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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Familie van Arckel

Periode:
17e-18e siècle

Archiefbloknummer:
BE-A0510.2521

Omvang:
• Laatste inventarisnummer: 18
• Omvang geïnventariseerd: .04 m

Archiefbewaarplaats:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging en reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING EN REPRODUCTIE

Alle stukken uit het bestand zijn openbaar. Voor de reproductie van archiefstukken gelden 
de regels van toepassing in het Rijksarchief.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

van Arckel (familie)
Familiegeschiedenis

FAMILIEGESCHIEDENIS

De gegevens die we over de familie van Arckel hebben kunnen achterhalen, zijn bijzonder 
schaars.
Jan van Arckel, licentiaat in de geneeskunde, was gehuwd met Elisabeth Heymans, 
afkomstig uit een voorname Brusselse familie. Ze was de dochter van Adam Heymans de 
jonge, wiens broer Joannes, licentiaat in de rechten, op 13 juni 1641 toetrad tot het 
Brusselse geslacht Sweerts 1. In hun huis prijkten schilderijen van Bijbelse taferelen, 
landschappen en als blijk van bereikte status een familieportret van de van Arckels. 
Omwille van een geestesziekte werd Elisabeth op 11 november 1655 naar het gasthuis van 
Asse gebracht. Enkele maanden later, op 6 januari 1656, vond ze onderkomen in het 
Magdalena klooster. Jan van Arckel en Elisabeth Heymans hadden meerdere kinderen, 
enkel hun zoon Gerardus kennen we bij naam. Hij werd op 13 juni 1684 lid van het 
Brusselse geslacht Sweerts 2.
De voogd van de kinderen van Jan van Arckel is Gerardus van de Perre.
We hebben het gissen naar de precieze verwantschap tussen Jan en Jacobus van Arckel. 
Laatstgenoemde bezat verschillende huizen in Brussel, en overleed vermoedelijk in 1702.
Archief

ARCHIEF
Verwerving

VERWERVING

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de geschiedenis en de verwerving van het 
archief van de familie van Arckel.

1 DECOSTRE N. e.a., Les registres du Lignage Sweerts. Admissions et résolutions (Genealogicum 
Belgicum, 5), Brussel, 1964, p. 124 en VAN DER MEULEN D., Liste des personnes et des familles 
admises aux lignages de Bruxelles depuis le XIVe siècle jusqu'en 1792. Avec une introduction sur 
l'histoire des lignages, Antwerpen, 1869, p. 39.

2 VAN DE MEULEN D., o.c., p. 34.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

De stukken betreffen hoofdzakelijk de regeling van de nalatenschap van Jan van Arckel en 
van Jacobus van Arckel.

Taal en schrift van de documenten

Alle stukken zijn in het Nederlands.
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING

Er werden door ons geen archiefstukken vernietigd.
Ordening

ORDENING

De stukken werden geordend per familielid.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Jan van Arckel en echtgenote Elisabeth Heymans

I. JAN VAN ARCKEL EN ECHTGENOTE ELISABETH HEYMANS
A. Nalatenschap

A. NALATENSCHAP
1 Stukken in origineel en afschrift betreffende de nalatenschap van Adam 

Heymans, vader van Elisabeth. 1582, 21 feb. 1618.
1 omslag

2 Duplicaat van de inventaris van de roerende goederen van Elisabeth 
Heymans, weduwe van Jan van Arckel, geneesheer, opgemaakt door notaris 
van op den Bosch op verzoek van de weduwe van Adam Heymans, moeder 
van Elisabeth. 10 jan. 1656.

1 katern

3 Staat, bewijs en rekening van goederen en renten die Elisabeth Heymans, 
weduwe van Jan van Arckel, geneesheer, in vruchtgebruik en in eigendom 
heeft, door haar moeder overhandigd aan Gerard vanden Perre, voogd, en 
Adam Macharis, toeziender van de goederen en renten nagelaten door Jan 
van Arckel. 21 sept. 1656.

2 katernen

4 Genealogische notities betreffende de erfgenamen van Jan van Arckel. einde 
17de eeuw.

1 omslag

5 Stukken betreffende de nalatenschap van Jan van Arckel. eind 17de-begin 
18de eeuw.

1 omslag
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II. Jacobus van Arckel

II. JACOBUS VAN ARCKEL
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
6 Kwitantie voor Jacobus van Arckel. 29 aug. 1683.

1 stuk

B. Nalatenschap

B. NALATENSCHAP
7 Staat van goed van Jacobus van Arckel. z.d.

1 katern

8 Staat van de schulden van het sterfhuis van Jacobus van Arckel. z.d.
1 stuk

9 Akte waarbij de erfgenamen en legatarissen van Jacobus van Arckel 
verklaren akkoord te gaan met het feit dat Peeter Ginot als executeur-
testamentair de processen die Jacobus van Arckel heeft aangespannen 
verder zet. 23 mei 1703.

1 stuk

10 Stuk uit het proces tussen Peeter Ginot, poorter van Brussel, en Anna 
Portelet, als executeurs-testamentair van Jacobus van Arckel, supplianten, 
en de erfgenamen van Jacobus van Arckel, gedaagden. 18 juni 1703.

1 katern

11 Stukken betreffende het geschil tussen de kinderen van Geeraerd van Arckel, 
erfgenamen van Jacobus, en de Zwartzusters. 1703-1705.

1 omslag

12 Stuk uit het proces tussen Isabella en Maria van Arckel en Isabella 
Reijnberck. 30 aug. 1708.

1 stuk

13 Akten waarbij de kinderen van wijlen Jacobus vanden Perren tot een akkoord 
komen betreffende de uitvoering van het testament van hun vader. 30 okt. 
1708.

1 omslag

14 Verklaring van afstand door Jan Parijs van de huur van het huis "De Gulden 
Krefft" tegen Kerstmis 1713 zodat de erfgenamen van Jacobus van Arckel 
het naar eigen goeddunken kunnen verhuren. 23 aug. 1713.

1 stuk

15 Akte waarbij Isabella Reynbout afziet van het verdere beheer van de 
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goederen van het sterfhuis van Jacobus van Arckel en dit volledig overlaat 
aan zijn erfgenamen. 11 april 1714.

1 stuk

16 Bewijzen van ontvangst van vergoeding voor werken uitgevoerd aan het 
sterfhuis van Jacobus van Arckel genaamd "In de Kreft", door meester 
timmerman Servaits, 2 december 1718, en Petrus Bulens, meester 
schaliedekker, 25 september 1718. 2 dec. 1718, 25 sept. 1718.

2 stukken

17 Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende het sterfhuis van 
Jacobus van Arckel. 1719-1721.

1 omslag

18 Kwitantie van Andreas Joseph Servais voor Margarita de Raeijmaeker voor 
de betaling van huishuur. 25 juli 1739.

1 stuk


	Beschrijving van het archief:
	Raadpleging en gebruik
	Voorwaarden voor de raadpleging en reproductie

	Geschiedenis van archiefvormer en archief
	Archiefvormer
	Naam
	Familiegeschiedenis

	Archief
	Verwerving


	Inhoud en structuur
	Inhoud
	Selectie en vernietiging
	Ordening


	Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
	I. Jan van Arckel en echtgenote Elisabeth Heymans
	A. Nalatenschap

	II. Jacobus van Arckel
	A. Algemeen
	B. Nalatenschap



