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Dit is de kroniek van een doodgewone familie met een doodgewone Vlaamse naam. Maar toch valt er wel wat over te vertellen en
dat gaan we hier naar waarheid proberen doen, al was het maar opdat de volgende generaties zouden weten dat ook in onze familie
niet altijd alles koek en ei is geweest! De naam Baert mag aanzien worden als een persoonsnaam waaruit, zoals zoveel namen in
het begin van de 13e eeuw en vroeger, een familienaam ontstaan is. Hij kwam in het Waasland als "Bart" reeds voor te Tielrode in
1200, alsook te Rupelmonde waar er in 1315 een "Pieter Barde" of "Baerde" leefde. Het is dus een vrij verspreide naam in onze
gewesten. Er is bijna geen enkele gemeente in Oost -& West-Vlaanderen waar hij niet voorkomt. In tegenstelling tot andere oude
namen zijn er weinig variaties in de schrijfwijze. Soms treft men een "Baerts" of "Baerd" aan in oude geschriften, maar dat is dan
veelal een schrijffout, die men dan een generatie later weer hersteld heeft. Onze voorouders waren tot ongeveer midden de 18e
eeuw woonachtig in de omgeving van de huidige Rivierstraat te Beervelde, meer bepaald ten noorden van de E17. Deze omgeving,
daar Beervelde als gemeente nog niet bestond, toen op de grensscheiding Kalken - Laarne gelegen, werd Raveschoot genoemd, zoals
de daar nog bestaande straat met de omwalde hofstede. Daarna vinden we hen terug, een kleine afstand daarvandaan, op de wijk
Nieuwpoort te Lokeren, die, zoals nu nog, tot de parochie Zeveneken behoorde. In het tweede deel van de 19e eeuw komen zij in de
omgeving van Zaffelare terecht, waarna een deel uitwijkt naar de Verenigde Staten en Canada. Deze laatste twee takken maakt nu
het grootste deel van onze familie uit.
Chronologische geschiedenis :
Wij weten uiteraard niet hoever de familiebanden zich uitstrekken, maar aangezien de mensen zich toendertijd weinig verplaatsten
en sterk gehecht waren aan hun vertrouwde omgeving kunnen wij aannemen dat de plaatselijke "Baerts" nauwe familiebanden
handen, temeer daar in die omgeving tijdens de 16e en 17e eeuw slechts één familie met die naam bekend is.
Zo leefde er reeds te Kalken in 1530 een zekere Pieter Baert, gehuwd met Pieryne Van Bastelaere en te Laarne stierf in 1570 de
vrouw van Lieven Baert. Jan Baert was daarna de enige eigenaar met die familienaam en was armmeester in 1588. Reeds voor het
begin van de parochiale doopregisters (ongeveer vanaf 1595) waren er te Laarne de gezinnen van de vermoedelijke broers Jan,
Adriaan en Andreas. In het gezin van Andreas, gehuwd met Elisabeth Durinck werden tussen 1594 en 1600 vier dochters geboren
waarvan o.a. Stephania De Verman meter was. En rond dezelfde tijd kreeg Jan een zoon Joannes (1596) en een dochter Judoca
(1601). Van deze laatste was Macharius Lammens de dooppeter. Jans echtgenote, Willemyne Sveermans (= de dochter van de
veerman) was een halfzuster van Lieven Lammens. Bovendien was Jan, na het overlijden van zijn broer Adriaan (rond 1625) voogd
van zijn minderjarige kinderen. Het valt op dat in het naburige Kalken (de overzijde van de straat) voor 1700 weinig of geen
naamgenoten te bespeuren zijn, noch bij dopen, huwelijken of overlijdens. In de 17e eeuw heeft de familie dus een vaste stek op de
reeds vermelde wijk Raveschoot in Laarne. De reeds vermelde Jan Baert was er landbouwer met 6 koeien en hij had een knecht. Hij
werd als tamelijk welvarend beschouwd en woonde in de huidige Rivierstraat tegenover de Raveschootstraat. In de archieven staat
geschreven dat Jan Baert door zijn echtgenote Willemyne Sveermans dronken aangetroffen werd in een herberg. In de
daaropvolgende woordenwisseling beweerde Willemyne dat de herbergierster een vrouw van lichte zeden was waarop de
herbergierster replikeerde dat Willemyne een heks was. Jan maande nadien zijn vrouw aan tot voorzichtigheid of zij zou mogelijks
nog eindigen als heks op de brandstapel. En aldus geschiedde....
Willemyne Sveermans werd geboren te Laarne in 1556 als dochter van Gisebrecht de Veerman en Lysbette Schattemans. Zij was
blijkbaar geen katje om zonder handschoenen aan te pakken want zij maakte geregeld hevig ruzie met de buren. De bekentenissen
van een paar vermeende heksen veroorzaakte een sneeuwbaleffekt en daardoor werden er verscheidene personen in verdenking
gesteld, o.a. Willemyne zelf en haar halfbroer Lieven Lammens. Na 3 dagen en nachten ondervraging onder tortuur (halsband met
pinnen) bekende zij dat zij sinds 2 jaar met de duivel omging en de koeien van een buur ziek gemaakt had. Op 2 oktober 1607 werd
zij samen met nog 3 andere vrouwen veroordeeld tot de brandstapel en nog dezelfde dag terechtgesteld op het "Galgenheet", een
stuk woeste heide op de hoek van de huidige Dendermondse Steenweg en de Rivierstraat, waar ook de galg opgesteld stond. Haar
echtgenoot Jan stierf in 1637.
In 1647 was Adriaan Baert (°1608) o.a. eigenaar van " de hofstede van Jan met zijn 4 gemeten" en na zijn overlijden in 1665 kwam
het goed in de handen van zijn zoon Lieven. Volgens "het quoteboek" (de voorloper van onze grondbelasting) lag de hoeve in 1680
in puin. Wellicht was er in al die jaren niemand bereid om zijn intrek te nemen in een huis waar een heks gewoond had!
In Laarne werd Lieven Baert genoemd als armmeester in 1680 en 1682. Hij woonde ten noorden van de "Heirwegh", de huidige
Dendermondse Steenweg. In het quoteboek van 1671 - 1717 staat hij vermeld met "syne hofstede ande reecten palende : Z
severstrate W de scheppers". Deze hofstede werd in 1695 verkocht.
Tot zover de gevonden gegevens in de 17e eeuw. Daar steeds dezelfde voornamen terugkeren in de wijk Raveschoot behoren zij
ongetwijfeld tot één en dezelfde familie. Bijkomende moeilijkheid is de grote nataliteit en korte levensverwachting in die tijd, zodat
het niet eenvoudig is om de juiste familiebanden samen te stellen.
Een zekere Livinus (Lieven) Baert huwde te Laarne in 1708 met Petronilla Scheere, een typisch Laarnse familienaam. Hun getuigen
bij het huwelijk waren Hagens Joannes en Vermeersche Livina. Zij zijn onze oudste met zekerheid gekende rechtstreekse voorouders. Zij
worden een jaar later bij de volkstelling vermeld als een arm gezin van 4 personen. In dezelfde parochie werd hun zoon Joannes
geboren in 1714 met als peter en meter Joannes Baert en Judoca Scheere. Wij vonden geen andere kinderen terug. Vader Livinus
stierf één jaar later. Joannes huwde er met Clara Dierick in 1743 met als getuigen Judoca Fiers en Jacoba De Wilde. De bruid was
niet van Laarne en is er ook niet overleden. In 1745 werd er hun zoon Petrus-Johannes geboren. Hij had als dooppeter Fiers
Judocus die Joannes Baert verving en als meter Petronella schepens. Blijkbaar was hij ook een enig kind in tegenstelling tot andere
gezinnen die zeer kinderrijk waren.
Tussen 1594 en 1745 werden er in die 150 jaar volgens de doopregisters slechts een vijftiental "Baerts" geboren in Laarne. Er
waren ook slechts een tiental overledenen met die naam en maar 2 huwelijken, waaronder de reeds vernoemde Livinus & Joannes.
Nochtans moeten ze in de 17e eeuw een achtenswaardige familie zijn geweest aangezien zij herhaaldelijk vermeld worden als voogd
of armmeester. Zij woonden steeds rond Raveschoot en dezelfde voornamen komen steeds terug (Lieven, Adriaan of Jan). Wij
mogen dus aannemen dat zij een niet zo grote plaatselijke fami
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