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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Familie de Ghellinck-Vaernewyck. NIET GEORDEND

Periode:
1441-1949

Archiefbloknummer:
BE-A0514.39G

Omvang:
• Laatste bestanddeelnummer: 56.00
• Omvang geÃ¯nventariseerd: 2.34 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Gent

Archiefvormers:
de Ghellinck (familie), 13de - 20e eeuw
de Vaernewyck (familie), 12de - 19de eeuw
Priorij van Onze-Lieve-Vrouw Ten Walle te Elsegem, 1418-1782
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in de Belgische Rijksarchieven.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Familie de Ghellinck-Vaernewyck. Niet geordend.

FAMILIE DE GHELLINCK-VAERNEWYCK. NIET GEORDEND.
1 Enveloppe met kleine aantekeningen betreffende personen, een 

verkoopakte van 1658 (sterk beschadigd), een brief van 1754 
vanwege Joannes Baptiste de Jonghe (secretaris van Oostmalle) 
aan de schepenbank van Hoogstraten met eis tot overbrenging van
een staat van goed en een brief uit de Franse tijd aan een notaris 
te Mons over een rechtszaak. 1658 - 19de eeuw.

1 omslag

2 Histoire de la maison et famille de Vaernewijck (1100-1830) - 
traduction du manuscrit originel, texte flamand de 1830, 
handschrift. 19de eeuw.

1 deel

3 Notice sur Marc van Vaernewijck (1518 à 1568), handschrift. 19de 
eeuw.

1 deel

4 Verzamelmap betreffende "Elseghem". 1441 - begin 20ste eeuw.
1 pak

Envelop met aantekeningen over Elsegem, 19de-begin 20ste 
eeuw
Mapje met aantekeningen en 1 origineel stuk "ancien prieuré 
d'Elseghem", 1765 - 19de eeuw.
Akte betreffende de priorij van Elsegem, 1447.
Overeenkomst tussen het dorpsbestuur van Elsegem en de priorij, 
1441.
Aantekening betreffende relevant archief van de Gentse Sint-
Niklaaskerk, 19de eeuw.
Akte m.b.t. huwelijksdispensatie voor Adrien d'Anvang en Arine of 
Arnoldine, 1530.
Proces- en procedurestukken van conflicten waarin de religieuze 
instelling betrokken partij is, 1441, 1462, 1556, 1601, 1638-1641, 
1643.
Mapje financiële stukken "concernant l'ancien prieuré 
d'Elseghem", 1817-1819.
"Inventaire des biens et des revenus du convent d'Elseghem", ca. 
1780.
Dossier inzake "vercoopinge meubelen gesupprimeert clooster 
van Elseghem", ca. 1782.

5 Verzamelmap betreffende "Vaernewyck". Deel 1. 1573 - 19de eeuw.
1 omslag

Sententie vanwege de Raad van Vlaanderen in een proces tussen 
Denis de Beveren, voogd van Isabeau Gheys, en Josse de 
Gryspeere, heer van Egem, 1600.
Akte van constitutie van een rente, gevestigd op grond in de 
heerlijkheid Royghem, toebehorend aan de "chartreux", 1631, 
1679.
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Verkoopsakte van een rente door Pierre van der Speeten en 
echtgenote Marie van Royen aan de armen van Gent, 1601.
Overeenkomst tussen Olivier van Oyghem en mevrouw de 
Wastenhove te Gent betreffende een bouwgeschil, 1573.
Aantekening betreffende een verkoopsakte van het Messeniers-
goet, uit het sterfhuis van Guillaume Dominicq de Bisscop anno 
1742, 19de
Twee brieven gericht aan Charles Breydels, broer van kunstenaar 
Franciscus Breydels, 1747.
Aantekening betreffende het verhef van een leen "de Huustrode" 
anno 1566, 19de eeuw.
Ode aan de schrijfkunst, 1698.
Signatuur van landmeter Jan d'Hecke, oorspronkelijk gesteld onder
een opmeting van poldergrond, 1731-1732.
Brief vanwege dhr Vaernewijck aan advocaat van Zantvoorde, 
griffier van Lembeke, 1791.
Brief uit Parijs aan A. de Vaernewijck te Mechelen, 1842.
Vijf opgekleefde zegels.
Gedrukte "Disputatio" vanwege Albertus Philippus Carolus de 
Vaernewyck, verdedigd te Leuven, 1787.
Rekening vanwege notaris Donny te Brugge aan George de 
Vaernewyck, 1778.
Aantekening betreffende informatie op grafzerken en in 
kerkarchief, 19de eeuw.
Aantekening betreffende een remedie om "fièvres intermittentes" 
te genezen, 19de eeuw.
"Discours prononcé en 1835 à la société de botanique de Gand" 
naar aanleiding van het overlijden van een familielid de 
Vaernewyck, 1835.
Taalkundige spielerei met het woord 'esprit', 19de eeuw.
"Sur la demande de faire l'apologie d'un chat', 19de eeuw.
Aantekening "Moderne papieren", oorspronkelijk gevoegd als 
inhoudsaanduiding bij een pakje documenten, 19de eeuw.
Lijstje van documenten betreffende een familie van Tillo, 19de 
eeuw.
Lijstje van genummerde documenten in een map, daterend tussen
1348 en 1536, 19de eeuw.
"Dictée française", inhoudelijk betreffende de familie de 
Vaernewyck, 19de eeuw.
Akte vanwege Antoine Joseph de Lens, luitenant van de stad en 
het baljuwschap van Saint-Omer, 1690.
Akte van verpachting van een stuk meers in de "Vaernewick" te 
Vurste, 1653.

6 Verzamelmap betreffende "Vaernewyck". Deel 2. 19de - begin 
20ste eeuw.

1 pak
Drie zegelafgietsels in doosje, 19de eeuw.
Twee omslagen met afdrukken, schetsen, gekalkte tekeningen van
en aantekeningen en brieven over zegels, 19de - begin 20ste 
eeuw.
Omslag met foto's en een negatief van idem, begin 20ste eeuw.

7 Verzamelmap betreffende "Vaernewyck". Deel 3. 19de eeuw.
1 omslag

Losse aantekeningen betreffende personen / transacties in de 
15de tot 18de eeuw, 19de eeuw.
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Aantekening betreffende een proces uit 1740 tussen Adrian 
Xaverius de Ghellynck, heer van Elsegem, en Maximilien de la 
Woestyne, markies van Beselare, met o.m. gegevens uit 
huwelijkscontracten, 19de eeuw.
Gedrukte illustratie van zegels, 19de eeuw.
Correcties, aan te brengen in een tekst, vermoedelijk een 
uitgeschreven genealogie van de familie de Ghellinck, 19de eeuw.
Aantekeningen betreffende een familie Van der Beke, 14de-15de 
eeuw, 19de eeuw.
"Inventaire des titres ne faisant pas partie des archives de 
famille", 19de eeuw.

8 Gedrukte Preuve tot betoogh dat die van het Gheslachte van 
Vaernewijck Moderné tot Ghendt, zijn de principael fondateurs, 
ende Dotateurs vanden Godts-huyse ofte Clooster van Cathusers 
tot Royghem, alsnu woonende binne de Stadt van Ghendt, synde 
ghedescendeert uyt de zelve Branche, Struick ende Linage van 
Vaernewijck, die t' zelve hebben helpen Fonderen, ende Doteren, 
met aantekeningen, onvolledig. 18de eeuw.

1 deel

9 "Dese noticien zijn uut den Weesen bouc vanden jaere 1395 
beghinnende te alfhouste in scependom her Jans Sloefs fs Jans van 
Lemberghe ende haren gheselle bij ghedeele", aantekeningen uit 
14de- en 15de-eeuwse registers van de schepenen van Gedeele te 
Gent. Eind 15de - begin 16de eeuw.

1 deel

10 Stukken betreffende verschillende goederen, hoofdzakelijk in West-
en Oost-Vlaanderen. 1636 - eind 18de eeuw.

1 omslag
Dossier inzake een sterfhuis van de familie Callens te Ooigem, 
1686.
Geleidebrief bij een prijzij van een leen te Sint-Maria-Lierde, 1780.
Uittreksel uit een spijkerregister "de Briefven van Altert", 
vernieuwd in 1797, betreffende grond te Lochristi, eind 18de 
eeuw.
Processtukken van een conflict tussen Pierre Joseph Delnatte en 
Jean Baptiste Joseph Le Veugle, behandeld door de schepenbank 
van de heerlijkheid Ter Leute te Aalbeke en Rekkem, (1712, 1728 
heer de Ghellinck) 1769.
Akte van procuratie vanwege J.B. de Ghellinck aan notaris Jan 
François Hacquart om in zijn naam geld te ontvangen van 
verkopen te Kortrijk en Menen, 1776.
Beschadigd fragment van een register van wettelijke passeringen 
en klachten van Nokere, fol. 199-200, 1636.

11 Dossier inzake een proces tussen Horace Brias, heer van 
Hoogendoorne, en Lieven en Ferdinand Provost, "geseyt 
Basserode", voor de schepenen van de heerlijkheid Nedermontjoye
te Kortrijk. 1681- 1682.

1 omslag
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12 Map "de Ghellinck?", stukken betreffende verschillende goederen, 
hoofdzakelijk in West- en Oost-Vlaanderen. 1657 - 18de eeuw.

1 omslag
Verkoopsakte van zaailand te Evergem, door Lieven de Jaeghere 
aan Jooris van Hyfte, 1657.
Verkoopsakte met voorwaarden voor de verkoop van een partij 
aardappelen te Marke, door Joannis Tack, 1783.
Lijst van Engelse troepen(?) in West-Vlaamse dorpen, opgesteld op
een mapje "Denombrementen der achterleenen ghehouden der 
baronnije ende leenhove van Nokere", 18de eeuw.
Stukken betreffende het leenhof van Nokere, o.m. aantekeningen 
voor het leenboek, proces- en procedurestukken en enkele akten 
en contracten, 18de eeuw.
Aantekening betreffende een proces tussen Jacobus Thijs te 
Olsene en Joannes de Jonge, 1788.
Dossier inzake een conflict tussen familieleden over de aflossing 
van een rente onder de heerlijkheid Audenackere in Lokeren en 
Eksaarde,
Dossier inzake de verkoop van onroerende goederen in Deerlijk 
onder de heerlijkheid Poeke, 1676.
Akte van procuratie tot verkoop van het goed ter Couteren, 
eigendom van de familie Geylinck te Kortrijk (1698), met kohier 
van restanten van de heerlijkheid ter Coutere (1748), 1698-1748.
Stuk betreffende een geschil tussen Jan Baptiste de Ghellynck en 
broer Mattheus Xaverius de Ghellunck over rente, 1730.
Attestatie vanwege de griffier van de heerlijkheid Beaulieu te 
Lauwe betreffende de heerlijkheid Diesvelt, 1711.

13 Dossier inzake een proces tussen Marie Cardocq, weduwe van 
Steven de la Haye, en Adriaen en Daniel Poelman, respectievelijk 
licentiaat in de "Godtheijt", kanunnik van Sint-Baafs te Gent en 
burgemeester van het Land van Nevele, over goederen, onder 
meer behandeld door de Grote Raad van Mechelen. 1682-1686.

1 pak

14 Stukken betreffende verschillende goederen en conflicten te 
Drongen, Beveren, Wingene en Desselgem. 17de eeuw - 1757.

1 pak
Aantekening betreffende een verkaveling te Drongen (o.m. 
Sleindonckdries) en omgeving, 17de eeuw.
Staat van verschuldigde jaren zetting van grond te Beveren, in 
eigendom van Jan Baptiste Ghellinck, 1720.
Akte van procuratie vanwege de erfgenamen van Jan Baptiste de 
Ghellynck betreffende het verhef van heerlijkheden en andere 
leengoederen, o.m. te Wingene en Desselgem, 1757.
Dossier inzake een proces tussen Jan Baptista Gellinck en 
Anthoine Ketele, baljuw, en Joos Storme, officier van Desselgem, 
over erfenis en onterfenis, behandeld door de Raad van 
Vlaanderen, 1714.
Dossier inzake een proces tussen de proost van de Sint-
Pietersabdij en Jacques Tack, baljuw van de heerlijkheid Wingene 
gehouden van het leenhof van Desselgem, betreffende 
schepenen, o.m. behandeld door de souvereine Raad van Doornik 
en de Raad van Vlaanderen, 1672-1687. Zie tevens nr. 16.
Aantekeningen van berekeningen, inning jaren 1703-1709.
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Dossier inzake een proces tussen Jan Baptiste Gillinck en Corneillie
Tack, weduwe van Frans d'Hulst, Arnout Hellijn en echtgenote 
Marije d'Hulst en Catheleijne d'Hulst, als erfgenamen in het 
sterfhuis van Frans d'Hulst, betreffende goederen, behandeld door
de schepenen van de Sint- Pietersheerlijkheid, 1685-1694.
Briefwisseling betreffende de indaging van lenen te Wingene en 
Desselgem, 1710.
Akte van recepisse van het denombrement van een leen, 
gehouden van het leenhof te Wingene door het Onze-Lieve-
Vrouwhospitaal van Kortrijk, 1685.
Stuk betreffende een conflict tussen Floris Bonaventure Ferdinand 
Denys en Pieter François Tayaert, over renten en het pachthof 
Desselgem, behandeld door de Raad van Vlaanderen, 1699.

15 Stukken betreffende goederen en financiën in regio Wevelgem Eind
17de eeuw - 1774 en s.d.

1 omslag
Dossier inzake een wettelijke klacht over een geldsom tussen Jan 
Dhont en Laureijns Casteele enerzijds, en Jan Oste anderzijds, 
behandeld door de schepenbank van de heerlijkheid Gorgem, 
1721.
Getuigenverklaringen betreffende een bareel of barriere aan het 
leengoed te Walle in Wevelgem, 1701 en 1774.
Ontvangstbewijzen, 1718, 1720 en s.d.
Uittreksel uit een handboek over het beheer van het goed te 
Walle, geauthentificeerd door een notaris uit Harelbeke, eind 17de
eeuw.
Brief betreffende een tiende "d'Isenghem", te heffen in Wevelgem,
s.d.

16 Stukken betreffende goederen en financiën, hoofdzakelijk te 
Wingene en m.b.t de heerlijkheid Gorghem. 1672-1743.

1 omslag
Ontvangstbewijzen, 1672, 1700, 1720
Stukken betreffende achterstallige heerlijke renten in de 
heerlijkheid Gorghem, 1737 en 1743.
Dossier inzake een proces tussen de proost van de Sint-
Pietersabdij en Jacques Tack, baljuw van de heerlijkheid Wingene 
gehouden van het leenhof van Desselgem, betreffende 
schepenen, o.m. behandeld door de souvereine Raad van Doornik 
en de Raad van Vlaanderen, 1688. Zie tevens nr. 14.
Verklaringen van afstand m.b.t. het sterfhuis van Jan Buyse, 1709.
Kladaantekening betreffende goederenbeheer, s.d.

17 Verzamelmap "Vaernewijck - Tableaux généalogiques, filiation", 
met wat documentatie uit verschillende publicaties, tal van 
aantekeningen en uitgewerkte genealogieën. Eind 19de eeuw - 
1936.

1 pak

18 "Table chronologique" van de 10de eeuw tot 1400, "Table 
sigillographique", "Table onomastique", "Table topographique", 
"Errata et addenda", uittreksel uit een gedrukte publicatie m.b.t. de
familie van Vaernewijck. 20ste eeuw.
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1 omslag

19 "Catalogue de la bibliothèque de feu mr Auguste de Portemont, 
bibliophile distingué, à Grammont. Livres, gravures et documents 
manuscrits, vente du 21 au 26 novembre 1892", gedrukte 
catalogus van een openbare boekenverkoop, met aantekeningen. 
1892.

1 omslag

20 Verzamelmap "les Vaernewyck d'Eeclo et de Suède", hoofdzakelijk 
aantekeningen. Eerste helft 20ste eeuw.

1 omslag

21 "Un mot sur la famille de Messire le Vicomte de Vaernewyck 
d'Angest, décédé à Gand le 24 mars 1835, par F.J. Gyselynck, 
candidat-notaire à Lovendegem", handschrift met begeleidende 
brief. 1862.

1 omslag

22 Briefwisseling met en aantekeningen over Duitse familieleden van 
Vaernewyck, inclusief foto. 1910.

1 omslag

23 Fragment van een genealogisch manuscript m.b.t. leden van de 
familie Vaernewyck, opgesteld n.a.v. de lectuur van een uitgave 
van Bauduin Manilius uit 1670 betreffende een geschil tussen het 
geslacht van Vaernewijck en het geslag de Gruutere. 19de eeuw.

1 lias

24 Verzamelmap "Généalogie Vaernewyck" met aantekeningen en 
bronverwijzingen van diverse aard. 19de - begin 20ste eeuw.

1 omslag

25 Verzamelmap "Vaernewyck, documents divers", niet opgenomen in 
een uitgegeven cartularium, met o.m. aantekeningen van 
genealogische gegevens op basis van Gentse parochieregisters, 
vermeldingen van lenen en goederen in Oost-Vlaanderen, 
fragmenten uit publicaties en enkele brieven. 19de - eerste helft 
20ste eeuw.

1 pak

26 Verzamelmap "Vaernewyck 1450-1500, copie de pièces peu 
intéressantes (non imprimé)", hoofdzakelijk aantekeningen. 19de - 
eerste helft 20ste eeuw.

1 pak

27 Verzamelmap "Vaernewyck, documents pour la généalogie", 
hoofdzakelijk aantekeningen en klasversies van latere uitgave. 
19de - eerste helft 20ste eeuw.
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1 pak

28 "Table chronologique" van de 10de eeuw tot 1900, op de uitgave 
van het "chartrier Vaernewyck", drie volumes. 20ste eeuw.

1 omslag

29 Verzamelmap "Vaernewyck, divers à examiner", hoofdzakelijk 
aantekeningen, opmerkingen in verband met stukken die 
(opnieuw) in origineel moesten worden gecontroleerd en o.m. een 
lijst van leden van de familie de Vaernewyck die openbare functies 
hadden bekleed in het graafschap Vlaanderen, tussen 1312 en 
1792. 19de - eerste helft 20ste eeuw.

1 pak

30 Verzamelmap "Vaernewyck (pour le supplément), pièces non 
publiées (à examiner)", hoofdzakelijk aantekeningen, o.m. over de 
periode 1190-1400. 19de - eerste helft 20ste eeuw.

1 pak

31 Legger van het kadastraal plan (Popp) van Mariakerke. Midden 
19de eeuw.

1 katern

32 - 45 Fragment van drukwerken betreffende de familie de Vaernewyck. 19de - eerste helft 20ste eeuw.

32 - 45 FRAGMENT VAN DRUKWERKEN BETREFFENDE DE FAMILIE 
DE VAERNEWYCK. 19DE - EERSTE HELFT 20STE EEUW.

32 Varia, verschillende vrouwelijke leden van de familie Vaernewyck, 
14de eeuw.

1 omslag

33 Verwantschap met familie de Neuville.
1 omslag

34 Jacques de Vaernewyc, zoon van Ywein.
1 omslag

35 Varia, verschillende mannelijke leden van de familie Vaernewyck, 
13de-14de eeuw.

1 omslag

36 Guillaume van Vaernewyck.
1 omslag

37 Varia, verschillende mannelijke leden van de familie Vaernewyck, 
14de-15de eeuw.

1 pak

38 Roger de Vaernewyck.
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1 omslag

39 Henri de Vaernewyck.
1 omslag

40 Rasse de Vaernewyck.
1 omslag

41 Alexandre de Vaernewyck.
1 omslag

42 Thomas de Vaernewyck.
1 omslag

43 Jean de Vaernewyck.
1 omslag

44 "Farnevvic", Simon en Arnould de Vaernewyck.
1 omslag

45 Varia, verschillende leden van de familie Vaernewyck, 14de-15de 
eeuw.

1 pak

46 Fragment van een stamboom. 19de eeuw.
1 stuk

47 DE GHELLINCK D'ELSEGHEM VAERNEWIJCK A., "Chartes et 
documents concernant la famille van Vaernewijck. Troisième partie,
à partir du XVIme Siècle", Gent. 1919.

1 deel

48 Stamboom: nakomelingen van d'Uutkercke Baudoin. S.d.
1 rol

49 Fragment van stamboom de Ghellinck, 16de-19de eeuw. Eerste 
helft 20ste eeuw.

1 rol

50 Wapen George van Vaernewijck, kapitein. 19de eeuw.
1 rol

51 Kadastraal plan (Popp) van Zevergem. Midden 19de eeuw.
1 rol

52 Kadastraal plan (Popp) van Harelbeke. Midden 19de eeuw.
1 rol

53 Legger van het kadastraal plan (Popp) van Zevergem. Midden 19de
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eeuw.
1 rol

54 Kadastraal plan (Popp) van Mariakerke. Midden 19de eeuw.
1 rol

55 Schets lineage de Ghellinck - de Potter. S.d.
1 rol

56 Kwartierstaat van Jan van Wesemael en Marie Meganck. 19de 
eeuw.

1 rol
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