Online familieboek
De persoonsnamen (met biografische gegevens) en overige gegevens (met jaartallen) uit deze genealogie
zijn zorgvuldig gecontroleerd. Ze komen deels uit onuitgegeven bronnen en deels uit uitgegeven bronnen en
werken (zie bladzijde 13). We zijn ons ervan bewust dat de overgenomen publicaties geen garantie bieden
over de juistheid van het geschrevene.
De samenstellers stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele
onjuistheden en/of onvolledigheden in deze online-versie.

Gregorius (Sefke) Bombeeck
voorvader Helmondse stam.
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° Aalst (Oost-Vlaanderen) 08.09.1828
† Helmond (Noord-Brabant) 20.09.1907
[†] Begraafplaats Molenstraat 23.09.1907

Volgens de militieregisters van Aalst uit 1847 (№ 9) verbleef Gregorius, die zichzelf ook Joseph noemde, te
Rijsel in het gehucht Marquette 'bij zijnen broeder Bartholomeus' als katoendrukkersgast en waren zijn
ouders nog in leven en woonden te Aalst in het Molenstraetje (= het Windmolenstraatje). Zijn vader Joannes
Baptista Bombeeck was toen blauwverversgast van beroep. Gregorius Bombeeck was 1,545 meter groot
bevonden.

Deze versie betreft het online familieboek met de titel: Van Boenbeke tot Bombeeck, aangevuld met de
genealogie van de Nederlandse molenaarsfamilie van Will en de nakomelingen van de te Aalst geboren
katoendrukkers Bartholomeus en Gregorius Bombeeck uit Helmond.
Genre: genealogie/familiegeschiedenis.
Uitgave in eigen beheer n.a.v. de papieren genummerde exemplaren vanaf december 2004.
Samensteller: L.F.A.M. (Leo) Bombeeck.
—

Foto omslag: vooraanzicht v/d overgebleven romp v/d te restaureren Nieuwerkerkse staakwindmolen te Mere.
Foto titelpagina: zijaanzicht v/d houten molenromp te Mere bij Aalst (Oost-Vlaanderen, België).
[pas - dd 24.07.2003]
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Ick wille weten wy ghy syt…
Ende waer ghy vaert in deze tyt…
Deze genealogische publicatie « Van Boenbeke tot Bombeeck » bevat een beschrijving van ruwweg
zes eeuwen familiegeschiedenis, die voorafgegaan wordt door onder meer een inleiding over de textielstadjes
Aalst uit de provincie Oost-Vlaanderen (België) en Helmond uit de provincie
Noord-Brabant (Nederland). Het geheel wordt afgesloten met een beknopt
overzicht van de eertijds Vlaamse familiegroepen Boenbeke/Boenbeque of
Boembeke/Bombeke én Bombeeck en de molenaarsfamilie van Will alsmede
de nakomelingen van Bartholomeus en Gregorius Bombeeck te Helmond.
Onze alleroudste naamdragers ontdekten we in de late Middeleeuwen in het
“Grafelijk Domein Vlaanderen”. Enkele van hun nakomelingen vonden we
terug in de vroegere baanderijen of kasselrijen van het Land van Gavere, het
Land van Zotteghem, het Land van Audenaerde én het aloude Land van Aelst!
Sporen van deze nakomelingen, waaronder onze oudste voorvaderen, troffen
we aan in het Oud-archief van het Land van Zottegem; in de buitenpoortersboeken van de twee
hoofdplaatsen van het Land van Aalst, Aalst en Geraardsbergen; in registers van Schepenbanken en
Rekenkamers; in ferieboeken, in landboeken, in renteboeken en in huisgeldenboeken; in penningkohieren, in
prijzijkohieren en in verpachtingskohieren; in nota’s van de Raad van Vlaanderen; in stadsrekeningen; in
Staten van Goed der Wezenkamer, in Wettelijke Passeringen of Schepenakten en recent nog in de inmiddels
gedigitaliseerde archiefdocumenten der oude parochieregisters alsmede de registers van de Burgerlijke Stand
van heel België.

< Hiernaast is het wapenschild van het aloude Land van Aelst
afgebeeld. Dit wapenschild symboliseert de historische indeling der
twee steden en de vijf roeden oftewel baronieën, die afhingen van
het Leenhof van Aalst. In het middenschild prijken, verenigd onder
de grafelijke kroon, de wapens van de twee Vlaamse Dendersteden:
Aalst en Geraardsbergen.
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Gebruikte afkortingen
• bij bronvermeldingen en persoonsgegevens

• voor tekstwoorden en verwijzingen

[AB] Archief Bureel van Weldadigheid Aalst (1796-1925).
[AH] Aalst, historiek.
[Br] Bevolkingsregister(s) 1799-1890 (Aalst).
[BS] Burgerlijke Stand 1796-1910 (Aalst).
[Bw] Briefwisseling.
[MA] Modern Archief vanaf 1796 (Aalst).
[MiA] Made in Aalst.
[OA] Oud Archief vóór 1796 (Aalst).
[Pr] Parochieregisters (1619/1620-1796).
[rg] register(s).
[Rk] Rekenkamer.
[RvH] Registers van Huisgelden (1602-1793).
[SvG] Staat van Goed(e) (1559/1647-1795).
[WP] Wettelijke Passering(en) (1400-1795).

blz.
ca.
d
dd
dl
f
fc
ipv
jrg
№
sd
t/m
v/d
v/h

bladzijde.
circa/omstreeks.
derden informatie
de dato/datum.
deel/delen.
folio/blad (r/v recto/verso).
fotocollectie derden
in plaats van.
jaargang(en).
numero/nummer.
sine dato (zonder datum).
tot en met.
van de.
van het.

A = Aalst (de stad).
H = Helmond
LvA = Land van Aalst (de kasselrij).
LvZ = Land van Zottegem (’t Oude Land van Sotteghem).
NwK = Nieuwerkerken (het dorp bij Aalst).
Vla = Vlaanderen (het vroegere graafschap).
ZN = Zuidelijke (of Oostenrijkse) Nederlanden.
(?) = onbekend of onduidelijke lezing of betekenis.

°
&
†
†•
(†)
‹†›
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geboren.
gehuwd met.
overleden. †† tak is uitgestorven.
overleden tijdens de pest of cholera-epidemie.
verdronken.
vermoord, verongelukt of gesneuveld.
begraven.
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Voor ‘Sooike’ Bombeeck…
† We dragen deze publicatie op aan Franciscus Bombeeck, die meer dan 180 jaar geleden, op vrijdag 25
oktober 1833, op 7-jarige leeftijd, om vier uur in de namiddag, in de armelijke woning van zijn ouders,
huyvettersgast Joannes Baptista Bombeeck en kant- en spellewerkster en/of kleermaakster Maria Joanna
Jacob, op de aloude Aalsterse Hoogstraat overleed…
Middels mondelinge overlevering afkomstig van onder meer Joannes Baptista Leonardus Franciscus (Naske)
Bombeeck uit Helmond/Stiphout, wist ik van Franciscus zijn kortdurend bestaan op deze wereld af.
Na 165 jaar vonden we het manneke terug, wiens sterven op zijn ouders en broers zo een onuitwisbare
indruk moet hebben gemaakt, dat het verhaal van zijn jeugdig overlijden van generatie op generatie is
doorverteld. Toch hebben we de oorzaak van zijn vroegtijdige dood niet meer kunnen achterhalen… zelfs
niet uit de één dag later opgemaakte overlijdensakte (zie hieronder zijn authentieke AKTEN VAN OVERLYDEN).

†
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Twee armenwijken…
Binnen de stadskern van het kleine textielstadje Aalst waren er omstreeks 1835 twee specifieke
armenwijken. Een ervan was de omgeving van het Windmolenstraatje, de Zonnestraat, de Hoogstraat en/of
de Nazarethstraat en de huisjes aan de nabij gelegen Zoutstraatpoort. De meeste bewoners van deze
volksbuurt waren behoeftig en afhankelijk van de armenzorg. Het was precies hier, waar vanaf 1723, onze
familie Bombeeck zich meestal blijvend zou vestigen. Door de eeuwen heen duiken steeds, verspreid in alle
takken van onze familie, deze vier straatnamen, samen met de Zoutstraatpoort, op (zie vanaf blz. 95:
Families Bombeeck te Aalst (Oost-Vlaanderen).
—
[SAAB/MA/BS - overlijdensakte no 451 dd 26.10.1833]
[14 - no 39, 1987, blz. 326-330; artikel P. Praet]

