Online familieboek
• VOORWOORD
U bekijkt nu de digitale versie onze genealogie, die u kennis laat maken met
diverse aspecten van onze familiegeschiedenis. In deze publicatie vinden we onze
oudst bekende naamdragers en voorouders beschreven. Héél wat geestelijken én
ook ambtenaren hebben met onze familienaam overhoop gelegen en alle mogelijke
schrijfwijzen vonden we dan ook terug (zie blz. 35).
De familie Boenbeke was al in de Middeleeuwen te Aalst gevestigd. In de 14de
eeuw stonden ze er geboekstaafd onder de familienamen “Van Boombeke” of “Van
der Boenbeken”. Zij brachten het tot vooraanstaande posities en speelden als
belastinginners en schepenen een rol in het bestaan van de stad (zie blz. 51). Vooral
op het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw alsmede in de 17de en
de 18de eeuw kende ons geslacht een grote uitbreiding te Aalst, zoals blijkt uit de
registers der Burgerlijke Stand en de parochieregisters der aloude Sint-Martinuskerk
(zie vanaf blz. 95). In mei 1797 vonden we een eerste te Aalst geboren Bombeeck te
Breda in Nederland. Het was de 'borgbriefbegunstigde' hoedenmakersgast Petrus
Bombeeck, een zoon Joannes Baptista en Petronella Janssens. De Helmondse tak
van onze familie stamt echter af van de twee broers katoendrukkers Gregorius en
Bartholomeus Bombeeck, die zich vanaf 1852 blijvend te Helmond vestigen.
De familiegeschiedenis werd door mij vastgelegd om ons te herinneren aan wat er
voorheen allemaal geweest is en wat daar nu nog van over is…
Belfort te Aalst.

Ondertussen is er meer dan zeshonderd jaar familiegeschiedenis Bombeeck, alsmede de genealogie van de
Nederlandse molenaarsfamilie van Will (vanaf ongeveer 1650) in het familiearchief opgeborgen.
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Inmiddels, nu alweer ruim twintig jaar geleden, wist ik over mijn voorouders en over de oorsprong van
onze familie Bombeeck weinig of niets te vertellen, maar in het Oud-archief van de Gemeentelijke
Archiefdienst van Helmond aan de Molenstraat, vond ik de naam van mijn vader Albertus Leonardus
(Bertje) Bombeeck († 03.09.1976), de naam van mijn grootvader Leonardus Franciscus (Narus) Bombeeck
(† 07.08.1914) gehuwd te Helmond met Anna Maria van Will én de naam van mijn overgrootvader uit Aalst
(= stadje gelegen in Oost-Vlaanderen, België) Gregorius (Joseph of Sefke) Bombeeck († 20.09.1907) terug.
Daaropvolgend zocht ik uit nieuwsgierigheid -en nu nog altijd- in veelal Belgische archieven en historische
kranten naar onze Vlaamse voorouders en vroegste naamdragers. Ik had mij daarbij willen beperken tot mijn
rechtstreekse voorouders, maar terwijl ik hiermee drukdoende was, ontdekte ik nog zoveel gegevens die
betrekking hadden op andere takken van wat dezelfde familie bleek te zijn, dat mijn eerdere doelstelling
vanzelf wijzigde. En zo kwam na een periode van bijna dagelijks intensief speuren naar reeds langgeleden
overleden familieleden, deze verbeterde en uitgebreidere uitgave van onze familiegeschiedenis tot stand.
—

< Hiernaast zien we vanaf de binnenplaats een gedeelte van het vroegere Onze-LieveVrouw-Hospitaal van Aalst. † Op vrijdag 10 december 1773 stierf hier als “borger”
onze Aalsterse stamvader ‘Bartholomeus ofte Martinus Bombeeck’…

Graag willen wij eenieder bedanken die ons ondersteund en geholpen hebben,
vooral de mensen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) uit
Aalst/Erembodegem, voor het regelmatig toezenden van historische documenten
en geschriften met belangrijke familiegegevens. Verder nog een speciaal woord
van dank aan zoon Maarten Bombeeck, voor zijn werk aangaande de Websiteontwikkeling met tevens Webhosting van deze digitale versie.
Wij wensen alle geïnteresseerde lezers aangename leesuren toe.
—
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