niet machtig (zie blz. 216/217).
† Het gezin Bombeeck woonde in de Sint-Sebastiaenstraet en in de Peperstraat ¹, aldaar stierf Joannes Baptista als
leertouwer op vrijdag 10 juli 1835 om drie uur ’s morgens op 48-jarige leeftijd. Zijn weduwe Isabella Bombeeckvan der Borght verdiende later de kost als “wasscheresse” (wasvrouw). Zij overleed te Aalst op 81-jarige leeftijd in
de wijk De Kat in het Korte Peperstraatje op donderdag 8 april 1869.
Uit dit huwelijk hebben we de twaalf kinderen gevonden, die allen te Aalst werden geboren :
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1. Barbara (Barbe) BOMBEECK, kantwerkster, werd op zaterdag 20 juli 1816 geboren. Zij huwde te Aalst op
dinsdag 16 april 1844 met de te Nimy-Maisieres wonende 26-jarige schoenmaker Judocus Josephus (Josse)
AUDENAERT, die geboren was te Aalst zaterdag 3 mei 1817 als zoon van schoenmaker Gerardus Audenaert,
geboren te Sint-Nicolaes en Coleta Guilielmina Breekpot, die te Aalst geboren was. Het echtpaar erkende bij hun
huwelijk een voorkind, dat geboren was te Aalst op donderdag 28 december 1837 en aldaar ingeschreven was
onder de naam van Maria BOMBEECK. † Barbe Bombeeck overleed op 80-jarige leeftijd te Mons (= Bergen
Henegouwen), vermoedelijk op 29 november 1897.
2. Isabella BOMBEECK, werd op zondag 28 september 1817 geboren.
3. Thomas BOMBEECK, garentwijndersgast, werd op maandag 19 oktober 1818 geboren.
† Op dinsdag 27 juli 1841 overleed hij thuis te Aalst, op 22-jarige leeftijd, om “half vijf uren in de morgen”.
4. Joannes Baptista BOMBEECK, geboren op dinsdag 17 augustus 1819.
5. Louis Jozef (Lodewijk) BOMBEECK, schoenmakersgast (in 1853 meester-schoenmaker), werd geboren op donderdag 26 april 1821 en is overleden te Nimy (Hainaut) 7 juli 1897. Lodewijk Bombeeck was 1,65 m groot
en ingelijfd bij het leger en wel bij 't 2de regiment jaegers te paard, in de periode 1848-1850. Op 15 mei 1850 was
hij gehuwd te Nimy met Ferdinande DEMANTEAU uit Brabants Wallonie, dochter van Joseph en Marie Theresia
Elisabeth Cumps (° Orbais 05.01.1817), waarvan het kind geboren in 1853 Dèsiré Joseph BOMBEECK. Eerder,
voor 1850, was Lodewijk gehuwd met ene Catharine BOUDART (?).

¹ Het Peperstraatje, hiernaast in 1976, werd ook wel het
“Sint-Sebastiaensstraetje” genoemd, omdat daar het
handboogschuttersgilde van Sint-Sebastiaan haar “hof met
schietplein” had.
—
[12 - blz. 287]
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6. Henricus BOMBEECK, geboren op zaterdag 12 juli 1822.
7. Joannes Baptista (Jan) BOMBEECK, kleermaker, garentwijnder en twyndersgast,
werd op donderdag 3 juli 1823 geboren. Joannes Baptista, die zich Jan noemde, was 1,57 m groot.
In het jaar 1842 kreeg hij militie-uitstel wegens flauw van gestel.
† Op donderdag 15 augustus 1861 overleed hij in het Aalsterse Peperstraatje op 38-jarige leeftijd
(zie hieronder).
Jan Bombeeck was bij zijn overlijden ongehuwd en “twyndersgast” van beroep.
8. Maria Josepha BOMBEECK, geboren op zondag 22 juli 1825.
9. Josephus BOMBEECK, geboren op woensdag 28 maart 1827.
10. Franciscus (Frans) BOMBEECK (volgt onder generatie XII-e, blz. 267).
11. Anna Maria BOMBEKE, geboren op donderdag 31 maart 1831.
12. Adolphus (Adolf) BOMBEECK (volgt onder generatie XII-f, blz. 269).
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Gemeentelijke aankondiging in de plaatselijke krant Den Denderbode van 18 augustus 1861,
waar we de toen pas 38-jarige twijndersgast Jan Bombeeck uit de Peperstraet vinden
onder de OVERLEDENEN…
—
[30 - Made in Aalst, kranten]
[SAAB /MA/BS - geboorteregisters 1813-1832]

Online familieboek

217

Trouwakte van Joannes Baptista Bombeeck & Isabella van der Borght
te Aalst op 31 januari 1815.
—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1787 f 3143 en f 3153]
[SAAB/MA/BS - huwelijksakte no 10 dd 31.01.1815 en no 26 dd 16.04.1844]
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte no 298 dd 16.08.1861 en no 128 dd 09.04.1869]

—•—
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AALST, januari 1848…
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Krantenartikel in Den Denderbode van zondag 23 januari 1848
aangaande de armoede en bedelarij in Vlaanderen…
—
[30 - Made in Aalst, kranten 1848]
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AALST, woensdag 8mei 1839…
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Trouwakte van Joanna 'Bombeke' & Alexander Bernardus Meert (zie blz. 220).
—
[30 - SAABMA/BS trouwakte jaar 1839 no 37]

Online familieboek
(generatie XI-d.)
Felix Franciscus Bombeeck & Maria Jacob & Anna Catharina de Brul
Journalier Felix Bombeeck…

Zoon van X-b, zie blz. 183.
Felix Franciscus Bombeeck was te Aalst gedoopt op vrijdag 7 januari 1791 {doopheffers waren Franciscus
vanden Brempt en Catharina Silon}. Op 20-jarige leeftijd, op vrijdag 6 september 1811, huwde journalier Felix
Franciscus BOMBEECK te Aalst met de 20-jarige kantwerkster Maria JACOB, die geboren was te Aalst in april
1791 als dochter van de hoedenmaker Martinus Jacob (ex Bergen op Zoom, Nederland) en zijn Aalsterse vrouw
Adrianne Petronella Saey.
† Op dinsdag 24 februari 1824 stierf op de Hoogstraat op 32-jarige leeftijd Maria Jacob en hertrouwde Felix op
donderdag 5 augustus 1824 met de Aalsterse kantwerkster en/of spellewerkster Anna Catharina DE BRUL,
geboren te Aalst in 1789, dochter van Egidius De Brul en Judoca De Winter.
†• Dit gezin werd tijdens de cholera-epidemie in 1849 in de Geeraerdsbergschestraet zwaar getroffen met drie
doden in drie dagen… Uit allebei de huwelijken kwamen er kinderen :
1. Jacobus (Jacob) BOMBEECK (volgt onder generatie XII-g, blz. 272).
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2. Joanna BOMBEECK (Bombeke), kantwerkster, weefster en fruitenierster, werd geboren te Aalst op de
Hoogstraat op vrijdag 25 augustus 1815. Op woensdag 8 mei 1839 huwde zij te Aalst op 23-jarige leeftijd met de
38-jarige weduwnaar Alexander Bernardus (Bernd) MEERT, die weversgast, wever en bobijnder van beroep was
en een zoon van wijlen Gregorius Meert († A 1814) en van Joanna Catharina De Meel († A 1815) was. Hij was
weduwnaar van Anna Maria Van Der Eecken († A 1831). In 1867 woonde het echtpaar met twee van hun kinderen
aan de Zoutstraatpoort № 108. Ook zoon François Meert en zijn vrouw Isabella Ruijssinck met hun kinderen,
woonden tot hun vertrek in augustus 1874 naar Molenbeek, bij hen in huis.
† Weefster en weduwe Joanna Bombeeck stierf te Aalst-Schaarbeke op 70-jarige leeftijd zondag 15 november
1885. † Bobijnder Bernd Meert was al in oktober 1876, op 75-jarige leeftijd, te Aalst overleden.
3. Albertus BOMBEECK, geboren te Aalst op vrijdag 29 november 1816.
4. Joannes (Jan/Jean) BOMBEECK, arbeider, werd te Aalst geboren op donderdag 2 april 1818 en is aldaar †
• overleden tijdens de cholera-epidemie in de Geeraerdsbergschestraet als ongehuwde arbeijder op 31-jarige
leeftijd op dinsdag 5 juni 1849 om tien uur ’s avonds… één dag na het overlijden van zijn stiefmoeder en twee
dagen na de dood van zijn vader Felix Franciscus Bombeeck.
5. Petrus BOMBEECK, geboren te Aalst op maandag 3 juli 1820.
6. Franciscus BOMBEECK, geboren te Aalst op zaterdag 26 januari 1822.
7. Maria BOMBEECK, werd te Aalst geboren op woensdag 21 januari 1824 en is aldaar op de Hoogstraat
overleden op maandag 25 juli 1825 in haar kindertijd, slechts een jaar en zes maanden oud.
Kinderen uit de tweede echt waren :
8. Joannes Baptista (Jan Baptist) BOMBEECK (volgt onder generatie XII-h, blz. 275).
9. Catharina BOMBEECK, werd te Aalst geboren op 6 juni 1828 en is aldaar op de Zoutstraatsteenweg (= de
Geeraardsbergsestraat) overleden op donderdag 15 april 1830 om twee uur in de namiddag, slechts een jaar en zes
maanden oud.
10. Maria Theresia BOMBEECK, kantwerkster en dagloonster, geboren te Aalst op vrijdag 2 april 1830,
huwde in eerste echt op maandag 8 juli 1850 met werkman en bobijnder Constantinus DE NEEF (° A 04.10.1825
- † A 03.09.1885), zoon van Petrus De Neef († 1842) en Judoca Brijs († 1863). Maria Theresia hertrouwde op
woensdag 13 oktober 1886 met metser Petrus Joannes SCHEERLINCK (° A 14.11.1833 - † na 1902) uit
Schaerbeke, zoon van Martinus Scheerlinck ( † A 1871) en Maria Van den Spiegel († A 1865) en weduwnaar van
Maria Judoca Muylaert. † Maria Theresia overleed te Aalst om negen uur in de morgen in de Sint-Jobstraat, op
zondag 28 december 1902, 72 jaar oud.
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† • Daglooner en werkman Felix Franciscus Bombeeck woonde te Aalst onder meer op de Hoogstraat (periode

1811-1825), op de Zoutstraatsteenweg (1830) en aan de Geeraerdsbergschestraet (1849).
Daar overleden Felix en zijn vrouw én zoon Joannes tijdens de cholera-epidemie van 1849. Op zondag 3 juni
1849 om zes uur namiddags stierf als eerste Felix Franciscus Bombeeck (zie hieronder) in zijn woning aan de
Geraardsbergsestraat bijna 58 jaar oud. Al de volgende dag op maandag 4 juni 1849 ’s avonds om tien uur
overleed ook zijn tweede vrouw, de kantwerkster Anna Catharina De Brul op 60-jarige leeftijd.
Hun overlijden werd op het stadthuys aangegeven door hun 24-jarige zoon Joannes Baptista Bombeeck en door de
39-jarige weversgast Basilius Roeland. In de overlijdensakte van Anna Catharina De Brul staat onder meer dat ze
weduwe was van Felix Franciscus Bombeeck; kantwerkster van beroep en zestig jaren oud was; dat ze geboren en
wonende was te Aalst; en de dochter was van wijlen Egidius De Bril, die overleden was te Nieuwerkerken, maar
geboortig was van Aalst, en van wijlen Judoca De Winter.
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Overlijdensakte van Felix Franciscus Bombeeck, zoon van Jacobus Joannes Bombeeck en Maria Anna Minot.

—
[SAAB/Pr - doopboek jaar 1791 f 3309 en f 3312 en jaar 1789 f 3228]
[SAAB/MA/BS - huwelijksakte no 32 dd 06.09.1811 en akte no 37 dd 08.05.1839]
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte no 342 dd 04.06.1849, no 358 dd 05.06.1849, no 374 dd 06.06.1849 en akte no 490 dd 16.11.1885,
no 679 dd 29.12.1902]
[SAAB/MA/BS - huwelijksakte no 127 dd 13.10.1886]

—•—
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Slachtoffers van de cholera te Aalst in maart 1849…
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Gemeentelijke mededeling van de Burgerlijke Stand van Aalst in de plaatselijke krant
Den Denderbode van zondag 1 april 1849, waarin het overlijden van onze directe
voorouders Joannes Baptista Bombeeck en Maria Joanna Jacob, alsmede dochter
Adriana Petronella De Kimpe-Bombeeck en hun 2-jarig kleinkind
Henri De Kimpe werd vermeld…
(Zie verder blz. 225-226.)
—
[30 - Made in Aalst, kranten 1849]
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Slachtoffers van de cholera te Aalst in maart 1849…
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►
►

Gemeentelijke mededeling van de Burgerlijke Stand van Aalst in de plaatselijke krant
Den Denderbode van zondag 25 maart 1849, waarin het overlijden van de vrouw
van messenmaker Joannes Bombeeck, hekelaresse Caroline Hulsbosch, alsmede
de vrouw van twijndersgast Carolus Ludovicus Modderie,
kantwerkster Amelia Bombeeck,
werd vermeld…
(Zie blz. 208 en 255.)
—
[30 - Made in Aalst, kranten 1849]
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Slachtoffers van de cholera te Aalst in april 1849…

►
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Gemeentelijke mededeling van de Burgerlijke Stand van Aalst in de plaatselijke krant
Den Denderbode van zondag 29 april 1849, waarin het overlijden van de 3-jarige
Guilielmus Bombeeck, zoontje van katoendrukkersgast Bartholomeus Bombeeck en
Kantwerkster Agnes Joanna Mathieu uit het Nazarethstraatje werd vermeld…
(Zie blz. 290.)
—
[30 - Made in Aalst, kranten 1849]

Bittere armoede in de jaren 1845-1849.
De toenemende verpaupering van Vlaanderen had ook zijn weerslag in Aalst. Het aantal personen dat
onderstand kreeg, steeg van 4.000 in 1845 naar 6.075 in 1846. De crisis van 1845-1849 was onder meer te wijten
aan de slepende malaise in de linnennijverheid en de daarmee gepaard gaande werkloosheid en niet te vergeten de
opeenvolgende misoogsten. Het begon al in de winter van 1844-1845 die uitzonderlijk streng was. In de loop van
1845 kenden de oogsten van tarwe, rogge, haver en groenten nog een behoorlijke opbrengst. Doch de aardappelen
werden getroffen door een eigenaardige ziekte die de oogst compleet deed mislukken en de prijzen van het
hoofdbestanddeel in de voeding van de arbeiders ging regelrecht de hoogte in. De abominabele
levensomstandigheden waarin de arbeiders leefden, moest onvermijdelijk epedemies uitlokken. Dit gebeurde dus
ook in 1846-1847 en 1848-1849 wanneer er een tyfus- en cholera-epidemie uitbraken, met alle gevolgen van
dien…
—
[14 - P. Praet, Armoede te Aalst tijdens de 19de eeuw, nummer 1, jaar 1989 blz. 33-64]
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Onze rechtstreekse Vlaamse voorouders
Joannes Baptista Bombeeck en Maria Joanna Jacob
uit Aelst, Oost-Vlaenderen,
in de 19deeeuw...
(generatie XI-e.)
JOANNES BAPTISTA BOMBEECK & MARIA JOANNA JACOB
Blauwverversgast Joannes Baptista Bombeeck…

Zoon van X-b, zie blz. 183.
Onze voorvader, blauwverver Joannes Baptista BOMBEECK uit de Hoogstraat, huwde op 22-jarige leeftijd te
Aalst op dinsdag 20 februari 1816 met de 21-jarige Aalsterse kant- en spellewerkster Maria Joanna JACOB uit
het ruelle meulenstraetien (is het Windmolenstraatje), dochter van charron Martinus Jacob (afkomstig uit Bergen
op Zoom, Nederland), zoon van Andreas Jacob, en Adriana Petronilla Saey, dochter van Martinus Saey. Maria
Joanna Jacob was te Aalst op dinsdagmorgen 25 februari 1794 geboren. Nog diezelfde dinsdag werd ze in de
Sint-Martinuskerk gedoopt {doopheffers waren Joannes van der Eecken en Joannes Liberiot}. Joannes Baptista
was eveneens in de Sint-Martinuskerk van Aalst gedoopt, en wel op vrijdag 13 december 1793. De uit het latijn
vertaalde dooptekst luidde: gedoopt is Joannes Baptista, hedenvroeg geboren rond het zesde uur, wettige zoon
van Jacobus Bombeeck zoon van Joannes Baptista, en Maria Minot dochter van Amandus. Ten doop gehouden
door Joannes Baptista Janssens en Judoca Minot. Hiervan getuig ik, J.C. De Latte, onderpastoor van Aelst.
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Het gezin van onze rechtstreekse voorouders bestond uit elf personen, maar vier kinderen stierven tijdens hun
kinderjaren, en uiteindelijk zouden maar vier gezinsleden het cholera-rampjaar 1849 overleven…
Vader Joannes Baptista verdiende onder andere de kost als los-arbeider, blauwverversgast, katoenverver,
leerlooier, dagloner en leertouwersgast.
Uit ons voorouder paar stammen negen kinderen :
1. Adriana Petronilla BOMBEECK (Bombee(c)ke), kant- en spellewerkster, werd te Aalst geboren op maandag 4 maart 1816. Zij huwde te Aalst op 25-jarige leeftijd op woensdag 2 juni 1841 met de 22-jarige katoendrukker Petrus Josephus DE KIMPE, die geboren was te Aalst op 29 november 1818 als zoon van Joannes Carolus
De Kimpe en Maria Anna Welleman (zie blz. 230).
† • Adriana Petronilla overleed te Aalst in de Zonnestraat, tijdens de cholera-epidemie, één dag na het overlijden
van haar moeder Maria Joanna, op zondag 25 maart 1849 om “vijf uren namiddags”, op 33-jarige leeftijd. Weduwnaar Petrus Josephus De Kimpe vertrok enkele jaren na haar dood, met twee kinderen, in juni 1852, vanuit
Aalst naar het dorpje Vorst bij Brussel.
2. Andreas (André) BOMBEECK (volgt onder generatie XII-i, blz. 280).
3. Bartholomeus (Barthel) BOMBEECK (volgt onder generatie XII-j, blz. 290).

