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De tak Peter Truijden op Leuken
Peter Truijden nam omstreeks 1500 de hoeve van zijn vader Jan Truijden over. De hoeve lag op Leuken bij
de grens met Nederweert en was in 1504 10 ½ boender groot. Zijn afstammelingen bewoonden de hoeve tot
in de 19e eeuw. De hoeve komen we tegen onder de namen Truijdemans gued, Truijengoed en Truijendael. De
omgeving werd later de Truijenhoek genoemd en de straat kreeg de naam Truijenhoekweg. Op de boerderij en
in de omgeving hebben generaties lang familieleden gewoond die de naam Truijen of een aliasnaam hadden.
In 1655 werden ze zelfs de Truijen menschen genoemd.
Rond 1685 kwam de hoeve in bezit van Henrica Truijen die trouwde met Teunis van Nieuwenhoven. De
boerderij bleef daarna nog drie generaties in bezit van de familie van Nieuwenhoven. Zij hadden nog de bijnaam Truijen. In 1832 werd de hoeve bij een veiling door de kinderen van Martinus van Nieuwenhoven verkocht aan Peter Coolen. In de akte werd de hoeve toen bij Truijen Martinus genoemd.
Van Peter Truijden zijn geen afstammelingen meer bekend die de naam Truijen dragen.
1.3:

Peter Truijden

Ú:

vóór 1479 Weert-Leuken

Ú:

vóór 1493

Ú:

vóór 1501

† : juli 1557 Weert-Leuken
x1: vóór 1518
x1: N.N. N.N. 1

† : vóór 1526 Weert-Leuken
x2: vóór 1526
x2: N.N. N.N. 2
† : ná 1529

Uit het eerste huwelijk:
1.3.1: Jan Truijen
1.3.2: Frans Truijen
Uit het tweede huwelijk:
1.3.3: dochter 1
1.3.4: dochter 2
1.3.5: dochter 3
1.3.6: Meij Truijen

Ú:
Ú:

vóór 1518 Weert-Leuken
vóór 1525 Weert-Leuken

Ú:
Ú:
Ú:
Ú:

vóór 1526 Weert-Leuken
vóór 1528 Weert-Leuken
vóór 1529 Weert-Leuken
ná 1529 Weert-Leuken

De oudste vermelding over Peter vinden we in het schatboek
1
van 1504 . Peter bezat een huis, hoef en erve op Leuken met
10 ½ boender grond. Hierbij was aangetekend dat Peter drie
vaten rogge als pacht moest betalen aan de kerk van Weert. De
2
kerkmeesters voerden in 1533 tegen Peter een proces over de
betaling van achterstallige pacht. Kerkmeester Jan Hencken
verklaarde dat Peters vader, nl. Jan Truijden, de drie vaten
rogge ook al jaarlijks als pacht had betaald. Hieruit blijkt dat
Peter de hoeve van zijn vader overnam. Peter zou de al lang
bestaande pacht dus nog niet betaald hebben. Het weerwoord
van Peter was dat hij de pacht had betaald aan Sijmon Claes en
Resmans. Jannen Hencken eiste het Truijdemans gued op dat
werd aangehouden door Goije Sijmons op Leuken. Peter
Truijden had de hoeve voorheen in gebruik gegeven aan Goije
Sijmons die waarschijnlijk een neef was van Peter (zie nr. 2.1).
Een uitspraak in het proces is niet bekend. De processtukken
eindigen met de hoop van Peter en zijn broers dat zij niet hoeven te betalen. In de zijlijn van het processtuk is vermeld: Peter
Truijden, Sijmon Dirix, Gilis Halffeners, idem voor all. Het was
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Een fragment uit het schatboek van Leuken uit 1504. Peter Truijden
bezat een huis, hoef en erve op Leuken met 10 ½ boender grond.
Peter nam het Truijdemans goed van zijn vader over.
dus een pacht waaraan de andere erfgenamen van Jan Truijden
3
moesten meebetalen. Op 20 maart 1535 werd Peter eigenaar
van het Truijdemans goed. De kinderen van de overleden Goije
Sijmons droegen toen de hoeve met het huis over aan Peter
Truijden. Het Truijdemans goed grensde aan de gemeijne straet,
Gorten Voegeldonck en Grieten Claes.
Peter Truijden trouwde tweemaal. Uit het eerste huwelijk zijn
de zonen Jan en Frans bekend. Uit het tweede huwelijk werden vier dochters geboren waarvan de jongste Meij heette. De
drie andere dochters worden niet met hun voornaam genoemd.
Wel de namen van hun echtgenoten. Dit waren Willem Gijsen,
Goris Wagemans en Dries Vrieskens. Zij traden namens hun
vrouw op in enkele processen na het overlijden van Peter
4
Truijden. Een van deze processen werd gevoerd in 1557 toen
de rentmeester van Weert een proces aanspande tegen hun
halfbroer Frans. Hun vader Peter Truijden was vóór de oogst in
1557 overleden en had nog een schuld van tien gulden. De
rentmeester had daarom beslag gelegd op de goederen van
Frans die stelde dat zijn vader nog andere goederen had nage-
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