Bijzonderheden uit het leven van Johannes Baptista Verheyen

Geboren 14 oktober 1746 te Bokhoven en overleden op 23 oktober 1814 te ’sHertogenbosch.

Johannes Baptista Verheyen werd geboren op het kasteel te Bokhoven op 14
october 1746, en is overleden op 23 october 1814 te 's-Hertogenbosch.
Bekleede vele en gewichtige betrekkingen, waarin hij den lande groote diensten
bewees. Hij stond zeer hoog aangeschreven bij koning Lodewijk. Hij was
drossaard of baljuw van het vrije graafschap Bokhoven

J.B. Verheyen

Functies:














rentmeester van Loon op Zand, vanaf 1770
schout van Loon op Zand, vanaf 1770
lid Eerste Nationale Vergadering voor het district Tilburg, van 19 oktober 1796 tot 1 september
1797
lid Vertegenwoordigend Lichaam voor het district 's-Hertogenbosch, van 28 juli 1801 tot 17
oktober 1801
rentmeester goederen van Montmorency Robecq, omstreeks februari 1801
lid Staatsbewind der Bataafsche Republiek, van 16 oktober 1801 tot 1 oktober 1803
lid bestuur departement Brabant, vanaf 24 september 1805
drossaard van Bokhoven, vanaf 1806
lid Staatsraad in buitengewone dienst, van juli 1806 tot december 1808
lid Wetgevend Lichaam voor het departement Brabant, van 6 oktober 1806 tot 31 maart 1810
president algemene raad departement Monden van de Rijn, van 1810 tot december 1813
commissaris-generaal departement Monden van de Rijn, van januari 1814 tot april 1814
lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor de provincie Brabant, van 2 mei 1814 tot 23
oktober 1814

wetenswaardigheden
uit de privé-sfeer


Zijn vader was koopman in lakens en drossaard van Bokhoven

Ridderorden



Commandeur in de Orde van de Unie, 16 februari 1807
Commandeur in de Orde van de Reünie, 29 februari 1812
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verenigingen, sociëteiten, genootschappen



broeder Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch, vanaf 1782
rentmeester Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch, van 24 juni 1809 tot 24 juni
1810

publicaties/bronnen
literatuur



A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" (1991)
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl.IX, 1194

familie/gezin
samenlevingsvorm



gehuwd te Westwoud, 18 februari 1770 (echtgenote overleden 6 apr. 1774)
gehuwd (tweede huwelijk) te 's-Hertogenbosch, 20 februari 1775

naam partner
M.C. van Grootveld, Maria Cornelia

naam 2e partner
W.Ch. de Roy, Wilhelmina Christina

Kinderen



4 zoons (uit eerste huwelijk)
4 dochters en 5 zoons (uit tweede huwelijk)

naam vader
A. Verheyen, Arnoldus

naam moeder
G.H. Clerx, Godefrida Hendrica

Familierelaties




Vader van F.X. Verheyen, lid Notabelenvergadering
Vader van A.G. Verheyen, Tweede- en Eerste-Kamerlid
Grootvader van J.B.J.A.M. Verheyen, Tweede- en Eerste-Kamerlid
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Uit het genealogisch Heraldisch Archief Verheyen Oisterwijk 1894:
Johannes Baptista Verheyen werd geboren op het kasteel te Bokhoven op 14 october 1746, en is
overleden op 23 october 1814 te 's-Hertogenbosch. Bekleede vele en gewichtige betrekkingen, waarin hij
den lande groote diensten bewees. Hij stond zeer hoog aangeschreven bij koning Lodewijk. Hij was
drossaard of baljuw van het vrije graafschap Bokhoven, in 1796 en '97 representant des volks, in 1801 lid
van het vertegenwoordigend lichaam, in 1801 lid van het staatsbewind, 1802 en 1803 voorzitter van dat
bewijd, 1805 lid van het departementaal bestuur van Brabant, 1806 staatsraad in buitengewone dienst en
lid van het wetgevend lichaam, 1807 ridder der koningklijke orde van Verdiensten, kommandeur van de
koningklijke orde van der Unie, voorzitter van het wetgevend lichaam voor de buitengewone zitting te
Utrecht, 1808 staatsraad voor de eerste sectie van wetgeving en algemeene zaken, 1810 lid en later
voorzitter van de algemeene raad van het departement der monden van den Rijn, 1812 kommandeur van
de keizerlijke orde van Réunie, president van de kantonnale vergadering van 's-Hertogenbosch, 28 januari
1814 commissaris-generaal in het departement der monden van den Rijn, bij besluit van den Souvereinen
Vorst van 7 April 1814 No 3 benoemd tot lid der staten-generaal voor Brabant. Voorts was hij voorzitter
van onderscheidene genootschappen, o.a. proost van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in 1318 te
's-Hertogenbosch opgericht en waarvan eenmaal de Zwijger, de graven van Egmond en Hoorne lid, de
koningen Willem II en III zwanenbroeder en de prins van Oranje broeder waren.

3
www.stanmaas.nl | ©2007 Stan Maas | webmaster@stanmaas.nl

