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Stamreeks Meurs/Moers [mœrs]

In de heerlijkheid Halt (Bimmen, Keeken en Duffelward)
Robert Keurntjes1, versie 1 december 2021.2

Met dank aan Guido van Benthem voor de vele transcripties3, en alle medepuzzelaars van de online
Duffeltgenealogie groep.4 De aansluiting op gegevens uit dtb-registers heb ik vooral in samenwerking
met Matthijs Theunissen5 weten te realiseren. Met Guido en Matthijs hebben we de schepenprotocollen
van de heerlijkheid Halt van 1668-1732 getranscribeerd.6

Inleiding
Mijn onderzoek naar Meurs begon met de vondst dat Herman van de Pavordt als opvolger
genoemd wordt van Rutt Lippitz van een stuk grond in de Hengmeng7 bij Bimmen. Rutt
Lippitz is gehuwd met Ermken Moers. Uit de oudste kadaster kaarten van de Duffelt uit 1667
blijkt dat Ermken Moers ruim 16 morgen grond onder Keeken en Bimmen op haar eigen
naam heeft staan, waaronder het Spicker bij Keeken.8 Samen met Rutt Lippitz heeft ze ook
nog eens zo’n 19 morgen grond. Een getrouwde vrouw die zoveel grond op haar eigen naam
heeft staan is wel bijzonder, dus wilde ik weten wat haar plek binnen de familie Meurs is.

1 https://www.robertkeurntjes.nl/genealogie
2 Nieuwe gegevens uit nog onbekende bronnen kunnen tot aanpassingen leiden. Alle url’s zijn geraadpleegd in
april 2021. Bijgewerkt na aanleiding van de transcripties van het schepenprotocol van Halt.
https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-heerlijkheid-halt/ en https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-
halt-deel-2-1694-1732/
3 https://vanbenthemgenealogie.nl/
4 https://groups.io/g/Duffeltgenealogie
5 https://taphorst.nl/
6 Schepenprotocol heerlijkheid Halt: “Protocollum iudiciale. Der herlichkeit Bijlandt Halt”, Nordrh.-Westf.
Hauptstaatsarchiv, Kleve Gerichte nr. 2612, (Schepenprotocol Halt).
https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_671557a9-4eff-4371-8927-
e0fc13e82fa4. De heerlijkheid Halt omvat Keeken, Bimmen en Duffelward.
7 Hengemunde: gemeenschappelijke grond. In de 17e eeuw is het al gedeeld en in bezit van particuliere eigenaren.
8 Er bestaan nog twee kopieën van het kaartenboek: 1) in het archief in Düsseldorf: Landesarchiv NRW Abteilung
Rheinland, AA 0647 / Kleve, Kataster AA 0647, Nr. 2:
https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_3140d4c0-0b3d-4abb-92c7-
6b62bb845fcc; en 2) alleen de goederen in de heerlijkheid Halt: Gelders Archief, toegang 0371 Huis Aerdt,
inv.nr.543: https://permalink.geldersarchief.nl/D6F399C5204D42619C542CD6C1BCD609.
Ook zijn er twee registers: 1) een register op naam: GA 0371, inv.nr.544 en 2) een register op de kaarten:
https://vanbenthemgenealogie.nl/register-op-de-duffeltse-dorpen-in-het-kleefse-kadaster-1667/

https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-heerlijkheid-halt/
https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-halt-deel-2-1694-1732/
https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-halt-deel-2-1694-1732/
https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_3140d4c0-0b3d-4abb-92c7-6b62bb845fcc
https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_3140d4c0-0b3d-4abb-92c7-6b62bb845fcc
https://permalink.geldersarchief.nl/D6F399C5204D42619C542CD6C1BCD609
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Bewijzen of beweren
Zoals vanzelf duidelijk zal worden
zijn de bewijzen voor de komende
stamreeks dun. Dit is dan ook alleen
maar een zo goed mogelijke
verklaring van de samenhang gegeven
de beschikbare informatie. Ik beweer
niet dat het waar is, het is slechts een
poging zo dicht mogelijk bij de
werkelijkheid te komen. Dus lees het
kritisch en kijk vooral ook waar het te
weerleggen zou kunnen zijn.

Herman van de Pavordt als schoonzoon van Rutger Lippitz en Ermken Meurs
Na mijn onderzoek naar Van de Pavordt in Millingen bleef ik nog met de vraag zitten hoe
Steven Arntz en Willemke van de Pavordt aan bezit in Etten bij Gendringen waren gekomen.9
In 1693 verkopen Steven Arntz en Jan van de Pavordt “huijs ende allen toebehorende
getimmer, peerdtskribbe, reiss en balcken of lijten, oock een caste staende in de keucken
tusschen die twee beddesteden, item put en backoven” staande op het goed den Hoogenaer op
grond van de graaf van den Bergh bij Etten, voor 104 rijksdaalders.10 De Jan in kwestie bleek
een andere Jan te zijn dan de Jan van de Pavordt in Millingen die met Geertruid Lippitz
getrouwd was. Dankzij Egbert Koops wist ik meer te weten te komen over de Hoogenaer bij
Etten. En uit een zoektocht in de rekeningen van Huis Bergh over Etten en Gendringen bleek
dat een Herman van de Pavert van 1658 tot 1688 de Hoogenaer pachtte.11
Op de site van Guido van Benthem vond ik Herman van de Pavordt ook in het register op het
Duffeltse kadaster van 1667 als opvolger van een Rutger Lippitz op een perceel in de
Hengmeng bij Keeken. Dat zelfde perceel werd in 1681 door “Stephen Arnts, wonende te
Millingen” overgedragen aan Friederich Bötterling.12 Het regest vermeldt abusievelijk
Bimmen. Eén van de belendende percelen is een hofstede van de pastorij van Bimmen, maar
het valt onder Keeken.
Als Steven Arntz de opstal op de Hoogenaer bij Etten van zijn schoonvader geërfd heeft en
dezelfde Steven een stuk grond verkoopt dat ervoor van een Herman van de Pavordt is dan
mogen we er wel vanuit gaan dat we hier met dezelfde Herman te maken hebben. In de tijd
dat Herman na Rutger Lippitz eigenaar wordt van dat stuk grond woont hij al in Etten. Dat hij
een stuk grond in Keeken zou kopen is minder waarschijnlijk dan dat hij het als erfenis heeft
verkregen. Willemke’s moeder is dan naar alle waarschijnlijkheid een dochter van Rutger
Lippitz en Ermken Meurs, geboren rond 1630 in Keeken.

Opzet en eerste bronnen
Om in de tijd voor DTB-registers familierelaties aan te tonen moeten we het doen met aktes
van verkoop of erfdelingen, vernoemingen en continuering in bezit en pachtgoederen. Een
goed uitgangspunt is wanneer er een lijst voorhanden is met inwoners. Op Nederlands
grondgebied zijn de verpondingscohiers van 1649 daarvoor van onschatbare waarde. Voor de
heerlijkheid Halt hebben we wel wat houvast aan het al genoemde kadaster van 1667, maar
daar staan alleen eigenaren in en geen pachters. Als je ziet hoeveel grond er van geestelijke
instellingen is of van grootgrondbezitters kun je je ook voorstellen hoeveel onzichtbare
pachters daar achter schuil gaan. Op grond van Ermken staan bijvoorbeeld ook huizen waar
ze zelf niet woonden en die dus verhuurd worden aan voor ons nu onbekenden. Dankzij het
archief van Huis Aerdt zijn er wel belastinglijsten (schatcedullen) bewaard van 1688 tot 1702

9 Robert Keurntjes (2021). “Van de Pavordt/Van de Pavert” in: historisch tijdschrift De Ganzeveer, oktober 2021,
nummer 93, Gendringen: OVGG, p.16-21
10 Archief Huis Bergh toegang 0214 (AHB), inv.nr. 3999, 26 april 1693.
11 AHB, inv.nr.3687, dig.afb.049, eerste vermelding van Herman in 1658. AHB, inv.nr.3744, laatste vermelding
van Herman in boekjaar 1687-1688.
12 Gelders Archief, toegang 0371 Huis Aerdt (GA 0371), inv.nr. 578

Huis te Halt, ook wel huis Bijlandt genoemd naar de eigenaren.
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waar veel meer gezinshoofden op staan.13 Op die lijsten worden in 1688 de volgende Meursen
vermeldt:
In Bimmen: de weduwe van Gort Moirs, Jacob Moers, Steven Moers modo Peter Krechting
en ‘Lippitz en Moersen’. In Keeken: Rutt Moers, Daem Moers en Jacob Moers.
In 1691 wordt Steven Moers niet meer genoemd en in plaats van de weduwe van Gort Moirs
wordt Rulof Moers genoemd. Dit geeft een aardige indicatie met welke personen we rekening
moeten houden als we in de DTB registers gaan zoeken, maar het biedt ook een uitgangspunt
om verder terug te gaan.

Goert, Jacob en Steven in Bimmen
Goert woont blijkens het kadaster van 1667
midden in het dorp naast de kerk. Hij heeft
nog een paar stukken grond in de buurt en
waarschijnlijk is hij het ook die in Millingen
drie morgen land heeft die hij verpacht aan
Evert van Vinnen.14 Goert is schepen in de
heerlijkheid Halt.15
Een Jacob Moers wordt later genoemd als
schepen16 en in de schatcedullen van 1702
staat in Bimmen nog steeds een Jacob Meurs.
Ik had me aanvankelijk laten verleiden om de
Jacob in Bimmen en de Jacob in Keeken te beschouwen als twee verschillende personen,
maar de schatting is per dorp gemaakt en er staan meerdere personen in de lijst van Bimmen
die ook in de lijst van Keeken staan. Ook al volgt Jacob chronologisch als schepen hij lijkt
toch geen zoon van Goert.
In 1696 worden de bezittingen die in 1667 op naam van Goert staan verkocht door “Rut Mörs,

13 GA 0371, inv.nr.545. Transcriptie van 1688, 1691, 1692, 1693 en 1702:
https://vanbenthemgenealogie.nl/schatcedullen-duffelward-keeken-en-bimmen-1688-1702/
14 Verponding Millingen 1649. GA 0003, inv.nr.497. Transcriptie:
https://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-millingen-1649/
15 In 1666: GA 0371, inv.nr.576. In 1675: GA 0371, inv.nr.577.
16 In de schepenprotocollen van Halt komen we hem veelvuldig tegen.

Het huis links op de achtergrond staat waar Goert
met zijn gezin woonde.
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Johan Mörs und Rudolff Mörs gebrüders vor sich und als vormundt ihres bruders und
schwesters kind.”17 Er zijn dus meer kinderen geweest waar voornoemde Steven weleens bij
zou kunnen horen. Steven ben ik immers buiten de belastinglijst alleen nog in het
schepenprotocol van Halt tegen gekomen op 4 mei 1693: “den kinderen von Steven Möers
sehl.”. Rut Moers, die in 1684 al in Friest woont18 wordt vanaf september 1693 ook als
schepen genoemd.

Het interessante van het bezit in Bimmen is dat het in 1590 al genoemd wordt als nieuw bezit
van een Rutger Moers. Het gaat om een boomgaard achter de kerk en een stuk grond dat aan
drie kanten omgeven is door de gemene straat. Het wordt aan hem overgedragen door
Margaretha van Rouwenoordt, weduwe van Derk van der Hoevelick.19 Op de kadasterkaart
uit 1667 zien we een stuk grond, met huis, naast de kerk in Bimmen. Aan de overkant van de
straat zien we een stuk grond op naam van Hend. Schutt naast een stuk van Goert Moers dat
samen aan de omschrijving voldoet met gemene straat aan drie zijdes. Henrick Schutt is
getrouwd met Truijken Moers.20
Truijken en Goert hebben dus klaarblijkelijk in dezelfde erfenis gedeeld en zijn nazaten van
Rutger. Aangezien Truijken op 30 maart 1669 zegt in de zestig jaar oud te zijn hebben we het
over kleinkinderen van Rutger.21 Met een vooralsnog onbekende generatie ertussen hebben
we hiermee dus één tak van de familie vastgesteld.

Daam, Jacob en Rutt in Keeken
Daem en Jacob treden in 1668 op namens hun
moeder die niet bij naam genoemd wordt.22 De
lijst met rookhoenders geeft een preciezere
plaats waar Daem en Jacob wonen: in de buurtschap Halderweij. In die hoek heeft Ermken
Moers, waarover straks meer, in 1667 bezittingen. Deze Ermke heeft ook bezittingen samen
met een Jan Moers, maar als we in het register kijken dan staat daar ‘Jan Moers erven’.23 De
enigen die rond die tijd in beeld zijn waar dit betrekking op kan hebben zijn Jacob en Daem
Moers en hun moeder. En de eerst getrouwde die als zoon van Daem en Ernken van Hall
beschouwd kan worden heet ook Jan wat een vader Jan ook voorstelbaar maakt.
Rutt Moers wordt in 1684 genoemd onder de gezamenlijke inwoners van Friest24 en hij komt
ook voor op de lijst van rookhoenders in buurschap Friest. Aangezien er nergens een
aanwijzing is dat er twee verschillende Rutt Moers zijn houd ik hem voor de zoon van Goert
Moers uit Bimmen. Hij is in Friest terecht gekomen door zijn huwelijk met een dochter van
Jan Heijnen.25
In het familieverband van Jacob Moers in de dtb-registers van Keeken komt ook een Rutger
voor. Bij het huwelijk van Helena Moers en Jan Boljaert op 20 okt 1705 in Keeken treden
zowel Rutger als Jacob op als getuigen. Jan Boljaert is weduwnaar van Theodora Meurs en in
januari 1715 wordt in het schepenprotocol Rut Moers genoemd als grootvader van de
stiefkinderen van Helena Moers. Theodora was aldus een dochter van Rut en Helena een
dochter van Jacob.

17 Schepenprotocol Halt, 22 jun i 1696. Kopie van de acte: GA 0371, inv.nr.58
18 Schepenprotocol Halt, ca april 1684.
19 GA 0371, inv.nr.569
20 Schepenprotocol Halt blad 22: Truijken Moers verklaart 30 maart 1669 in de zestig jaar oud, moeder van
Beeltgen en Jan de Waell, kinderen van Derrick de Waell. getrouwd met Heinrich Schult. Beeltgen de Waell
getrouwd met Gerhardt Verheijen.
21 Zie voorgaande noot.
22 GA 0371, inv.nr.549
23 GA 0371, inv.nr.544, p.23, dig.afb.45
24 Schepenprotocol Halt, tussen 16 maart en 31 mei 1684: “die sämbtliche einwohner und nachbahrschafft zu
Vriest wohnhafft, benentlich Henrich Simons, Jan Cruess, Jan Heimen, Henrich Scholten, Jan Janssen, Rutt Moers,
Goert Braeckel, Bart Brants, und Steven Brants”.
25 Zie voetnoten in de stamreeks.

Afb: Jacob Meurs uit GA 0371, inv.nr.576
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Jacob en Daem hadden nog een broer wat we af kunnen leiden uit de verkoop van de Enk op
28 april 1729.26 De Enk was bezit van de erven Jan Moers in 1667. Verkopers in 1729 zijn de
weduwe en de zonen van Jan Moers, die dus een nazaat is van Jan Moers uit 1667. Hij is een
zoon van Bartjen van Hoen uit haar eerste huwelijk met wat een broer van Jacob en Daem
geweest moet zijn.
Over Jacob valt er nog wel iets meer te vermelden. Hij wordt namelijk in 1656 al genoemd
onder de geërfden van Borkeeken. Hij is dan nog onmondig want hij verschijnt met zijn
‘formund’ Wolffgang van der Borgt. Wolffgang is een halfbroer van Derck Speet en hun
moeder zou eventueel een Meurs kunnen zijn. Jacob wordt ook genoemd als geldschieter in
1666 van 1000 daalder die hij leent aan Henrick Schriever.27 En bovendien komen we hem
veelvuldig tegen als schepen vanaf 1681 tot 1726. Hij treedt vaak op samen met zijn
medeschepen Jelis Fierkens. Jelis, ook wel Aegidius, zou weleens verwant kunnen zijn aan
Sander Fierkens van de Fliegerwaard bij Pannerden, de schoonvader van Jacob.

Frederik, Henrica en Aleida Meurs
Op de kadasterkaarten wordt ook eenmaal Frederik Meurs genoemd bij een perceel dat later
overgaat naar Henrick Verwaaijen die met Henrica Meurs getrouwd is. Aangezien we bij de
nazaten van Daem en Jacob de naam Frederik ook tegenkomen heb ik een tijd lang gedacht
dat Frederik de vader van Daem en Jacob zou kunnen zijn, maar aangezien Jacob in december
1656 met een momber voorkomt en Frederik in 1658 nog zeker in leven is, is dat niet zo voor
de hand liggend meer. De vader van Daem en Jacob is eerder een broer van Frederik. Bij
Daem, Jacob en hun broer zien we de naam Frederik terug komen en de voornaam van hun
broer was mogelijk ook Frederik aangezien dat de naam is van zijn oudste kleinzoon.

De oudste Frederik Moers is
dus waarschijnlijk een broer
van Jan. Frederik komen we
ook tegen in relatie tot Henrica,
of Harnske, die getrouwd was

met Henrick Verwaaijen, en die zien we in 1674 één keer genoemd in relatie tot Aleida Meurs
die getrouwd was met Jan van Bercheren. Henrick draagt grond in Leuth over aan de
onmondige kinderen van Aleida die dan al overleden is. Zonder verdere aanwijzingen lijkt het
mij toch redelijk aannemelijk dat zij een zuster van Henrica is.
De relatie tussen Frederik en Henrica (en Aleida) is minder makkelijk. Frederik wordt
genoemd in de verpondingskohiers van Millingen en Gendt/Erlecom van 1649 en in 1657
gaat hij samen met Derck, Jorden en Hendrick van de Pavordt een pachtovereenkomst aan.28
Het gezamenlijk optreden met die drie broers doet vermoeden dat hij van dezelfde leeftijd is
en weleens een zwager van hun zou kunnen zijn. De ouders van de broers, Jan van de Pavordt
en Geertruit Strijtholt zijn in 1618 getrouwd.
Henrick Verwaaijen volgt Frederik op als eigenaar van het perceel bij Keeken, wat te
verklaren zou zijn als erfenis. Misschien is Frederik toch ouder en de vader van Harnske.
Echter, Hendrik Verwaaijen heeft in 1667 al een stuk grond in Keeken naast Ermken Meurs,
en mogelijk hebben hij en Harnske dus al eerder in een Moers erfenis gedeeld. Frederik kan
dus evenwel een kinderloze broer van Harnske zijn waar ze van geërfd heeft. En wat ook
opvalt is dat de eerste zoon van Harnske Daem genoemd wordt - Frederik is getuige bij zijn
doop - wat een hint kan zijn voor de naam van haar vader.
Frederik komt niet eerder in de familie Moers voor, maar wel bij de familie Nass, en
aangezien uit de verponding van 1649 blijkt dat hij in Gendt-Erlecom een stuk land van een
morgen groot aan een Frederik Nass heeft verkocht zou hun moeder weleens een dochter van
Frederik Nass kunnen zijn, maar dat is vooralsnog erg speculatief. Bij de familie Speet komt
de naam Frederik ook al langer voor.

26 Schepenprotocol Halt, 28 april 1729.
27 GA 0371, inv.nr.576
28 AHB, inv.nr. 5159, folio 29.
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Ermken Moers
Mijn onderzoek begon om wille van Ermken Moers: hoe is ze aan haar bezit gekomen en wat
is haar plek in de familie? Ze heeft met ruim 16 morgen land en enige huizen, waaronder het
spijker, op haar eigen naam meer bezit dan welk ander familielid dan ook. Ze trouwt met Rut
Lippitz maar houdt bezittingen op haar eigen naam. Dat roept ook de vraag op of de kinderen
van Rut Lippitz ook allemaal kinderen van Ermken zijn.
In een akte van 1656 staan “Rutger Lippets, Ermken Mörs geassistirt mit ihren sohn
Friederich Mörs (sic)” in een lijst met geërfden in Halderwei.29 Vooralsnog ga ik er vanuit dat
hier Frederik Lippitz bedoeld is, ook al kunnen we een voorzoon niet per se uitsluiten.
Klaarblijkelijk zijn ze getrouwd met huwelijkse voorwaarden. Ik ben dit nog nooit eerder
tegengekomen en weet dus ook niet goed hoe het te interpreteren. Mede omdat ze meer grond
bezit dan welke Meurs dan ook neig ik erna om haar te zien als een enig dochter. Hetzij van
een echtpaar, hetzij van een moeder die zelf enig kind was. In dat laatste geval is de andere
helft van haar bezit bij de vader terecht gekomen en weer verdeeld over eventuele kinderen
uit een tweede huwelijk. Er zijn ook een paar stukken land waarvan Ermken mede eigenaar is,
met Jan Heijmen en met Jan Moers. Ook heeft ze een stuk grond van de Paelacker bij Keeken
naast een stuk grond van Henrick Verwaaijen, de man van Henrica Meurs. Een deel van haar
bezit heeft ze, naar het schijnt, uit dezelfde nalatenschap als Henrica en Jan.
Haar leeftijd is ook wat lastig in te schatten. Uit een verklaring van 29 nov 1648 blijkt haar
man ‘achtonviefftich iaren ongeveer aldt toe sin’.30 Huwelijksdata van hun kinderen doet
Ermken jonger vermoeden: 1600 of 1605. Daarmee kan ze een oudere zuster of een tante zijn
van de hiervoor behandelde Frederik, Jan, Henrica en Aleida. Met Jan is ze samen eigenaar
van de Enk (1,2) en de Kleine Sant (2,4) te Keeken, en met Jan Heijmen van 4,9 morgen.

In de stamreeks Meurs heb ik de kinderen van dochters niet opgenomen, vandaar hier alvast
het gezin van Ermken:

29 GA 0371, inv.nr.548
30 GA 0371, inv.nr.537, dig.afb. 14
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ERMKENMOERS, tr. RUTT(GER) LIPPITZ, geb. ca 1590
Genoemd op de kadasterkaarten en bijhorend register van 1667.
kinderen van Rutger en (mogelijk) Ermken:
1. JAN LIPPITZ, tr. Gendt en Erlecom 23 oktober 1654 als jongeman van Keeken met CUNERA
BOLXS.
De Palacker bij Keeken wordt door zijn kinderen verkocht op 3 mei 1691: Steven Arnts als
gevolmachtigde van de gebroeders Rut en Daem Lippitz. Thomas Gerlichs mede namens zijn vrouw
Harnsken Lippitz [tr. Keeken 1 dec 1685], Gerrit Möller mede namens zijn vrouw Willemken Lippitz
[tr. Keeken 23 mei 1690] verkopen aan Peter Verwaijen de Palacker te Keeken, die o.a. schietende is
aan de Ringelbergsche weide.
Bijgevoegd is een copie van de volmacht van Rut en Daam Lippitz d.d. 7.12.1690 voor notaris Pieter
Panhuijsen te Amsterdam gepasseerd voor Steven Arntz wonende tot Millingen inzake de
boedelscheiding met de andere erfgenamen na de dood van hun vader Jan Lippitz.31
2. FRERICK LIPPITZ, overl. voor 1674, tr. JOANNA VAN WIJCK
Notaris te Kleve.32
Johanna van Wyck, weduwe van Friedrich Lippitz (Kleve), erfdeling van 3.2.1674 voor haar 2
kinderen: Maria Elisabeth en Rutgerus Wilhelmus, ondertekend door Theodorus van Wyck, kanunnik
te Kleve ter ondersteuning van zijn zuster; Dietrich Buick ter ondersteuning van de weduwe.33
ao 1681 den 2ten julij coram dno judice Joe von der Marck, et scabinis Jan von Hoecklem und Jacob
Moers in form des gerichts personlich kommen und erschienen Herman Braem, und hat mit freijen
willen ahn händen des richters obglt, vor eine sichere summa geldes, so er bekante ihme zu danck
bezahlt zu sein, zu erblichen behueff Friederichen Lippitz sehl: nachgelassener kinder, in gegenwart
deren muttern Joanna von Wijck, cedirt und aufgetragen ein stuck landts auf das hogefeldt, beij die
kirch zu Keeken gelegen, gross ungefehr zweij morgen, so vor diesem Friederich Lippitz beijstehender
ehe mit Joanna von Wijck angekaufft, und hat dem negst mit handt, halm und gichtigem munde darauff
verziehen also dass er kein recht oder gerechtigkeit mehr darahn behalten, und nachdem solches
geschehen, gab der richter, nach anweisung der scheffen glr Joanna von Wijck nahmens und zu behueff
ihrer erster ehe kinder obgedachtes landt erblich zu haben, zu behalten, zu besitzen und zu gebrauchen
vorbehaltlich einem jedweden seines darahn habenden guthen vorrechtens.34
Zoon Rutger trouwt mogelijk in Xanten: Rutgerus Lippers, tr. Xanten RK 16 okt 1675, Elisabeth
Leijgraaf
3. DAEM LIPPITZ, Hij wordt genoemd onder de doopgetuigen bij kinderen van Jenneke. Daem is een
naam die ook bij de familie Meurs voor komt. Jan heeft ook een zoon Daem.
Een Daem Lippitz trouwt in Millingen 28 juni 1669 ERNTJEN GIEBEN....
familiegeld Millingen 1676: uijtheimse morgentalen:
de weduwe van Daem Lippits tot Kekerdom 3 morgen.
Zijn zoon Derck en zijn (mogelijke) zoon Joannes hebben beide een zoon Rutger.
4. JENNEKE LIPPITZ, tr. Gendt en Erlecom 20 jan 1658 als jongedochter van Keeken met
JOHAN VAN SANTEN,
Oudste zoon heet Rutger
5. N.N. LIPPITZ, tr. HERMAN VAN DE PAVERT,
Vestigen zich op de Hoogenaer in Etten, waar Herman de grond pacht van 1658-1688. De opstal wordt
in 1693 verkocht door Steven Arntz [tr. Willemken van de Pavert] en Jan van de Pavert. Herman
wordt in het register van het kadaster uit 1667 genoemd als opvolger van een perceel ‘de Hengmeng’.
Steven Arntz verkoopt in 1681 een stuk grond ‘de Hengmeng’.

31 Schepenprotocol Halt, 3 mei 1691
32 Urkunden Schloss Diersfordt:
https://afz.lvr.de/media/archive_im_rheinland/publikationen/ina_baende/INA_Band_34.pdf
; Oorkonden en regesten Duffelt: https://vanbenthemgenealogie.nl/oorkonden-en-regesten-1600-1699/
33 Die Koelner Generalvikariatsprotokolle als personengeschichtliche Quelle, Band I (H. Deitmer/J. Stober)
34 Schepenprotocol Halt, 2 juli 1681
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Cursieve jaartallen in het geneagram
zijn jaren waarin iemand genoemd
wordt.

Meurs in de 16e eeuw
In een archiefstuk over de Paelacker bij Bimmen zitten een drietal stukken waarin een Moers
genoemd wordt. De Paelacker is in leen bij de familie Van der Hoevelick en ernaast ligt een
stuk grond dat door de tijd heen in gebruik is bij de familie Moers.35 In 1692 wordt Daem
Moers genoemd, in 1635 eveneens een Daem Moers en in 1573 een Wilhelm Moers.
Achtereenvolgende pachters van het stuk grond naast de Paelacker waar echter wel tussen
iedere stap nog een generatie past: Wilhelm Moers - ? - Daem Moers - ? - Daem Moers
De mogelijke tussengeneraties zijn al wel de revue gepasseerd met Jan en Rutger: Wilhelm -
Rutger - Daem - Jan - Daem
Daarmee hebben we een (mogelijke/waarschijnlijke) stamreeks die ons terugbrengt tot in de
16e eeuw. Nog vroegere vermeldingen zijn te fragmentarisch om ze aan elkaar te kunnen
koppelen. In de rekeningen van Huis Bergh komt de naam Moeren ook een aantal keer voor
maar vooralsnog is dit waar we het mee moeten doen.

Vroegste vermeldingen van Moers: Johan, Gerit en Herman
De vroegste vermeldingen die ik gevonden heb zijn te summier om er een samenhang in te
ontwaren.
Johan Morkens. 1481 rekeningen van de rentmeester in Keeken: “Item dat holt te haelen
Johan Morkens ind Henrick Oetkens geg ij stuuv”.36
Geryt Moer. 31 maart 1489: Vor dem Richter Arnt Schupper und den Schöffen Hermen Kael
und Johan Wegen zu Düffelward und zu Keeken setzt Joffrau Margrita van Keeken, die ein
Drittel von 800 rheinischen fl., das ihr Vater Reynken Hermcken und ihre Mutter den Armen
von Kleve schuldig sind, am kommenden Tag Visitatio Marie oder innerhalb von 2 Jahren
darnach ablösen soll, den Provisoren der Armen den Hof, den Geryt Moer zur Zeit bebaut,
und alles Gut im Gericht Keeken zum Unterpfand. Dieses Gut und Unterpfand leiht Joffrau
Margrita ihrer Mutter auf ihre Bitte. "dess dynssdaeges nae halffasten".37

35 GA 0371, inv.nr.571
36 https://vanbenthemgenealogie.nl/rekening-van-de-rentmeester-van-keeken-1473-1485/
37 AA 0358 / Kleve, Stift, Akten AA 0358, Nr. 2 - b, fol. 61: :
http://www.archive.nrw.de/ms/search?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_18644a32-d5e6-49cb-b1e9-
b7b166bde611.

Geneagram I

Johan/Herman/Gerit
Moers
1493/1513/1513

Daem Moers
1536
tr. Met

Wilhem Moers
1573

Rutger Moerss
1590-1592

N.N.
Rutgers
Moers
in Bimmen

Daem
Moers
1635

geneagram II geneagram III

http://www.archive.nrw.de/ms/search?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_18644a32-d5e6-49cb-b1e9-b7b166bde611:
http://www.archive.nrw.de/ms/search?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_18644a32-d5e6-49cb-b1e9-b7b166bde611:
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Johan Moer, 1493 Johan van Brienen geeft aan zijn dochter Johanna goederen mee in haar
huwelijk met Willem van Culemborg: “..in maten vurss dese naebeschr guede inder duyffel
gelegen to Keken mit enen gued getymmer, dair Johan Moer nu tertijt op woent, en helt
omtrint vijff off sess end dertich mergen lantz met negen mergen landtz gelegen in freester
weijde, item noch enen hoff gelegen tott bymmen, den Herman Francken nu in pacht heft,
haldende achtentwintich mergen en dair toe sestien mergen bij die homoetsche moelen
geleghen, Item noch vijff mergen landtz gelegen to Keken, die Maesken van Haelderwerd
voir und Arnt die Wael nae in pacht gehadt hebn, Item noch aen thijnschen en aen thijnss tot
Nyel to Keken und to Bymmen soe aen peper wasch capoenen hoenre und gelt mitten
opkomingen dess jairs omtrent twintich golden rijnsche gulden…”38
Hermen Moer en Gerit Moers, genoemd in 1513/1514 vanwege ontvangen tienden in
Keeken.39

Een vermelding in de rekeningen van de rentmeester van Bijlandt en Millingen
In de rekeningen van Jaspar van Ulft over 1560/1561 staat een vermelding waarin meerdere
leden van de familie Moers genoemd worden.40
- Hoefft gelt aever all
Gerit Engels, Koene Serris haer zoen, Gerit Moeren, Johan, Katharina Moeren ind Steven Moeren,
Koenen ander dochter, Belij van Rell ind heefft vier kijnderen, Koenen derde dochter heet Hilliken
ind woent to Keken ind hoer man heet Henrick Vermoelen, Koenen vierde dochter heet Grieta ind
was Evertz wijff vande Wall ind is doet ind heefft vijff kijnder, die een soen heet Henrick, die ander
Johan ind die derde Gerit ind die een dochter heet Hilliken die ander Delij, Alijt Engels is doet ind
gerekent Katherijna Suelraetz/Snellerz ind Alijt hoir suester woent tot Westerfoirt, Wilhem Voss mit
sich derde [met drieën] Aelbert ind Gerit Bouwman, Johan van den Poll mit sich derde, Johan is doet,
Frederick, Alijt Fredericx neeff inder Lijmersch, Johans suester van Goch daer en kannen niemantz
van vinden, Gerit ind Derrick Meuss, Derrick is doet ind niet achter gelaeten, Wilhem vande Berghe
ind woent to Cleve, Engelbert van Keken selffs derde Wilhem van den Poll, Henrick Thoenis,
Jenneken Tyben ind Claes hoer broeder, Alijt Fox ind woent to Duijffelwardt ind hoir man is een
ketelboer, Henrick Ffrancken, Trijnne Johan Rutgers wijff, sinnet omtrent XXXIX persoenen, ider
eijn ort stuver end hier van en wordt mit meer omfang als eyn halff oert st.,

facit XXIX krumstart I ortgen
Gerit Engels wordt ook genoemd in een morgentalcedule van ca 1580 als naamgever van een
hof in Millingen: Gerrit Engels hoffstadt, dair Giess Klump op woendt.41
Het lijkt er op dat Koene Seris hier genoemd wordt als vrouw van Gerit Engels. Ze is
klaarblijkelijk eerder getrouwd geweest met een Moers, mogelijk een zoon van Daem Moeren
en Met. Haar kinderen Gerit, Johan, Katharina en Steven Moeren ben ik verder niet meer
tegen gekomen. Bij gebrek aan aanknopingspunten heb ik ze ook niet in de stamreeks
opgenomen.

38 GA 0421 Huis Oolde te Laren, inv.nr.5, dig.afb.25
39 https://vanbenthemgenealogie.nl/archief-anholt-haus-seeland-akten/
40 AHB, inv.nr. 5056, dig.afb. 20
41 GA 0124, inv.nr. 5211

Daem Moeren en Met zijn huisvrouw in 1536
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Stamreeks
I DAEMMOEREN, geb. ca 1500 (geschat), tr. MET
Daem en Met worden in 1536 genoemd in het pacht en thijnsboek van de heerlijkheid Halt42
kinderen o.a.:
1. WILHEMMOERS, volgt II

II WILHEMMOERS, geb. ca 1530 (geschat)
Wilhem Moers, gebruikt in 1573 grond naast de Paalacker bij Bimmen.43 De Paelacker grenst ook aan
de erven van Lisken Otten.(vgl. Arnt Otten bij Daem Moeren hierboven) Lisken Otten en kinderen
wordt ook al in 1563 genoemd i.v.m. de Kleine Hengmeng.44
In Mehr in 1577/1578, Willem Moeren en in 1581 Tho Meer in Duijffell ook nog Willem Moeren.45
kinderen o.a.:
1. RUTGER MOERS, volgt III

II RUTGERMOERS, geb. ca 1555 (geschat)
Op 23 okt 1590 verkrijgt Rutger Moers, en zijn
erven, ‘eijnen Bongartt achter der kerck tho
Bymmen’.46 (zie kaartboek blad 25: Goert Moers 35,
38, 40; Hend Schutt, tr. Truijke Moers 4147); In
1592 treedt hij op als schepen van Bimmen, Keeken,
Duffelward.48
kinderen: o.a.:
1. N.N. MOERS, volgt IV.1
2. DAEMMOERS, volgt IV.2

IV.1 N.N.MOERS, geb. ca 1585 (geschat)
Niet gevonden. Op basis van grondbezit zijn Goert en Truijken kleinkinderen van Rutger. Gezien de
samenhang tussen de andere kleinkinderen van Rutger via Daem zullen Goert en Truijken een andere
vader gehad hebben.
kinderen o.a.:
1. GOERT MOERS, volgt V.1
2. TRUIJKEN/GEERDRUT MOERS, geb. ca 160749, tr(1) DERICK DE WAEL, tr(2) HENRICK
SCHUTT, geb. ca 162950, overl. vóór 1684.
Truijken is een stuk ouder dan haar tweede man, toch heeft ze met hem nog een zoon. Op 11 jan 1684
schenkt ze als weduwe van Henrichen Schutt bezittingen aan haar kinderen Dieterich Schut51, Johan en
Sijbill de Wahl.52 Sijbill of Beeltgen was gehuwd met Gerhardt Verheijen.
3. ROELOF VAN MEURS UT DE DUFFELT, volgt V.2
Roelof plaats ik hier omdat Goert een zoon Rudolf heeft.
4. ? GOOSEN MEURS
Goosen te Gendt laat op 25 dec 1639 in Huissen een zoon Rutger dopen waardoor een verwantschap
voorstelbaar is.

42 GA 0454 Familie Van Bylandt-Halt, inv.nr.3a, folio II, dig.afb.9:
https://permalink.geldersarchief.nl/1B8819457E38463785CD286F1EE05784
43 GA 0371, inv.nr.571
44 GA 0371, inv.nr.567
45 https://vanbenthemgenealogie.nl/archief-anholt-haus-seeland-akten/
46 GA 0371, inv.nr.569
47 GA 0371, inv.nr.543
48 GA 0371, inv.nr.576
49 Schepenprotocol Halt, blad 22, 30 maart 1669: “Were in die 60 jahr”.
50 Schepenprotocol Halt, blad 21, 30 maart 1669: “Wehre beij die viertzig jahren alt”.
51 Diederick Schut en Willemke Lippitz Eheleute: Schepenprotocollen Halt 27 sept 1696 - zonder kinderen maken
zij een testament waarin geen familie bij naam genoemd worden.
52 Schepenprotocol Halt, 11 januari 1684: “Truijken Möers wittib Henrichen Schut sehl: [...] ihren sohn Derick
Schut [...] sohn und schwieger sohn, mit nahmen Jan de Wael und Gerhardt Verheijen”. Schepenprotocol Mehr en
Niel, 19 januari 1684: “Wittib Schut vergiebt ihre güter”. Transcripties: https://vanbenthemgenealogie.nl/overige-
bronnen/

https://permalink.geldersarchief.nl/1B8819457E38463785CD286F1EE05784
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Geneagram II
geneagram I

N.N. Rutgers Moers

Goert Moers
1649-1675

Truijken
Moers
ca 1605-1669
tr(1) Derk de Wael
tr(2) Hend. Schutt

Roelof van
Meurs ut de
Duffelt
tr. Janneke
Willems

Goosen Meurs
tr. Stineke
Beiers

Rutger
Moers
tr.
N.N.
Heimen

Johan
Moers

Rudolf
Moers
tr.
Johanna
Heijnen

Beeltgen
de Waell
tr.
Gerhard
Verheijen

Jan de
Waell

Jan
Meurs
tr.
Helena
van
Betouw

Joanna
van
Meurs
~1629

Henrick
van
Meurs
~1631

Matthias
van
Meurs
~1634
tr.
Enneken
Janssen

Maria
van
Meurs
~1637

Rutger
Meurs
~1639

V.1 GOERTMOERS, geb. 1605-1610 (geschat)
Mogelijk vermeld in de verponding van Millingen uit 1649: Evert van Vinnen drie mergen slecht
bouwlandt gepacht bij Geurt Meurs voor tien daler Cleeffs.
Schepen in heerlijkheid Halt: van in ieder geval 165553-167554
Op 22 juni 1696 verkopen Rut Mörs, Johan Mörs en Rudolf Mörs broers aan de Heer van Hövelick o.a.
Sandts hofstede waar Rudolf woont en de hofstede bij de kerk die we van Goert kennen ‘vor sich und
als vormundt ihres bruders und schwesters kind’.55
kinderen:
1. RUTGER MOERS, volgt VI.1
2. JOHAN MOERS,
3. RUDOLF MOERS, volgt VI.2
4. STEVEN MOERS, overl. voor mei 169356
5. dochter(s), JENNEKEMUERS, doopgetuige 19 april 1695 zie VI.2.3

VI.1 RUT(GER) MOERS, tr. N.N. HEIMEN57,
Genoemd in Keeken58 en Friest.59 Woont in Friest op de Bloemeling,60
schepen (1693-172661). Genoemd als grootvader van de kinderen van
Jan Boljaert.
1. JOANNA MEURS, tr. Keeken 1 aug 1697, Godefridus Daemen, Henricus
van Haaren, Bartholomeus Fierkens, RUTGERUS FIERKENS, z.v. Aegidius
Fierkens
2. THEODORA MEURS, overl. vóór 1705, tr. Keeken 23 juni 1699,
Rutgeris Meurs, Godefridus Daemen, Adamus Daemen, JAN BOLJAERT, tr(2) Helena Meurs (VI.2.2),
3. CATHARINA MEURS, tr. Keeken 22 april 1704, Rutgeris Meurs, Rutgeris Fierkens, Joannes Meurs, Joannes
Heijmen, HERMANUS VAN NEDERASSELT,

53 GA 0371, inv.nr.572
54 GA 0371, inv.nr.577
55 Schepenprotocol Halt, 22 juni 1696.
56 Schepenprotocol Halt, 4 mei 1693: “den kinderen von Steven Möers sehl.”
57 Schepenprotocol Halt, 4 jan 1722: Daem Heimen zal. was zijn zwager. De Bloemeling was in 1667 in bezit van
Jan Heijmen: kataster tab 10, perceel 30.
58 https://vanbenthemgenealogie.nl/schatcedullen-duffelward-keeken-en-bimmen-1688-1702/
59 https://vanbenthemgenealogie.nl/invordering-rookhoenders-1690-1694/
60 Schepenprotocol Halt, 31 okt 1709.
61 Schepenprotocol Halt, 20 augustus 1726. Zijn laatste optreden als schepen.

De Bluimeling. Het Noorden is
onder. Waar de Drieverweg op de
Dingdong uitkomt.

https://vanbenthemgenealogie.nl/schatcedullen-duffelward-keeken-en-bimmen-1688-1702/
https://vanbenthemgenealogie.nl/invordering-rookhoenders-1690-1694/
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VI.2 RUDOLF MOERS, tr. JOHANNA HEIJNEN,
kinderen:
1. GEURT MEURS, doop Bimmen 15 mei 1691,
get: Elisabeth Heijnen, Cornelis Arnts, Gaertien Heijnen
2. JAN MEURS, doop Bimmen 22 dec 1692,
get: Rein Hoevels, Jan ter Windt, Jenneke Brants
3. LISBETH MEURS, doop Bimmen 19 april 1695
get: Gerrit de Laer, Lijsbeth Boliars, Jenneke Muers
4. JUDITH MEURS, doop Bimmen 11 november 1696
get: Ruth Muers, Jantien Speet, Lisbeth Cornellissen

V.2 ROELOF VAN MEURS UT DE DUFFELT, tr JANNEKEWILLEMS BOSMAN, geb. Huissen,
kinderen:
1. JOANNA (VAN) MEURS, doop Huissen 9 sept 1629,
get: Claes Willems Huijssensis
2. HENRICK (VAN) MEURS, doop Huissen 2 nov 1631,
moeder: Janneke Tissen, get: Michel vanden Broek
3. MATHIAS (VAN) MEURS, doop Huissen 31 maart 1634,
get: Claes Willems, Ulent Willems
tr. Gendt en Erlecom 8 jan 1660, ENNEKEN JANSSEN,
4. MARIA (VAN) MEURS, doop Huissen 1 febr 1637,
moeder: Janneke Bosmans, get: Beelia Lamerts, Jax Henrixsen
5. JAN MEURS, tr. Huissen 24 jan 1679, get: Hendrick Sluitter, Roelof Moers, HELENA VAN BETOUW,
De nakomelingen van Meurs in Huissen zijn nog verder te onderzoeken. Ze zijn onder andere
in Amsterdam terecht gekomen.

IV.2 DAEMMOERS, geb. ca 1585 (geschat), tr(2) [dochter van Frederik Nass of Frederik Speet?]
Wordt in 1635 genoemd als gebruiker van een stuk grond naast de Paalacker in Bimmen, zie ook II
Wilhem Moers.62
kinderen uit eerste huwelijk?:63

62 GA 0371, inv.nr.571
63 Voor de samenstelling van dit gezin zijn een aantal zaken van belang: 1) de relatie tussen Henrica en Aleida op
grond van de overdracht, 2) de relatie tussen Ermken en Henrica vanwege naast elkaar liggende percelen op de
Pael Acker bij Keeken, 3) vernoeming van de kinderen van Henrica: Eerste zoon van Harnske en Henrick is Daem
(get.Frederik), tweede zoon Frederik, 4) Ermken als mede eigenaar in goederen ‘Jan Moers erven’, 5) overgaan

Geneagram III
geneagram I

Daem
Moers
1635

Ermken
Moers, tr.
Rutt Lippitz

Jan Moers
-<1656

Frederik
Moers,
tr. N.N. van
de Pavordt?

Harnske
Moers,
tr. Henrick
Verwaaijen

Aleida
Moers,
tr. Jan van
Bercheren

Jacob
Moers
tr. Geertjen
Fierkens

Daem
Moers
-1730
tr. Erntie
van Hall

[Frederik]
Moers
-<1668
tr. Bartjen
van Hoen
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1. ERMKEN MOERS, geb. ca 1605 (geschat), tr. RUTT LIPPITZ, geb. ca 159064,
kinderen uit tweede? huwelijk:
1. JAN MEURS, volgt V.3
2. FREDERIK MEURS, tr. N.N. VAN DE PAVORDT, geb.1619-1625, d.v. Jan van de Pavordt en
Geertruijt Strijtholt.
Vooralsnog geen kinderen bekend
3. ALEIDA MEURS, tr. JAN VAN BERCHEREN,
Op 15 mei 1674 draagt Henrich Verwaijen een stuk grond in Leuth ‘den Dullingen’ over aan de
onmondige kinderen van Jan von Bercheren en Ahlitjen Moors zal.65
4. HENRICA/HARNSKE MEURS, tr. HENRICK VERWAAIJEN,
Hernske en Henrik zijn bekend uit de genealogie van Verwaaijen. Frederik Meurs treedt op als
doopgetuige, Henrik volgt Frederik op in een perceel bij Keeken, enz.

V.3 JAN MOERS, geb. ca 1615 (geschat), overl. vóór 1656
Wordt genoemd in het kadaster van 1667 in relatie tot Ermken Moers, ‘Die Eng’ op kaart 18 en ‘Den
Kleinen Sant’ op kaart 12. In het register in Huis Aerdt staat hij als ‘Jan Moers Erven’.66 (zie afb. blz.4)
Onder de geërfden in Halderwei wordt in 1656 een Jacob Moers genoemd met ‘vormund’ Wolfgang
Verburcht.67
In 1668 treden Jacob en Daem Moers op namens hun moeder.68
kinderen o.a.:
1. JACOB MEURS, volgt VI.2
2. DAEMMEURS, volgt VI.3
3. [FREDERIK] MEURS, volgt VI.4

VI.2 JACOB MOERS, geb. 1632-1640, overl. vóór juli 172669 tr. GEERTIEN FIERKENS, overl.
vóór 1707, dr.v. Sander Fierkens en Grietje Luitgens,
Wordt mondig (25 jaar) tussen 1656 en 1666. schepen in heerlijkheid Halt (<1680-1726)
Op 11 februari 1707 draagt Jacob Meurs, weduwnaar van Geertje Fierkens een huis met berg en schuur
op de Fliegerwaard (bij Pannerden) over aan zijn zwager Henrick Fierkens.70
kinderen:
1. JOANNES MEURS, tr. Keeken 20 juni 1703, Jacobus Meurs, Gerardus van Heukelom, Adamus van Heukelom,
JOANNA VAN HEUKELOM, d.v. Gerard van Heukelom en Elisabeth van Haaren71
2. HELENA MEURS, tr(1) Keeken 20 okt 1705, Jacobus Meurs, Rutgeris Meurs, Aegidius Fierkens, JAN
BOLJAERT, (tr(1) Theodora Meurs VI.1.2),
tr(2) Keeken 26 juli 1713, Daem..., Gertrudis Meurs, Hermanus Winties, CORNELIS DANEN,
tr(3) Keeken 12 mei 1718, Rutgeris Boljaers, Johannes Arentz, Aleijdis Rheehorst, ANDREAS DRIESSEN,
3. MARGARETHA MEURS, doop Keeken 24 feb 1686, get. Sander Fierkens, Enneken van Herwijnen, Gertgen
Muers, tr. Keeken 27 jan 1717, get. Wijnandus Meurs, Henricus Noeij, Wilhelmus Reijmer, JOANNES VAN
HEUKELOM,
4. GERARDUS MEURS, geb. Keeken, doop Bimmen 21 sept 1687, get. Gerrit Scholten, Jantien van
Berckem, tr. Leuth 25 nov 1716, get. Henricus Rijken, Alexander Croes, ALETTA REEHORST, doop
Kranenburg 24 okt 1684, begr. Leuth 20 maart 1728

VI.3 DAEM MOERS, geb. ca 1640 (geschat), tr. Leuth 1664, ARNOLDA VAN HALL, doop Leuth
5 april 1644, begr. Bimmen 19 juni 1707, dr.v. Winandus van Hal en Gertrudis van Kerkhoff,
kinderen:

van bezit van Frederik naar Henrica (kan een erfenis zijn van vader aan dochter maar ook als kinderloze broer aan
zuster: vgl punt 2: Henrica en Henrick Verwaaijen hebben al bezit in 1667 dat uit familie Meurs kan komen).
64 Op 29 nov 1648 verklaart hij ‘achtonviefftich iaren ongeveer aldt toe sin’. GA 0371, inv.nr.537, dig.afb. 14
65 https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-kekerdom-en-leuth-1664-1700/
66 GA 0371, inv.nr.544, dig.afb.45
67 GA 0371, inv.nr.548
68 GA 0371, inv.nr.549
69 Schepenprotocol Halt, 30 juli 1726: “zum absterben Jacob Moers”.
70 GA 0193, inv.nr.410 (protocollen Herwen), dig.afb.231
71 Schepenprotocol Halt, 18 mrt 1723: frau Elisabeth von Haaren wittibe Gerhardten von Höcklom assistirt mit
ihrem schwieger sohn Jan Moers.
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1. JAN MEURS, tr. Keeken 18 febr 1692, Joannes Meurs, Fredericus Meurs, Winandus Meurs, MECHTILDIS
HOLLANDERS, weduwe van Bart Brants,
2. HERMEN MEURS, tr. Millingen 24 mei 1693, WIJNEKEN VAN KOLK, overl. Bimmen 18 febr
1715
3. GERTRUDIS MEURS, tr. Keeken 31 mei 1693, Joannes Meurs, Henricus Meurs, Joannes Seger, PAULUS
REIJMER,
4. FREDERIK MEURS, overl. Bimmen 21 sept 1734, tr. Millingen 19 juni 1695, ERNTIEN
HUIJSMAN, overl. Bimmen 26 okt 1728, weduwe van Claes Arntz,
5. WINANT MEURS, tr. Keeken, Fredericus Meurs, Rutgerus Arnts, Arnolda van Laer, Joanna Meurs, JOHANNA
ARNTZ,
6. (?) HENRICUS MEURS, get. huwelijk Gertrudis en in een stuk van 31 okt 1709 genoemd als
eigenaar van een stuk grond in Friest.72

VI.4 [FREDERIK MEURS] overl. vóór 1668, tr. BARTJEN VAN HOEN
Bartje tr(2) RAAB SEHLEN, tr(3) JOHAN COPRAIJ
kinderen:
1. JAN MEURS, tr(1) Hendrina Rutgers, otr(2) Ooij en Persingen 15 juni 1700, MARIA VAN
WOESICK,
in 1696 een Jan Meurs met zijn vrouw Harnske Rutgers genoemd in Herwen en Aerdt73
Ondertrouw ref. 15 juni 1700 weduwnaar Hendrina Rutjens woonende tot Sehlem
Jan Meurs op ‘Selem’- huis Zelm bij Mehr. De lange Enk te Keeken wordt op 28 april 1729 verkocht
door de weduwe van (een) Jan Meurs op Selem, Maria van Woesick, geassiteerd door haar zoon
Nicolaas Meurs, voor zich en voor zijn 3 broers: Frederik, Johan en Hendrik Meurs.74
2. NEULEKEN/ARNOLDA MEURS, tr(1) Herwen, EVERT SPEET,
tr(2) Herwen 21 mei 1713 DERK EVERS,
kinderen van Bartje en Raab Sehlen
3. FRIEDRICH SEHLEN,
4. HERMAN SEHLEN,
kinderen van Bartje en Johan Copraij
5. GEESKEN COPRAIJ, overl. Kekerdom17 nov 1727, tr. BERNARDUS SPEET,
Kinderen in doopboek Kekerdom
6. HENDRIK COPRAIJ,
7. HILLEKE COPRAIJ,
8. DERRISKE COPRAIJ,

Conclusie
Mijn vragen over Ermken Meurs zijn hiermee helaas niet beantwoord. Hoe zij aan haar bezit
is gekomen blijft een raadsel. De stamreeks van Moers/Meurs is daarentegen vrij goed en ver
terug in de tijd uit de verf gekomen. Ermken neemt daarin toch een bijzondere plek in. Haar
bezit is in verhouding tot de andere familieleden erg omvangrijk. Ze heeft dat niet uit de
familie Meurs lijkt mij, dus van een eerdere man of als enige dochter van een moeder.

Ik heb me in het bovenstaande beperkt tot de vroege generaties die niet te vinden zijn in de
doop-, trouw- en begraafregisters. Latere generaties kunnen via DTB-registers verder
uitgewerkt worden zoals Matthijs Theunissen dat gedaan heeft op zijn website taphorst.nl.
Extra informatie over verschillende familieleden zijn te vinden in de schepenprotocollen van
Halt op de website van Guido van Benthem: vanbenthemgenealogie.nl.

72 Schepenprotocol Halt.
73 GA 0193, inv.nr.410, dig.afb.42
74 Schepenprotocol Halt.
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