
B. OFFImEELE PERSONEN.

103. Johannes Franciscus van HaZen, nolat';s ie Maas
tricht, XIX· eeuw.

Een ovaal schild beladen met een dwarsbalk, verge
wid van 3 rozen, boven 2 en onder dEln dwarsbalk
oone. Het E!child gedekt door ean helm met dekkleedeD,
als helmteeken: ecne der ruzen van het schild.

Omschrift: J. F. van Halen, notaire d Maestricht.
Ovaal, hoog, 3,5, breed 3 c. M.
NB. De familie van Halen, waarvan gemelde Johan

nes Franciscus -van Halen een lid was, stamt nit "\Veert.
Hij zelf werd aldaar geboren. In 1787 promoveerde hij
als Licentiaat in de beide reehten aan de universiteit te
LeuveD, waarna hij zich als advocaat vestigde. Als
zoodanig praktizeerde bij bij het Souverein HoC van
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Gelder te Roermond. Na eerst benoemd te zijn tot vre
derechter te Weert en daarna als' rechter bij de Burger
liJke rechtbank van het deparooment der Nedermaas te
Maastricbt, werd hij eindelijk, bij de organisatie d.er
rechtbanken van eersten Mnleg, als commissaris van het
Gouvernement bij aie te Roermond Mngesteld. Als no
taris volgde bij zijn vader in 1803 te Weert op. Bij
Keizerlijk decreet van 2 Juli 1807 werd Johannes
Franciscus in gemelde boedaoigheid van notaris te Maas
tricbt benoemd. In 1/320 vinden wij hem nog als zooda
nig vermeld.

Den 2 December 1817 werd bij bij Koninklijk Besluit
benoemd tot lid van het collegie van ragenten over de
gevangenissen in de Zuidelijke Provincien.

De heer rijksarchivariti A. J. Flament geeft in zijne
Cbroniek van de Heerlijkheid Wsert, uitgegeven in de
Publications de la Soci~te Historique et Arche6logique, t.
XXIX p. 257, v. enkele btjzonderbeden over leden der
familie van Halen te Weert. Wij lezen er, dat Franciscus
Ludovicus Sanguessa, bisschop van Roermond, den 4
Oct. 1730, een getuigenis afgevende omtrent de wetti
ge geboorte van Jan Antoon van Halen, zoon van
Hendrik van Halen, burgermeester van Weert eo kei
zerlijk ontvdnger aldaar, en Catharina Frenken, getuigt,
dat de familie van Halen en haar voorouders roomsch
katholiek waren en in den tijd der godediensttroebelen
ijvervolJe verdedigers gaweast zUn van het katholiek geloot.

De EdeJAchtbare heer burgemoester Bauduin, wiens
ecbtgenoote sene van Halen is, eene a.fstammelioge van
ae van RaIens uit Weert, was zoo welwillend om; de
hierboveo gegevens over aen notaris Johannes Franciscus
t.e verstrek~;:eo. Tevens liet hij ODS afschrift nemen van
een paar documente~ betreffende de familie van Halen,
waarvan wij den inhoud bier laten volgen.

Het eerste, op papier, is vQ0rzien van een gedeekl wapen,
waarvan de rechterhelft. nogmaa]s gedeeld is; a) in azuur
vier vogels van keel, geplaatst 1-3, b) in sabel een
klimmendeo, gekroonden, getongden en geklauwden ]eeuw
van zUver; de linkerhelft van het schild vertoont het
wapon del' familie van Halen, in goud een dwarsbalk van
azuur, vergezeld van dria rozen van keel, geplaatst 2
en 1; helm met dekkleeden; als helmteeken een der
vogels van het schild.

Onder het wapen Joost men de volgende verkJaring,
afgegeveo door den gardiaan van het Minderbrooders·
klooster te Weert:

Jnfra scriptus Guardianus Conventns Werthensis
ftatrum minorum recollectorum hisce attestatur
supra depicta secundum suos colores insignia esse



insignia Dobi1is familire Van Halen, eaque in con
ventu nostro Wertbeosi asservari. Datum 'Verthae
12 Novembris 1773.

F. ReinefUS Scboolmeesters, Guardianus.

I Het stuk is voorzien van het opgadrlJkt zegel in ouwel
I van den gardiaan van het klooster te Weert. .De VOrIO
van het zegel is spits ovaal, en men ziet er op afgebeeld eeo
Beilige ten vollen luve, boudende in de rl3Chterhand een
wereldbol met kruis arop en steuneode met de linkerhand

l
Op een zwaard; ann de voeten van den Heilige rust een
doorsneden wapenscbild, waa,rVRn de figuren niet meer te

l
onderRCheideo zijn.

Omschrift in Gotbieke letters: S. Ger'lJ'an' d' Wert,
ardi'8 minor'.

De inhoud van het. tweede document, zijnde een af
scbrin:. op perkament, zullf'o wU in bet volgend Dummer
van dit tijdschrift laten volgen.

(Wordl vervolgd)

_ u ....



Beschl'ijving del' origineele zegelstempels,
op het Rijks-Archief

in de provincia Limburg berustende,
Mor JOB. M. H. EVel'gen.

Ziehier den iohaud van't document, betrekking hebbenda
op de familia van Halen, waarvan wij in het vorig nummer
melding gemaakt hebben. Het is een afschrift op p~:rka·

ment, do plaats, waal' de afbeelding van het waIJeD del'
genoemdo familia moest komen, is opengelaten.

IlNous soussignes Messire Joseph Antoine Albert
JaerE\ns, conseiller de Sa Majeste}' Imperatrice Douairiere
ot Reine Apostolique, excerQant l'etat de premier Roi
d' AI mes, dit 'faison d'or, on les Pais-bas ot In J30urgogne
ot autl'os Rois at HermIts (\'Armes provinciaux de Sa
Majesle es memes Pais-bas, a. taus presents ot avenir:
Declarons at certifions, quo les Armoiries ci dessus de·
peiotos en leurs emaux, savoir: un eeu d'or li. la face
d'azur, accompagnee de trois rose::> de gueules, deux en
chef et une en pointe, surmonte d'lm heaumA d'argent,
grille at lisen~ d'or, fourre d'azur, :lUX hachE\mens et
baudot d'or et de gueules, aiant pour cimier une rose
de l'ecu, sont. celles de l'ancienne famille patricienne de
van Haelen, originale de la ville de Weert, du ressort
du ducl~G de Guo1dres et que cette m~me famille qui a
toujours vGcu Noblement, a aussi etc leputee et (recon)
nue pour Noble comme elle I'est encore aujourd'hui et
nommement par les Etats Nobles du diL Dueho de Guel,
dres et par d'autres com me en (fait) foy le certifieat ar-

I rete dans l'Assembleo generalo des dits Elat<:; a Rure·
monde Ie 4 Decembre 17'72. Signee J. B. Syben, Pen
sionnaire des ds Etats et par les deux attestations du
Gardien des Reverends Peres Recollets dud t Weert, sig
oees F. Reinerus Schoo]moo~ters, expediees Ie 12 Novem
bre 1773. Et comme il est juste et raisonnable de donner
teffioignagne de la verite, OOutes at quantes fois que nous

I en sommes requis, nous avons fait dep6chflr les presentes,
I slgnees et munies des ilrmes et scoaux ordinaires de nos
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offices en la Chambre Hlir&ldique tl, Bfllxelles, ville de
cour, au ducM de Bralllint, ce 41llO jour du maia de Mars
de l'an mil sept ceoI', soixanto quatorze.

etoit gignt1 B. Jaereos
J. A. A. Jaerens. dit Brabaut.

De Hesdio
Namnr.

Je SQus!Jigne, secretaire de Sa Majesta l' Im~ratrice
Doua\riere at Reion, en son conseil souveraio ardonne en
Brabant, certifie que Mes&ire Joseph Antoine Albert
Jaerens, BarLhelemi Joseph Jaerens at. Martin de Hesdin,
qui ont signa 01', sceJle I'acta ci dossus, sont Roia at
Herauts d'armes de Sa d'" Majesta, tels qu'J)s By quali
fient at qu'a tollS aetas ainsi par oux signes at scelles,
86 donne plaine foy at croyanco, tant en jugement, que
par tout aillours; en foy de quai j'ai signa ,;ett.e at y
appose Ie cachet sooret de Sa dl

• Majesta. Fait a. BruxelJes
ce I) mars 1774.

signa
C. Bellanger.
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