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Niet-verwante families Truijen(s)
Bij mijn speurtochten in diverse archieven en andere bronnen kwam ik vaak onze familienaam tegen. Met
diverse families kon geen verwantschap worden aangetoond. Waarschijnlijk zijn zij niet verwant aan onze
familie en hebben ze een andere oorsprong. Onderzoek in de vindplaatsen leverde geen resultaat op en in de
archieven van Weert zijn evenmin aanwijzingen van een verwantschap gevonden. Aanvullend onderzoek in
de andere plaatsen zou hierover meer duidelijkheid kunnen geven.
Om een aanknopingspunt te bieden voor degenen die onderzoek doen naar deze families zijn schematisch
stamreeksen opgenomen.
1. De familie Truijen Velden/Venlo

Deze familie heeft haar oorsprong in het Noord-Limburgse
Velden dat ligt ten noorden van Venlo. De familie trok via
Grubbenvorst naar de stad Venlo.
Midden 20e eeuw hadden afstammelingen een confectiezaak in
de Vleesstraat in het centrum van Venlo. Nu wonen nog steeds
afstammelingen in Venlo. Een aantal trok naar Zuid-Holland.
De in het schema opgenomen stamreeks eindigt met Hans
Truijen, de bekende schilder en glazenier die in 2005 in zijn
woonplaats Klimmen overleed.
In de 17e eeuw kwamen in Velden meerdere gezinnen met de
naam Truijen voor. Hun voornamen en de doopgetuigen wijzen op een onderlinge verwantschap.

2. De familie Truijen Neeritter/Molenbeersel

Deze omvangrijke familie heeft haar oorsprong in Molenbeersel
in Belgisch-Limburg. Dit dorp, dat vroeger Beersel werd
genoemd, ligt vlak over de Nederlandse grens bij Neeritter en
Stramproy. In de boeken komen we in Beersel in de 16e eeuw
al een Truyengoed tegen.
De in het schema opgenomen gegevens beginnen ten tijde van
de oudste doop-, trouw- en begraafboeken van Neeritter. De
twee oudste generaties kunnen niet meer zekerheid worden
aangetoond. Bij een gezinsreconstructie blijkt wel een verwantschap.
Bij de plaatsvermeldingen in de 17e en 18e eeuw zijn Neeritter,
Ittervoort of Thorn vermeld. Molenbeersel behoorde toentertijd
tot deze parochies of gemeenten. Molenbeersel werd pas begin
19e eeuw een zelfstandige parochie en gemeente. Een tak van
de familie woonde eeuwenlang in het buurtschap Grootbeersel
op de boerderij Geuijenhof die vlak voor de landsgrens met
Nederland lag. Diverse afstammelingen werden burgemeester
van Molenbeersel.
Een aantal afstammelingen vestigde zich in Stramproy en Weert
en zorgden in Nederland voor nageslacht. Een zeer uitgebreide
tak van deze familie woont nog steeds in Molenbeersel en
omgeving. Een andere tak van de familie woonde lange tijd in
Horn en omgeving.

3. De familie Truijens Dordrecht

Het oudst bekende gegeven over deze familie is de doop van
Johannes Truijen op 13 maart 1791 in Dordrecht. Zijn ouders
waren Jan en Elisabetha die beiden Truijen werden genoemd.
Verdere gegevens over hen ontbreken. De enige aanwijzing
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over hun afkomst is Jan Jurriaens die bij de doop als getuige
optrad. Jan Jurriaens trouwde op 22 juni 1783 in Haarlem met
Jansje Truijen, een jonge dochter uit Budel. Niet bekend is of zij
verwant was aan Jan of aan Elisebetha Truijen. De afkomst uit
Budel wijst op een relatie met de familie Truijen(s) uit
Neerpelt.
De familie bleef enkele generaties in Dordrecht wonen waarna
eind 19e eeuw de weduwe van Lambertus Truijens met de kinderen naar Rotterdam trok. Zoon Andreas werkte in de
Rotterdamse haven.

4. De familie Truijens Neerpelt/Spanbroek

De oudst bekende gegevens beginnen bij Gerardus Truyen die
begin 18e eeuw in Neerpelt in Belgisch-Limburg woonde. Deze
familie was een zogenaamde teutenfamilie. Teuten waren rondreizende handelaren die meestal - in kleine compagnieën - naar
de omliggende landen trokken om er handel te drijven. Zij verbleven meestal in hun handelsgebied van maart tot december
en keerden dan voor een seizoen van rust terug naar hun
geboortestreek. Het verschijnsel teutenhandel heeft haar oorsprong in het Limburgse deel van de Belgische Kempen met als
kerngebied de plaatsen Lommel, Achel-Hamont-Bocholt en
Hechtel.
Nu wonen nog steeds afstammelingen van deze familie in
Neerpelt en omgeving. In het begin van de 19e eeuw trokken
drie gebroeders Truijens uit Neerpelt naar Spanboek in de provincie Noord-Holland waar ze zich als marskramers vestigden.
Jacob en Peter Jan Truijens zorgden voor een zeer uitgebreid
nageslacht. Waarschijnlijk is dit de omvangrijkste familie met
de naam Truijens of Truijen in Nederland. Vanuit Spanbroek
vestigden zich afstammelingen in Amsterdam en trokken daarna naar andere plaatsen in Noord-Nederland.

5. De familie Truijens Rotterdam

In de tweede helft van de 19e eeuw trok Joseph Truijens uit
Ixelles in België naar Rotterdam. Ixelles ligt nabij Brussel en
wordt in het Nederlands Elsene genoemd.
Joseph was van beroep vergulder en trouwde in 1878 met
Johanna Dorpmans uit Rotterdam. Het echtpaar ging wonen
aan de Gelderse Kade. Van drie zonen van dit echtpaar leven
nu nog afstammelingen die in hoofdzaak in ‘s-Gravenhage
wonen. Een kleinzoon van Joseph, nl. Johannes Theodorus
Truijens trad in zijn voetsporen en was goudsmid in
‘s-Gravenhage.
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