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B. van der Feen de Lille.
De algemene vergadering werd op zaterdag 26 juni 1965

gehouden in het Stadhuis van Venlo. De burgemeester van
Venlo, Mr. Dr. L. de Gou - tevens lid van het Genootschap
- ontving het gezelschap en leidde het rond door het raad-
huis, alwaar ook de lunch plaats vond.

Op het programma stond een bezoek aan een aantal kaste-
len, te weten kasteel Heijen,  waar de rondleiding geschiedde
door de eigenaar, de Heer tioovers,  en kasteel Wel1  onder
leiding van de gemeentearchivaris van Venlo, de Heer
W. Th. M. Hendriks,  Voorts de ruïne van Kessel aan de
Maas onder leiding van de burgemeester van Kessel, kasteel
Horn en vervolgens Kasteel Hillenraad bij Swalmen, alwaar
Gravin Wolff Metternich de prachtige vertrekken toonde.
Tenslotte begave,~  de deelnemers zich naar Roermond. In
deze plaats was het de gemeentearchivaris J .  G. F. M. G.
baron van Hö-“el1  tot Westerflier,  die het gezelschap een
interessante uiteenzetting  gaf. Tot besluit van de excursie
werd door het Gemeentebestuur van Roermond een thee
aangeboden.

De nqaarsvergadering vond op 27 november 1965 plaats
te ‘s-Gravenhage in Hotel Ambassador. Na sluiting van de
vergadering hield Jhr. F .  G.  L .  0 .  van Kretschmar  een
boeiende voordracht over de mogelijkheden tot identificatie
van portretten. De middag in Hotel Ambassador werd beslo-
ten met een gemeenschappelijke maaltijd aldaar.

Het maandblad bracht dit jaar vele interessante bijdragen.
In het bijzonder verdient vermelding, dat ter gelegenheid
van de verloving van H.K.H. Prinses Margriet met de Heer
Pieter van Vollenhoven een ,,Van  Vol lenhoven-nummer”
verscheen, dat zich in een grote belangstelling mocht ver-
heugen. De hoofdredacteur van het maandblad, Mr. W. W.
van Valkenburg, komt zeker alle lof toe voor dit bijzonder
belangwekkende nummer, dat ook buiten de kring van het
Genootschap zeer de aandacht trok.

De oplage van het Maandblad is verhoogd. Van het Bij-
blad verschenen enige afleveringen, doch een volledig deel
is nog niet voltooid.

Op haar eigen verzoek werd ontslag verleend aan Mej.
J. Kapma.  In de aldus ontstane vacature werd voorzien door
benoeming van de Heer N. Plomp tot conservator van het
archief en de verzamelingen handschriften. De Heer T. van
Gulik werd aangesteld als amanuensis.

Het totaal der lasten en baten toont wederom een vermeer-
dering en wel tot f 45.206,96.  De inkomsten uit contributies,
extra contributies en abonnementen bedroegen f 26.135,90,
derhalve f 142;99 minder dan in 1964. Aan rijkssubsidie werd
f 800,-  meer ontvangen; als incidentele bate is de post
ziekengeld ten bedrage van f 307,OS te beschouwen.

Ondanks de voortgezette stijging der salarissen is de post
salarissen en sociale lasten door het feit, dat de functie van
conservator gedurende enige maanden vacant was, lager dan
in 1964.

Voor het Feith-fonds werd J” 33,- ontvangen. Na enige
hoogst noodzakelijke reserveringen resteert een voordelig
saldo van f 300,53.  Het vermogen, aan het einde van het
vorige verslagjaar f 294,43 negatief, was ultimo 1965 f 217,65
negatief.

Het aantal aanwinsten van de bibliotheek vertoont dit ver-
slagjaar, vergeleken bij het vorige, een kleine vooruitgang.
Tot de ontvangen werken behoren schenkingen van leden
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en niet-leden,  alsmede van het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en rijks- en gemeentearchieven.
Voorts werden verscheidene voor het Genootschap van be-
lang geachte boeken aangekocht voorzover de geldmiddelen
dit toelieten en daarenboven werden verschillende uitgaven
ter bespreking in het maandblad ontvangen. Zodra mogelijk
zal publikatie van de aanwinstenli jst,  die voor een deel
reeds in opzet aanwezig is, volgen.
Het  rui lverkeer  i s  met  één  vereniging,  en  wel  met  de
;,Vlaamse  Vereniging voor Familiekunde” te Antwerpen,
uitgebreid en bovendien heeft het Genootschap zich geabon-
neerd op ,,Rijnland”,  tijdschrift voor sociale genealogie en
streekgeschiedenis te Leiden.
Het ficheren van gedrukte werken en periodieken vond
geregeld voortgang. De kartotheek werd dan ook weder met
ruim 4000 fiches uitgebreid.

Het aantal aan de bibliotheek en andere afdelingen ge-
brachte bezoeken is met 10% toegenomen en het aantal uit-
leningen met ruim 30%. Ook dit verenigingsjaar zijn behalve
aan leden stukken uit de bibliotheek aan openbare instellin-
gen als rijks- en gemeentearchieven en openbare bibliotheken
ter leen afgestaan. Hierdoor wordt bevorderd, dat ook niet-
leden kennis kunnen nemen van in onze boekerij berustende
gedrukte werken en tijdschriften.
De door de bibliothecaresse voor de afd. bibliotheek èn
voor het ,,bureau” gevoerde correspondentie is eveneens aan-
zienlijk toegenomen en wel met 30%.
! De conservator besteedde veel tijd aan de herrangschik-
king van de handschriftencollectie om deze gemakkelijker
toegankelijk te maken.

Van de zegelverzamelingen werden door de dames van
Leeuwen en van Li’ch geficheerd ‘de verzamelingen: Rethaan
Macaré, Tromp, De Vaynes van Brakel,  .Stoop, Storm van
‘s Gravesande,

Het leeszaalbezoek vertoont een aanzienlijke stijging.
In de verslagperiode werden een 125 verzoeken om in-
lichtingen ontvangen, waarvan ruim 80% van niet-leden.
pp het totaal kwam 30% der vragen uit het buitenland. Het
percentage vragen op het terrein der heraldiek bedroeg 32%.

Voornamelijk ten behoeve van de leden en tentoonstellin-
gen zijn in dertig gevallen handschriften en heraldica  uitge-
leend.

In de groepen Noord-Holland te Amsterdam en Gelder-
land te Arnhem, evenals in de Genealogmche  Sociëteit te Zeist,
werd met opgewektheid gewerkt.

Gezien de stijgende belangstelling voor genealogie ziet het
bestuur van het Genootschap de toekomst met vertrouwen
tegemoet.

Bijdrage tot de genealogie van het geslacht
Van Artel,

bewerkt naar aantekeningen van t J. P. de Man,

door DR . A. W. E. ‘DEK.

Inleiding.

Jacobus Paulus de Man, kolonel b.d., overleed op 17 novem-
ber 1955 in de ouderdom van 75 jaren. Vele jaren lang was
hij een trouw bezoeker van het Algemeen Rijksarchief te
‘s-Gravenhage, waar men hem beschouwde als één der beste
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T#abel  1 Vertakk,ingen  v a n  h e t  g e s l a c h t

v a n  Arkel.

HerBaTen  van, der  Lede, vermeld 1227-1243.

I---
l

Jan I heer’ van Alkel, He#rbaTen
1253-1264, heer vicrn den  Eerghe,

I I
Jan II, heer A,maoud  I>

van Arkel, heer vc~n Noo~~deloos,
t 1297 1289-1307,

I
X

Al&

I I
Ï- I l

Jan III, heer Herbaren, heer zoelof, ItiGOUd, Jccn I, heer
vwn  Adel, van de Grote dood t 1321 van Zoelen,

1312-1352.1297-1326,
X

1. MabeZliu
van Voorne;
2. Cwnegonda

van Phzenbwg

I
I

Waard,
1305-1321,

X
Elisabeth

ma

I I I
Jan IP, heer

van Arkel,
t 1360,
x 13271
Ermgard
van Eleef

Jan,
bis8schop

VZIJl

Utrecht,
t 1377

I I
Jan, Otto, heer

t 1352, van Arlcel,
t 1396,
x 1360

Elis.  v. Bnr

1
Jan V, heer
van Arlrel,

* 1362,
t 1425,
x 1376

Jolmnncc
II. Gzclilc

I
FVillem,

sneuvelde
1417.

Bobnt,
t 1347,

X
Aleid

v. Asperen.

b.
Dirk

Alras,
1326-
1344.

I1 /I
bl TAK

Itobe+t  v. van
Xenswoude,  HAASTRECHT,

t 1396 (zie tabellen
ÌII en IV)

HEREN
van

Grevenbroek

I
Arnoud

van Lksveld,
heer

qan den, Berghe,
1277-1300,

Hekaren,
heer

vL’«n  den
Eerg7l.e,

1317-1319.

Jan, Arnoud  II,
1352, heer

X van Zoelen,
Beatrix 1339-1362,
vckn  de X

Merwede He@wicá
21. Polanen

I l
Jan II, heer Otto,
van Zoelea, 1362-‘95.

f 1357,
X

Agnes
v, Benthem

I
Jan I, heer

van IIercTceiom,
1293,

Otto  II,
heer  van

lZeukelom,
x11-1345.

-

Jan 11, heer
vsc(rn  Hez~7dom,

1343-1.363,
X

1. Elis.  v. Hoovne;
2. Claskk  v.
Houweni?%gen,

t 1420
I

I l
Otto III, Dsir 76,
heer  vnrb t 1421.‘24,

Berckelom, X
t 1407-708, Zweder

X
Elis.  v.
Lynden

I 1 l
Dirk, heerOtto, heeT Jan III, heer Willem,

van Zoelen van Heukelom, abt,
t 1409. t 1465, 1434-‘46.

x 14358
Bertha van,
Culembo’rg

VCLni

~,s.Gievenweer~t,
t 1474-‘75.

HEREN
van

HEUKELQM
(zie t,abel 11).

l
GLj’sbe~t,

1476-1499,
verlrocht
's-Greven

weert.
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-_-
I

Otto 1 heer  v a n Hugo Botter,
Heukelom  en. Asperen, 1247-1254,

1269-1272,

I --
I

Otto, heer
wma Asperen,

t 1.344’45.

haoza, heer  vma  Leyelabwg,
1318-1336,

X
1 .  Geertmid vu~z  ïV&jffliet;

2. Mechteld
Icok van lFeeden&urg.

I
I I

Jura vals Gewit, Otto,
Leijenbwg, lY31-‘39. 1321-J5.9.

1327 -48 ,
X

Clem. vnla
Bezuino7~em

Herberma
van Hezdkelom,

t 1333,
X

Aynese  van ïkfi~lcce~

I
I I

Otto, heer b.
V,Ck?%  Ackoy, Lawens,
1333-‘82 1329 -1339 .

X
2. El. van

Mnldegkem.

l
--

l
Otto, heer Gewit, heer I>. b.

vm Aspema, van Tuil, Peter, Olivier,
t 1345, 811 ‘t W a a l 1334-‘46. x329-‘41.

X t _r 1350,
dkiaa, b. X

wzn  Avenes Elk. van

Gbjck.

Otto?, Hmaddc?,
1356 -1363 136’3

Otto;
1414-1416,

(X 1446
dgnes?)

otio,
1366-1407,

(1424?)

I I
Adam? Otto?

1442-‘75  1 4 5 5  (1460?)
X

butte van
Cdenaborg?

Gijsbrecht?,
x 1363

Elsebene
v. Dalem

Otto,
1359-1407,

van
Schonazwen

I
T A K
VkMl

LEIJENRERCH
van

S C H O N A U W E N
(vgl. Ned. Leeuw

I

I I
Herbel’ela, PValraven, b. b.

heer 1 3 7 6 - 1 4 0 7 ,  Blust@a, Gerrit,
valt  ilckoy, X 1402-‘24. 1402-‘24.
1.35-1-1411, Jo7manu

X van de
Kn thnni~aa Merwede

31x. 1943).

l I --
l

Jan,
t 1427,

verkocht

Otto, b. b.
x 2 1420 Otto,
Catharrina

Johan,
1442-‘43, 1463~‘51.

Ackoy b. X
1417. vma Beieren. Mecl~teld

v. Loola.

walraven,
1441-‘42

(t voor 1486)

van
HFJJKELOM
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kenners van de registers van de Hollandse Leenkamer. Na
zijn overlijden werden de mappen met zijn verzamelde aan-
tekeningen over vele tientallen Nederlandse geslachten het
eigendom van het Centraal Bureau voor Genealogie. Een
overzicht van de zgn. Collectie De Man werd opgenomen in
het Mededelingenblad van het Centraal Bureau van juli 1956;
Het bleek herhaaldelijk, dat vele gegevens uit de Collectie De
Man nimmer gepubliceerd werden en vaak waardevolle en
ontbrekende schakels vormen. Daarom kwam ik met het be-
stuur van het Centraal Bureau overeen, om de mappen met
aantekeningen over de uit Arkel gesproten geslachten in een
artikel samen te vatten en te bewerken. Hierbij is er niet naar
gestreefd om een volledige genealogie van deze geslachten op
te bouwen, doch slechts om een aanvulling te leveren op de
reeds eerder gepubliceerde artikelen over de heren van Arkel
en over de zijtakken van dit geslacht. Uitgangspunt werd het
belangrijke artikel ,,ArkeIiana  Vetera”,  van Dr. 0. Merckens,
met opmerkingen van Mr. J. W. Groesbeek en J. P. de Man,
opgenomen in De Nederlandsche Leeuw jaargang 1943, naast
de door Mr. Groesbeek in De Nederlandsche Leeuw, jaargang
1954, gepub’liceerde  studie over: ,,De heren van Arkel”.

Uit deze goed gedocumenteerde en gedegen artikelen is de
samenhang van de ondste  Arkel-generaties  met de zijtakken
als Noo&e2oos,  Heukelom en Haastrecht duidelijk geworden.

Hoofdstuk 1, De tak Van Heukelom.

5 l., D e  h e r e n v a n  H e u k e l o m .  A a n t e k e n i n -
g e n.

In zijn artikel over ,,De middeleeuwsche Heeren  van Aspe-
ren” (Nederlandsche Leeuw, jrg.  1952, kol. 136 e.v.) gaf Mr;
K. N, Korteweg  een duidelijk overzicht van de oudste gene-
raties Van Heukelom, welke in ,,Arkeliana  Vetera”  nog tot
velerlei misverstanden aanleiding hadden gegeven. ZO w a s
het bijvoorbeeld buitengewoon lastig om de vele Ofto’s  uit de
tak Hetrkelom in de eerste helft van de veertiende eeuw uit
elkaar te houden. In kolom 140 van bovenbedoeld artikel
toonde Mr. Korteweg  ons dat niet alleen een zeton  van de
eerste heer van Heukelom (n.1.  Offo van Asperen, vermeld
1298-1344) maar ook nog vier kleinzoons de voornaam CQfo
droegen. Zoals in de hi’er  volgende tabellen is te zien, was van
deZe vier neven Otto Janszoon  (vermeld  1311-1345)  heer
van Heukelom, terwijl Otto  Herbarenszoon (vermeld 1333-
1382) de stamvader was van de heren van Ackoy.

In chronologische volgorde geven wij nu eerst de door ko-
lonel De Man verzamelde aantekeningen Van Heukelom:

G e n e r a t i e  11. Otto v a n  Arkel, l e  h e e r
v a n  H e u k e l o m  e n  Asperen 1254-
1 2 8 3 .

Van deze stamvader van de tak Van Heukelom vond De
Man alleen de bekende vermeldingen in het Oorkondenboek
van Holland, deel 11, blz. 186 en blz. 244, d.d. resp. 24 juli
1269 en 7 november 1272.

G e n e r a t i e  1 1 1 ,  ]a(n Z v a n  Heukelonz:
De enige maal dat deze vermeld wordt was op 7 mei 1293

bij  een verdrag van graaf Floris V met de bisschop van
Utrecht. Hij heet daar /an  van Hoeclem cnape en was dus
toen geen ridder. (Oork. Holland 11 pag. 388, no. 845).

G e n e r a t i e  I V .  O~CO  ZZ h e e r  v a n  H e u k e -
l o m  1 3 1 1 - 1 3 4 5 :
Op 14 augustus 1311 treedt deze als Ofte van Hoeklem, te-
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zamen met zijn ooms’ 0,tto  van Asspren en Aernt van Ho,ek-
lem, als getuige op, in een oorkonde betreffende de bisschop
van Utrecht. op 21 maart 1328 werd hij schuldeiser van de
bisschop van Utrecht genoemd en op 9 aug. 1330 trad de
knape Otte  van Hoeclem  op als borg voor graaf Willem 111
van Holland. (Mr. Korteweg  in De Nederl. Leeuw, jrg. 1952,
kol, 139).

Otto heer van Hoekelum zegelt 25 dec. 1346 de verklaring
van bisschop Jan van Arckel en Robbrecht  van Arckel h e e r
van den Berghe betreffende de gift door hun broeder fan ZV
heer valn  Arkel en hun zuster Coenegonde vroeger jonckvrouwe
van Hoes~dune  (Regesten Bisschoppen Utrecht, no. 801, pag.
134; uitgebreid bij Van Buchel,  Rijksarchief te Utrecht, Hand-
schrift 315, 2de deel, pag. 103 verso en 104). Met zegel van
Otto heer van Hoekelum: Arkel + barensteel met 3 hangers.

G e n e r a t i e  V .  J o h a n  II h e e r  v a n  H e u k e -
l o m  1343-i1363  e n  z i j  n  t i j d g e n o t e n .

Johan van Hoke2e.m  komt voor op 17 okt. 1343 onder vele
getuigen, meest van Arkelenblloede,  die zegelen voor bmisschop
fan van Ark,el (Reg. Bissch. Utrecht, no. 752, oorspr. char-
ter 343).

21 Maert 1350 Gheride van Assendelft,  Dirc Lottge Jansz
Sc. van Haerlem oorkomnden  dat voor ons quam Jan van Hoe-
kelum en scheldt  quijt ten behoeve van Hee,r  Hugo van As-
sendelft  al zijn recht op een akker lands  en een coegras opt
hogere dat gelegen is in den ban van Castricum en dat Heer
Hugo gekocht ha,d  van Matheus Doevensz. (Geestelijke Goe-
deren. Kantoor van Delft. Doos Charters Kennemerland en
West-Friesland no. 8.)

Sint Nicolaesavont 1362. Een brief waarbij Jan van Bloys
etc. verklaart, dat de 100 E zwarte tornmoysen  die sijn getrou-
wen ridder en man Heer Jan van Langerak  van hem in leen
h#oudt  na zijn dood zullen komen aan zijn zoon Ghisebrecht
van Langerak, di hij heeft tjegens ‘s Heeren  ztzster  v’an Heu-
kelum, die sijn gesellinne was. (Hall. Leenk. no. 111.  Register
Bloys  1348-‘80,  fol. 75 v.)

Sondag na Sint Victor 1363. Zweder van Abcoude spreekt
van Heer Jan H.eer van Hokelum en diens dochter B,eatrix  en
no’emt  deze ,,sijn nichte”.  Zij krijgt een jaarrente van 50 5.
(Hall,  Leenk. no. 78, fol. 50’71.)

7 nomember  1363. Diddetilck Heer van Hoerne en Altena
verklaar t  x van 40 morgen land in ,,Slewijc” en $$ van 9
morgen in het gericht van Almkerk,  toebehoorend hebbende
a,an Hendrick van Hoekelum, verkocht te hebben aan Jan heer
van Hoekelum enz.

8 november 1363. Schepenen van W#oudrichem oorkonden
dat  Heijnrick  van Hoekelum,  H e e r  Willem van Rijswijck
ridder, Brien v,an Weijborgh, heemraden, gezamenli jk ten
overstaan van richter en heemraden van Slewijc hebben over-
gedragen  aan Jan Heer  van Hoeckelum,  grond Ibehorende
eertijds aan Gillis van Ghellichem, behoudens de lijftocht van
de non Claes  dochter van Ghellichem. (Alg. Rijksarchief, ar-
chief Altena,  charters 38 en 39.)

1363 Op Sinte Andries Avont des Apostels (29 nov.) hu-
we1ijks.e  voorwaarden tussen Ghisebrecht  van Hoekelum,
knape en jonckvrouwe Belya Roelofsdochter  van Dalem.

Mede zegelen o.a. Jan here van Hoekelum, Otto van Hoe-
kelum ridders en Heijnrick van Hoekelum knape. (Drossaers,
Archief v/d Nassauschen Domeinraad 1, band 2, reg. 623.)
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22 mei 1372 tocht Heer Jan van Ren,esse  zijn vrouw, vrouwe !
Lisabeth van Hokelum. (Hol].  Leenk. n’o, 50, fol. 108,)

4 sept. 1382 Heer Niclaes van der Merwede heeft ghe-
maect met mijns Heeren hant vrouwe Heijlwigis  des Heeren
dochter v#an Hokelem, sinen wive, in recht douwarien ende
lijftochten half die corentiende van Sliedrecht in sinen am-
bacht. Hier waren over alse mannen :die  Heer van Brederode
ende  Heer Philips van Pollanen. Ghedaen ten Berghe upten
v i e r d e n  dach van SeptemiDer  anno LXXXII .  (Hall. L e e n k .
no. 50, fol. 199, no. 1316.)

Saturdaclh  na Aghate (= 5 februari) 1366 ontving Otto
Henrickszoon van Hoekelum 16 morgen land in den lande
van Arkel  tot Oisterwijck  hem aangek’omen  van zi jn vader
Henrick.

Bi j schr i jv ing  o,p Sint Lucia (= 13 dec.) anno 1383, dan
geeft de graaf dit land aan Dirck van Hoekelum, ‘die  het na
Otto ontvangen had in vrij eigen, in ruil waarvoor Dirck nu
19 morgen opdraagt in het land van Houweningen. (Holl.
Leenk.  no, 50, fol. 99.)

Maendach na Sint Jo’hannes  Baptist 1385. Gh#erit  van der
Woert tocht zijn vrouw jonckvrouw  Sophie, des Heeren  zus-
ter van Hueckelom, aan verschillende goederen ten dele leen
van Voorne. (Holl. Leenk. no. 50, fol. 226 v+)

Hi j  tocht  haar  weer  St .  Mert i jnsdach (11  nov. )  1387 .
(Idem f’ol, 255.)

Dirc van Herwijn,en Heleren Jansz. werd beleend 1388 met
het huijs  tot Herwijnen enz. Eedt vernijet anno’  1400. Tuchtigt
zijn vro’uw  Johanna aan die halve tiende bolven  Wanderstege
tot Petersstege toe. Hertrouwde 1401 met Margriet van Gies-
sen zuster van Gijsbert. Zij is weduwe anno 1421 en her-
trouwde vóór 1424 Johan Hacke van de Pol. (Leenregister
Gelre,  kwartier v. Nijmegen, pag. 465-467.)

7 mei 1400. Heer Dirc van Hterwijnen  tocht zijn vrouw,
vrouwe Joh,anna, zuster ons getro’uwen Heeren.  van Huecke-
Zum.  (Hol].  Leenk. no. 52, fol. 383.)

+ 1400. Aelbrecht Herto’g enz. scheldt quijt Jan van Hue-
ck)elum  en Henric  van HuNeckelum  gebr’oeders en hoer knechts
en allen die met hen sahuldig  zijn aan de dood van Dirc
Kuusts  die poerter  ( = poorter). (Hall.  Leenk. no. 304 Me-
moriale 111 B M Cas. R. 1396-1404, fol. 33.)

G e n e r a t i e  V I . O t t o  III  h e e r  v a n  Heu-
k e l o m .
24 juli 1?!89. Bij deze zoen door Floris, bisschop van Utrecht 1

en Aelbrecht Hertog van Beijeren,  Graaf van Holland e n z .
tussen de Heer van Ark,el en Jan diens zoon enerzijds en de
heer van Vianen en diens vrienden anderzijds, over het ge-
vecht te Vreeswijk komen. als partijgangers en magen der 1
Arkei’s o8.a. voor: Otte van Holekelum,  Ofte van Hoekelum
Gisbertsz.,  Johan en Henrick van Hokelem, gebr,oeders.  (Char-
ters Arkel,  Algemeen Rijksarchief, doos 52.)

Den liaghe 16 juli 1399. Tolvrijheid voor de Heer van
Huekrlem  ende sine ondersaten. (Hall. Leenk. no. 304, fol.
59 vel  so.)

8 december 1399. Aelbrecht enz. doen cent allen luden dat
wij onsen  getrouwen den Heere van Huekelom scul&&  siin
van stade  ende  verlies die hi mit sine magen ende  vrienden
die hi olns ende  onsen lieven soon (Willem) van Oistervant
te;1 dienste gevoirt heeft in onse reijsen op die Oistvriese enz.
300 Engelsche Nolbelen, te betalen x Paeschen a.s., x Kerst-
avont (daarna. Den Haghe opten  VII dach in December anno
XCIX.  (Holí. Leenk. no. 3’04,  fol. 71 verso.)
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15  december  14017.  Verdrag van Hectog  Willem VZ m e t
Heer Otto, heer van Heukeltun  ende tot Milligen inzake de
oorlog met Arkel  (tegen Heer Jan, heer tot Arkel en Wil lem
van Arkel,  diens zoon). In deze acte worden als 2 van des
Heeren  magen van Heukelum genoemd: Otto van Heukelum
Henrickstoon e n  O t t o  v a n  H e u k e l u m  Ghijsbrechtszoon
.(Holl.  Leenk, no. 55, fol. 56 v., 57.)

Anno 1409. Belening van Otto van Hoec.kelum  met verschil-
lende tienden door opdracht van Claes v8a8n  Zevender, met
-toestemming van diens zoon en leenvolger Willem. (Rijks-
arch. Utrecht, Handschr. 1875, Prolb,  L., fol. 24.)

Ann,o 1409. Belening van Lijsabet  dochter Heren Jans heere
‘van Lyenden,  vro’uwe van Hoekelum ende van Millingen,
o,vermits  dode Dircs Heer van Lyenden met de rottienden in
‘de Mersche en nog andere tienden te Hirten en Heelsum.
(Idem fol. 24.)

G e n e r a t i e  V I .  D i r k  v a n  H e u k e l o m  h e e r
Janszoon  e n  z i j n  n a k o m e l i n g e n .

i ‘s-Hage  6 maart 1418. Bevelinge van het Casteleijnscip van
den huze en slo#te  te Gorinchem, dat gelegen is op ter Mer-
-wede op Heer Johan van Vyanen
! 7 maart 1418. Bevelinge van het casteleijnscip van den huse
‘en slote tot Gorinchem geheeten Goeden poort op Dirc van
Heuckelen.

10 april 1418. Bevelinge van het casteleijnscip van den huse
en slote van Loevesteijn, die Lodewiick  di,e bastaert van Hol-
land overgegeven had op Dirk van Hueckelem.

‘s-Hage 11 april 1418. Belofte van Dirc van Hueckselem  als
casteleijn van Loevesteijn.

N.B. Sedert 7 april 1418 lag Philips van der Leek bastaard,
met een bezetting op slo’t  Loeves:tein  voor Jacoba van Beveren,
‘waarom hij o.a. de tol van Geertruidenberg in pacht krijgt,
ingaande 8 dagen nadat ‘de  zoen tussen haar oom de elect
:met Dordt zal geschied zijn. (Bevellboek  5, Cas R, 22 juni
i1417-1421,  f,ol. 25, 23, 30, 3Ov e n  4 5 .  Z i e  W a p e n h e r a u t
f 907. )

Woudrichem 24 januari 1419. Jan IV  hertog van Brabant
beslist in het geschil tussen ,,onsen geminden  Dirck van Hoe-
‘kelem” en Philips van der Leek bastaard betreffende hot cas-
teleinschap van Loevestein. Phîlips zal het casteleijnschap  over-
geven op Groot Vastelavont a.s.) (Holl. Leenk. no. 59, laat-
ste katern, fol. X v. en X1.)

Gouda 1 juni 1420. Johan van Beveren  etc. doen cond alle
luijden,  geeft geleide aan Dirck van Hueckelem met 10 per-
sonen of daer en ibinnen  die onse ‘ontseechde  vyanden noch
ballinge ons lands niet en sijn, om bij ons te comen daer wij
sijn sullen, een goet vrij vast ende seker geleijde overalle  in
den onsen  vrijlick  te comen,  te wesen, te merren en te bliven
,( Holl. Leenk. no. 312, fol. 25 v.)
i 4 maart 1421 krijgt Dirck van Heuk#elum consent een wel-
geboren man als gewaerdrichter te stellen in zijn ambacht van
Houweningen. (Hall. Leenk. Memoriale X1 B.L. Cas R 1420
‘21, fol. 53 v.)
: A n n o  1 4 4 1 .  D o n r e d a c h  n a  S i n t  Mertijns#da’ch  ( 11 nov.)
ontfing Dierick van Hoeckelem alle sanden, zegenworpen ende
,aenvall die nu’  sijn off naemaels komen sullen in de Merwede,
streckende  van den lande van Altena tot Sliedrecht kercke toe.
Ao. 1448 op Sondach Reminiscere: bij overgifte wordt be-
l e e n d  Aelbr,echt broeder tot Naeldwqck.  (Hol].  Leenk.  98 .
Leenboek  Altena, bo,eck met de gespen, fol. 149.)
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1448 (feria tertia p. Mathie) beleende Reinoud  van Brede-
rode, heer van Vianen: Dirck van Hoklem met enen weert,
geheeten, ‘s Gravenweert, mit sine toebehooren en mit vissche-
rije als hij van ,den  heerschappe  van de G’oije toe behoert heeft
te ho’uden.

Als leenman vermeld: 1448 Sint Victorsavont tot 20 okt.
1461. (Leenboeken van Vianen no. 10, fol. 55 v.)

N.B.  BIelening d.d. 27 febr. 1448 o(ok vermeld  in  Arrh .
Culembo’rg,  reg. 1276.

8 maart 1473 (= 1474) erkent Karel de Stoute de belening
met een weerd genaamd de ,,Coudenho$vensche  weert” voor
Dirck van Hueckelom Dilrckszoon,  zoals zijn vader die gekre-
gen had, als, onversterfelijk  leen. (Holl. Leenk. 118 Caro’lus
A 1468-‘76,  fol. 6 v.)

11 januari 1475 werd Ghijsbert  van Hokelum  beleend met
een weerd geheten ‘s-Grevenweert met ,toebe,horen  en visse-
rijen, gelegen b’oven  Culemborg, als hij van ouds van de heer-
schappij van der Go’ije behoord heeft, te houden. Zoals de
oude brief (uit 1448) daar Dirck van Hokelom  ,,sijn vader”
met deze weerd beleend werd. (Leenboeken van Vianen, no.
9, fol. 144,)

N.B. Oo,k vermeld in: Archief Culemborg, regest 2082.

21 juni 1476 Belening van Gijsbrecht  van Hueckfelum  Dirksz,
met de ,,Co&enhovensche  weert” of Corenweert enz., hem
aanbestorven van zijn vader. (H~oll.  Leenk. 118 Carolus A,
fal. 9 . )

10 juli 1493. Gijsberf van Huckelom gaf een rentebrief over
aan Heer Dirck Stiocken.  (Alg. Rijksarch.,  arch. Gorinchem,
aanwinsten 1890-27 A, no. 5, fol. 46.)

4 juni 1494. Aert Claesz  tuijcht als een hijlicxman,  dat Dirck
van Hue,kelum  aen ende  bijbracht in hilicsc’he voirwaerden,
doe hi Roebof van Dalem’s suster te wive hebben soude,  dat
hi XII mergen  lants leengoed up Huekelem leggende had ende
1111  mor’gen  op Hoog Bloclant ende  dat in de huwelijcxe voir-
waerden bededingt was, storf Diirck voirs binnen ‘s jaers son-
der wittige iblikende geboirt bij Marie Roelof’s voirsz. suster
af te laten, so soude  Marie mit hoermen  goede uutgaen ende
van Dirc’s goede verbetert wesen 100 s,cilde  ende  storve Dirc
tot eeniger tijt teijnden jaers, so souden alle sijn goeden leen
ende  erve,  wae,r  die geleNgen  sijn ‘d’eelbaer  sijn. (Idem, fol. 77.)

Gen,eratie  V I I .  J a n  111 v a n  H e u k e l o m ,
h e e r  v a n  Heukelo’m, verm’el’d  1 4  0  9  -
1 4 6 5  (?), g e h u w d  m e t  B,erfha v a n  C u -
l e m b o r g .
Sint Martensavont in de Winter (11 nov.) 1412. Belening

van Alijf Willem Coenraefs,dochter  Jan’s bastaerts wijff van
Huekelum met 7 morgen 1 hont in gericht v’an  Gellinchem in
Allanderrecht. (Inv. Nassau-Domeinen no. 8374, fol. 211 v.)

Op Palmzondag 1414 verklaarde Willem VI van Beieren
dat hij met Heer Otto,  heer van Huekelem, dien God gene-
dich sij een verbond ha,d gesloten tegen de hertog van Gelre,
en de heer aan Arkeî  en diens zoon Willem. Nu treedt Dirc
van Hueckelem op als vo#ogd van zijn minderjarige neef Jan
heer  Ce Heuck.elem en belooft  eveneens  om Wil lem VI  te
helpen. (Hol]. Leenk. no. 309, fol. 166, 166 v. Zie v. Mieris
I V ,  322,)

Anno 1419. Belening van Johan Heer van Hokelem ende
Millingen met de rottiende in de Mersche, de tienden tot
Hirten, tot Heelsum in de Velue. Door doode  sijnre moeder
vrou Elisabe~t dochter wilneer ( = wijlen) H. Johan van Lien-

den en van der Lede. (R.A. Utrecht Handschr,  1875 Prob. L.
pag. 31.)

4 maart 1421. Johan Heer van Hueckelem zal zijn leen
moeten verzoeken.

17 mei 1424. Belening van Jan Heer fof Huekelum met het
huis tot Huekeïum enz ., ,,zoals die Heere van Hu’ekelem sijn
veder dat bezat”, (Hall.  Leenk. no. 62, fol. 28 v. en f,ol. 48 v.)

nolv. 1424. Johan Heer tot Huekelem, tot Lienden ende  tot
Millingen bekenne mit desen  tegenwoordigen brieve dat ic
Dirck van Huekele,m  m ij n e n 1 i ev e n n e v e sculdich
ben 1000  Vrancr i jxsche  oud’e  srild~en  goet van goude ende
gerecht van gewicht of payement dat daer goet voir is van
m ij n e n o e m Dirck van Huekelem seliger gedachten Dirck
mijns liefs neven vader voirscreven van sijne broederscheijdin-
ge voir welke 1000 stilden  voirscreven ic Dirck mijnen neve
voirn.  geset hebbe ende  zette mit desen  tegenwoirdigen  brief
Rade ende goetduncken mijnen mage  die hier nae bescreven
staen Dirck mijnen neve voirsz ende  sijnen erven mijnen weert
geheiten den Koudenhovenschen Weert of den Corenweert
mit Keetersweert ende  mit allen des voirscr. weerden toebe-
hooringe, niet vuijtgescheijden,  alsoe mij die weerden toebe-
hoeren. Behoudeliken mij mijne heerlicheiden, tienden ende
uptogen van den weerden, van de visscherijen in der Lingen
tusschen den Hoofdijc ende  die Lingen mit den ackeren,  mit
weijden,  mit grienden, mit riede, mit steenplaetsen ende  die
gelegen seijn tegen Vrieswijc  in mijnen lande van Huekelum.

Welke weerden voirscreven Dirc  mijn neve voirgenoemd
ende  sijn erven hebben ende  gebruijcken sullen in rechten
broederscheijdinge ende  in verder erfnisse tot sijnen  nutscap
ende  oirbaer thent dier tijt toe dat ic of mijn erven Dirck mijnen
neve vairs. of sijnre erven - gebraech sijns  - gelevert  ende
wael betaelt hadde  in sijn vrij seker behalt 1000 Vrancrijxse
oude stilde  der munten voirscreven of payement als voirn. is
up Sinte Pietersdach ad Cathedram 14 dagen voir of na on-
begrepen binnen der stat van Utrecht of binnen der stat van
Dordrecht of binnen der stat van den Bussche welke een stat
voirscr, Dirck mijn neve voirg. of sijn erven daer af kiest, Met
sulken  voirwairden als ic of mijn erven Dirck mijnen1  neve
voirsz. of sijnen erven dat voirsz. goet af loesenen wil soe sal
icket of mijn erven, waer ic niet, hem of sijnen  erven, waer
hij niet, x jaer te voeren zeggen of doen seggen. Ende soe sal
ic mijn erven waer ic niet als dan Dirc mijnen neve voirs. of
sijne erven waer hij niet up St. Pietersdach ad Cathedram
daer naestvolgende of binnen der tijt als voirscr. is die voirsz.
1000 Vrancrijxse stilden  of payment hoere weerden in den tijt
der betaling betalen ende  commer  vrij leveren in sijn seker be-
halt binnen een van den drieen  steden voirsz. die Dirck mijn
neve voirsz. ofte sijn erven waer hij niet daer of kiesen  zullen.
Ende hiermede soe sal ic of mijn erven waer ic niet als dan
mijnen weert voirgenoemd van Dirck mijnen neve voirs. of van
sijn erven waer hij niet geloest, ende  gevrijet  hebben bzhald
die Dirc mijnen neve voirgen. of sijn erven die voirledenre
jair  scharem  (?) .

Mede soe zijnt  voirwaerde oft sake waer dat Dirck mijn neve
voirscr. tot eniche tijt aflijvich  worde sonder blijvende witt-
achtige  geboirte  after  hem te  la ten  soe  souden  dese voirsz.
weerde, guede ende  bruederscheijdinge Dirck mijns neven
voirscr. alsdan vrij weder commen  an mij of an mijnen rechten
leenvolger, beh,eltlic  joncvrouwe Zweder,  D i r c x m ij n s
n e v e n m o e d e r voirscreven hoere lijftochten aen de weer-
den ende  gueden voirscr. te gebruijcken alsoe lange als zij leeft.

Ende want ic Johan  Hr. áof Huekelem voirsz. dese voirscre-
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ven broederscheijdinge of erffscheijdinge mit Dirck mijnen neve
voirgenoemd vriendelic  ende maechlic overdragen bin bij mij-
nen lieven maghen  alse

Dirc van Lyenden Heer tot Hemmen,
Heer Otten va’n Hae,ften ridders,
fan van Langerack,
O.tto van Huekelum,
Goessen  van Lienden,
Roelof van Dalem,
Coen van Oosderwijc,
Dirck die basta#ert  van Hoekelem,
Geryt #die  b’estaerd  van Ackoyen,
Brustijn  die bastaert van Ackoyen,
Johan die ,blastaert van Huekelem,
Otto Henricks’s bastaertsz  van Huekelem, knapen
ende meer goede mannen die dese voirs. broederscheijdinge

ende  erffscheijdinge mit goeder  overdrachten mede hebben
helpen dadingen bij onser twijer consent ende  wille soe hebbic
Johan Hr. tot Huekelem voirgenoemd in goede trouwe voir
mij ende  mijnen erven Dirck mijnen neve voirsc. ende  sijne
erven dit voirgenoemde  goet te waeren ende  hun dair in te
stercken  ende  te houden in allen manieren als voirscreven
staet ende  hun des niet te verbreken noch laten verbreken in
eenigerwijs ende  alle punten voirscr. sonder argelist.

In oirconde ende  stedicheijt deser  broederscheijdinge ende
erffscheijdinge vo’irsz. soe heb ic Johan Heer  tot H,uek,eïem
voirsz. mijnen segel an desen  brief gehangen.

Gegeven in t jaer ons Heeren  ‘MCCCC  vier ende  twintig
des Donredachs na Sinte Mertijnsdach in den winter. (Hol].
Leenk. no. 118 Cap. Asperen,  Hueclem, Lederdam, Schoonre-
woerd, fol. 6.)

‘s-Gravenhage 9 april 1436. Philips de Goede oorkondt de
belening van ,,onsen getrouwen” Jan van Arkel,  H e e r t o t
H u e c k e l o m , met alle leengoederen die hij van de gra-
felijkheid van Holland en van de hofstat  van Arkel  houdt.
(Holl. Leenk. no. 114, fol. 44.)

14 maart 1451. ,,Wij  fan van A#rckel  Heer tot Hueckelem”,
oorkondt de belening van Adriana Hendrick Aernts bastaerts-
dochter van Hlueckelem  met 2 morgen op Oisterwijck.  Goed
erfleen ten Zutphense rechten. Ten overstaan van Adam van
Hueckelem en Jan den bastaerd uatn H,ueckelem, onse mannen
en lieve neven.

Haar man Barent  lansz  doet hulde 23 april 1468 na Paschen
ten overs’taan van Anthonis Michielsz (van Eversdijck) als
stadhouder van Karel grave van Charolais. (Hol].  Leenk. no,
117 B. Inliggend deeltje fol. 1 v.)

13 maart 1456. Alzoe  Jan van Arckel, Heer van Hueckel.em,
van weghe mijns genadichen Heeren  ‘s Hertogen van Bour-
gondië enz. gedachiet geweest is’ tiegens den procureur-gene-
raal van Hollant mijns genaden Heeren  een werven, ander
werven, derde werven ende  vierde werven om alle voldoen
gelijc  dat blijcicen’ mach bi den oepenen brieven mijns gena-
dighen Heeren  enz. Dagvaarding wegens vals munten!

Daar /an niet compareert wordt: ,,den voirs. Jan van Arkel
gebannen vuijten landen van Hollant,  Zeelant ende  Vrieslandt
die te ruijmen binnen derden dage ende tot ewigen dage daer
vuijt te blijven op sijn lijff, wijzende voirt alle sijn goede roe-
rende ende  onroerende verbuert te wesen tjegens den voirs.
mijn genadich Heeren.  Aldus opten X111  dach van Meerte ao
XIIIICLV.

Pres’entibus  Lannoy, Treslong, Cats, Eijcke, Michiels,  Mije,
Ruijchrock. (Hof van Holland no. 404, fol. 157 acte 137.)
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G e n e r a t i e  V I ? :  O t t o  O t t e n z o o n  v a n
H e u k e l o m  e n  z i j n  n a k o m e l i n g e n .
8 februari 1414. Otto vaen  Huekelem He’eren  Ottensoen van

i%ekelem  beleend met de tienden van Ravenswade ( 13 mor-
gen land) zoals Heer Otto van Huekelen te houden plach.

Geeft dit leen in medegave aan Heilwich zijn d o c h t e r
met Werner van Heese.

28 febr. 1453 werd Alarda van Heeste,  dochter van Werner,
beleend.

(Beelaerts v. Blokland, Stichtsche en Gaesbeeksche leenen,
uitg.  Ver. Gelre.)

29 mei 1416. Schepenen van Waelwijc verklaren dat Otto
van Hoculum als momber van joffrou Agnezen sijn wijff Hee-
ren Lambrecht Millincxdochter  opdraagt erfenisse, erftijns
ende  have in Waelwijc. (Taxandria, jrg. 1904, pag. 37.)

28 april 1467. Belening van 0,tto van Huekelem van Rumde
40 morgen lants op Hokelem geheten ‘t Rubroeck: 0. Herwij-
nensche Vliet, W(est) Broeckvliet, Erfleen zoals hij het van
den Heer van Hueckelem hield.

N.B. Registratie van een oudere belening. (Holl. Leenk.
no. 117 B, Charolais, fol, 73.)

7 april 1472 (= ‘73). Beleend Adam van Hueckelum  met
een huijs,  ende  hofstad binnen Hueckelum geheiten Leijen-
berch met den Rubroeck ende lande daer toe behoorende groot
wesende  -I- 40 morgen, gelijck hem bij dode van OUo van
Hueckelum sijnen vader mit recht is aenbestorven. Dit leen zal
mogen komen aan  Aleijd si jn getrouwede dochter (Hol
Leenk. no. 118, fol. 4.)

19 september 1475. Karel de Stoute als Heer van Heuke-
lum,  voor zijn leenmannen compareert Adam van Huleckelum
draagt op t/b. van zijn dochter joffrou Aleijf van Hueckelum,
gehuwd met fohan  van Waerdenburch, een huijs  ende  hofstad
binnen Huekelum geheijten Leijenberch mit den Rubroeck
ende den lande daertoe behoorende * 40 morgen land.

Confirmatie door hertog Karel van Bourgondië op 8 De-
cember 1475. (Idem fol. 8 v.)

G e n e r a t i e  VIII. O t t o  ZV va’n Heuke-
l o m ,  h e e r  v a n  H e u k e l o m .
12 juni 1481 (St. J oh ansavont decollatio.). Is een huwelijk

gededingt ende  gesloten (tussen) den Welgeboren Joncker
Ot,f van Arckel Heer tot Heuckelum die tot een echte bedge-
noot ende wijve hebben sal die geboortige jonckvrouw  Wal-
raven dochter tot Weerdenborch in voirwaerden ende  manie-
ren hier na beschreven. Te weten dat de geboortige Gerard
Heer tot Weerdenborch erfhofmeester des lants van Gelre  met
j o f f r .  Walraven  voorgen. sij  n sus ter mijnen jonckeren
‘voirs. in rechte medegave  en hijlick goed geven sal 2000 Rijnse
die men noemt slechte comans  ofte currente guldens binnen
sjaers na St. Thomasdac’h naestcomende enz. (regeling betaling
voor geval leen niet gelijk komt) nog binnen s jaers  na o,ver-
lijden van Gerrit’s oom Walravfen van Brouchuijsen  ende van
Weerdenborgh indien deze oom echte blijckende  blijvende ge-
boorte naliet 1000 Rijnse guulden en indien deze zonder kin-
deren stierf 2000 R. gld. Stierf Gerrit Heer tot Weerdenburch
zzelf  zonder wettige geboorte na te laten, dan erft Walraven.

Jonker Otto van Arkel,  heer voors. zal de eerste 2000~ ter-
stond na de betaling beleggen bij raede en goetdunken van
;Gerard  en de vrinden van Walravine. Sterft Otto zonder kin-
deren dan zal jonkvr. Walraven  uitgaen met haar ingebracht
goed.
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Binnen sjaers na den bijslaap  zal Otto haar 200 R. gld.
sjaers ten lijftocht maken.

Bezegeld door Otto van Arkel,  Heer tot Heuckelum; Jasper
heer tof CuLen,borch,  te Weerde:  Henrick van Culenborch
minen lieve geminde neve; Hubert de bastaard van Culenborch
minen lieven natuerlicken  oame

en als dedingsluden der huw. voorw.: den Edelen Everwijn
sone tot Culenborch; mijn l.g. oom Johan van Weerdenborch;
Sweder bastaard van Cuijlenborch, mijn lieve neve en Vrede-
riek Breen mijnen schout tot Hokelum.

Dedingsluden van Gerrit van Weerdenborch: den Eerweer-
digen in Gode Heer Anthonis van den Plancken,  abt tot St.
Marienweert; Heer Henrick van Ranst, Heer tot Boxtel ende
Kessel:  Heer Gerart  van %%drop,  jonge erfvoocht  tot  Re-
minde, amptman in Boemel en Tielreweerde, ritter,  ende  Hen-
riek van Doorn, borgemeester van Bommel, ende  daertoe mij-
nen lieven oem J,oha,n  van Haeften, Willem die Clock  ende
Phílips van Haeften minen lieven neven. N’o.emen  omgekeerd
Gerrit v. W.: onsen  lieven neve ende  swager.

(R.A. Utrecht Handschr. 332 11, v. Buchel-Booth  LXI, fol.
208 v-209 v.)

11 juni 1486. Otto van Arckel ende van Hueckelum vraagt
en verkrijgt belening met de he,erlijkh,eid  van Hueckelum. Hij
verklaart o.a. dat deze heerlijkheid + 200 jaar in het bezit
zijner voorouders was, maar ten tijde van het leven van Jan,
z i j n  v a d e r , door Hertog Karel was geconfisque,erd  ver:
klaard (zie  Hof v. H#o#lland,  dit was geschied wegens’ onrecht-
matige muntslag), Hij wordt nu beleend. Hij tocht zijn vrouw
joncfr. Walt-aven van Weerdenburg  op 12 juli 1486. I

Ten overstaan van Jan van Rietvelt, Mr. Jan van Schoon-,
hoven en Danig1  van de Merwede. (Hall. Leenk. no. 120,
Arkel,  Putten en Strijen, fol. 14.)

5 november 1488. Claes van Holeckelum  ,,onse neve”  krijgt
ten vrij eigen een viertel  lands in het land van Montfoort, be-
lendend Ja,n  van Os en Wouter van den Hoeve. ( A . R . A . ,
Leenhof van Vianen no. 12, fol. 58.)

O n b e k e n d e  V a n  H e u k e l o m ’ s .
Hedikhuijzen 3 morgen uit 20 morgen, beleend 2 aug. 1468

Sfijne Matthijs Rengerssoensdr.  Naderhand verlijt 11 mei 15 17
Jan valn Heukelom. Na doode  van haar vader Jan werd be-
leend Willemijne Jansdr ‘van Heukelom, hulder  haar man
Pieber IJpelaar  ,,de jonge” 12 M a a r t  15501  (= 1 5 5 1 ) .  (Hol].
Leenk. no. 104, fol. 10.)

31 aug. 1534. Lodewijk Dircksz van Hoeckelum, oudt om-
trent XXXVI jaeren,  tuicht dat hij 8 jaer geleden verhuurde
aen Jacop  Aertsz een boomgaerd mitten grienden daer toe
behoirende geleghen in Hoeckelum, genoemd ,,onse Lieve
Vrouwe boomgaert”  voor 6 stilden  ‘s jaers enz. (Rechterlijk
Archief Gorinchem,’ aanwinsten 1890-27A,  no. 37, fol. 95.)

‘,
G e n e r a t i e  I~X. Gedrlit  v a n  A  r k  e  1 , h e e r .
v a n  Heukelom,

16 juli 1537. Joncfr. Margriet van Praet, vrou tot Heukelom,:
Merwede en Amersoyen, met consent van den Edelen Wel-‘
geboren Jonckheer  Gherit  van Arkell,  Heer tot Heukelom en’
Ammersoyen, hoir man, machtigen Maliaert Cortwijk en Da-
niel Mars uit haren naam afstand te doen enz. van alle recht
en toezeggen aan een harnesse liggend in Vuerenambacht, ge-8
houden van de burch van Vueren en op alle recht dat zij heeft
op de Tol van Brugge gehoudenvan  de hoghe en moegende
V r o u w e  di,e  Gravinne  van Vaudelinez van hare telle  van

Brugge ten behoeve van Franchoys van Marbais, schiltcnape,
oudste zoon van mijnheer van Marbais haer neve enz. (Proto-
collen vierschaar ‘Gorinchem 1528.)

G e r r i t  bastaarld  v a n  Arkel,  d r o s s a a r d
t e  A m e r z o y e n .
19 mei 1552. Gheryt van Arckel gehuwd met joffr. Catarina

van Lier, tevoren weduwe van Jan van Herlaer.
(Hof v. Holland no. 524, acte 22, Algemeen Rijksarchief.)
Jonker Gecít  bastaard van Arckel drossaard tot Amersoyen
(Idem no. 529, acte 3, fol. 326,)
8 juli 1560 quam Gherit van Arckel, drossaerd van Ameroy,

k e n d e  ende  sijde dat juffrou ANnna van Eijn#dmer,  w e d u w e
wijlen Anldries van Lyer  moeder van wijlen zijn huijsfrou sa-
liger als oude moeder uten name ende van wegen zijn kynde-
ren die hij heeft bij wijlen jonffrou KathIzr{jne van L,yer zijn
huijsfrou was. Accoord inzake een betaling.

(Vestbrieven Breda R 465, fol. 107 v.)
12 december 1564. Jan Cornelisz van Nyspen, schepen van

Princenhage, verkoopt ten behoeve van Urstda  en Cornel ia
van Arckel, dochters van wijlen Gherit van Arckel en wijlen
Jonffrou Kathe,rijne  Andries van Lyer.

(R 714, Princenhage.)

G e n e r a t i e  1X: Walraven v’an Arkel, he’er
v a n  H e u k e l o m .
28 september 1552. Verklaring voor schepenen, van 9 res-

pectabele inwoners van Gorcum op verzoek van Heer Walra-
ven van Arkel,  heer tot Heukelom, Weerdenburch enz., dat
men alsoe lange als henluijden gedenct d’oostenzijde van der
stede van Gorinchem gelegen over de haven binnen Gorin-
c h e m  gemeijnlick  genoemt  heeft ende noch dagelicx no,empt
te wesen  uil g r a e f f s c h a p  v a n  Benthem ende  dat zij luijden
hoiren  ouderen mitsgaders andere oude luijden  in hoir depo-
santen, jeugd tselve oick alsoe hebben hoeren noemen. Oick
dat die inwoenders van de Westzijde van de haven der voirs.
stede somtijts in Vastelavontspelen plaegen in den wan (1)
te s,teecken tegens  die  van de  van d’oostenzijde  over  de
haven voern.  die zij noemden te wesen ‘t graef fschap van
Benthem  zoe voerschreven staet.

Ende worden in zulcke  speelen ende andere de W,estenzijde
van de haven voirn. genoemt Groot Gorinchem enz.

(Algemeen Rijksarchief, schepenprotocol Gorinchem F XIV
no. 13, fol. 398.)

9 september 1569. Vrouwe Katharina bastaarddochter van
Gelre, weduwe en douwagiere van Weerdenborch en meer, zoe
over haar zelve alsmede als wettige curatr’ix van Joncker
G,eorge  van Arckel Heer tot Amerzoede, en van Joncker  Ge-
ryt van Arkel,  gebroeders, oick van Jonckvrouwen  Anna, Wal-
ravina ende  Heijlwich van Arkel,  gesustere,

eischt o,p alle papieren, cedullen, zegelen, kofferen  ende
kisten enz. uit de nalatenschap van zaliger Heer Jan Gheritsen
in zijn leven canonnik van de capitelen  deser  stede (Gorcum)
enz. (Idem F XIV no. 17, ongefolieerd.)

G e n e r a t i e  X . Otto V ua,n A rk e 1, heer
v a n  H e u k e l o m .
4 oktober 1557. Uitstel ten behoeve van Joncker  Otto v a n

Arckel inzake het verheffen van zijn lenen na overlijden van
Walraven z ij n v a d e r. Frederick  Torck, Heer van Hemert
en Nicolaas Vijgh, amman van Neder-Betuwe voogden van
de onbejaerde kinderen van Heer Walraven van Arckel, in
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leven Heer van Weerdenbutch, Ammerzoyen enz.,  nu onge-,
veer 1% jaar overleden ,,bij ongeluck ende quade  fortune van
watere  onnoeselijck is afflijvich geworden”. Otto, de oudste
z o o n  ,,maer  omtrent  vijfthien  jaer”, hem bestierf de sta&
lande ende  heerlicheijt van Hueckelum, waarover proces loopt.
Krijgt uitstel van het relief  van de leenheer.

(Holl. Leenk. no. 128, cap. Arkel,  Heukelom, Leerdam Al-
tena, fol. 2 v.)

Op 14 juli 1558 compareert Joncker Otto van Arckel, Heere
tot  Heuckelom,  geassiste,erd  door Mr. Elbertus Leoninus,
vraagt belening met Hueckelom en Leijenburch. Beleend met
Leijenburch 14 aug. 1558, doet zelf 1,eeneed  5 april  1565,
Omtrent Heuckelom en het proces met de procureur-generaal
en wijlen Heer Walraven  nog niet beslist.

(Idem, fol, 3 v.)

13 maart 1566. Huwelijksvoorwaarden tussen Jonker Otto
van Arckel, Heer van Hueckelum, en joffrouw Jdaria  van
Immersele.

Huwelijk beraamd door E~delwelgebaren Jr. Charles  van
Arckel, heer tot Weerdenburch, Hien en Neerijnen, en d’Edele
Joncker Wessel van don Boefstelaer,  vrijheer tot Asperen  en
Langerak, en d’Edele  Jr. Rutger  van den Boefselaer, Heer v.
d. Cornes,  en d’Edele  Goessen  van Varick, drossaet te Vue-
ren, zijnde allen vanwege Jr. Offo van Arckel vrij bannerheer
van Heukelum en Leijenburch, ter eenre en d’Edele  erentrijcke
v r o u w e  Marmia  van Dale, d’E#dele Erentveste Joncker Dirck
van Grevenbroeck, Heer van Venloen,  en d’Edel,e Florys  van
Bucholt, Heer van Tongerloo, vanwege joncfr. Maria van
IJmer.selele,  nagelaten dochter van wijlen Jr. Philiberf H e e r e
van Zfmerseele,  Wommeleghem, Ithyem, borchgrave tot Aelst,
ten andere enz.

Confirmatie door het leenho,f 5 april 1565 H.v.H.  ( =, 1566.)
(Holl. Leenk, no. 130 cap. Sticht, Gelre,  Asperen,  Heukelom,
Althena, Woerden, fol, 14 v.)

10 april 1568. Io Nh an van Rossum  verzoekt namens Ed. Wel-
geb. ende  erentrijcke vrouwe Ka,fr@a van Ge1r.e basf., w e d .
tot Heuckelum en Ammerzod’e ende  douairiere tot Weerden-
burch als oude moeder, mitsgaders, Jr. Charles van Arckel,
Heer tot Weerdenborch ende  Nederinen, als ,,swert ohem”
van haer beminde en lieve nichte” ( = hier: kleindochter)
jonckvrou Maria van Arckel, onmondich kint ende eenige na-
gelaten dochter van wijlen Otto van Arckel, Heer tot Huecke-
lem en Leijenburch, hun overleden zoon en broeder, gestorven
tot Hueckelum opten zeven en twintichsten dach in Juny in
den jare seven ende  sestich letstleden. <

Opdracht tot aanvrage belening van heerlijkheden van Heu-
kelum en Leijenburch 10 April 1568 stilo  Communis. Volgt d,e
:;:,i)ng door koning Philips 11 op 14 april 1567 H.v.H. ,( 3

Hulder was haar oom Jorys van Arckel, Heer van Ammer-
soyen. (Holl. Leenk, no. 131, fol. 14, 15.)

Extract uit het testament van Otto van Arckel betreffende
de lijftocht van Maria van Immerseel  voor schepenen van
Heukelom. Ingeschreven voor het leenhof 20 mei 1568, gepas-
seerd te Heukelom 27 juni 1567. Zij krijgt 1000 Car.  gld.
sjaers, stierf haar dochter dan alles ten ware zij hertrouwde,
dan 1500 sjaers. (Holl. Leenk. no. 131, fol. 25.)

Hulde voor Heukelom 22 juni 1568 door Vincent van Lock-
horst. (Hall. Leenk. no,. 131, fol. 28 v, 29.)

G e n e r a t i e  X1. K i n d e r e n  vanGeorge  v a n
Ark,el e n  A n n a  v a n  L o k h o r s t .

IJ
Anno 1587. Lijfrente van Otto van Arkel,  zoon van Joris

uriaen van Arkel,  Heer van Amersode, geteelt aan joncfrouw
Anna van Lochorsf, oud 1 jaar.

(Tresoriersrekeningen Leiden van 1593, fol. 388 v.)
: 10 februari 1601. Vrijgeleide gegeven aan Demoiselles Anna
van Arckel en Catharina va,n Arckel, k 12 jaar oud, om in
Mons de taal te gaan leren.

(Rijksarchief Brussel. Papiers  d’Etat enz. no. 1879.)
10 juni 1620. De Heer tof Ammerzoden  in zijn privé, mits-

gaders als voogd van de nagelaten kinderen van zijn zuster
zaliger, geprocreerd bij den Heere van Gent, enz. Bezetting.

(Gorinchem, aanwinsten 1890, no. 27b, deel 9.)

G e n e r a t i e  X :  E l i s a b e t h  v a n  Arkel ( 1  5 3 6
- 1 6  1 7 1 ) .
14 september 1596. Belening van juffr. Elisabe,th  van Arckel,

bij overlijden van joncfrouwe Maria van Arckel ,,haar  nichte”
met: l” heerlijkheid, stede, slote ende  landt van Hueckelom;
2’ huis, hofstede en goed van Leijenburch.

(Hol].  Leenk. no. 139 Hoge Overicheijd C 1596-‘99,  fol.
31.)

24 juni 16C7.  Joffr. Elisa,be,th  van Arckel t ransporteer t  1’
heerliikheid. stede, slote ende land van Heuckelum (open
poort’ voor de leenheer), 2’ huis en hofs’tad van L.eijenburch
ten behoeve van haar enige zoon Jr. Thomas van Thiewes,
heere van Caestre, Rumbeecke enz., met voorbehoud van haar
lijftocht. Daarna belening van Thomas van Thiennes.

(Holl. Leenk. no. 140. Hoge Overicheijd D. fol. 271.)’

52. A a n t e k e n i n g e n  b e t r e f f e n d e  d e  t a k
d e r  h e r e n  v a n  Acko,y.

(uit de gegevens van J. P. de Man).

18 juni 1312. Dicleric van Harlare draagt huis en hofstede
van der Ameijde  op aan bisschop Guij en ontvangt het weder
in leen. Bezegeld door Harbaren van Arkel (als eerste zege-
laar), voor Ghisebrecht van Ilselsfeijn e.a.

(Regesten Bisschoppen Utrecht no.. 320.)
Gorinchem 28 mei 1353 (Dinsdach  na den H. Sacraments-

dach).  Gijsbrecht Jansz van Dalem beleend met 6 morgen
lands  gelegen in het gericht van Beest, tussen de Linge en den
Hertog van Gelre  en Heer Henric  Cock  en Ghijsbrecht de
Groete Brustlijns na overlijden van z, ij n v a d e r fan.  Draagt
nu de 6 morgen op waerna wordt beleend Heer Otfo van
Huekelum Herberenssone enz,

(Holl. Leenk. no. 90 Voorne, fol. 85.)
11 november 1363 (St. Martynsavont in den winter). Otto

Heer van Arkel verlijdt zijn neef Otfen van Hokelem Herba-
rensz.  met het erfleen,van  een korentiende in gerigt  van Borch-
malsen  en een koppeltiend gelegen aan de kant van Buurmal-
sen. Borgen: de gemeene poorters van Gorinchem en Leerdam.
Getuigen: H er aten wan Liesvelt  ridder; Floris van Dalemb .
cnape,  Henrick Cnobbout, idem,

(Kron.  Hist. Gen. 1852 p. 293. Uit archief Matenesse.)
Brielle 30 juni 1369. Acte gegeven door Mechteld vrouwe

van Valckenborch ende Voorne ten overstaan van o.a. Heer
Often van Hueckelum Herberensz.,  als leenman.

(Holl. Leenk, no. 49, cap. Z. Holland, fol. 38.)
8 april 1370. Otto Heer vatìArke1, Johan Heer van Cuijlen-
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burgh en van de Leek,  Gijsbrechf  Heer van Vyanen en van
den Goye, Henrick van Vianen, heer van Ameijde, met Heil-
wrg van Herlaer, vrouwe van dat land sijn wijf, Offo van
Heukelom, heer van Akkoy, en Gerrit van Rijn,  oudste zoon
van Rijn, oorkonden betreffende een watergang in hun landen.
(Kemp, Beschrijving van Gorinchem en leven der heren van
Arkel,  uitg. 1656, pag. 103.)

15 augustus 1371. Wij Godert van Loen, Heer van Heins-
burch, doen cond enz. betr. de verkoop aan Heer Ofte  van
HokeZem  ,,ons huis ende  Heerlicheit van Ackoye met gerechtir;
hoge en nedere, tienden enz, en zoals onse vrouwe moeder dit
besat”,  houdt het te l’een  van vrouwe Machtelt  van Valken-
burch, Voorne enz,

Hierna volgt de belening door Mechteld van Heer Offo van
Hokelem ,,onse lieve zwager” tot recht erfleen. (N.B. Vgl.
Arch.  Cuiemb. reg. 237-239.)

Volgt: 2 mei 1417 opdracht door Marcely  van Hotekelem
van A’ckoye  met huis en he,erlijkheid  aan Hertog Johan van
Beijeren, elect van Ludiek,  ten behoeve van Johan van Holeke-
lum van Ackoye, haar broeder, waarna belening van deze volgt.

Johan draagt het d aarna weer op aan de Hertog, die er nu
mee beleent Heer Hubrechf Heer fof Culenburch  en t’er Leek,
tot een recht leen.

(Hol].  Leenk. no. 90 Voorne,, fol. 102 v.) N.B. Vgl. Archief
Culemborg, reg. 636-638.

maart 1385. Harper  van Ackoyen verzocht van minen Heer,e
in den Haghe dat huus ende  heerlicheijt van Ackoyen omtrent
Mertinus 1385.

(Holl, Leenk. no. 50, fol. 228 v.)
Rotterdam 15 juni 1386. Vidimus,  van een brief van Hertog

Aelbrecht. Aelbrecht enz. doen cond: ,,dat wi verliet hebben
ende  verlien  met desen  brieve  He,rberen  van Huekelem H e e r
van Ackoyen dat huus ende  heetlicheiden van Ackoye enz.,
zoals Heer Offo van Heukelom,  Heer van Ackoy, zijn vader
dit hield van de vrouwe van Voorne.

(Holl. Leenk. no. 49, fol. 46 v.-47. Zie ook Holl. Leenk.
no. 50, fol. 236 v. en v, Mieris  111 p. 445 en Archief Culem-
borg, reg. 319.)

‘s-Gravenhage 1391 Sonnendach na St. Bartholomeus. Ael-
brecht  enz. Doen condt allen luden  dat wi jonffrouwe Jan van
de Merwede Walraven wijf van Ackoge, verliet hebben ende
verlijen mit desen  bri,even versoecs van alsulcke goede als
Heeren  Willem van ,de Merwede van ons plach te houden ende
gheleghen is in den lande van Huesden ende  dat vrouwe Nella
van Houweningen hoer lijftocht an houdende is, duerende een
jaer  en dach na volgende Nellen doit voirsegt.

(Holl.  Leenk. no. 303, 11 Memoriale B.D. cas R 1390-
1396, fol. 26 v.)

14 januari 1398. Registratie van een oude belening van War-
mond door jan  Heer van Arckel en Pierrepont aan ,,zijn neve”
Heer Jan van der Woude  ten overstaan van Herheren  van
Huekelum heer van Ackoy en Arnt van Sconauwen ,,onse
neven”.

(Holl. Leenk. no. 124 Capt. Noord-Holland, fol. 9.)

19 juni 1398. Walraven van Hueckelum van Ackoye o n t -
vangt 20 xilde  sjaers ten behoeve van zijn vrouw Jo,ncfr.
Janne  van der Merwede, dochter van wijlen Heer Willem van
der Merwede. Deze rente zal na Walraven’s dood versterven
op OCfo,  zijn oudste zoon.

(Holl. Leenk. no. 52, fol. 289.)

16 september 1403. Gheleide voor Walraven van Ackoye
duerende tot Vastelavont naestcomende.

(Holl. Leenk. no. 305, fol. 44.)

17 augustus 1420. Johan ,Hertog  van Beij,eren  enz. erkent
schuldig te zijn aan joncfrou  Kafheritzen van Hoekelum en van
Ackoye 2300 overlandsche Rijnss  gulden. Hij belooft dit bin-
nen een jaar na dagtekening van de brief te betalen.

(Holl. Leenk. no. 312 Memoriale BR, fol. 12.)
Anno 1421. ,,Van  bontmere utgegeven” in den eersten

utgeg. en betaelt bij mijns genad. Heeren  bevele (= op bevel
van de elect Hertog Jan van Beieren) gesent worden voir
Offen wijf van Ak’oye mijns Heeren  dochter als sij bruijt  was.

(Aant. Van Naerssen, uit Thesauriersrekeningen v.d. Gra-
felijkheid.)

1 augustus 1423. Johan van Beijeren zoon van Henegouwen
enz. beleent Yolenfe v,an Gaesbeek, vrouwe van Culemborg
,,onse nichte” met slot en heerlijkheid van Ackoye na opdracht
door Johan Heer van Culemborg op ge1ijk.e  wijze als Heer
Hubrechf va,n Culemborg het hield, Jacob Heer tof Gaesbeek
verkoopt het zoals zijn lieve zuster Yolente  vrouwe van CU -
lemborg het kreeg.

(Holl. Leenk. no. 93 Voorne, fol. 76 v.)

13 januari 1426. Johan van ArFcel, heer van Pierpont  en het
land van Mechelen, verleijdt  zijnen neve Jan van Hluekelem
van Ackoye bij doode van diens vader Herbaren  valn  Hoeke-
lum Heer van Ackoye met ,,den grooten korentiend te Borch-
malsen  en den koppeltiend in den lande van Buren”. Getui-
gen: Gijsbert van Dyemen en Hubert van So’elen,

(Kron. Hist.  Genootschap 1852, pag. 293-294,)

6 juni 1427. Accoord tussen de stad van Go’uda en de luden
van Zevenhusen en onse geminde Joffr. Johanna van Merwed#e
Walravens  wijff van Ackoy en Jan van Hodenpijl  ten andere,
betreffende hun tienden in Sevenhuijsen waarvan x aan 70-
hanna  behoort en fd aan Jan van Hodenpijl.  Door  Hertog
Wi,llem VI gegeven te Den Haag 10 september 1407 en nu
door Jan, van Harlaer van Merwijck getoond.

(Rijksarch. Utrecht, handschr. Buchel  314, fol. 122.)

19 sept,emher 1428. Arnold hertog van Gelre  enz. beleent
Wilhelmina van Ackoye, echtgenote van Gijsberf  Pieck,  zijn
raad, met: 1’ huis, hofstede en 4% morgen lands en een
uiterwaard tussen Linge en de Weerdsche Molen: 2’ 15 more
gen onder Beesd (de Weerdenberchse kamp); 3O 4 morgen in
‘t Nijelant naast Willem van Brakel;  4” met den grooten tiend
in Borgmalsen; 5O koppeltiend in het land van Buren: 6O de
wind te Enspijck. (Kroniek Hist, Gen. 1851, serie 2, pag. 143.
Uit archief Matenesse.)

3 mei 1482 (Memorie sterfdata). Joanna  van Accoy ministra
onses  huijsen. Klooster St. Cecilia te Utrecht.

(Matthaeus, Fundationes, pag. 286.)

23 febr. 1486. Nella, weduwe van Walraven va,n Ackoy,
Steven van Nijevelf  als man van zijn huisvrouw jonckvrouw
Heijlwich en Meijntha dochter van Walraven (van Ackoy)
dragen voor het gerecht van Lederdam  op aan Johan Heer van
Montfoort de eigendom van 6 morgen land Nystadewijck,
onder dit gerecht onder bepaling, dat Nella het goed levens-
lang mag bezitten. Betaling 1 ouden zwarten sjaars.

(Fruin en de Bussy,  Archief  Heeren  v.  Montfoort ,  reg.
680.)

(Wordf vervolgd.)
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innemend optreden tegenover een ieder in en buiten zijn werk
is in brede kring bekend.

Zijn laatste werk, de geschiedenis van het geslacht Van
Dam van Isselt,  is eerst enige dagen voor zijn heengaan van
de pers gekomen.

Zijn heengaan laat bij zeer velen een grote leegte achter.
A. P. VAN S C H I L F G A A R D E .

§ 3.

Bijdrage tot de genealogie van het geslacht
Van Arkel,

bewerkt naar aantekeningen van f- J. P. de Man,
door IDNR. A. W. E. DIEK.

(Vervolg van LXXXIII,  kol. 290).

G e n e !a 1 o g i ,e v a n  d e  t a k  V a n  Arkel
v a n  H e u k e l o m .

N.B. Naar  de gegevens in $ 1 en $ 2 zij hier eens
en Voor altijd verwezen.

De stamvader van het geslacht Van Arkel  was (volgens
Ned. Leeuw, jrg. 1954, kol. 106):

1. Herbaren  van der Lesde,  vermeld 1227-1243,
Zijn kinderen waren:

11.

111.

1. /an I heer van Arkel,  wiens  nakomel ingen in  de
Nederl. Leeuw, jrg. 1954, verder zijn uitgewerkt.

2. Herbaren  heer van den Berghe, s tamvader  van de
heren van Liesv’eld, vermeld in artikelen in de Nederl.
L’eeuw,  jrg. 1952, k. 274 en jrg. 1954, k. 371.

3. occo, volgt 11.
4. Hugo Boffer van Arkel,  vermeld 1254-1284.
5. Mabilia,  tr. 1’ GoNdschalk  van  der  Merwede ;  tr. 20

Giselbertus ufen Goye, t Utrecht 16 maart 1271.

0,ffo  I heer van Heukelom en Asperen,  vermeld 1254-
1283. (vgl. Nederl. Leeuw, jrg. 1952, k. 136.)’
Kinderen:
1. Jan Z, volgt 111.
2. Otfo van Heukelom, heer van Asperen,  vermeld als

knape 1298, zi_ in 1344 of 1345, stamvader van de tak
Van Asperen  (vgl. Nederl. Leeuw, jrg. 1952, k. 136).

3. .Arnold van Heukelom, heer van Leijenburg, vermeld
1318-1336, stamvader van de heren van Leijenburg
en van Schonauwen, vermeld in Neder].  Leeuw, jrg.
1943, artikel: ,,Arkeliana  Vetera”.

4. Herberen  van Heukelom, vermeld  1318-1331 ,  f in
1333, stamvader van de heren van Acquoy, uitge-
werkt in 4 4i van dit artikel.

5. Berfha van Heukelom, vermeld 1297/1298,  tr. Gijs-
bcecht van IIsselsfein,  -f- in 1343, zn. van Arnoud e n
Johanna,

6. Mabelia, vermeld 1318, tr. Willem de Ko,k van Weer.-
denberg  fof  Isendo’ren,  vermeld 1318-1345, zn. van
Roelof II en M a r g r i e f  v a n  Batenjburg.  (Zie ,,Arke-
liana Vetera”).

Jan Z van Heukelom, slechts vermeld als knape op 7 mei
1293. Hij zou volgens, sommigen vóór 6 m,ei  1301 ridder
geworden zijn, edoch komt als zodanig in geen enkele
bekende acte vo~or.  Hij was waarschijnlijk heer van Heu-
kelom en stierf reeds vóór 22 april 1312.
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Zoon:
1. 0,ffo  II heer van Heukfelom,  volgt IV.
Bastaarden waren wellicht:
2.

3?

De op 6 mei 1301 als borg optredende ,,Johannes  Eilias
domini Johennis  de Hokelem” die (volgens Groesbeek,
in ,,Arkeliana  Vetera”)  nog in 1313? schepen te Go-
rinchem was en 1 dec. 1321 te Deil werd vermeld.
Hij zou 4 kinderen gehad hebben:
a. Reginus,  vermeld in 1350 te Beest.
b. Dirk Wolf,  komt voor 1334-1338, was schepen

te Beest.
c. Jan, vermeld te Beest en te Deil 1333-1338.
d. Bea,frix,  vermeld 1333 te Deil.

Gezien de positie van deze personen lijkt het,  enigs-
zins ‘onwaarschijnlijk, dat hun vader een wettige broer
va.n  de heer man Heukelom was’.

Mr. Arnf  van Hoekelem, vermeld Sint Jansdach  te
Midzomer (24 juni) 1348, gehuwd met Weijndelmoef
Willem Hor... dochter (Hall.  Leenk. 46, fol. 4 v.)
Een Aernf v. H. komt ook voor in 1371 (Hemeringa,
Inv. arch. kapittel ten Dom, p. 231). Bli jkens zijn
zegel hoolrde  deze tot de tak Noordeloos!

Tot deze generatie behoorde wellicht ook de Heer
S;anzder  van Hokelem,  kapelaan van Heer Jacob bis-
schop van Zuden,  die volgens een belofte uit,  1327 de
eerste kerk die in Holland openviel zou krjjgen.  Hij
komt ook voor in 1328 (EIoll.  Leenk. 2 fol. 53 v.,
idem 3 fol. 27 v.).

IV. Ot,fo ZZ heer van Heukelom, vermeld (in 3 1 van dit ar-
tikel) op 14 aug. 1311 als getuige, zegelde als heer van
Hokelem (knape) op 22 april 1312 (Neder].  Leeuw 1952,
pag. 137),  schuldeiser van de bisschop van Utrecht 21
maart 1328 en borg voor graaf Willem 111 op 9 aug. 1330.
Tenslotte zegelde hij nog mop 25 dec. 1346 een verklaring
van bisschop Jan van Arkel.  Volgens Korteweg, t.a.p.,
kol. 138, moet deze laatste acte ‘echter volgens de Kerst-
stijl gedateerd zijn en dus van 25 dec. 1345 dagtekenen.
Wellicht was hij gehuwd met een dochter van Gijsberf
van #de Leek.  Otto ZZ is blijkbaar nooit tot ridder gesslagen.

Kinderen:
1. Jan II heer van Heukelom, volgt V.
2. d o c h t e r, -t_ vóór 5 dec. 1362, tr. heer Jan van Lan-

gerak  ridder, heer van half-Nieuwpoort, geb. k 1320,
t tussen 25 april en 4 nov. 1378, zn. van Gijsberf .
(Neder].  Leeuw jrg. 1950, kol. 219.)

3? Offo  van Heukelom,  ridder, was,  29 nov. 1363 getuige
bij het huwelijk van Gijsbrecht van Heukelom. Hij
zegelde ook al 21 nov. 13586  voor Otto van Ghellin-
chem en diens broeders (Nijhoff 11 no. 78).
Mogelijk was,  zijn zoon:

Offo Heren Otfenzoon  van Heukelom, beleend 8
febr. 1414 met de tienden van Ravenswade ( 13
morgen land), vermeld op 29 mei 1416 als echt-
genoot van Agnes, dochter van Heer Lambrechf
Millinx.
Gezien het feit, dat hij toen al gehuwd was, lijkt
het uitgesloten dat hij ,een  jongere broer was van
Jan 111 heer van Heukelom, die in 1414 nog min-
derjarig was.
Misschien was hij dezelfde ,als Offo,  die met Daem
van Heukelom (zijn zoon?), Huberf van Cul,em-
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Tabel 11
D e  h e r e n  v a n  H e u k e l o m .

Generatilz  VTI. Jan 111 heer  van HezekeZom,  t 1465 (zie t a b e l  1)
x 14358

Bertha van Culemborg

I
Otto IV heer van, Hedcelom, t 1496-1503,

x 1481
Walravina uian  Broebhz&en.

I
I I

Jan IV heer vhan Heukelom, t 1512, Gewit, heer vnn,  Veu~lcelom,  t 1345--‘47, Walraven,  heer van Hedcelom,
X X Amersoyen en Waardenburg, t 1556,

Adriana Bacx. Mcwyrkt vare  Psaet, x 1532
? C8ath.a?%na b. van Gelre,  t 1601.

b. Gewit, t 1560-‘64,
drossaard te Amerzoyen,

X
Catha&na  van Liel

I
I I

Willem, Otto V, heer Earel, heer Geolge,  heer Gewit, b.
* 1539, t 1540. van Zleukelom van Waal-denburg, van Amsrsoyen, * 1552, Johan, drost

* 1540, t 1567, * 1541, t 1580, * 1550, t 1590, t 1578. van Heukelom,
x 1566 X x 1579 t 1598,

Maria  van Immerseel Claudina  Hannart Anna van Lockhorst.

I I
(Otto (VI),  heer van Amersoyen, t 1640/‘41, gelegitimeerde tak,

x 1614 uitgestorven
P~ancelinae  d’Affqta&, t 1669(I ) 1% eeuw.

I
Thomas Wakaven, heer van Amersoyen, t 16983

x 1640
Johanna Barbara.  de la Eethulle.

borg .bastaard  en Henrick Airntsz bastaa8rdszoon
v. HeukeZom  op 3 maart 1446 een verklaring gaf.
(Arch. Culemborg, reg. 1240.)
Op 2 juni 1458 wordt Agnes nog vermeld als we-
duwe van Ot,to van Heuk.e2Om.  (id. reg. 1553.)

Uit dit huwelijk:

A.

B.

Agnes van Hleukelom, eveneens vermeld 2 juni
1458.

Adám van Heukelom, ging op 4 sept. 1442 met
de heer van Culemborg, door tuss’enkomst  van
Otto van Asperen  van Vuijr,en,  Hubert bastaard
van Culemborg, Peter van Yngen en Goessen
die Joede, een overeenkomst aan betreffende
het bewaren van het s,lot  te Heukelom. (Inv.
arch. Culemborg, reg. 1165.) Wij vermeldden
reeds zijn optreden op 3 maart 1446. Op 14
maart 1451 werd hij, getuigende voor de heer
van Heukelom, diens n e e f genoemd.
Hij werd 7 april 1473 beleend met huis en hof-
stad Leijenberch met de Rubroeck, + 40 mor-
gen, zoals dit hem van zijn vader was aanbe-
storven. Hij droeg 19 sept. 1475 dit leen op ten
behoeve van zijn docht’er, 2 nov. d.a.v. kreeg zij
als huwelijksgift huis en hofstad te Roemde,
eveneens van haar vader afkomstig.
In 1463 .werd joffr. Ulende  als de vrouw van
Adam genoemd. (Geld. leenreg., kwartier van
Nijmegen, p. 604.)

Kinderloos.

Dochter:
Aleijt van Heukelom, vermeld 1475 als
echtgenote van Johan van Waardenburg.

C. Otto van Heukelom, m,ede  vermeld op 2 juni
1458, waarschijnlijk identiek met de gelijknamige
schepen te Tuil, anno 1460. Mogelijk was deze
Otto de echtgenoot van Jutte, dochter van Johan
van Cu2embo8rg,  beleend 8 juli 1474 te Herwijnen.
Hun zoon Otto  oan Heukelom deed 24 juli 1481
d,e eed voor zijn moeder en had 4 kinderen t.w.
Otto, Johan, Jutte (tr, Goerf Reijners gen. Sterck)
e n  Rutgera,  d.le samen op 29 mei 1549 vermeld
r4d,;nj  (Geld. leenreg.,  kwartier v. Ni jmegen,

. .
De vermantschap  van de afstammelingen uit deze

tak is dus nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk be-
hoorde ook tot deze  tak: Jan, bastaard van Heukelmn,
wiens  TTO~W Al@ Willem  Coenraetsdochtev  op 11 nov.
1412 met 7 morge’n  1 bont in het, gericht van Gel-
linehem  werd beleend. In november 1424 getuigde hij
VOOT de heer van Heukelom en op 14 Maart 1451
werden hij en Adam v,an Heubelom (zijn halfbroer?)
neven van de! heer van Heakelom genoemd.

4? Hendrik van Heukelom, als knape, eveneens getuige
29 nov. 1363, f- vermoedelijk vóór 1366.

Zijn zoon was:
Otto van Heukelom Henrickszoon, beleend in 1366
met 16 morgen land in het land van Arkel  te
Oisterwijck,  hem aangekomen van zijn vader. Hij
werd in 1480 als ,,momber sijns wijffs” beleend
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met 40 morgen bij E,lsgeest.  (Leenreg. Gelre,  Uit-
heemsche leenen, p. 69). Hij komt oo.k voor in het
verdrag van 15 dec. 1407 van Willem VI van
Beieren met Otto 111 heer van Heukelom.
Wellicht stamden ook uit deze tak de gebroeders
Johan en Hendrik van Heukelom, die + 1400
schuldig waren aan de dood van een poorter en die
ook al op 24 juli 1389 genoemd werden als partij-
gangers, van de heer van Arkel.  Tenslotte komt in
de acte uit het jaar 1424 nog voor een zekere Otto
Henrick’s bastaertszoon van Huekelem, knape,
onder de magen van de heer van Heukelom. Hij
zal toch wel niet dezelfde zijn als degene, die in
1366 werd beleend?

5? Gijsbrecht van Heukelom, ridder 1365, ‘66, rijdende
onder graaf Jan van Bloys, maakte 29 nov, 1363 hu-
welijkse voorwaarden met Elsebene  van Dalem  (vgl.
(i S), -t na 17 febr. 1415, dochter van Roelof  van Da-
lem  en Beat,rix  bastaarddochter va,n Duivenvoorde.
Zij hertr. vóór 1383 heer Paalus  van Haastrecht (vgl.
§ 6.)
Uit dit huwelijk:

Otto van Heukelom Gijsbrech,tszoon,  vermeld 24
juli 1389 als partijganger van de heer van Arkel
en op 15 dec. 1407 onder de magen van heer
Otto 111 heer van Heukelom.

V. Jan ZZ heer van Heukelom ridder, zegelde 17 okt.  1343
voor bisschop Jan van Arkel,  komt verder in vele acten
voor, zegelde ook op 29 nov. 1363 de huwelijkse voor-
waarden van Gijsbrecht van Heukelom (zijn broeder?).
Hij _t vóór 5 aug. 1373 en huwde: 1’ Elisabeth van Hoor-
ne, huwelijksdis,pensatie  gevraagd (bestonden elkaar in
de vierde graad) 20 nov. 1353 (Brom, Bullarium, regest
no. 1489). Zij was een dochter van Willem IV heer v a n
Hoorne, Altena, Weert,  Nederweert,  Wessem, Heeze,
Leend.e en Cortessem, erfelijk opperjagermeester des Duit-
sen rijks en diens eerste echtgenote O#da  vrouwe v a n
Putten en Strijen;  hij tr. 2’ Clasina van HNouweningen,
dochter van Heer Dirk van Houwenin,gen  en Agnes van
IJsselstein van den Bossche; zij hertr. vóór 5 aug. 1373
Henrick Utenham,  die op die datum hulder  was’ bij haar
belening met het hoge gerecht van H’ouweningen  (Holl.
Leenk. no. 50, fol. 132). Als Joncfrouwe Cleys  Heren
Diederixdochter van Houweningen werd zij op 19 april
1420 nog beleend met 300 pond zwarten :s jaars. Doch
op 28 okt. d.a.v. was zij blijkbaar overleden, aangezien
haar zoon toen met haar goederen werd beleend (H011.
Leenk. no. 58, fol. 70 en 72.)

Kinderen van heer Jan 11 uit zijn eerste huwelijk:
1. OCto zzz, volgt  VI . \\
2. Beatrix, vermeld 1363, kreeg een jaarrente van 50 E.

van Zweder  van Abcoude.
3. Elisa,beth  van Heukelom, tr. Heer Jan van Renesse,

heer v, Rijnauwen, die haar 22 mei 1372 tochtte. Hij
+ 6 maart 1415, werd begraven te Utrecht en was
een zoon van Johan van Renesse  en Alijd van Rijnau-
wen, erfdochter van Jaco,b  van Licht’enberg.

Uit het tweede huwelijk:
4. Heijlwich van Heukelom, tr. kort vóór 4 sept. 1382

Heer Nicolaas va’n de Merwede, heer van Burgst, geb.

5.

6.

7.
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omstreeks 1336, ridder 1359, -J- in 1392, zn. van J a n
van de Merwed#e  en Sophia uten Houte.
Sophia van Heuke om, tr. 4 juli 1383 Gerrit van der1
Woert, heer van Liesvelt, zn. van Heer Hendrik van
der Woert en joncfr. Beatrix van Liesvelt heer Her-
barens,dochter.  (Zie de artikelen Van Liesveld in Ne-
derl, Leeuw, jrg. 1952 en jrg. 1954,)
Johanna van Heukelom, tr, Heer Dirk van Herwijnen
heeren Janszoon, die haar tochtte op 7 mei 1400. Hij
hertrouwde in 1401 Margriet van Giessen en stierf
vóór 1421.
Dirk van Heakelom,  verklaarde op Palmzondag 1414,
als voogd van zijn broeders zoon Jan 111 heer van
Heukelom, dat hij graaf Willem VI zou helpen tegen
de hertog van Gelre  en heer Jan V van Arkel.  In maart
en april 1418 werd hij aangesteld als kastelein te Go-
rinchem en te Loevestein, nadat gravin Jacoba’s on-
wettige broeder Lodewijk hem Loevestein had over-
gegeven. Met de bastaard Philips van der Leek kreeg
Dirk ongenoegen hierover, doch op 24 januari 1419
besliste Jan IV van Brabant dit geschil in het voor-
deel van Dirk. Op 1 juni 1420 kreeg hij een vrijge-
leide voor 10 personen van de elect Jan van Beieren,
die op 21 april van dat jaar Holland en Zeeland voor
12 jaar had gepand van Jan IV van Brabant. Wij
zagen reeds, dat hij op 28 okt. 1420 werd beleend
met de goederen van zijn moeder te Houweningen;
hij komt nog voor op 4 maart 1421, doch leefde niet
meer in november 1424. Op laatstgenoemde datum
was zijn vrouw, jonkvrouwe Zwe,der  (achternaam niet
bekend) nog in leven.

Welli~cht.  w a s  e,ij jonkvI-.  Swede~  uan,  Vialzela  21un
Rijsmboroh, dochter van G@sbrech.t  de 0 u d e en
Hcwica mm Entrecht, el, WB.S  zij lak hertrouwd met
Jam ua% der Boroh. Op 12 dec. 1435 beloofden Jati
van der Bord en Swedsr  zijn VPOUW  kwijtschelding
aan haar ouders va,n hun lijftsacht  aan ‘s-Grevemveert
en in het land van Heukel’om,  indien zij van hen
geleende gelden niet tierugbetalen.  (Rrch.  Culemho~g,
reg. 1060 A.)

Uit dit huwelijk:
Dirk van Hleukelom  Dirkszoon, vermeld november
1424 toen zijn neef Jan 111 heer van H,eukelom
hem 1000 Vrancrijxsche oude schilden s#chuldig
was. Daarvoor kreeg hij toen de Ko,udenhovens’e
weert in gebruik, nog op 8 maart 1474 erkende
Karel de Stoute dit als onversterfelijk leen.
Intussen ontving hij in 1441 nog de zegenworp en
aanval in de Merwede, van het land van Altena
tot aan Sliedrecht. Verder is hij op 6 nov. 1436
door Anna van Bossu,  vrouwe van Brugdam,  Be-
verweert en Odijck, vo’ogdes van Johanna v. Via-
nen v. Beverweert en na o’pdracht  door jonkvr.
Sweder v. Vianen v. Rijsenborch, vrouw van Jan
v. d. Borch ( Arch.  Culemborg, reg. 1019) en nog-
maals in 1448 beleend met de ‘s-Grevenweert, hij
was dood 11 januari 1475.

Zijn zoon was:
Gijsibert van H,elukelom, beleend met de ‘s-Gre-
venweert  onder Culemborg op 11 januari 1475
en op 21  juni  1476 met de Koudenhovense
weert. Op 10 juli 1485 gaven heer Johan van
Vianen ridder, heer tot Jaarssveld e.a. een von-
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nis in Gijsbert’s geschil met de erfgenamen van
de bastaard Reijner van Brederode over het
leengoed de ‘s-Grevenweert (Archief ,Culem-
borg, reg. 2372). Op 10 juli 1493 gaf hij een
rentebrief over aan heer Dirk Stocken. Ten-
slotte werd hij door armoede gedwongen de
‘s-Grevenweert te verkopen, hetgeen hij deed
op 31 januari 1497 aan Jasper heer van Culem-
borg. Op 7 april d.a.v. had hij van Jasper nog
950 rijnse gld. te goed, doch op 22 maart 1499
was de koopprijs volledig voldaan (Arch. Cu-
lemborg, reg. 2611, 2615 A en 2649 A).
Kinderen:
Bij de verkoop van de -‘s-Grevenweert  had
Gijsbert vier k i n d e r e n in leven, mogelijk
hoorde tot hen ook de Dirk, die 4 juni 1494
huwelijkse voorwaarden maakte met Maria, de
zuster van Roelof van Dalem.
Lo,dewijk Dirksz. wan ZZoeckelum,  die op 31
aug. 1534 sprak over het verhuren van een
boomgaard en toen 36 jaar oud was (dus ge-
boren werd + 1498), kan weer een zoon uit
laatstgenoemd huwelijk geweest zijn.

Offo ZZZ  heer wan Heakelom,  komt voor als ridder in 1381
(Leenregister Gelre 1, p. 659) en op 3 juli 1383 (v. Mie-
ris 111, p. 401). Als partijganger der heren van Arkel
komt voor op 24 juli 1389: Otfe wan HoekeZum,  mogelijk
was dit niet Otto 111 heer van Hoekelum. Op 16 juli 1399
werd hem vrijdom van tol verleend. Blijkbaar trok hij
onder Albrecht van Beieren en diens zoon Willem van
Oostervant, de latere Willem VI, mee naar Friesland in
de Friese oorlogen Hij had tenminste op 8 dec. 1399 van
Albrecht nog 300 Engelse Nobelen  te goed, wegens ge-
leden verliezen. Op 15 dec. 1407 sloot hij een verdrag
mAertkelWillem  VI (1404-1417),  inzake de oorlog met

, welk verdrag 7 jaar later door zijn broer Dirk
werd bevestigd. Heer Orro ZZZ  overleed kort daarna (in
1408?).
Hij huwde Elisabeth wan Lynden, vrouwe van Milligen,
dochter van heer Johan heer w’an Lynden en Elizabeth wan
den Berghe,  Zij werd op 29 nov. 1408 door de abt van
Sint Paulus te Utrecht beleend met de Oudenweert e.a.
lenen (afkomstig van haar broeder jonker Dirc)  en met
de Sculenborchse waard onder Lienden, na opdracht
door Dirc de Wolf, bastaard van Lienden, die er 19 juni
1389 mee beleend was. (Arch. Culemborg, reg. 499, 500,
329). Eakele weken later, op 22 dec. beleend,e  de abdis
van Elten, Lucia van Kerpen, haar met s heerlijkheid
Lienden, de tienden te Lienden, Aelst en Meerten en de
oude hof te Lienden (id., reg. 502). Bisschop Frederik
van Utrecht beleende haar 23 juli 1409, na de dood van
haar broer Dirk, met de Rottienden in de Mersch, de
tienden te Hirten en die te Heelzem ( = Heelsum), doch
op 11 okt. 1419 toen haar zoon beleend werd was zij
dood (id., reg. 519, 695, 696, 719).

Kinderen:
1. Jan 111,  volgt VII.
2. Willem wan Heukelom, abt van Sint Paulus te Utrecht,

beleende 28 juni 1434 heer Johan van Gymmenich
met de Olden Weerdt bij de Nije Lede, hem aanbe-
storven van zijn moeder. Hij zegelde 6 april 1446 een
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acte namens hertog Arnold van Gelre (Ar&. Culemr
borg, reg. 968 en 1245).

Bastaarden van heer Otto 111:
3? Dirk ,bastaard  wan Heukelom, getuigde in nov. 1424

voor Jan 111 heer van Heukelom.
4? Alarf  bastaard van Heukelom, beleend in 1430 met

2 morgen in Rumpke (Holl. Leenk. 117 B, Charolais,
klein register bij fol. 80, blz. 13).

VII. Jan ZZZ ‘heer van Heukelom, noemde zich, nadat in 1428
de hoofdstam der Arkel’sl  was uitgestorven, voluit: wan
Arkel van Heukelom.
Hij was minderjarig bij de dood van zijn vader en stond
nog in 1414 onder voogdij van zijn oom Dirk wan Heuke-
lom. Reeds in 1413 was hij beleend met het erfschenk-
ambt van Gelre. (Leenregister, KW. Nijmegen, p. 393.)
Op 11 oktober 1419 beleende de abt van Sint Paulus te
Utrecht hem met de van zijn moeder afkomstige bezittin-
gen onder Lienden en op 13 maart 1421 beleende de
abdis van Elten hem met de halve heerlijkheid Lienden,
die eveneens aan zijn moeder had behoord. (Arch. Cu-
lemborg, reg. 695, 719.)
Tenslotte werd hij 17 mei 1424 met H,eukelom  beleend. In
zijn lange leven schijnt het hem niet voor de wind te zijn
gegaan, hij raakte namelijk diep in d’e schuld. Zijn schoon-
vader heer Jan heer wan Culemborg en zijn zwagers Ge-
rard, oudste zoon en Hubert bastaard wan Culem,borg
hebben hem jarenlang grote smommen  geleend.
In het Culemborgse archi,ef  vinden we een groot aantal
regesten, die hierop betrekking hebben n.1.:
Re g es t 9 6 3 : Op 21 maart 1434 erkent hij de som-
ma van 200 rijnse guldens schuldig te zijn aan Johan van
Gymmenich, heer tot Visschel, en stelt tot onderpand
daarvoor een gedeelte van zijn slot te Heukelom n.1.  de
oude zaal met de kleine toren en het gebruik van bruggen,
poorten en dgl.
R e g. 9 8 9 : Hij belooft 3 olkt.  1435 aan heer Jan heer
tot Culemborch dat hij ‘de 5000 rijnse gld., die deze aan
zijn dochter Beerfe ten huwelijk heeft medegegeven bin-
nen 1% jaar in goederen, waarvan zij de lijftocht zal
krijgen, zal beleggen.
R e g .  1 0 2 1 : 14 nov. 1436 Ht&ert ,wan Culemborch,
bastaard, ambachtsheer van het land van der Leek  in
Alblasserwert, erkent verkocht te hebben aan Jan wan
Arkel van Heukelom het land v. d. Leek  zoals hij dit van
wijlen bisschop Sweder van. Culemborg heeft ontvangen.
R e g. 1 0 2 2 : Dezelfde dag erken’t  hij 3000 Rgld. van
zijn schoonmoeder te hebben ontvangen, in afkorting op
de bruidsschat, en belooft hij het land van der Leek  niet
te verkopen zonder toestemming van zijn schoonvader.
R e g. 1 0 4 5 : 20 april 1438 erkent hij van zijn schoon-
vader 319 rijnse bourgondische xhilden geleend te heb-
ben, om het land van der Leek,  dat verpand is, te kunnen
behouden.
R e g. 1 0 5 5 : Op 4 aug. 1438 erkent hij van zijn
schoonvader 100 bourg. schilden te hebben ontvangen.
R e g .  1 0 7 0 :  O p  1 maart 1439 maakt Gerard oudste
zoon van Culemborg, een xheiding tussen zijn vader en
zijn zwager Zan 111, vnl. betreffende het land van de Leek.
R e g . 1 1 2 9 : Op 6 april 1441 erkent hij schuldig te
zijn aan Otte van Asperen, heer tot Spijck, 190 rijnse gld.
wegens geleend geld.
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R e g . 1 1 4 0 : Op 1 sept. 1441 erkent hij hem 300 r.
gld. schuldig te zijn.
R e g. 1 1 4 4 : Op 19 okt. 1441 erkent hij hem 350 r.
gld. schuldig te zijn.
R e g. 1 1 4 5 : Op 10;  nov. 1441 erkent hij hem verkocht
te hebben de burcht te Heukelom, geheten Markenborch,
losbaar binnen 10 jaar voor het bedrag der afgegeven
schuldbekentenissen.
R e g. 1 1 4 6 : ‘Op 18 nov. 1441 kocht hij van hem een
hofstad onder Eijnspic,  waarvoor hij 350 r. gld. schuldig is.
Reg.  11  47 :  Op 30nov.  1441  erkent  h i j  hem3Ooude
schilden en 70 r. gld. schuldig te zijn.
R e g. 1 1 5 4 : Op 27 febr. 1442 sluit hij een overeen-
komst met zijn schoonvad,er,  waarbij verschillende b’eta-
lingen worden vastgelegd en het slot te Heukelom wordt
overgegeven aan Culemborg, ten behoeve van zijn oudste
zoon Otto van Arkel.
Re g. 1 3 2 9 : 10~ 21 april 1451 belooft hij zijn schoon-
vader, zijn zwager Gerard van Culemborg en zijn zoon
Otto van Heukelom hun schuldvorderingen in rechte te
zullen erkennen.
R e g. 1 3 6 6 : ‘Op 6 nov. 1452 oorkonden 2 schepenen
van Heukelom dat hr. Jan ZZI  aan Gherit  van Peelt ver-
gunning geeft om geld te munten met zijn naam, helm en
wapen.
Re g. 1 5 5 5 : Op 1 aug. 1458 oorkonden 2 schepenen
van Heukelom, dat heer Jan ZZZ belooft te zullen terug-
betalen 50 r. gld. aan Htubert  de bastaard van Culemb80rg
ten behoeve van Gerard heer tot Culemborg.
R,eg. 1 5 8 1 : Op 15 juni 1459 oorkonden 2 schepenen
van Heukelom, dat heer JaIn ZZZ aan Hubert van Culem-
borg, bastaard, het gebruik van een waard geeft onder
bepaling, dat de eerste opbrengst zal dienen om een schuld
aan ‘de heer van Culemborg af te betalen.
R e g. I 6 0 6 : ‘Op 4 april  1460 verzoekt hij  aan zi jn
zwager Gerard heer tot Culembolrg,  het slot en de renten
te Heukelom, aan deze verpand, te willen o,vergeven  aan
Johan van Rossum als kastelein.
Re g. 1 6 5 9 : Op 30 april  1461 belooft hij  aan zijn
zwager  Gerard heer tot Culemblorg,  aan wie hij 3000
schilden schuldig is - w’elke  hij, uit zijn bezittingen ver-
dreven, niet betalen kan - dat hij in het schependom van
Culemborg zal blijven, tot de schuld betaald is.
R e g .  1 6 6 8 : Hij vertelt, dat 22 februari 1461 slot en
stad Heukelom door de Geldersen zijn ingenomen.
Re g. 1 6 8 2 : 10~ 9 sept. 1461 herhaalt hij ,de belofte
van 30 april 1461.
R ,e g. 1 7 2 2 A : Op 16 okt. 1462 erkent hij van Gerard
heer tot Culemborg geleend te hebben, s#inds de tijd dat
hij van Heukelom verdreven was, 182 r. gld.
Re g. 1 7 2 3 :’ Op 19 okt. 1462 belooft hij Gerard h e t
geld vóór 6 januari e.k. te zullen terugbetalen.

Zoals wij uit deze regesten kunnen zien, was de ver-
houding met de heren van Culem.borg  bijzonder slecht ge-
worden. Gerard, ‘die zijn vader in 1452 als heer van Cu-
lemborg opvolgde, trok zich het lot aan van zijn neefje,
de jeugdige Otto ZV van Heukelom, Hij probeerde een deel
van de erfenis voor Otto ZV veilig te stellen. De heer van
Heukelom werd inmiddels als v a 1 s e m u n t e r, door
Philips de Go’ede van Bourgondië, tot vier maal to’e ge-
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sommeerd om te verschijnen voor de procureur-generaal.
Aangezien hij niet verscheen werd Jan 111  heer van Heu-
kelom op 13 maart 1456 verbannen, zijn goederen werden
verbeurd verklaard. Uiteindelijk leidde dit tot de verove-
ring van het slot van Heukelom en de huldiging van Karel
de Stoute, die in de volgende jaren als leenman te Heu-
kelom optrad. Jan 111,  de heer van Heukelom, zou (vol-
gens Kemp, Leven ‘der  Doorluchtige Heeren  van Arkel)
in 1465 overleden zijn.
Hij huwde, zoals: gemeld, vóór of in 1435 met Bertha  van
Culemborg, geb. in of na 1416, dochter van heer Johan
heer tot Culemborg, en diens tweede echtgenote Aleid van
Güterswick.

Zoon:
1. Otto zv, volgt VIII.

Bastaarden:
2?

3?

Jan van Hokelem, bastaar.d,  genaam’d Boenacker, ze-
gelde 5 s’ept.  1453 een oorkonde, toen de heer van
Heukelom Wolter  van Dichteren ten behoeve van zijn
zwager, de heer tot Culemborch met de heerlijkh,eid,
huis en hofstad te Leijenberch beleende, (Arch. Cu-
lemborg, reg. 1396.)
Goert Jans van Arkel,  b a s t a a r d, vermeld 1476-
1487, beleend met bezittingen in het kwartier van Nij-
megen 18 maart en 14 juli 1486, huwde een zekere
Aleijd, vermeld 1483-1486.

Kinderen:
a. Arn.t van Arkel,  vermeld  1483-1518  in  de  Gel -

derse leenregistérs.
b. Willem Goirtsz van Arkel,  vermeld idem 1486-

1518.

VIII. Otto ZV van Arkel,  he’er van Heukelom, geb. vóór 27
feb’r.  1442, toen - zoals wij reeds zagen - zijn vader
Jan 111 het slot te Heukelom te zijnen beho’eve overgeeft
aan de heer van Cule,mborg,  d.w.z. aan de grootvader
van (Otto IV. In de archieven der heren van Culemborg
vin’den  we verder betreffende deze Otto ZV van Heu-
kelom,:
R Se g e s’ t 1 5 3 5 : Op 16 sept, 1457 verzoekt Ot,to zoon
tot Heukelom aan zijn aom Gerard heer tot Culemb’org,
bij wie hij opgevoed is, hem het nodige te willen voor-
schieten, daar zijn vader heer Jan (ZZZ)  hem niets geeft,
en belooft dit te zullen terugbetalen.
Re g. 1 6 4 2 : Op 22 febr. 1461 roept Otto van Arkel
zoon tot Heukelom zijn oom Gerard heer tot Culemborg
op om hulp tegen hertog Philips de Goede van Bourgon-
dië, die ‘de heerlijkheid van H’eukelom aan de graaf van
Charolais heeft gegeven. Hij belooft hem, indien hij kin-
derloos zou sterven, ,de opvolging te Heukelom en belooft
niet te zullen huwen dan met toestemming van zijn ooms
Gerard en Everwin van Culemborg.
R e g. 1 7 0 7 : Op 22 mei 1462 verklaart Otto zoon tot
Heukelom, dat hij van zijn oom Gerard heer tot Culem-
borg geld te leen gevraagd en ontvangen, heeft voor zijn
onderhoud en dat hij verder niets meer zal vragen.
Na de ,dood van zijn vader (1465) zal Otto ZV het nog
zeer moeilijk gehad hebben om de geconfisqueerde en
zwaar met schulden beladen familie-goederen terug te
krijgen.
Op 30 sept. 1473 werd hij ‘beleend met de van zijn vader
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Jan II heer Elisabeth Johan Elkabeth Gerrit Bertha Arnold Meohteld
van Hezckelom, van Hoorne heer van Lyndea, van den Bergh

1343-1363
heer van Culemborg, van Egmond

t + 1380,
van Giiterswiok, van Rseif  f erscheidt

t 1394, t 1408,

x f 1353 X 1365 x 1371 X

Otto 111 heer van Heukelom, Elisabeth van Lynden, Johan heer van Culenab~g,
t 1407/1408,

Al& van Gikterswiolc,
vrouw0  .van Mïlligen, t 1 april 1452, t 3 juni 1448.

X x 1415

Jan 111 van Arkel,  heer van Heukelom, B@rtha  van Culemborg,
t 1465 (P)

x 1435 (T)

Otto IV van Arkel,  heer  van Heukelom, t 14961503,
X (hum. voorw. 28 aug. 14Sl) Walravina  van Broekhuizen,  vrouwe  van Waardenburg.
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afkomstige 100 Gelderse gulden uit de tol van Zaltbom-
mel. (Geld. leenregmter,  kwartier van Nijmegen, pag.
659.)
Karel de Stoute, die als graaf van Charolais‘ Heukelom
gekregen had en in 1467 graaf van Holland was gewor-
den bij de dood van zijn vader Philips de Goede, sneu-
velde bij Nancy in 1477. Eerst daarna kreeg Otto ZV zijn
goederen terug en wel mop  28 febr. 1478. (Archief Reken-
kamer Holland, A.R. Archief, no. 3, fol. 161-162.) Op
11 juni 1486 volgde eindelijk de leenbevestiging voor de
heerlijkhei’d  van Heukelom. In regest 1357 van de inven-
taris van de Nassause domeinarchieven, 11 band, 3, lezen
wij dat op 26 juni 1494 Offo van Arkel,  heer van Heuke-
lom, en andere leenmannen van Holland oorkonden i.v.m.
Otto van Vueren heer van Nederspijck, die weer te Spijck
mag komen. In regest 1374 vinden we verder nog betref-
fende deze 0.~~0  IV heer van Heukelom vermeld, dat
graaf Jan van Egmond (de bekende manke Jan) die slot
en stad van Heukelom he,eft bezet, hem (Otto ZV) op
19 okt. 1496 belooft ‘deze na de oorlog terug te geven.
OC~O  IV heer van Heukelom was dood 12 juni 1503, op
welke datum zijn weduwe zegelde.
Op 12 juni 1481 lijftochtte hij zijn vrouw Walravina van
Broekhuizen, vrouwe van Waardenburg, dochter van
Johan van Broekhuizen Gerritszoon, heer van Waarden-
burg, en Elisabeth van Haefhen.
Walravina werd in 1496 met Waardenburg en Amer-
soyen beleend (Leenreg. Gelre, Kwartier v. Nijmegen,
pag. 498 en 703),  na de dood van haar broeder Gerrit
van Broekhiuizen.  Als weduwe valn Hoekelum beval zij
19 juni 1504  de belangen van haar kinderen aan in de
goede zorgen van Floris van Egmon’d,  de beroemde veld-
heer van keizer Maximiliaan. (Drossaers,  Arch. Nass. Do-
meinraad 11, b. ~4, regest 14.) Het was in de tijd van de
Gelders,e  oorlogen tegen de laatste hertog Karel, di,e in
1492 in zijn land was teruggekeerd. Walravina  stierf vóór
1514, toen haar zoon Walraaen werd beleend; zij was
hertrouwd met Hetman van Wachtendonck. (Vgl. Dr. G.
D. J. Schotel, Ammerzode, in:Bijdr. Vad. Gesch. 1 4.)

Kinderen van 0.~~0  IV van ArkeB:

Jan IV van Arkel, heer van Heukelom, mI_ in 1512,
huwde Adriana Bacx, vrouwe van Asten, dochter van
Jan Bacx  en Adriana wan Wijlick. Zij hertrouwde
W,olfert  van Brederode, heer van Cloetinge en Zwam-
merdam, -f- op het huis Duerendaal te Oosterwijk in
1548, tweede zoon van Walraven II 10de heer v a n
Brederode en ‘diens eerste vrouw Margaretha  van
Borselen.

Gerrit van Arkel,  volgde zijn broeder Jan IV op als
heer van Heukelmom  en werd na transport door zijn
bromeder  Walraven  ,in 1521 -beleend met Amersoyen.
Nog op 9 juli 1545 vernieuwde hij de leeneed, doch
vóór 20 maart 15.47  is hij overleden, waarop Wal-
raven weer met Amersoyen werd beleend.
Hij huwde met Margriet van Praef, die 16 juli 1537
als zijn echtgenote wordt vermeld.
Bastaardzoon van Gerrit was mogelijk:

Jonker Gerrit .bia.$aard  van Arckel, dros#saard  te
Amerzoyen, vermeld tussen 19 mei 1552 en 8 juli
1560, fi_  vóór 12 dec. 1564. Hij trouwde met Catha-
rina van Lier, weduwe van Jan van Herlaer e n

1X.

3.
4.

5.
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dochter van Andries van Lier en Anna van Eijnd-
mer, ,f vóór 8 juli 1560.
Uit dit huwelijk:
a. Ursula van Arckel, e n
b. Cornelia van Arckel, die samen 12 dec. 1564

te Princenhage land lieten verkopen.
Walraven, volgt 1X.
Bertha van Arkel van Heukelom, bevestigd door
keizer Karel V in de duwarie  op het huis Langerak,
t 15 okt. 1558, b,egr. te Asperen  in een no#g bestaande
graftomlbe,  huwde in 1499 &tger van den B’oetrelaer,
heer van Asperen en Langerak, geb. + 1476, J- 23
sept. 1545, begr. te Asperen, zoon van Wessel van
‘den Boetzelaer en Judith de Mol van Leetbergen.
( NW . Ned. Biogr. Wrdb. VIII, kol. 160-161.)
Henrica van Arkel van Heukelom, t in 1549 of in
1550  (vóór 22 dec.), huwde Floris van Assendelft,
ridder, heer van Goudriaan, baljuw van ‘s-Gravenhage
1524-1526, kastelein en baljuw van G,ouda  1527, am-
bassadeur naar Spanje 1527, 1535 en 1539, i_ (kort
vóór 27 sept.) 1555, zoon van Claas van Assendelft,
ridder, heer van Assendelft en Assumburg, en Alijt
van Kijfhoeck. (Holleman, Dirk van Assendelft, uitg.
1953.)

Walraaen van Arkel,  heer van Heukelom, Amersoyen en
Waardenlburg,  werd in 1514 met Amersoyen beleenmd,
doch stond dit 1521-1547 tijdelijk af aan zijn broeder.
Volgens, een verklaring op 4 okt. 1557 mo,et hij 1% jaar
daarvóór, dus begin 1556 door verdrinking om het leven
gekomen zijn.
Hij huwde (huw. voorwaarden 25 s’ept.  1532) Catharina
van Gelre, geb. t 1511, f in 1601 op slot Heukelom,
bastaarddochter van hertog Karel van Gelre bij Johanna
van I&etwijck.  (Bijdr.  en Med. Vereniging Gelre 1950 en
1957, artikelen over de bastaarden van hertog Karel.)

Kinderen (vgl. Nederl. Leeuw 1942, kol. 157-159)‘:
1.

2.
3.

4.

Elisabeth van Arkel,  geb. 18 januari 1536, -J- in 1617
(?), begr. te Heukelom (?) ; zij werd 14 sept. 1596
(na de dood van Maria van Arkel) beleend met de
heerlijkheden Hseukelom  en Leijenburch en transpor-
teerde deze 24 juni 1607 op haar zoon Thomas. Zij
tr. 1’ omtrent 1558 Jacques de Thiennes,  heer van
Rumbeecke, t 4 à 5 maanden na de bruiloft; tr. 2’ in
1567 Thomas de Thiennes, broeder van haar eerste
echtgenoot.
Anna van Arkel,  geb. 23 nov. 1537, j- na 9 sept. 1569.
Willem van,  Arkel,  geb. 18 febr. 1539, i_ in de ouder-
dom van 1% jaar.
0,tto V van Arkel,  heer van Heukelom, geb. 27 april
1540, kreeg 4 okt. 1557 van de Hollandse Leenkamer
uitstel inzake het verheffen van zijn lenen, na het
overlijden van zijn vad,er.  Op 14 juli 1558 vroeg hij
om belening met Heukelom en Leijenburch, dit ge-
schiedde op 14 aug. d.a.v. Eerst op 5 april 1565 legde
hij de leenee,d  af. Met Amersoyen was hij 23 juni 1556
al beleend, hij droeg dit leen echter direct over op zijn
broer George.
Hij ,-/ ‘Heukelom 27 juni 1567 en had op 13 maart 1566
huwelijkse voorwaarden gemaakt met Maria van Im-
merseel, dochter van Philibert heer van Immerseel,
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Wommeleghem, Ithyem, burggraaf tot Aalst enz. Zij
hertrouwde met A,driaan  van Noyelles.

Dochter van Otto V:
Maria van Ark’el, vrouwe van Heukelom en Leijen-
burch, werd onmondig beleend met deze heerlijk-
heden op 14 april  1568, hulder  was haar oom
Geomrge  van Arkel’.  Z,ij cj- oagehuwd te Atrecht in
1595.

Karel van Arkel,  he,er  van Waardenburg, geb. 26 jan.
1541, getuige 13 maart 1566, -f- in 1580, tr. Claudina
Hantnarf,

5 april-161 1 legde Offo (VZ) zelf de leeneed af, 26 maart
1628 werd hij aangesteld tot kapitein van een compagnie.
Hij komt voor tot 1640. Hij tr. (huw, voorw. 19 april
1614)  Francelinae Id’AfFayfadi,  uit een Mechelse ban-
kiersfamilie die oorspronkelijk uit Italië kwam, j- in 1669
(?). ‘Op 16 aug. 1619 zegde Otto VZ haar 1500 gulden
per jaar toe. 2”q was een dochter van Cosmo d’Affay-
fadi, ‘heer van Gmtelle,  en Margarefha de Hanxel;er.

Kinderen:
Laura van Arklel,  abdis in het zgn. Nieuwe klooster
bij. Kleef.

Walra’vina  van Arkel,  geb. 17 nov. 1545, j- na 9 sep-
tember 1569, ongehuwd.
Heilwich  van Arkel,  geb. 15 juli 1547, vermeld in een
acte van 9 september 1569, moet volgens de oude kro-
nieken i_ zijn in 1609, ongehuwd.
George, volgt X.
Gerrif van Arkel,  geb. 26 april 1552, vermeld in een
acte van 9 sept. 1569, moet t zijn in 1578.

1.

2.

3.

4.

Cafharina van Arkel,  tr. Roberf  baron van Aerschof
van Schoonhoven, heer van Wanroy, zn. van Philip
van Aerschof  van Sch~ootnhoaen  en Jossine van Blehen.
Anna Maria van Ar@, geb. + 1614, t in 1682, tr.
(huw. voorw. 20 januari 1646) Karel van Malsen,  heer
van Onsenoort en Nieuwkuik, daarmee beleend 18 juni
1638, -J- 26 aug. 1672, zn, van Adriaan van Malsen
en Josina van Varick. (J. Anspach, Heerschap en ge-
slacht v. Malsen,  uitg.  1894, p. 83 . )

X.

x 1 .

Gelegitimeerde natuurlijke zoon van Walraven  bij Cor-
nelia Loidewijksidr.:
10. Johan, volgt Xbis.

George vanArke1,  geb. 19 juli 1550, verwierf 23 juni 1556
van zijn broeder Otto  V de heerlijkheid Amersoyen, legde
in 1569 daarvoor de leeneed af. Hij trad 14 april 1568
op als hulder  voor zijn nichtje Maria van Arkel,  toen zij
met Heukelom werd beleend. In febr. 1590 werd het
kasteel Ammerzoden door een brand geteisterd, George
stierf 19 febr. 1590 aan de bekomen verwondingen.
Hij  tr.  in 1579 A/nna van Lockhorst,  f- 17 n o v .  1 5 9 2 ,
dochter van Vìncenf van Lockhorsf en An,na van Ae’zschof
van Schoonhoven. Zij erfde van haar vader vele bezit-
tingen te Heemstede, Sliedrecht, Alkmaar, Oud- en
Nieuw-Engeland bij  Poortugaal en in stad en Sticht
Utrecht.

Kinderen:
1. A n n a  vatn  Arkel,  geb. + 1583, -f- in 1611, tr. in 1602

Walraven  baron van Gendf, heer van Oyen  (verkocht
in 1620) en Dussen (gekocht in 1607 voor f 40.000),
geb. f 1580, ritmeester in Statendienst sedert 1598,
later in Brandenburgse dienst, kolonel 1632, gouver-
neur van Rees 1637, t in 1644, b,egr.  te Rees, zn. van
Johan van, Gendf en Wilhtelmina  van Wachfendonck.
Hij hertrouwde in maart 1635 te Amersfoort met de
vroegere staatsiejuffer van zijn eerste vrouw, Geer-
fruij$ van Padevoirf, dr. van Jorden van Padevoirf tot
Ovelgem èn Zda  . . . . . . . (Zij hertr. Christoffel Rump
tot ‘Crange.)

2. Otto (VZ), volgt x1.
3. Cafharina van Arkel,  geb. -I 1589, tr. op het huis te

Nijenrode in 1606 René van Renesse  baron van Elde-
ren en Masny, heer van Roucourt, enz., -t_ 10 mei
1627, zn. van Frederik van Renesse  en Helena Torck.

0,ffo (VZ) van Arkel,  geb. in 1586, werd 10 sept. 1590
minderjarig beleen,d met Amersoyen, waarvoor zijn moe-
der hulder  was, Na de dood van zijn moeder werd door
zijn voogden Lubbert Torck, heer van Heesbeen  en Mr.
Cornelis Oem een uitstekend beheer gevoerd, de finan-
ciële toestand werd daardoor aanzienlijk verbeterd. Op

Thomas Walraven van Arkel,  werd 11 aug. 1641 be-
leend met de heerlijkheid Amersoyen, woonde aldaar
op het kasteel, bleef steeds Rooms-Katholiek en stierf
als laatste van deze tak van zijn geslacht op 23 nov.
1693. Nog op 7 okt. van dat jaar wordt hij in ‘t leen-
register vermeld.
Hij tr. (huw. voorw. 10 juli 1640) Johanna B#arbara
.de la Kefhulle, weduwe van Reijnold  van der Reijdf,
heer van Bruchem. Zij was een dochter van Loais de
la Kefhulle, heer van Rijhoven, gouverneur van Ber-
gen op Zoom (‘d_ 21 okt. 1631) en zijn tweede vrouw
Emerenfia van Ravesway.

Bastaardzoon van Otto (VI) :
5. Gideon van Arkel (?).

Xbis.  Johan van Arkel.  Als Johan van Arkel bas,taard van
Weerdenburg  zegelde hij 7 juni 1571 als; voogd van de
kinderen van Maria van Met,eren,  een transportacte.
(Nassause Domeinen 11 b. 3, regest 1939.) Op 27 febr.
1573 werd een verklaring gegeven betreffende zijn ge-
vangenschap.  (Rechterl.  arch. Gorinchem F XIV - 18,
1572-1581 ,  ac te  72:)
Op 13 mei 1591) werd hij door de Staten van Holland en
W.-Friesland gelegitimeerd. Otto (VZ) van Arkel,  heer
van Amersoyen erkende deze legitimatie, in een bezegelde
brief, op 15 april 1636. -_
Hij was drost van Heukelom en f in 1598. Hij tr. 1”
Wilhelmina Z&elofsdr. van den Oever; tr. 2’ ? Maria van
Hoogwoude ,  ‘dr. van Anfonis van Hoogwoude en Hen-
dr?ca Sf&-m.

Z.oon:

Hij had een talrijk nageslacht, waarover reeds in
de Nederlandsche  Leeuw 1592, blz. 25 en 119 e.v. uit-
vofaig werd geschreven. Volledighei(lshalve  laten tij
die gegevens, aangevuld met namen en data uit doop-
en trouwregisters en uit notariële acten, hier volgen.

X1. &elof  van ArkNel,  he,er  van Vosmeer,  drost  van Buren
1585, later drost van Gorinchem en van het Land van
Arkel,  mj-  18 s,ept.  1616, begr. te Gorinchem onder een
zerk met 8 kwartieren, tr. l” Chrisfina van Hulsten van
Voursf;  ti. 2O  Delft 23 okt. 1591 Anna vaan  Sfeelant, d r .
van Mare  van Sfeelanf, heer van Gris,oird  en Monster, en
Anna van Royen. Zij testeerde 10 okt. 1623 te Delft en



Foto G. Stoll,  Neheim.

CATHARJNA  VAN ARKEL, THOïWAS  WALR,AVEN  VAN ARKEL,
echtgenote van René van R.enesse  bar011 utam Elderelz  en Masny. t 1693.

Paneel door P. Pourbus. Koper, door C. Poelenburg 1651.
Coll. Graaf de Rmesse. Coll. Von Fikstenberg, Schlosa Herdringen.
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Otto IV Walravina Karel  hedog Johanna Gerrit Cornelia Bohert  van ANW
van Arkel, van Broeblbken, van Geke, van Rietw+%

heer van Heukdom
van Lockhorst, van Driebergen, A#ersohot  v,an

vrouwe van
van Nassau.,

t 14961503
geb. 9 nov. 146’7, t 5 juli 1548,

Waardenburg
t 7 dec. 1578, Sohoonhoven,

t 30 juni 1538, begr. Leiden,
geb. 1512,

begr. Leiden, heer van Wanroy t Dordrecht
28 febr. 1592,

X X X

Walraven  van A~kel Cathal-ino  bastaard&. Vincent van Loclchorst,
heer van Heukelom,  Amersoyen en

Ama v’an  Aerschot
vam Gelre, heer van Heemstede,

Waardenburg,
van Schoonhoven,

t 1556
geb. & 1511, t 1601, t juli 1595 t 2 sept. 1589, begr. Utrecht,

X X

Gewrge van  Adcel,  heer van Amersoyen, Anna van Loelch@rst,
geb. 1550, t 1590, t 1592,

x 1579

Otto  (VI)  uan Adid,  h e e r  val1  Amrarsoyen,  (EG--1640/‘41)
X

Fran.celi?tae  #Affaytadi.
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eerder met haar man te Gorinchem 18 juni 1606. (Not.
arch. no. 3969.)
Uit het eerste huwelijk:
1. Walraven,  volgt X11.
Uit het tweede huwelijk:

Of hij dezelfde was als de Roelof of Rudolf,  man van
Anna Maria van Fil,tzen  is niet duidelijk.
Dit echtpaar testeerde 8 april 1661 te ‘s-IGravenhage
en
a.

b.

liet aldaar twee dochters dopen:
Fredrica Sophie Doro,thea van Arkel,  ged. ‘s-Gra-
venhage 7 nov. 1660.
Barbara Angnees van Arkel,  ged. ‘s-Gravenhage
4 nov. 1665.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

WilLemina van Arkel,  overluid Utrecht 25 maart 1628,
tr. in 16817  Jacob ‘van Paffenrode, drost van Gorinchem
en van het Land van Arkel,  + Gorinchem 14 aug. 1652.
Anna van Arkel,  tr. (ondertr. ‘s-Gravenhage 6 sept.
1626) Dirk Dimmer, kapitein, luitenant van de gou-
verneur van het kasteel van Oranje.
Jan, valgt  XIIbis.
Marcas van Arkel,  t ongehuwd na 18 aug. 1637.
(Recht. arch. Gorcum F XIV - 48, acte 278.)
Frans van Arkel,  f na 25 mei 1628 en vóór 1635,
ongehuwd.
Floris, volgt XIIter.

X11. Walraven  van Arkel,  schout te Amersfoort 1637, j- 14
okt. 1662, tr. Utrecht 26 nov. 1610 Maria Ruijsch,  t 21
juli 1645, dr. van Jan Ruijsch,  heer van Pijlsweert, en
Magaretha  van LOO.

Kinderen:
1.

2.

3.
4.

Mlaria Christina van Arkel,  tr. in 1630 J o h a n  v a n
Alkema’de Sijbrandsz. Haar boedelscheiding als we-
duwe 15 januari 1661 te Utrecht.
Wilhelmina Walburch van Arkel,  tr. Nicolaas den
Otter Florisz.  Zij was 17 mei 1665 weduwe.
Jan van Arkel.
Elisabeth van Arkel,  tr. in januari 1664 Andreas van
Bronckhorst.

5. &elant van Arkel.
6. FlorNis  van Arkiel.
7. Walraven van Arkel,  vermeld 11 april 1641.

XIIbis.  Jan van Arkel,  geb. Buren in januari 1597, waarschijn-
lijk b’egr.  te Gorinchem 1 maart 1674, tr. Lucretia van der
Wel, dr. van Lambert  van der Wel, ritmeester in Staten-
dienst 1600-1636 (daarna innocent), en Catharina van
den Hauten.

Kinderen:
1. An’na Catharina van Arkel, kreeg 29 okt. 1663 een

deel, van ‘de  erfenis van haar tante Walburch van der
Wei ( ‘ s -Gravenhage,  not .  arch. 2101,  f’ol. 191 v.) : tr.
Cornelis van Zijl, vermeld 29 mei 1669 als vaandrig
in garnizoen te Zutphen (not. arch.  ‘ s -Gravenhage
277, folio 363),  later kapitein, 29 april 1672 testeer-
den zij samen te ‘s-Gravenhage.

2. Roelof valn Arkel,  eveneens, vermeld op 29 okt. 1663.
Op 30 juni 1671 maakte dezelfde tante te ‘s-Graven-
hage een nieuw testament, waarin Roelof we’er werd
genoemd. Hij was vermoedelijk dezelfde als degene,
die op 21 maart 1661 luitenant was in de compagnie
van de luitenant-kolonel Boschhuijzen. Zijn vader Jan
was 14 mei ‘1631 vaandrig in de compagnie van kapi-
tein Boschhuijzen, volgens een acte in not. arch. Gore
cum F XIV - 45 no. 128. Dit betreft blijkbaar telkens
Willem van Boschhuijzen, die in 1629 sergeant-ma-
joor werd bij het regiment Walen en in 1636 luite-
nant-kolonel. Vader en zoon dienden dus onder hem..

3.

4.

Het feit dat bij de eerste dochter het Deense ko-
ningspaar onder de peten wordt genoemd, zon een
aanwijzing knnnen  zijn dat de bewering van de cadet
2’ho~~a.s Adolf van.  Arkel  (ged&asheerd  te Grave 1748)
als zon zijn vader Ludol’f  Stanislaus  unu Arkel,  kapi-
tein in Deense dienst, een zoon van deze Roelof of
R+u&Zf  geweest zijn, op waarheid kan berusten. De
cadet vertelde, dat. zijn grootvader kapitein en com-
mandeur van Ommerschans  was geweest, later in Sak-
sische dienst getreden was en te Thorn  na 22 sept.
1673 was gestorven. Het verhaal is niet of moeilijk te
controleren. (Vgl. Ned. Heraut, p. 132.)

Floris van Arkel,  vermeld als boven 29 okt. 1663 en
nogmaals 30 juni 1671.
François van Arkel, vermeld 29 okt.  1663, vaan-
drig 1668, kapitein in Statendienst na 1673, woonde
op het Hof te Tricht in het graafschap Buren, tr. 1’
1673 Adriana Rota, dr. van de advocaat Mr. J o h a n
Rots en Maria van der Meer; tr. 2O in 1706 Johanna
Hadewïch van Eek van Teisterbant, geb. in 1662, I_
in 1744, sedert 1700 weduwe van Ds. Johannes Ham-
mius, predikant te Avezaath.
Uit het e’erste  huwelijk:

Maria van Arkel?.
5. Willem van Arkel,  ged. Gorinchem 2 nov. 1633, ver-

meld 30 juni 1671 in het tweede’ testament van zijn
eerder genoemde tante, tr. Geertruyd van der UlJt.
Zij tr. 1’ Gorcum 21 okt. 1646 Lambert  Henricksz.
van Rossum  ( j- vóór 29 aug. 1647).
Uit dit huwelijk:

6.

7.

Jacob van Arkel,  ged. Gorinchem 17 mei 1662.
Louise Walburch van Arkel,  ged. Gorinchem 2 maart
1638, vermeld 29 okt. 1663 en 30 juni 1671 in boven-
genoemde testamenten.
Lambertina Isabella van Arkel,  ged. Gorinchem 22
febr. 1643, eveneens vermeld op 29 okt. 1663 en 30
juni 1671.

8. Jacob van Arkel,  ged. Gorinchem 21 okt. 1644.

XIIter. Floris van Arkel,.  ridder, heer van Tricht en Hoeft,
geb. Culemborg in 1607, .-i- Schoonrewoerd 17 aug. 1652,
begr. te IJsselstein, tr. 1’ Antwerpen 5 juni 1631 Maria
de Nobelaer, begr. ‘s-Gravenhage 24 dec. 1632, dr. van
Cornelis de Nobelaer en Anna Stalpaert van der Wiele;
tr. 2’  ‘s-Gravenhage 28 aug. 1650 ‘Sophia Elisabeth Dim-
mer, J- IJsselstein 23 januari 1676, dr. van Willem Dim-
mer en Elisabeth van der Linden en weduwe van Egidius
Ekema de Vriese.
Uit het eerste huwelijk:
1. Roelof, volgt X111.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria Isabella van Arkel,  tr. (huw. voorw. Utrecht

30 okt. 1667) Johan Ekema de Vriese, heer van Be-
kerken en Cremmen.

3. Anna Florent ina van Arkel,  tr, Joseph van Dam
d*Audignies.



WILLEMINA VAN ARXEL,
t 162,8,

echtgenote van Jacob van. Puffenrode.
Paneel dooi J. van Ravcstc~jn  1.626.

Coll. Dienst Rijks Verspreide  I~unstroo~~~erpen.

Foto Rijksmuseum, Amsterdam.
PHILIPPINA STAUNTON,

t 1723,
echtgenote ran Rsoelof  wm BvkeZ.

Doek ùoor  C. Nebcher  1665.
Coll. Van Weede  Stichting.



Foto Rijksmuseum, Amsterdam.

CAREL JUSTINUS VAN ARKEL,
1677-176’7.

Doek.
Coll. Van Weede Stichting.

Foto &jk&mseum, Amsterdam.

CONSTANCIA  ISABELLA  SM,ISSAERT,
1652-1731,

echtgenote van Ca.yeZ  Justinus wma B’rlcel.
Doek.

Coll. Van Weedo  Stichting.



Foto Rijksmuseum, Amsterdam.

EVE%%D  VAN WEEDE,
1711-1750.

Dsek door Th. Caenen.
Coll. Van Weede Stichting.

Foto Rijksmuwum,  Amsterdam.

PHILIPPINA BALlTINA  ELISABETH VAN ARKEL,
1716-1803,

echtgenote van Everard  vaw Weede.
Doek door Th. Caenen.

Coll. Van Weeda  Stichting.
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X111. Roelof van Arkel,  heer van Broeckhuijsen (Utrecht j,
geb. in 1632, -f- Broeckhuijsen 16 mei 1709, begr. St. Ni-
colaaskerk te Utrecht. Hij erfde 24 nov. 1685 het land-
goed , ,Den Burgh” t’e Rijswijk (Z.H.) van zijn oom
Justus de N’cbelaer,  ‘hij tr, (R.K.) te Maarhees  en Neder-
weert 21 april 1660 Philippina Sfaunfon,  t Utrecht 5 aug.
1723, begr, te Do’orn, dr. van Francis Sfaunton en Elis&
befh Carey.

Kinderen:

Weede,  geb. Maartensdijk 3 mei 1711, gedep.  ter
Generaliteits  Rekenkamer wegens Utrecht,  meester-
knaap van Gooiland, kanunnik van St.  Marie te
U t r e c h t ,  i_ ‘ s -Gravenhage  13  dec .  1750 ,  begr, te
Utrecht, zn. van Hendrik Maurifs  van Weede,  heer
van Lutteke Weede,  en Cafharina Hendrina van
Weede.

2. Rudolph Ferdinand van Arkel,  geb. 14 januari 1717,
commandeur van Geertruidenberg, kolonel der ruiterij,
adjudant-generaal van de prins van Oranje, -J- ‘s-Gra-
venhage 20 aug. 1769, tr. ,Oirschot  9 aug. 1752 Mar-
fina Adriana Geerfruid Sweer;fs  de Landas,  geb. 11
febr. 1724, t ‘s-Hertogenbosch 16 nov. 1803, dr. van
Jacob Dirk Sweerfs de Landas,  heer van Oirschot, en
Geertru~d  Dorofhea Wilhelmina Bartholoffi van den
Heuvel. Dit huwelijk bleef kinderloos.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Thomas van Arkel,  ged. Amerongen (Hervormd) 16
aug. 1661, -f jong vóór 1666.
K i n d, tweeling met voorgaande, f- vóór de doop.
Floris van Arkel,  geb. in 1662, -i_ 20 mei 1693, onge-
huwd, b’egr.  te Doorn.
Emilia van Arkel,  ged. Amerongen 1 juli 1663, t jong.
Balfina M,aria van Arkel,  ged. Amerongen 26 juni
1664, -J- ongehuwd 18 maart 1696.
Thomas van Arkel,  ged. Utrecht (Dom) 10 januari
1666.
Frans van Arkel,  heer van Broeckhuijsen, -f- 10 juli
1731, ongehuwd.
Maria Wilhelmina van Arkel,  f ongehuwd 27 okt.
1709.
Ferdinand van Arkel,  heer van Broeckhuijsen ( 1731)
en Den Burgh, i_ Breda 23 nov., begr. Doorn 3 dec.
1745 (kinderloos), tr. in dec. 1734 Susanna  Elistibefh
Helies de Boisroux. Zij erfde Broeckhuijsen van haar
man en hertr. Leersum 19 april 1750 Jacques Philippe
Joseph Ernoul  Caineau  de Beauregard, majoor  der
Zwitsers.
Elisabe,fh  van Arkel,  ged.  Utrecht  ( Jacobskerk)  26
maart 1674.
Cornelis van Arkel,  ged. Doorn 4 april 1675.
Carel Jusfinus, volgt XIV.
Anna van Ar’kel,  ged. Doorn 15 sept. 1678.
Charlotte Wilhelmina van Arkel,  geb. Doorn 28 maart
1680 ,  t Utrecht 18 april 1740, begr. te Doorn, tr.
Doorn in 1712 Cornelis de Boodf,  heer van Cadzand,
Giessenburg, G’lessen-Nieuwkerk, Moersbergen en
Bingaertsk’erke,  geb. Sluis 22 okt. of dec. 1680, t
huize Moersbergen te Doorn 24 maart 1720, zn. van
Cornelis de Booldf  en Cornelia Droste, en weduwnaar
van Charloffe Nicola Borre van Am,erongen.
Jan Louis van Arkel,  ged. Doorn 21 sept. 1681, ka-
pitein 5 nov. 1707, l+ ongehuwd 17 okt. 1710.

Roelof mn Arkel  en Plz~l~ppina  Stamton  zouden 19
kinderen hebben gehad, verscheidene zoons zouden bi
Malplaquet  (1709) gesneuveld zijn. Wellicht bovenge-
noemde Z’komas  (nr. 6) en Cmaelis  (nr. ll)?

XIV. Carel Jusfinus van Arkel,  heer van Den Burgh (1745),
ged. Doorn 23 juli 1677, eerst majoor der ruiterij, later
kolonel der infant.erie,  commandeur van Naarden, zwaar
gewond bij Malplaquet, t 28 dec. 1767, begr. te Doorn,
tr. Rhenen 20 dec. 1711 Consfencia  Isabella Smissaerf,
geb. ‘s-Gravenhage 5 dec. 1682, + in 1731, begr. te Doorn,
dr. van Jan Carel Smissaerf en Consfantia Coymans.
Kinderen:
1. Philippina Balfina Elisabeth van Arkel,  geb. Rhenen

3 febr. 1716, i_ Utrecht 16 sept. 1803, tr. Utrecht 17
maart 1737 Everard van Weede,  heer van Lutteke

§ 4.

1.
11.

111.

IV.

G e n e a l o g i e  v a n  d e  t a k  v a n  H e u k e l o m
v a n  A c q u o y .

Herbaren  van der Lede, vermeld 1227-1243, vgl.  4 3.

Otto I heer van Heukelom en Asperen,  vermeld 1254-
1283.

Herberen  van Heukelom,  v e r m e l d  1 3  n o v .  1 3 1 8 - 3 0
april 1331, dood 1333, tr. Agnese (van Mirlaer?). Zij
hertr. 1333 Johan de Cock van Weerden,burg.  (Vgl. Ar-
keliana Vetera  in Nederl.  Leeuw 1943.)

Zoon:
1. Otfo van Heukelom, heer van Acquoy, volgt IV.

Bastaard:
2. Laurens, vermeld 1329 en 1339 (Nederl, L’eeuw  1943,

k. 267),  was gegoed te Roemde. (De Fremery, Cart.
Mariënweerd 340, 490.)

Otto van Heukelom, heer van Acquoy. stond 1333 onder
voogdij van zijn oom Otto heer van Asperen,  daarna
van zijn stiefvader, met wie hij in 1340 wordt vermeld
(Fremery, Cartularium 495) en in 1343 (idem 527). Hij
werd 28 mei 1353 beleend met 6 morgen in het gericht
van Beesd en trad 25 maart 1357 als getuige op bij de
verkoop van Haegenshoeve (Codex Dipl. Hist. Genoot-
schap 11 2, le afd., blz. 181). Door Offo heer van Arkel
werd hij 11 nov. 1363 beleend met tienden te Borchmalsen
en Buurmalsen. Als ridder komt hij voor op 1 sept. 1365
(Codex Dipl. 11 2, 1 e afd., blz. 188) en als leenman van
de vrouwe van Valkenburg 30 juni 1369. Op 8 april 1370
oorkondde hij i.v.m. een watergang. Godevaert van Loon,
heer van Heijnsberch verkocht hem 15 aug. 1371 de heer-
lijkheid Acquoy, waarna heer Offo  5 dagen later werd
beleend. Hij zegelde nog op 1 maart 1381 als getuige met
de Arkelfiguur en 1 mereltje in het schildhoofd (v. Buchel
no. 316, fol,  95). Hij t vóór 3 mei 1384. Zijn eerste
vrouw was misschien een (schoon)zuster  van Mechfeld
van Voorne, echtgenote van Dirk heer van Monfigny en
Valkenburg, die hem n.1.  ,,anze lieve zwager” noemde.
Zijn tweede vrouw Elisabefh van Maldeghem komt voor
op 3 mei 1384 (Arch. Culemborg,  reg. 311 A) y was
7 maart 1410 nog in leven. (Arch.  Nass. Domeinraad 11
2 reg. 604.).

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Herberen  van Hseukelom,  heer van Acquoy, volgt V.
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2. Walraven, volgt Vbis.
3. Jutte van Heukelom van Acquoy, vermeld 3 mei 1384

met andere familieleden.

Bastaarden:
4.

5.

Brustijn, bastaerd  van Eckoye, ,,ontfinck  4 morgen
lants in gericht van Beesde in ‘t Nijelant, bel. Wal-
raven van Eckoy ter eenre  enz. t. Zutphensche rechte,
anno 14012.”
Hij komt ook nog voor in 1424, als belendend onder
Gellinchem.
(Reg.  Leenacten,boeken Gelre,  KW .  Ni jmegen,  pag.
750 #en 609.)
Eveneens’ in 1424, donderdag na Sint Maarten, komt
hij voor onder’  de magen van de heer van Heukelom.
Gerrit bastaard van Ackoy, ontving in 1402 7 morgen
lands in het gericht van Renoy in de Liescamp en
transporteerde anno 1440 aan de gebroeders Gerrit en
Gijsbert van Lexweerde 21 morgen te Renoy de Lijs-
tamp en 6 morgen in de Hinxtcamp (Leenactenboeken
Gelre,  KW . van Nijmegen 796, 798). Ook komt hij in
1415 en in 1424 voor onder de magen van de heer van
Heukelom.

V. Herberen  van Heukelom, heer van Acquoy verzocht in
maart 1385 om de belening met ,,dat huis ende  heerlicheijt
van Ackoyen” en werd 15 juni 1386 door de ruwaard
Albrecht van Beieren b,eleend. Reeds op 3 mei 1384 had-
den zijn stiefmoeder, zijn broer en zijn zuster hem alles
hetgeen hun van heer Otto  aanbestorven was te Acquoy,
overgedragen (Arch. Culemborg, reg. 311 A).
Hij compare’erde  14 januari 1398 bij een belening door
de heer van Arkel  en zegelde met zijn broer Walraven
op 21 juni 1402 voor dezelfde heer. (Arch. Culemborg,
reg. 433.) Hij wordt verder no’g  vermel’d  1 aug. 1410,
29 sep. 1410 en 24 juni 1411, doch -J- vóór 2 mei 1417.
(id. reg. 525 ,  529 ,  551 ,  636-638 . )  Zi jn  vrouw heet te
Katherina (id. reg. 653).

Kinderen:
1. Jan van H’eukelom  van A,cquoy,  vermeld met zijn vader

op 29 s,ept. 1410, verkocht de heerlijkheid Acquo’y  op
2 mei 1417 aan heer Hubrecht  van Culemborg, nadat
zijn zuster Mercely hem deze dezelfde dag had opge-
dragen. Hij werd op 13 januari 1426 door de laatste
heer van A’rkel beleend met tienden te Borchmalsen
en te Buren en in 1427 met land in de T’ielerwaard
en -t vóór of in 1428. (Leenr’eg.  Gelre,  kw. van Nij-
megen, p. 539.)

2. Meroely van Heukelom valn Acquoy, vermeld met haar
vader o,p 29 sept. 1410, erfde Acquoy en droeg dit
2 mei 1417 over op haar broeder. Op 30 maart 1418
droeg zij( met haar zuster tezamen) al wat hun van
hun ouders~  aanbestorven was over aan Willem van
der Lacht,  ‘ten  behoeve van heer Hubrecht  van Cu-
lemborg. (Arch. Culembsorg, reg. 653.)
Zij tr, Johan van Asperen van Vuren; hij tuchtigde
haar als zijn vrouw in 1431 en was een zoon van Otto
van Asperen  van Vuren, ridder. Hij hertr. Bely van
Waardenburg. (Leenreg. Gelre,  KW . van Nijmegen,
p .  4 5 0 . )

3. Catharma  van H#eukelom  van Acquoy, v e r m e l d  m e t
haar vader op 29 sept. 1410 en met haar bovenge-
noemde zuster op 30 maart 1418, zij tr. Wouter van
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Heemskerk en werd, als erfgenaam van haar broeder,
in 1428 beleend met 60 morgens lands in Tielerweerd.
(Leenreg. Gelre,  Kwartier v. Nijmegen, p. 539.) Ca-
tharina was f- vóór 1461 toen haar z’oon  Gerrit m e t
haar goederen werd beleend.

Vbis. Walraven van Heukelom van Acquoy, vermeld met zijn
familieleden, zoals boven reeds gezegd is, op 3 mei 1384

en vermoedelijk identiek met de Walraven van Hoek,elem,
die reeds, 2 nov. 1376 voorko,mt (Nijhoff 111, 29). Hij
zegelde, zoals eveneens reeds vermeld werd, op 21 juni
1402 met zijn broer voor de heer van Arkel.  Eveneens in
1402 werd hij beleend met land te Beesd. (Leenreg. Gelre,
Kwartier v. Nijmegen, p. 742 en 750, id. Uitheemsche
leenen p. 67.) Op 16 sept. 1403 kreeg hij een vrijgeleide
tot vastenavond: op 13 januari 1405 wordt hij vermeld
i.v.m. landbezit’ in Altena.  (Codex Dipl. Hist. Gen. 11
3, le afd., blz.’ 89). Hij t na  1407 ,  en  t r .  vóór  1391
Johanna van de Me’rwede,  dr. van heer Wille,m  van de
Merwede.
Zij werd in 1391 beleend met goederen te Heusden, 19 juni
1398 kreeg zij een rente van 20 schilden per jaar. Zij her-
trouwd’e vóór 6 juni 1427 Jan van Herlaer van Merwijck.

Kinderen:

1. Offo van Acquoy, werd op 19 juni 1398 de oudste
zoon genoemd en tr. f 1420 Catharina bastaarddr.
van hertog Jan van Beieren, elect  van Luik, die 2300
overlandse Rijnse gld. als bruidsgift meekreeg.

Hun kinderen waren misschien:
A.

B.

Walraven v.an A c q u o y ,  ambtman  in de Overbe-
tuwe 1441-1442, -J= vóór 23 febr. 1486, tr. Nella,
na die datum t, bezat 6 morgen land in Nijstade-
wijck.

Dochters:
a. Heijlwich van Acquoy, vermeld 23 febr. 1486

als vrouw van Steven van Nijevelt.
b. Meijntha  van Acquoy, vermeld 23 febr. 1486.

Joanjna  van Acquoy, vermeld 3 mei 1482 als non
in het klooster St. Cecilia te Utrecht.

2. Wilhelmina ,van Acquoy, erfgename van het Wester-
holt en het Blauwe huis te Beesd e.a. goed,eren, waar-
mee zij door hertog Arnold van Gelre  19 sept. 1428
werd beleend, na het overlijden van haar neef Jan van
Heukelom van Acquoy; zij leefde nog in 1458 en tr.
in 1426 Gijsbert Pieck. b,ijgenaamd  de Goede, raads-
heer van de hertog van Gelre, thesaurier van Ho’lland
1420, t Beesd in 1436, zn. van Arnt Pîeck en Ida van
Buren en weduwnaar van Idelard de Swart Mardsdr.
( NW . Ned.  Biogr.  Woordenboek 1X, kol. 801).

Basstaarden:

3.

4.

Walravina bastaarddochter van Acquoy, vermeld als
echtgenote van Jan van Herwijnen, erfgename van
haar broeder Johan. (Leenreg. Gelre,  Kwartier van
Nijmegen 742, 750, Idem, Uitheemsch,e  leenen p. 67 . )
Otto  bastaard valn Ack’oy,  komt in 1442 voor als be-
lendend te Beesd, werd in 1443 bel,eend met een hof-
stad gelegen te Beesd aan de Steenstraat + 10 hont
lands en tochtte daaraan zijn vrouw Mechteld van
Loon. Hij was dood in 1463, zijn vrouw leefde nog in
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1481. (Leenreg. Gelre,  Kwartier v. Nijmegen, p. 725,
773.)

5. Johan bastaard van Ack’oy,  werd in 1463 beleend, als
erfgenaam van zijn voornoemde broeder, met goederen
te Bees’d, idem 1465, vernieuwde de leeneed 2 okt.
1478 en transpomrteerde  het leen aan Johan van Beesde
Floris’z. 2 ,okt. 1478. Hij leefde nog op 2 aug. 1481.
(Leenreg. Gelre,  Kwartier v. Nijmegen, p. 773, 774.)r)

(Wordt vervolgd.)

1) Bij de illustratie van dit hoomfdstuk  verleendc  het Iconogra-phisch
Bureau zijn welwillende medewerking.

BOEKBESPREKING

G e n e a l o g i e  v a n  h e t  g e s l a c h t  V a n  Noor-
d e n n e ,  VanNoordennnen,  VanNordennen,
d o o r  H .  J .  B a r e n d r e g t .

Het Land van Arkel  is de plaats van herkomst van dit uit
-Adriaen  Huijgenzn. - levende in het begin van de 17de eeuw,
-stammende geslacht. Aldaar, en wel te Nieuwland, bleven
zijn nakomelingen als landbouwers gevestigd, totdat in het
einde van de 18de eeuw het geslacht zich sp1itst.e  in de z.g.
Giessendamse en de z.g. Sliedrechtse tak.

De Giessendamse tak leeft voort onder de namen T/-an
Noordenne, Vajn  Noordennen en Van Nordennen; de thans
levenden van de Sliedrechtse tak voeren alle ‘de naam V a n
Noordenne. De schrijver is hierbij steeds uitgegaan van de
naam, zoals deze in de geboorteakte staat vermeld, aangezien
deze - zoals schrijver terecht opmerkt - bepalend is voor de
namen van de persoon. Men zou wensen, dat in publicaties als
Nederland’s Adelsb’oek  en Nederland’s Patriciaat deze gulden
regel ook met zodanige consequentie werd toegepas#t.

Het geslacht, dat nog door vele nakomelingen wordt ver-
tegenwoordigd, vond in de heer H. J. Barendregt een bekwame
beschrijver; in de inleiding wordt de opbouw van het oudste
gedeelte van de genealogie door hem op duidelijke wijze toe-
gelicht. Het boekje, dat ruim tachtig bladzijden telt, gesierd
wordt door een afbeelding van het familie-wapen en besloten
wordt met een naamregister, kan dan ook als een voorbeeld
gelden voor een b,eknopte  familie-geschiedenis.

B r o n k h o r s t .  K’orte  h i s t o r i e  v a n  s t a d  e n
heerlijklheisd,  d o o r  E, J .  v a n  E’b b  e  n  h  o  r s t
T e n g b e r g e n . Uitg.  De Walburg  Pers, Zutphen 1965.

Deze korte historie van stad en heerlijkheid Bronkhorst be-
doelt een licht te werpen op verschillende facetten van de
geschiedenis van ,dit  ,,oude  droomstadje  aan de 1 Jssel”. Behalve
talrijke historisch-topografische bijzonderheden, bevat het o.m.
gegevens olver  de heren van Bronkhorst uit de geslachten Van
Bronckhorst,  Van Limburg Stirum,  Van Raesfelr,  Van Teng-
nagelC,  Wolterberek, Ketjen e n  Me,telerkamp.

Namen van inwoners van de sltad  vindt men op bladzijde 66
in de lidmatenlijst van de Hervo!rmde  Gemeente uit 1692,
waasop vooral de namen Menfinck en Uyferm,arck  veelvuldig
voorkomen: op de bladzijden 36-39 ,treft men gegevens over
de bezitters van de Bronkhorstse lenen en op de bladzijden
52 en 53 namen van de in de kapel begraven personnen aan.

Het bijna tachtig bladzijden tellende boekje bevat een. der-
tiental fraaie illustraties en is voor de prijs van f 4,908  ver-
krijgbaar.

Beknop te g e n e a
derland,  door J. Dra,
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l o g i s c h e  g i d s  v o o r  Ne-
a k J z n.,  Utrecht 1965.

Deze 48 bladzijden tellende uitgave - samengesteld met
medewerking van rijks-  en gemeente-archivarissen - bedoelt
te voorkomen, dat door amateur-genealogen onnodig werk
wordt verricht door onbekendheid met klappers of met publi-
caties in tijdschriften.

Na ‘een korte ,,Algemene  Inleiding” volgen - ingedeeld
naar de provincies - globale overzichten over hetgeen kan
worden gevonden in de rijks-,  gemeente- en streekarchieven
en over hetgeen te dezen van belang gepubliceerd is in de
genealogische tijdschriften.

Als leidraad voor de beginnende genealoog kan dit werkje
zijn nut hebben. De eerste beperkte oplage is thans bijna ge-
heel uitverkocht, doch een tweede oplage is in voorbereiding.
Exemplaren zijn verkrijgbaar door s’torting van f 1,30 op post-
rekening 11603 ten name van J. Draak Jzn., Van Lidth de
Jeudestraat 22 te Utrecht.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

von Bülow (LXXXIII 264). Helaas deelde de vraagsteller
niet mede, dat Anna Charlotte von Bülow aus dem Hause
Glubenstein, die 1 juni 1773 te Koningsbergen overleed, op
29 januari 1733 te Langheim gehuwd was met de ,,Ritterguts-
besitzer” Pierre Guillaume  PeBet,  zodat een tijdrovend onder-
zoek in de genealogie Von Bülow  moest worden inges#teld.

D,e  ouders van bovengenoemde Anna Charlo,tte  von BUZOW
waren: Dalniel  Levin von Bü2;ow,  Herr auf Glubenstein (1712
-1735), geb. in 1677, t Koningsbergen in 1758, tr. in 1708
Dorothfea  Margareta v.on Schlubhut,  geb. in 1691, -) Gallingen
in 1742.

Bron: Bülowsches  Familienbuch, 1, Band, 11. Teil, bearbeitet
durch  Adolf von Btilow, Schwerin 1911, Seiten 124, 129.

Marburg a.d. Lahn. WALTER  ‘VON HUECK,
Archivar des Deutschen
Adelsarchives.

v a n  Gangelt-Uylenburgh  (LXXXIII  231)  .  Het  echtpaar
van Gangelt--Uylenburgh  wordt iets uitgebreider behandeld
in De Navorscher XXXI (1881),  595. Een akte te zijnen be-
hoeve zou volgens Oorkondenboek Van Lennep, p. 353, staan
bij notaris L. Baert te Haarlem 8 september 1668.

Leeuwarden. JH R. M.. J. VAN LENNEP.

G
Groenhout-van Muijlwijck. Gevraagd kwartieren van Anna
oossensdr. Groenhout, dr. van Goossen Adriaensz.  Groen-

hout en Aefje Matthijsdr. van Muijlwijck.  Zij was gehuwd met
Jan Eewoufsz. vain der Stock, haringreder te Rotterdam, eige-
naar van de brouwerij ,,De Beer” op de Hoogstraat en van de
lakenververij ,,De Gulden Boom”, raad in de vroedschap van
Rotterdam 1553-1584, boonheer  1563, schepen van Schieland
1563, heilige geestmeester 1563, begraven in de Grote Kerk
te Rotterdam in november 1584.

Voorburg. W. ENTERMAN .

Hendriks zich noemende Graaf van Oranje Na’ssau, In de
gedenkuitgave ,,Anna Paulowna, Koningin der Nederlanden,
Grootvorstin van Rusland 1795-1865”  (Zaltbommel 1965 )
komt in de ,,Lijst van intekenaren” op blz. 40 voor:

B,. B. Hendriks 2 (ich) N (
Nassau.

oemend) Friso, Graaf van Oranje




