HOOFDSTUK 14

De tak Jan Truijen
Jan Truijen was de jongste zoon van Peter Truijen en Lijsken Gielis op Hushoven die in hoofdstuk 8 aan de
orde kwamen. In dit hoofdstuk worden Jans afstammelingen behandeld. Tot ca. 1800 woonden zij hoofdzakelijk op Hushoven en Laar.
Een kleinzoon van Jan, nl. Peter Truijen, trok in 1745 naar het Noord-Brabantse Someren waar hij Troeijen
werd genoemd. Jan Troeijen, een kleinzoon van deze Peter, trok begin 19e eeuw naar de omgeving van
Helvoirt en Boxtel. Zijn afstammelingen komen in hoofdstuk 20 aan bod.
Jan Truijen, één van de afstammelingen van de tak die op Hushoven en Laar woonde, trok naar de
Dijkerstraat op Keent. Zijn afstammelingen komen aan de orde in hoofdstuk 21.
1.4.1.1.1.4:

Joannes Truijen (Jan)

Ú:

vóór 1617 Weert-Hushoven

† : ca. 1683

x : ca. 1646
x : Maria Verstappen alias Gielen (Merreken)
Ú : vóór 1626 Weert-Laar
† : vóór 1684
Uit dit huwelijk:
1.4.1.1.1.4.1: Elisabetha Truijen
1.4.1.1.1.4.2: Catharina Truijen
1.4.1.1.1.4.3: Petrus Truijen
1.4.1.1.1.4.4: Lambertus Truijen
1.4.1.1.1.4.5: Elisabeth Truijen
1.4.1.1.1.4.6: Martinus Truijen
1.4.1.1.1.4.7: Joannes Truijen
1.4.1.1.1.4.8: Lucia Truijen
1.4.1.1.1.4.9: Lucia Truijen

Ú:
Ú:
Ú:
Ú:
Ú:
Ú:
Ú:
Ú:
Ú:

09-07-1647 Weert
18-10-1648 Weert
12-11-1651 Weert
27-09-1654 Weert
24-04-1656 Weert
13-01-1660 Weert
13-01-1660 Weert
01-09-1661 Weert
19-06-1665 Weert

Jan Truijen betaalde in vier termijnen mee aan de grondbelasting van
zijn broer Merten over een erf met 6 boender en 3 vierdel grond op
Hushoven. Het erf stond op naam van Merten en was afkomstig van
hun vader Peter. In het schatboek van 1657/1658 blijkt dat het erf was
gesplitst in twee delen. Zij bezitten dan elk 3 bunder en 1 ½ vierdel.
De reden waarom Jan pas in 1658 zijn erfdeel op zijn naam kreeg,
is niet bekend. Hun broer Jacob kreeg 3 bunder en 3 vierdel
uit de erfenis van hun vader.

Doopgetuigen:
1.4.1.1.1.4.1: Jan Verstappen en Trijn Duijmen
1.4.1.1.1.4.2: Martinus Truijen en Antonia in gen Acker
1.4.1.1.1.4.3: Joannes Arets en Passchasia Gielis
1.4.1.1.1.4.4: Joannes Duijmen en Catharina Truijen
1.4.1.1.1.4.5: Servatius Berckmans en Maria Pelssers
1.4.1.1.1.4.6: Martinus Gielis en Matthia Bijlmaeckers
1.4.1.1.1.4.7: Petrus Verstappen en Joanna Ceulen
1.4.1.1.1.4.8: Matthias Houben en Anna Schoncken
1.4.1.1.1.4.9: Lambertus Verstappen en Catharina Truijen
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De oudste vermelding over Jan is van 12 april 1642 toen er
een overdracht plaatsvond van een huis dat waarschijnlijk toebehoorde aan een familielid van moederszijde, nl. de familie
Gielis. Behalve de broers Merten, Jacob en Jan Truijen gueden
Rut Gielis en zijn zus Paes dan eene huijsplaetse int Morregat aan
Thomas Huben.
Jan huwde met Merreken Verstappen alias Gielen, een dochter
van Lem Verstappen alias Gielen uit Laar. Uit hun huwelijk zijn
negen kinderen bekend waarvan er vijf op jonge leeftijd overleden. Uit de beginperiode van hun huwelijk is weinig bekend,
omdat de goedenisboeken van de schepenbank uit de jaren
1648 tot 1658 zoek zijn geraakt. In de boeken van de leenhoven vinden we in deze periode wel een vermelding over Jan en
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Merreken. Op 27 februari 1649 deed Jan namens zijn vrouw
een ophalding van een goed met 3 boender grond op Laar dat
van haar vader Lem Verstappen was.
3
Uit het schatboek van 1656/1657 blijkt dat hij ook bezittingen
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had op Hushoven. Jan en zijn broer Merten betaalden in vier
termijnen de schatting over een erf met 6 boender en 3 vierdel
grond op Hushoven. Het erf stond op naam van Merten en
kwam van hun vader Peter. Jan betaalde dus mee aan de
4
grondbelasting. In het boek van 1657/1658 blijkt dat het erf
was gesplitst in twee delen. Zij bezitten dan elk 3 bunder en
1 ½ vierdel. De reden waarom Jan pas in 1658 zijn erfdeel op
zijn naam kreeg, is niet bekend.
De boerderij op Hushoven grensde aan de boerderij van zijn
broer Merten. We komen Jan geregeld met zijn broer Merten
5
tegen in processen. In 1659 werden zij door Reinder Reijnders
aangeklaagd. Reinder had voor hen gewerkt maar beide broers
weigerden het loon van 6 pattacons te betalen. Niet duidelijk is
of Jan met zijn gezin op Laar of op Hushoven woonde. Jan
woonde waarschijnlijk eerst op Hushoven en later op Laar. Bij
het huwelijk van zijn dochter Lucia in 1688 is vermeld dat zij
uit Laar kwam.
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