HOOFDSTUK 21

De tak Truijen Weert-Dijkerstraat
De voorouders van Jan Truijen kwamen uit Hushoven en Laar. Zij kwamen in hoofdstuk 14 aan de orde. Jan
vestigde zich bij het begin van de 19e eeuw in de Dijkerstraat op Keent waar zijn vrouw Geertrui Nies woonde. De omvang van deze tak van de familie bleef aanvankelijk klein, totdat uit de huwelijken van twee kleinzonen van Jan, nl. Janneske en Driek Truijen, respectievelijk acht en zeven zonen werden geboren. Zij zorgden voor een groot nageslacht waarvan een groot gedeelte nog steeds in Weert woont.
G: (= 1.4.1.1.1.4.3.6.7.)
Joannes Truijen (Jan)
Ú : 29-02-1772 Weert-Hushoven
† : 03-08-1846 Weert-Keent
x : 19-10-1805 Weert
x : Maria Gertrudis Nies (Geertrui)
Ú : 02-02-1774 Weert-Keent
† : 29-08-1830 Weert-Keent
Uit dit huwelijk:
G.1: Martinus Truijen
G.2: Peter Truijen
G.3: Joanne Marie Truijen
G.4: Anne Marie Truijen
G.5: Joannes Mathias Truijen
G.6: Maria Truijen

Ú:
Ú:
Ú:
Ú:
Ú:
Ú:

31-08-1806 Weert-Keent
02-04-1809 Weert-Keent
21-02-1812 Weert-Keent
02-06-1813 Weert-Keent
21-01-1815 Weert-Keent
16-09-1819 Weert-Keent

Over Jan vinden we tot 1805 nagenoeg geen gegevens. In de
volkstelling die door Napoleon in de door Frankrijk veroverde
gebieden in 1796 werd gehouden, komt de toen 24-jarige Jan
niet voor als inwoner van Weert. Mogelijk woonde hij tijdelijk
elders. In de bevolkingslijst van 1803 vinden we een 28-jarige
Jean Truijen en een 29-jarige Marie Nies die woonden bij het
echtpaar Henri Lenders en Catharine Kreijelmans op Laar. Zij
werkten hier waarschijnlijk als knecht en dienstmeid. De gege-

vens kloppen niet geheel maar aangenomen kan worden dat
dit Jan was en hij zijn vrouw op Laar leerde kennen.
Jan was 33 jaar oud toen hij in 1805 trouwde met de 31-jarige
Geertrui Nies die we ook met de achternaam Nijs tegenkomen.
Zij was een dochter van Peter Nies en Maria Dircx die in de
Dijkerstraat op Keent op de boerderij bij Rutten woonden. Jan
en Geertrui namen hun boerderij over. Het echtpaar kreeg zes
kinderen waarvan er drie op jonge leeftijd overleden.
Geertrui Nies overleed in 1830 op 56-jarige leeftijd op Keent.
In de na haar dood opgestelde memorie van successie vinden
we een eerste beschrijving van hun boerderij. Het was een huizing met aanhorige gebouwen op Keent en 13 percelen land en
groes. De boerderij had de kadastrale aanduiding sectie P, nummer 1010. In de akte valt op dat de naam Truijens gebruikt
werd. Jan en de kinderen Martinus en Peter ondertekenden zelf
ook met Truijens. Daarna treffen we deze variant van onze
naam niet meer aan.
Jan komen we tegen bij enkele grondaankopen. In 1843 kocht
hij een beemd in het Mastenbroek en een bouwland en groes
op de Aardhoop. Dit perceel werd later in akten de
Eerdhoopsbaand genoemd. In 1845 kocht hij voor 250 gulden
de tegenover zijn boerderij gelegen schans van Keent. De koop
geschiedde onder de voorwaarde dat de grachten rondom de
schans zouden blijven bestaan en de bewoners van Keent hier-

Jan Truijen trouwde in 1805 met Geertrui Nies
die in de Dijkerstraat woonde. Hij nam de
boerderij
van zijn schoonouders
over. Ten noorden van de Dijkerstraat ligt het
al eeuwenoude akkerbouwgebied van Keent,
ten zuiden lagen de heide en pelen die in de
19e en 20e eeuw ontgonnen werden. Op de
afbeelding de topografische kaart uit ca. 1840.
bij Rutten
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