FAMILIE BAES. Verdere opzoekingen – na 2015.
Door een vraag van Hendrik Baes, ook op zoek naar zijn voorouders, konden wij de vermoedens van
Vincent van der Heijden versterken én bewijzen met enkele gegevens afkomstig uit Eksaarde die hij
kon vinden in het Rijksarchief (search.arch.be) en ons doorstuurde. Ook hij vroeg zich af of beide
families Baes samen kwamen, gezien ze deels ook in de regio van Moerbeke woonden? En inderdaad
wij konden snel de beide Stammen Baes in elkaar verweven, dank zij een ‘namenlijst Baes’ uit
Eksaarde van dhr. Vincent van der Heijden (zie blz. 28). Vincent werd naar ons doorverwezen door
Paul Hesters omdat hij gegevens over de familie Smet zocht. We stuurden hem onze gegevens door
samen met de mooie, eerste foto van Francisca Smet en haar vijf kinderen.
We vroegen aan Vincent of hij ons niet kon helpen met gegevens van Livinus Baes. We vonden hem
immers nergens terug. Blijkt achteraf dat we een verkeerd geboortejaar hadden.
Op de gekregen lijst zagen we dat onze Livinus geboren was in 1718 en niet in 1713, zoals we
dachten. Hij was de oudste zoon van Jacobus Baes en Judoca Clappaert. Zij trouwden op 02-05-1717
en dus is het logisch dat Livinus daarna, in 1718, geboren is.
Verder heeft zijn vader nog getekend op Livinus zijn trouwakte en bij de geboorte van zijn oudste
zoon Philippus Jacobus Baes. Dus is het zeker dat we van Eksaarde komen.
Omdat ik echter geen officiële akten van deze stam uit Eksaarde bezit, begin ik onze stamboom in
1750, bij het huwelijk van Livinus Baes en Petronella De Moor te Moerbeke-Waas.
Het zou prachtig zijn indien we nog te weten kwamen wat deze stamouders uit Eksaarde deden en
waar ze precies woonden. Wij hopen op een verdere uitbreiding van het onderzoek.
Wij wisten alleen dat onze tak Baes reeds jaren in Moerbeke leefden, woonden en werkten, meestal
als landbouwers, én er dus waarschijnlijk ook van afkomstig waren, zo dachten wij toch. De tak van
Hendrik kwam echter van Eksaarde, maar had ook wel enige wortels in Moerbeke. Wij konden
zomaar geen direct verband vinden.
Maar met de gegevens door Hendrik opgezocht in het Rijksarchief betreffende de oudste
familieleden-naamdragers zaten wij meteen ook minstens 50 jaar verder én veel afstammelingen
verder, en konden wij de familieverbinding maken.
Het is de afspraak en de bedoeling om gezamenlijk onze zoektocht verder te zetten, en alle hulp is
zeker bruikbaar.
“””nota
In het Rijksarchief van Beveren, vonden we de officiële, Latijnse geboorteakten van vier van de vijf
kinderen van Livinus Baes : Phillipus, Petrus, Joanna en Francisca. De vermelding van een vijfde kind,
Elisabeth, vinden we enkel terug in de eerste Staat van Goed (zie blz. 340). Ze was toen 2 jaar oud.
“”
Ons onderzoek was gestopt met onderstaande gegevens: (opgenomen in ons boek) én Mattheas als
voorlopige ‘oudste stamvader’.

MATTHEUS BAES.

Fig.1 Gegevens uit boek ‘stamboom Fam.Baes 1750-2005’
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Overlijden van Mattheus Baes- zoon van Joseph Baes

Na het overlijden van Elisabeth Impens (eerste huwelijk) huwde Mattheus een tweede maal met
Joanna van de Velde.
De uiteindelijke samenstelling van zijn gezin ziet er dan als volgt uit:

Mattheus Baes:

1ste huwelijk met Elisabeth Impens (hun kinderen).
1.
2.
3.
4.
5.

Judoca Baes
Joanna Baes
Joannes Baes
Livinus Baes
Jacobus Baes

2de huwelijk met Joanna van de Velde.

Kinderen:
6.
7.
8.
9.

Petrus Baes
Petronella Baes
Livina Baes
Judoca Baes

Uit de 5 kinderen uit het eerste huwelijk stamde ook Baes Jacobus.
Ook hij huwde tweemaal. Uit het eerste huwelijk met Judoca Clappaert, ontsproten 9 kinderen:

Fig.2 Gegevens uit boek ‘stamboom Fam. Baes 1750-2005’

Vooral belangrijk op dit ogenblik zijn de kinderen: de oudste Livinus (° Eksaarde 27-02-1718) en de
derde Joannes (°Eksaarde 27-03-1724).
De voorvaderen van Baes Agnes stammen af van Baes Livinus.
De nieuw gevonden groep afstammelingen Baes, stammen af van zijn broer Joannes. Dus zijn ze
inderdaad wel degelijk allemaal afstammelingen van Mattheus én diens vader Joseph.
Ons ‘Baes boek’ was (voorlopig af in 2016) en telde reeds 387 bladzijden, en tevens ook onze leeftijd
die negatief begon te wegen om overal achter te gaan zoeken.
Door de vraag van Hendrik en zijn inbreng, hadden wij een onverhoopt succes want na grondig
onderzoek bleek dat zowel zijn als onze stamboom samen kwamen bij dezelfde voorvader, namelijk
Mattheus Baes, en dit via twee zonen van hem. Enerzijds was de oudste zoon, Livinus de
rechtstreekse voorvader van Agnes en was de derde zoon Jacobus een rechtstreekse voorvader van
Hendrik. Opmerkelijk was ook dat beiden zonen geboren zijn in Eksaarde, én ook hun vader
Mattheus, en niet in Moerbeke!
Zijn enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat wij onze gegevens graag met hem deelden. Tevens kon
hij via verdere research op internet meer gegeven aanbrengen.
In oude archieven gaan snuffelen, zij het dan nog via de pc is zeker niet te onderschatten. Het is
werkelijk geduldig puzzelen én een beetje (veel) geluk hebben. De huidige resultaten waarvan wij
een maximale zekerheid hebben laten wij hieronder volgen, zij werden gevonden door Hendrik’ in
onder andere: Rijksarchief van België: https://search.arch.be/

Aangezien het hier gaat over families met soms zeer veel nakomelingen is het wel mogelijk dat er
nog stammen zoekende zijn én al dan niet kunnen samenkomen. Vandaar dat wij opteren om de
families gescheiden te houden, zo kan men gemakkelijker de eigen naaste familiebanden volgen én
controleren.
Als wij nu de voorvaderen van Agnes en van Hendrik gaan volgen stellen wij voor om dat via twee
groepen te doen tot wanneer ze samenkomen en dan pas gezamenlijk verder op onderzoek te gaan.
Zo heeft elke groep nog een grote vrijheid en kan er gemakkelijk aangetrouwde familie meegenomen
worden in zoverre ze belangrijk kan zijn voor de tijdsperiode of groep.
Ook het aantal kinderen kan de groep groot zeer groot en iets onoverzichtelijk maken, alhoewel het
uiteindelijk over hetzelfde aantal jaren gaat.
Wij kennen nog tamelijk grote Baes-families, schijnbaar zonder een raakpunt met de twee hier
besproken groepen.
Dus ook uw medewerking of uw inbreng, Geachte Lezer stellen wij op prijs.

