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De tak Truijen Weert-Moesel
Jan Mathijs Truijen ging na zijn huwelijk wonen op
op Moesel. Deze boerderij die ook wel
werd genoemd, was de boerderij van zijn voorouders die vernoemd was naar zijn grootmoeder
Agnes (Nees) Hoomans. Na enkele jaren trok Jan Mathijs naar Altweert. Zijn zoon Peter woonde na zijn
huwelijk enkele jaren op
, maar nam in 1832 de boerderij van zijn vader op Altweert over. Zijn
afstammelingen trokken nadien naar Neerkant, Meijel en Roermond en verspreidden zich over Nederland.
Een andere zoon van Jan Mathijs, nl. Jacob, nam omstreeks 1833 de boerderij
op Moesel over. Zijn
kinderen hielden nog lange tijd de boerderij op Moesel aan. Hun afstammelingen wonen nu nog in Weert.
Een zijtak trok via o.a. Boshoven en de stad Weert naar Ospel en Nederweert waar een aantal van hen nog
steeds woont.
bij Neezen

Neezenhof

bij Neezen

bij Neezen

A: (= 1.4.1.1.1.1.2.3.4.6)
Joannes Mathias Truijen (Jan Mathijs)
Ú : 07-03-1773 Weert-Moesel
† : 11-03-1824 Weert-Altweert
x1: 02-05-1804 Weert
x1: Joanna Catharina Wulmkens
Ú : 05-11-1776 Weert-Altweert
† : 12-12-1812 Weert-Altweert
x2: 09-11-1815 Weert
x2: Catherina Gielen
Ú : 07-11-1771 Weert
† : 29-06-1841 Weert
Uit het eerste huwelijk:
A.1: Jan Truijen
A.2: Petrus Truijen
A.3: Jacobus Truijen
Uit het tweede huwelijk:
A.4: Petrus Joannes Truijen

Ú:
Ú:
Ú:

19-02-1806 Weert-Moesel
22-02-1808 Weert-Altweert
02-08-1810 Weert-Altweert

Ú:

20-12-1815 Weert-Altweert

Jan Mathijs huwde in 1804 op 31-jarige leeftijd met Joanna
Catharina Wulmkens, een 27-jarige dochter van Pierre
Willemkens en Catherine van de Berg. Uit hun huwelijk werden drie zonen geboren. Het echtpaar woonde aanvankelijk op
de ouderlijke boerderij bij Neezen op Moesel. Hier werd hun
oudste zoon geboren. Bij de geboorte van hun tweede zoon in
1808 blijkt dat Jan Mathijs was verhuisd naar Altweert. Zijn
vrouw bezat daar een boerderij, die toen landhoeve bij Reevers
werd genoemd. Toen Joanna Catharina op 36-jarige leeftijd
overleed, bleef Jan Mathijs met drie kleine kinderen achter. Hij
hertrouwde in 1815 met de 42-jarige Catherine Gielen, een
dochter van Joannes Gielen en Elisabeth Baeten. Zij was een
weduwe met enkele kinderen uit haar eerste huwelijk. Uit dit
huwelijk werd de vierde zoon geboren.
Jan Mathijs was evenals zijn voorvaderen actief op bestuurlijk
gebied. Hij was van 1814 tot 1824 gemeenteraadslid en van
1818 tot 1824 wethouder van Weert. Hij was een geletterde
man. Hij stelde al een kroniek op over zijn familie die begon in
1721. Zijn kleinzoon Jan Truijen gebruikte deze later voor de
eerste aanzet van een familiestamboom. Hij bezat een klein
register met rekenkundige oefeningen dat dateert uit het begin
van de 18e eeuw. Dit register is nog steeds in bezit van de huidige afstammelingen. Jan Mathijs overleed in 1824 op 51-jarige
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Een fragment uit rekenkundige oefeningen die Jan Mathijs in zijn
jeugdjaren maakte. Hij was een geletterde man en werd wethouder
van Weert van 1818-1824. Hij volgde hiermee zijn vader op die
van 1772-1790 schepen was. Zijn zoon Peter en zijn kleinzoon Jan
werden ook wethouder van Weert.
leeftijd op Altweert.
In de memorie van successie opgesteld na zijn overlijden worden zijn onroerende goederen vermeld. Hij bezat op Altweert
de landhoeve genaamd bij Reevers. Dit was de boerderij die
later boerderij bij Heinkes werd genoemd. De boerderij stond
vermeld onder stamkohier N 885 van het kadaster, was ruim 8
boender groot en bestond uit akkerland, weiden en bossen.
Tijdens zijn tweede huwelijk kocht hij nog 2 boender gemeentegronden. Zijn roerende goederen vinden we terug in een
1
door notaris J.M. Ceijssens opgestelde boedelbeschrijving . De
nabestaanden waren zijn tweede vrouw Catharina Gielen en
moeder van de 9-jarige Peter Jan en de drie kinderen uit zijn
eerste huwelijk. Dit waren de 18-jarige Jan, de 16-jarige Peter
en de 14-jarige Jacob Truijen. Uit de akte blijkt dat bij het
overlijden van Joanna Catharina Wulmkens in 1812 geen officiële inventaris was opgesteld maar dat Jan Mathijs vóór zijn
overlijden zelf een lijst had opgesteld en de goederen had
getaxeerd. De waarde van de roerende goederen uit het eerste
huwelijk was f 1.090,96. De boerderij hoorde hier niet bij
omdat Joanna Catharina Wulmkens deze al vóór het aangaan
van hun huwelijk in bezit had.
We vinden in de akte de gehele onverdeelde boedel van de
goederen uit zowel het eerste als tweede huwelijk en de verdeling onder de kinderen en de weduwe Catharina Gielen.
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