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iedereen.
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ERFGOED DE GONDE vzw
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3

DE TRAGISCHE DOOD VAN 2 BROERS IN BOEKHOUTE IN 1891

Roger De Moerloose

In 1891 sterven in Boekhoute 2 broers: Jacobus Van Hyfte sterft op 2 augustus, Carolus
Ludovicus Van Hyfte sterft op 25 oktober.

Hun overlijden wordt burgerlijk geacteerd (Burgerlijke Stand):


Akte nr. 38: Jacobus Francies Van Hyfte is overleden te Bassevelde in de Benningstraat
op 2 augustus 1891 om 6 uur in de namiddag. Hij is 65 jaar oud, landbouwer, ongehuwd,
geboren en wonende te Boekhoute, zoon van Livinus Van Hyfte en van Marie Catharine
Van den Fonteijne.



Akte nr. 46: Karel Ludovicus Van Hyfte is overleden te Boekhoute op 26 oktober 1891
om 7 uur ‘s morgens. Hij is landbouwer, geboren te Boekhoute op 1 maart 1822 en er
wonende, weduwnaar van Julia Baecke, echtgenoot van Elisa Ververs, zoon van Livinus
Van Hyfte en van Marie Catharine Van den Fonteyne.

Maar hun overlijden wordt ook kerkelijk geacteerd door de pastoor van Boekhoute, Z.E.H.
Joannes Gustavus Barbiaux.

Joannes Gustavus Barbiaux is geboren te Kruishoutem op 14 oktober 1841 en overlijdt te
Boekhoute op 28 augustus 1897. Hij was achtereenvolgens coadjutor in Schoonaarde (1865),
onderpastoor in Tielrode (1866), onderpastoor te Geraardsbergen (1879), directeur van de
Kapucinessen in Gent en onderpastoor in Sint-Anna Gent (1883), godsdienstleraar in de
Normaalschool in Gent (1884) en pastoor in Boekhoute (1888-1897).

En hier vernemen we een ander, veel meer gedetailleerd verhaal:
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Akte nr. 35: “Anno Domini 1891 die 2 augusti obiit (inventus est enim submersus in aquis in
Bassevelde) Jacobus Franciscus Van Hyfte ex hac, filius Livini et Mariæ Catharinæ Van den
Fonteyne, ætatis sexaginta sex annorum
J(oannes) G(ustavus) Barbiaux past(or)”

Of vertaald:
“Op 2 augustus 1891 overleed (hij werd immers teruggevonden verdronken in het water in
Bassevelde) Jacobus Franciscus Van Hyfte uit deze (parochie), zoon van Livinus en van Maria
Catharina Van den Fonteyne, 66 jaar oud
(getekend) Joannes Gustavus Barbiaux pastoor”

Akte nr. 43: Anno Domini 1891 die 25 octobris infra primam missam laguato (*) sese suspendit
Carolus Ludovicus Van Hyfte ex hac / frater Jacobi Francisci / qui submersus in aquis, obiit die 2
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augusti hujus anni (vide supra N 35) filius Livini et Mariæ Catharinæ Van den Fonteyne, viduus
Juliæ Baecke, maritus (….) Elisabethæ Ververs, ætatis sexaginta novem annorum. Est unus ex
istis debentibus ecclesiae de Bouchaute fundationem Taats quam noluerunt solvere ab hinc
pluribus annis ! Digitus Dei est hic !!!
J(oannes) G(ustavus) Barbiaux past(or)

Of vertaald:
Op 25 oktober 1891 onder de eerste mis heeft Carolus Ludovicus Van Hyfte uit deze (parochie)
zichzelf opgehangen met een wurgsteek (*). Hij is een broer van Jacobus Franciscus die
verdronken is en overleed op 2 augustus van dit jaar (zie hoger N 35), zoon van Livinus en van
Maria Catharina Van den Fonteyne, weduwnaar van Julia Baecke, man van Elisabeth Ververs. Hij
was 69 jaar oud. Hij is één van diegenen die de fondatie Taats van de kerk van Bouchaute geld
schuldig zijn, die zij al sinds vele jaren niet willen betalen ! De vinger van God is hier !!!
(getekend) Joannes Gustavus Barbiaux pastoor

(°) “laguato” is blijkbaar een door pastoor Barbiaux zelf gefabriceerd “Latijns” woord. Het komt
van het Franse woord “laguis”, een speciale knoop die zichzelf toetrekt door het gewicht van het
voorwerp (hier het lichaam) dat er aan hangt.

Gedetailleerd zijn de overlijdensakten van pastoor Barbiaux wel, zeer empatisch daarentegen
kunnen we de pastoor niet noemen.

Nota aan alle gelegenheidsauteurs van onze Nieuwsflits:

Genealogische artikels zoals uw stamboom of een deel ervan publiceren in onze
Nieuwsflits?

Dit kan!

Iedereen kan vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen
zijn steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 1 maand voor het verschijnen van een nummer binnen
zijn bij de redactie.
Stuur uw artikel opgemaakt IN een WORD document NIET in PDF aan erfgoeddegonde@gmail.com
Zend uw foto’s mee enkel opgemaakt in een JPEG en NIET in PDF

Iedere auteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn bijdrage
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“van niets tot iets”
Cursus Oud Schrift Beginners
2022
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren
lezen; leren begrijpen, en is tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus
“stamboomonderzoek voor beginnende familievorsers”.

De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal, om de
letters, cijfers en woorden van de oude geschriften, in de diverse akten en documenten
beter te kunnen ontleden.

Inschrijvingen worden verwacht vóór 15 september 2022. Het cursusgeld
voor 6 lessen en het cursusboek (± 200 bladzijden) bedraagt 25,00 EUR.

Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan enkel door het ingevuld
inschrijvingsformulier door te mailen naar erfgoeddegonde@gmail.com

Uw inschrijving is pas geldig vanaf ontvangst van uw betaling
op het bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van:‘Erfgoed De Gonde
vzw’
met vermelding ‘cursus beginners 2022’ vermeld eveneens uw tel. en email
adres.

Data en programma:
De lessen starten telkens om 19u30 stipt en eindigen om 21u30

De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het
Documentatiecentrum van Melle, Brusselsesteenweg 393.

Gemeentelijk

en wordt verzorgd door Chris Meerschaut, op onderstaande avonden:
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Archief

en

DINSDAG 27 09 2022:
Les 1

Periode 1800-1900
*Burgerlijke stand
*Republikeinse Kalender
*Overstap naar de parochieregisters
*Romeinse cijfers

DINSDAG 11 10 2022:
Les 2

Periode 1800-1750
*Latijn in de parochieregisters

DINSDAG 25 10 2022:
Les 3

Periode 1750-1700
*merkwaardige woordenschat in de parochieregisters

DINSDAG 08 11 2022:
Les 4

Oud Nederlands in:
*18de -eeuwse documenten
*Notariële akten
*Lotelingen
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DINSDAG 22 11 2022:
Les 5

Oud Nederlands in:
*de Staten van Goed

DINSDAG 06 12 2022:
Les 6

Oud Nederlands in:
*Staten van Goed
*Wettelijke passeringen
*Quoteboeken
*Poortersboeken
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Inschrijvingsformulier Cursus Oud Schrift
2022

Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

E-mailadres:

Gsm/Tel:
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Gemeente:

Bus:

Schenkingen
aan onze afdeling
Genealogie Bronnen:

Geboortekaartjes:

Alfons Matthys – Lochristie,

Communieprentjes:

Gilbert Vandevelde

Bidprentjes:

Michel De Roek, Luc De Ruyver, Antoine Verstuyft, Rita Van De Putte, Nele De Moor,
Gudrun Raeman, Alfons Matthys – Lochristie, Paula Helderweirdt – Lochristie, Gilbert
Vandevelde, Lieve Eeckhaut

Rouwbrieven:

Michel De Roek, Magda De Nys, Luc De Ruyver, Antoine Verstuyft, Nele De Moor, Gudrun
Raeman

Krantenberichten:
Magda De Nys, Nele De Moor,
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Schenkingen aan
onze afdeling “bibliotheek”

Boeken:

Geschonken door: Lieven J. Snoeck - Destelbergen,
Voor onze Rubriek 006
Diversen

Nis 1L3B

Boek nr. 006 – DEINZ-005
*Index op de erfenisaangiften van het
registratiekantoor Deinze 1819-1905 (deel 1)
Boek nr.006 – DEINZ-006
*Index op de erfenisaangiften van het
registratiekantoor Deinze 1819-1905 (deel 2)

Beeldbank:
Geschonken door: Jan Van Slycken
14 Foto’s Gontrode

Ontdek op onze website, wat wij in onze leeszaal-bibliotheek gratis raadpleegbaar
beschikbaar stellen aan onze bezoekers
www.erfgoedmelle.be
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Interessante websites
Bron: “Vlaamse Stam” Familiekunde Vlaanderen
Stadsarchief Roeselare lanceert nieuwe website: uw stamboom opmaken
kan vanaf nu dus vanuit uw eigen zetel thuis.
www.stadsarchiefroeselare.be
Duizenden parochiebladen online toegankelijk. Nieuws van onder de
kerktoren
https://kadoc.kuleuven.be/8_projecten/2021/2021_06_parochiebladen
Website updates Spaenhiers en Souvenhiers
https://spaenhiers;be/archief
https://souvenhiers.be/Collection
Ruim 250.000 nieuwe kranten in Delpher
www.delpher.nl
Oorlogsbronnen Limburg gelanceerd
Centrale online toegang tot originele bronnen, informatie en kennis over de
Tweede Wereldoorlog
www.rhcl.nl
150.000 notariële akten online toegankelijk
www.regionaalarchieftilburg.nl
Genealogie digitaal
Zorro weer iets slimmer
www.publicatie-landvanwaas.be
FV Regio Westkust: verzameling bidprentjes en rouwbrieven blijft
uitbreiden
www.familiekunde-westkust.be
Een cadeau voor alle genealogen en andere aanbidders van Archief Gent!
https://data.stad.gent/explore
Update werkgroep Burgerlijke Stand Antwerpse Kempen
https://bskempen.be
Heemkring Ter Palen Buggenhout: nieuwe aanvulling voor genealogie
www.terpalen.be
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Heeft U onze vernieuwde website reeds bezocht?
Yves Van Walle, onze nieuwe webmaster heeft onze website in een nieuw kleedje
gestoken. Er moeten nog een paar kleine aanpassingen gebeuren, waarvoor onze
excuses. Bedankt Yves voor je inzet.
Ook hartelijk dank aan Bart Muylaert voor zijn jarenlange inzet als webmaster
van onze vereniging. Het was heel fijn om met U samen te werken, Bart.

www.erfgoedmelle.be

Openingsuren leeszaal

maandag

13u00 tot 17u00

dinsdag

14u00 tot 19u00

woensdag

13u30 tot 17u00

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL
VOOR HET JAAR 2022

dinsdag 1 november & woensdag 2 november
dinsdag 15 november
maandag 26 december tot en met woensdag 28 december (kerstvakantie)
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