Bijzonderheden uit het leven van Jhr. mr. Franciscus Xaverius Verheyen

Geboren 11 februari 1779 te Loon op Zand en overleden 22 augustus 1851 te
’s-Hertogenbosch, 26 augustus 1851 bijgezet in familiegraf te Bokhoven
Bij Koningklijk Besluit d.d. 13 Okt 1831, nummer 27, werd Mr.
Franciscus Xaverius Verheyen, verheven in de Nederlandse Adel. De
Stamboom begint met Jan Verheyen (van der Heyden) vermeld 1499.
Wapen: Gevierendeeld;
I en IV in blauw boven een gouden rad van acht spaken, beneden een
zilveren duif, rood gebekt en gepoot en in een zilveren kwartierhoek
een rode roos; II en III in rood drie palen van paalvair en in een
gouden kwartierhoofd een rode keper. Een halfaanziende helm; wrong
en dekkleden: blauw en zilver; op de wrong een kroon van drie
bladeren en tweemaal drie parels op de hoofdband; helmteken: de duif
van het eerste kwartier uitkomend; schildhouders: twee gouden
leeuwen, rood getongd; het geheel geplaatst op een grasgrond;
wapenspreuk: PROVIDE ET CONSTANTER (Dien en Volhard) in
groene letters op een blauw lint.
Wapen 1831 Verheyen

Functies:




kwartierdrost van Breda
griffier Staten van (Noord-)Brabant, van 1814 tot 22 augustus 1851
lid Vergadering van Notabelen voor het departement Monden van de Rijn, 29 maart 1814

familie/gezin
samenlevingsvorm
gehuwd te Vrijhoeve-Capelle, 26 november 1815

naam partner
S.M.J.J. de Roy van Zuidewijn, Sophia Maria Jacoba Josepha

naam vader
J.B. Verheyen, Johannes Baptista
Bokhoven, 14 oktober 1746

naam moeder
W.Ch. de Roy van Wijchen, Wilhelmina Christina

geboorteplaats en/of -datum moeder
's-Hertogenbosch, 20 februari 1775

Familierelaties
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Zoon van J.B. Verheyen, lid Staatsbewind en Wetgevend Lichaam
Vader van jhr. J.B.J.A.M. Verheyen, Tweede- en Eerste-Kamerlid
Schoonvader van F.H.H. Borret, Tweede-Kamerlid
Grootvader van jhr. F.X.A. Verheyen, Eerste-Kamerlid

Uit het Genealogisch Heraldisch Archief Verheyen Oisterwijk 1894:
Hij promoveerde in de rechten aan de Hoogenschool te Leiden 19 maart 1803, werd in october 1804
benoemd tot drossaard van het vrije graafschap Bokhoven; in april 1808 kwartier-drost van het tweede
kwartier in het departement Brabant, in 1809 jachtofficier en kwartier-drost te Breda, in welke betrekking
hij, vooral met het oog op de moeilijke omstandigheden waarin hij verkeerde, zich in het bijzonder voor
Breda zeer verdienstelijk maakte en belast werd Napoleon, tijdens Breda door de Keizer bezocht werd, te
ontvangen, in 1810 werd hij lid der commissie voor de zaken van Holland te Parijs, welke hoogst
gewichtige commissie hem drie maanden aldaar bezig hield, 1812 lid der commissie over de
gevangenissen, december 1813 commissaris van Z.K.H. den prins van Oranje-Nassau, Souvereinen
Vorst der Vereenigde Nederlanden, te dienen van advies, omtrent de samenstelling der staten van Noord Brabant, maart 1814 president van een der sectiën van de vergadering der aanzienlijken ter goed- of
afkeuring der grondwet, 29 augustus 1814 griffier der staten van Noord-Brabant, eene betrekking welke hij
met groote kennis van zaken en voorbeeldeloozen ijver tot aan zijn dood 22 augustus 1851, en dus
gedurende 37 jaren, vervulde.
Eervol en onverschrokken was in het bijzonder zijn gedrag tijdens de onlusten met België in 1830 en
1831, toen hij door zijn beleid veel tot het behoud der rust en orde bijdroeg. Herhaaldelijk werd hem het
gouvernement van Noord-Brabant aangeboden, maar hij kon van de betrekking van griffier der staten niet
scheiden, 14 september 1820 werd hij benoemd tot ridder in den orde van den Nederlandschen Leeuw.
Bij besluit van 13 October 1831 werd hij en zijne wettige toen bestaande en toekomende kinderen zoo
mannelijke als vrouwelijke, mitsgaders alle volgende afstammelingen van zijn geslacht en naam door
Koning Willem I tot den adelstand der Nederlanden verheven.
Zooals het diploma inhoudt, had deze verheffing plaats om in zijn persoon de diensten te erkennen, die de
leden van zijn geslacht sedert vele jaren aan den Nederlandschen Staat bewezen en de goede
hoedanigheden, door welke zij zich steeds onderscheiden hebben.
Hij was bestuurder van de genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant en evenals zijn
vader proost van de Illustre Lieve Vrouwe broederschap en in Mei 1832 lid der ridderschap van Noordbrabant.

Zijne zestien kwartieren zijn:
Verheyen, Cronenburg, de Roy, van Doren, Clercx, de Roy, van Gelderdorp, Houwert, van Bijlevelt, van
Wichen, des Pommerault de Hove, van de Graft, van Gemert.
Den 26 november 1815 trad hij op den huize Zuidewijn (sedert meer dan 500 jaren in de familie)
gemeente Vrijhoeve Capelle, in den echt even als zijn overgrootvader Franciscus Verheyen en zijn vader
Johannes Baptist Verheyen gedaan hadden met eende de Roy, namelijk Sophia Maria Jacoba Josephina
de Roy van Zuydewijn, later vrouwe van Loon op Zand, geboren te Breda 23 januari 1791, overleden op
het kasteel Loon op Zand 21 mei 1868 en bijgezet in het familiegraf te Bokhoven, dochter van Adam Jan
Frans de Roy, heer van Binckhorst en van Catharina Maria Josephina Montens, vrouwe van Zuydewijn Capelle en zuster van mr. Johan Frans Christiaan Joseph de Roy van Zuidewijn, jarenlang burgemeeste r
van Breda, lid der staten van Noord-Brabant, ridder in den orde van de Nederlandschen Leeuw en
kommandeur in die der Eikenkroon.

2
www.stanmaas.nl | ©2007 Stan Maas | webmaster@stanmaas.nl

Bijzonderheden uit het leven van Jhr. mr. Franciscus Xaverius Verheyen
Hare zestien kwartieren zijn:
de Roy, van Gelderdorp, Houwert, van BIjlenveld, van Half-Wassenaer, Daene van der Linden, Hoeflaken,
Montens, de la Rue, van Duime, van Riethoven, van Niel, Tybosch, Stappers en van Nuyssenborgh.
Hare voorouders van vaders zijde waren meer dan twee en halve eeuw in dienst der Nederlanden en
bekleedden zeer gewichtige betrekkingen. Een hunner Andries de Roy, sneuvelde in 1602 voor Grave als
hoofd der genie aan de zijde van prins Maurtis. Van moederszijde stamde zij af van het oude geslacht
Montens van wien een ten tijde van prins Willem den Eersten, als burgemeester der stad Breda aan het
hoofd der burgerij zoo roemrijk tegen de Spanjaarden streed en zich ter gelegenheid van de inneming van
Breda door een turfschip, zeer verdienstelijk maakte, namens die stad de Unie van Utrecht onderteekende
en in het bijzonder vertrouwen van de prins mocht delen.
Bij zijn opneming in den Nederlandschen adel wijzigde mr. Verheyen zijn wapen, en écarteleerde met het
wapen der familie Geldorp door huwelijk verbonden met de familie de Roy, op grond dat hij, zoals vermeld
even als zijn twee voorzaten met eene de Roy gehuwd was. Door de andere takken die rond 1894 te
Boxmeer en Nijmegen gevestigd waren, werd een ander wapen gevoerd.
De genealogie van deze geslachten is opgenomen in het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke
Nederlandse geslachten door A.A. Vorsterman van Oyen en komt voor onder den naam van Verheyen
van Estvelt, terwijl een andere tak van deze familie alleen den naam van Verheyen draagt.
Wapen van de familie Verheyen van Estvelt is:
in goud een zwarte balk waarboven drie zwarte hamers schuinrechts en fasce geplaatst, daaronder een
groen heidetakje met drie zilveren bloemen. Dekkleeden: goud en zwart, helmteken: de heidetak uit het
schild.
Volgens een wapenbord op doek geschilderd bij de familie Verheyen van Estvelt, is het veld zilver, de balk
rood en de bloempjes blauw.
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