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De eerste vier generaties zijn gevonden door Herman Postema. 

 

I 

Aert Aelbertsz Moij, ov. voor 02-12-1446, tr. NN 
Schout en schepenen van Amersfoort oorkonden dat Arnt Moy heeft gegeven aan de priester Bertout 

van den Hove ten behoeve van deken en kapittel een stuk land in het nieuwe Woesteygen by Veltderp, 

en gelegen naast het land van Johan Hermanszone en dat van Jacob Stier. (AE, arch.nr. 0165, inv.nr. 1; 

14-11-1425). 

Uit dit huw.: 

1. Alidt Aernt Moijsdr 
 Genoemd 1391 

2. Aelbert Aertsz Moij, volgt II 

 

II 

Aelbert Aertsz Moij, tr. NN 

Uit dit huw.: 

1. Aert Aelbertsz Moij, volgt III 

 

III 

Aert Aelbertsz Moij ov. voor 1505, tr. Geertruijt NN, wed. Teunis Huijbertsz 
Jan van de Geer c.s. transporteren aan Aernt Moy Aelbertsz 2 dammaten in Duyst en de Haer. Dit perceel 

komt 12-6-1555 voor in de boedel van Beyeraet Lumen Aert Moyenweduwe. (AE, Weeskamer, inv.nnr. 8-

26 katern a; 1478 (donderdag na St. Remeys). 

Aernt Moy x Geertruijt scelden te goede Anthonis Hubertzoen ende Mechtelt syn wyf alle rechts ende 

toseggen als sy hebn aen 3 cameren mitten hofstede also die gelegen syn in die Moeystraet. (AE, arch.nr. 

0012, inv.nr. 436-1; 26-02-1480). 

Aert Moy genoemd als belending. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-1; 10-07-1480). 

Aernt Moy x Geertruyt schenken te goede Luman Aernt Moyensoen x Beyeraet. (AE, arch.nr. 0012, 

inv.nr. 436-1; 1494). 

Jacop Peterz die Koe, hof- en tijnsmeester van Frederik van Baden, elect van Utrecht, beleent 

Aernt Moy Aelberts en zijn vrouw Geertruyt, met de helft van de twee hoeven onderdeylt mitter ander 

helft mit gemeyngder voren Wulfger Rycouts behorende , aan de oost en zuidzijde begrensd door het erf 

Ronselaar, aan de westzijde Jan Zoes en aan de noordzijde Dashorst en het erf Moorst nadat Jan Camp 

Rycs en zijn vrouw Aerlant er afstand van hebben gedaan, ten overstaan van de tijnsgenoten Henrick 

Ottens van Wolfswynck[el] en Aernt van Scherpenzell.  (AE, arch.nr. 0100, inv.nr. 919; 22-12-1496). 

Willam de Wyse, schout, en Jan Claes, Jan Pot en Goirt Aelts, schepenen van Amersfoort, oorkonden dat 

Toenis Goesen Peters soen overgedragen heeft aan Geertruyt, weduwe van Aert Moy, de eigendom van 

het zesde deel van een stuk land gelegen buiten de Utrechtse poort bij het Hontsgat, aan weerszijden 

begrensd door het Nieuwe Gasthuis. (AE, arch.nr. 0001.01, inv.nr. 4104-038; 22-01-1505). 
Uit dit huw.: 

1. Gerrit Aertsz Moij, volgt IV 

2. Luman Aertsz Moij, ovl. tussen 1527 en 1539, tr. Bertraet NN 
Luman Aert Moyenss en Griet zijn moeder, etc. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-1; 1501). 

Wordt Lumen Aert Moij genoemd als belending. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 06-02-1517). 

Luman Aertsz Moij x Beygeraet testeren op hun beide kinderen. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 06-

07-1519). 

Alle den ghenen desen brieff sullen zyen of hoiren lesen doen wy verstain Zege van den Wilde, scout, 

Meyns de Wilde Gerytsz, Splynter van Westreenen ende Jacop van Westreenen, scepenen tot 

Amersfoert, dat gecomen is voir ons in ’t gericht Beyeraet Luman Aert Moyen weduwe mit Claes 

Claesz, horen gecoren momber, daer sy aen quam als richt was, ende heeft gemaickt als richt ende 

oirdell wysden de alinge halfve husinge, hoff ende hoffstede gelegen in de Crommestraet op Havick, 

streckende duirgaens ande Wywer toe mit den inboedel soe de nu staet wtgesondert de husinge in de 



Wywer (= weduwe) Beyeraet voirscreven solven bewoent dair Pouwels Spruut aen den side ende Claes 

van Lylre an die ander syde naest gelegen syn, nae hoer doot te comen ende te erven op Mergryet hair 

dochter. Mit sulcke voirwerden dat Margryet vurscreven dese voirscreven halfve husinge, hoff ende 

hoffstede nae horen doot erven sall op Luman hair soin alsoe vur als Luman voirscreven syn vader 

heerlicke goeden nyet the refenden ontfangt ende ontmaickt waren. Ende indien Luman syn vader 

heerlicke goeden toe arfenis ontfant soe sall dese vurgenoemde halfve husinge, hoff ende hofstede na 

Mergryet vurgenoemde doot comen ende erven op Fytgen Jans Mergryet vurschreven dochter. Ende 

sterft Luman vorscreven sonder echte geboert afterlatende ende de halfve husinge, hoff ende hofstede 

doer dese maick angecomen wair oick alsdan comen ende erven sall op Fyge vurscreven. Ende dese 

maick altyt te vermeren ende te verminderen alst hoir gelyeft ende de brief in horen handen behouden 

een ygelick syns rechts. In oirconde ’s briefs besegelt mit onsen segelen. Gegeven in ’t jair ons Heren 

dusent vyffhondert negen ende dartich […] (AE, arch.nr. 0100, inv.nr. 1119; 1539). 

Gherytgen Jacop Meynssoen weduwe, Meijnsgen en Geertgen Jacops Meynssoen twee dochters met 

Pijll als momber tegoedschelding van de eigendom van het zestiende deel van een erf, huis, hof en 

hofstede, en landerijen met alle toebehoren vanouds gelegen in de Nederbirckt onderdeeld met 

genoemde Peter en Jacop en het Convent van Sint Aechten en met Lumen Aert Moyen erfgenamen aan 

Peter van Dam en zijn wijf Marie en Jacop van Westrenen en zijn wijf Marie. (AE, arch.nr. 0012, 

inv.nr. 436-3; 15-06-1540). 

Meus Henricksoen Brynck, Claes Henricksoen Brynck en zijn huisvrouw Mery tegoedschelding van 

alle recht en toezeggen dat zij hebben aan een erf huis hof en hofstede land met eggen met eynde en met 

alle toebehoren, gelegen in de Nederbirckt in gemeenschappelijk bezit met de genoemde Peter en Jacop 

en met het Convent van Sint-Aichten en met Lumen Airt Moyen erfgenamen aan Peter van Dam en zijn 

huisvrouw Mery, Jacop van Westrenen en zijn huisvrouw Marie. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-3; 07-

09-1541). 

Thonis Bortsoen en zijn wijf Fije tegoedschelding van het negende deel van een erf huis hof en hofstede 

land met eggen met eynden en met alle toebehoren zoals dat vanouds gelegen is in de Nederbirckt, in 

gemeenschappelijk bezit met Peter van Dam, Jacop van Westrenen en het Convent van Sint-Aichten en 

Luman Airt Moyen erfgenamen aan Evert van Scaick. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-3; 19-09-1541). 

Aert Henrick Brinck Claesoen en Jan Henrics twee sonen tegoedschelding van alle recht en toezeggen 

dat zij hebben aan het erf, huis, hof en hofstede, land met al zijn toebehoren zoals dat vanouds gelegen 

is in de Nederbirckt in gemeenschappelijk bezit met genoemde Peter en Jacop en het Convent van Sint-

Aichten en Lumen Airt Moyen erfgenamen aan Peter van Dam en zijn wijf Merytgen, Jacop van 

Westrenen en zijn wijf Merytgen. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-3; 31-01-1542). 

Inventaris van de brieven ten sterfhuize van Beyeraet hvr van Luman Aert Moyenweduwe. (AE, 

Weeskamer, inv.nr. 8-26, katern a; 12-06-1555). 

Beyeraet Luman, Aert Moyen weduwe, met Jan Aertszn haar gekozen voogd transporteert aan Margryet 

haar dochter, Jan Steven Henricxzn huisvrouw, de lijftocht die de comparante en Lumen Aert Moey, 

haar man zaliger, haar gemaakt heeft. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-4; 19-08-1553). 

Uit dit huw.: 

1. Albert Lumansz Moij, tr. 1521 Bely Jacobs Soest 

 Uit dit huw.: 

1. Cunera Alberts Luman Aert Moyendr, tr. 1542 Gijsbert van der Maeth, geb. 

ca. 1518, ov. 1594, zn. van Jorden Gijsbertsz van der Maeth en Lobbrich Gerrit 

Claeszdr 

2. Anna Lumans Moij, innocent 
Luman Janss verklaart de betaling door Ghijsbert van der Maeth ontvangen te hebben die hem 

door bemiddeling van Gerrit van Scayck en zijn vader Jan Stevenss aan de ene kant en Rutger 

Poijt aan de andere kant toegezegd, van vier Philippusgulden per jaar die Luman Aert Moy aan 

zijn dochter Anna had nagelaten uit het halve erf op Voskuilen voor het gerecht van 

Woudenberg, ondertekend door Luman in de plica en op zijn verzoek bezegeld door Gerrit van 

Scayck. N.B. In dorso: ‘oflossinge van Luman Jan Stevenss 4 Philippusguldens uut Ronseler’. 

(AE, arch.nr. 0100, inv.nr. 1130; 09-10-1577). 

Inschrijving in de Weeskamer te Amersfoort voor Anna Lumansdochter Moyen. (AE, arch.nr. 

0039, inv.nr. 11; 1599). 

Heymen van Ilp, schout, en Jacob Dircsz en Jan Brantsz, schepenen van Doorn, oorkonden dat 

Cornelis Willems en Aeriaen van Hukenhorst, zijn vrouw, verkocht hebben aan Anna, 

minderjarige dochter van Lumen Aert Moy, een rente groot 12 Karolusguldens, met als 

onderpand diverse goederen in het gerecht van Doorn, af te lossen met 200 Karolusguldens. 

Met dorsale aantekening betreffende de aflossing van deze rente in 1584. Ondertekend door 



schout en secretaris en met handmerken van de twee schepenen, fragment van het zegel van de 

schout. (AE, arch.nr. 0001.01, inv.nr. 4456-074; 01-04-1560). 

Evert Andriesz leent een jaarlijkse losrente van 6 gulden van Albert Lumanszn en Cornelis 

Pouwelszn als voogden over Anna Luman, Aert Moyen innocente dochter, t.b.v. genoemde 

Anna, met als onderpand een boomgaard, gelegen buiten de Kamperbinnenpoort. (AE, arch.nr. 

0012, inv.nr. 436-4; jan. 1561). 
3. Margriet Lumans Moij, tr. Jan Steven Henricxzn 

Alle den ghenen desen brieff sullen zyen of hoiren lesen doen wy verstain Zege van den Wilde, 

scout, Meyns de Wilde Gerytsz, Splynter van Westreenen ende Jacop van Westreenen, 

scepenen tot Amersfoert, dat gecomen is voir ons in ’t gericht Beyeraet Luman Aert Moyen 

weduwe mit Claes Claesz, horen gecoren momber, daer sy aen quam als richt was, ende heeft 

gemaickt als richt ende oirdell wysden de alinge halfve husinge, hoff ende hoffstede gelegen in 

de Crommestraet op Havick, streckende duirgaens ande Wywer toe mit den inboedel soe de nu 

staet wtgesondert de husinge in de Wywer (= weduwe) Beyeraet voirscreven solven bewoent 

dair Pouwels Spruut aen den side ende Claes van Lylre an die ander syde naest gelegen syn, 

nae hoer doot te comen ende te erven op Mergryet hair dochter. Mit sulcke voirwerden dat 

Margryet vurscreven dese voirscreven halfve husinge, hoff ende hoffstede nae horen doot 

erven sall op Luman hair soin alsoe vur als Luman voirscreven syn vader heerlicke goeden nyet 

the refenden ontfangt ende ontmaickt waren. Ende indien Luman syn vader heerlicke goeden 

toe arfenis ontfant soe sall dese vurgenoemde halfve husinge, hoff ende hofstede na Mergryet 

vurgenoemde doot comen ende erven op Fytgen Jans Mergryet vurschreven dochter. Ende 

sterft Luman vorscreven sonder echte geboert afterlatende ende de halfve husinge, hoff ende 

hofstede doer dese maick angecomen wair oick alsdan comen ende erven sall op Fyge 

vurscreven. Ende dese maick altyt te vermeren ende te verminderen alst hoir gelyeft ende de 

brief in horen handen behouden een ygelick syns rechts. In oirconde ’s briefs besegelt mit 

onsen segelen. Gegeven in ’t jair ons Heren dusent vyffhondert negen ende dartich […] (AE, 

arch.nr. 0100, inv.nr. 1119; 1539). 

 Uit dit huw.: 

 1. Luman Jansz 
Luman Janss verklaart de betaling door Ghijsbert van der Maeth ontvangen te hebben 

die hem door bemiddeling van Gerrit van Scayck en zijn vader Jan Stevenss aan de 

ene kant en Rutger Poijt aan de andere kant toegezegd, van vier Philippusgulden per 

jaar die Luman Aert Moy aan zijn dochter Anna had nagelaten uit het halve erf op 

Voskuilen voor het gerecht van Woudenberg, ondertekend door Luman in de plica en 

op zijn verzoek bezegeld door Gerrit van Scayck. N.B. In dorso: ‘oflossinge van 

Luman Jan Stevenss 4 Philippusguldens uut Ronseler’. (AE, arch.nr. 0100, inv.nr. 

1130; 09-10-1577). 

 2. Fijtgen Jans 

 

IV 

Gerrit Aertsz Moij tr. NN 
24-1-1521 Gherit Moy heeft belyt verhuert te hebben en enen ewigen erffpacht Lambert Moij ende 

Gerbrich syn wijff de alinge hof ende hofstede gelegen op die Camp affter van Sint Jans Straet hoff op 

een roede weechs lange nae aen die putt toe de affteruut dat voirhuys staet. (AE,arch.nr. 0012, inv.nr. 

436-2; 24-01-1521). 

20-4-1523 Worden de kinderen van Gerrit Moyen genoemd als belending. (AE,arch.nr. 0012, inv.nr. 

436-2; 20-04-1523). 

11-10-1526 Jacop Gerit Moyen zoen scelt te goede Jan Craen ende Alyt syn wyff die tweedelen van 

enen halven hoff gelegen in die Hoirsseweyde gemeen mit Lambert Moyen kint, so hem dat an 

gecomen en bestorven is van dode Gerit Moy syn vader saliger gedachten. (AE,arch.nr. 0012, inv.nr. 

436-2; 11-10-1526). 
Uit dit huw.: 

1. Aert Gerritsz Moij, volgt V 

2. Lambert Gerritsz Moij x Gerberich. 
Geryt Moy heeft te goede gescouden Lambert Moy, syn zoen, all sulc reegoet te peerden, koeyen, ossen 

ende all sulc als tot de bouwery behoirt, uut gesondert den boell de voirscreven int huys staet.  

Geryt Moy heeft belyt ende geloift voir Syn ander dree kynderen dat Lambert voirscreven oyck vestigen 

zullen als Geryt ende Aert voirscreven gedaen hebben als voirscreven staet. Ende wes hynder scade off 



gebreck Lambert voirscreven van enich van dede ander 3 kynderen crycht dat sall Lambert voriscreven 

altyt moegen verhalen aen all sulc goet als Geryt Moy voirscreven heeft off vercrigen mach inden 

gericht van Amersfoirt. Gerrit Moy schenkt zijn zoon Lambert ook een morgen land in Woestijger. (AE, 

arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 04-08-1518). 

3. Geertruijt Gerrits Moij 

4. Jacob Gerritsz Moij 

5. Cele Gerrit Moijendochter 
 Genoemd 1516 

 

V 

Aert Gerritsz Moij, tr. voor 1521 Wijsgen. 
Aertgen Moy ende Wysgen syn wyff lijftochten elkaar in al hun goederen. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 

436-2; 16-01-1521). 

Aert Gerytz Moyen soen ende Wysgen syn wyff hebben belyt sculdich te wesen Zymon Geritz als 

busmeyster Sint Jans Broederschap op de Camp tot behoeff de broederscap voirscreven 21 Hollantsche 

gulden 20 Hollantsche stuver die gefaluweert zyn de 25 voir een Philippus gulden pro de Hollantsche 

gulden. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 18-04-1526). 

Jacop Gerit Moyen zoen scelt te goede Airt Gerits syn broeder ende Wijfgen syn wyff het derde deel 

van enen hoff gelegen in die Hoirsseweyde gemeen mit Lambert Moyen kint, so hem dat an gecomen en 

bestorven is van dode Gerit Moy syn vader saliger gedachten. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 11-10-

1526). 

Aert Moij genoemd als belending aan de Horsewey. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-3; 20-08-1541). 

21-5-1568 Willem Jacobzoon Moy en zijn vrouw Atrys en tevens Gerryt Jacobzoon Moy voor zichzelf 

en voor de kinderen bij zijn overleden vrouw Heyltgen transporteren aan Cornelis Aertzoon Moy en zijn 

vrouw Catheryn, en Margryet en Geertruyt dochters van wijlen Aert Gerritzoon Moyen alle alsulcke 

goederen erffelisse ende besterffenisse, staende thimmer leggende erve goudt, gelt zilver gemunt ende 

ongemunt, rede ende onrede heerlick ende eygen nyet uuytgesondert, gelegen inden gerechte van 

Amersfoert die hen door de dood en testament van Alydt Gerritsdochter, weduwe van Johan Craen 

aangekomen en vermaakt zijn. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-6; 21-05-1568). 

Uit dit huw.: 

1. Geertruijt Aert Moijendr. 
In 1615 laat Geertruyt Aert Moyendr haar testament maken. Zij vermaakt al haar goederen, heerlijke, 

deelbare, roerende enzovoort, niets uitgezonderd aan de 6 kinderen van zaliger Cornelis Aerts Moij 

(haar broer): Aert, Cornelis, Jan, Willem Moij (zonen), Henrickgen, Marrichgen Moy (dochters), bij 

gelijke portie zonder enig voordeel de een voor de ander. Indien één van hen overlijdt, vóór de 

comparante, zonder kinderen, dan wordt dit erfdeel over de anderen verdeeld. Onder voorwaarde dat zij 

aan Nicolaas Moij (hun broer) jaarlijks uit het goed gelegen te Zevenhuysen zullen betalen 6 carolus 

guldens "vrijs gelts", ingaande op de datum van comparantes overlijden. Zij kunnen deze rente ook 

aflossen met 150 car. guldens eens. Indien de rente niet is afgelost en Nicolaas overlijdt zonder echte 

geboorte na te laten, vererft dit op zijn broers en zusters en hun nakomelingen. Nicolaas mag, zolang 

niet is afgelost, deze rente niet verkopen of bezwaren, noch mogen zijn crediteuren deze rente 

overnemen. In zo'n geval zijn de erfgenamen ontslagen van de plicht tot het betalen van die rente. Zij 

institueert hierbij deze 6 kinderen tot haar erfgenamen. (J. van Ingen AT002a001 fol. 389vo-390vo; 27-

02-1615). 

2. Cornelis Aertsz Moij, volgt VI 

3. Nicolaes Aertsz Moij 

4. Luman Aertsz Moij 

5. Adriaen Arrisz Moij, tr. NN 
 Geen kinderen. 

 

VI 

Cornelis Aertsz/Arisz Moij, ov. tussen 1611 en 1614, tr. ca. 1568 Catharina Jans, dochter van 

Jan Crijnen. 
Cornelis Aertsz Moy x Catharina lenen 100 gulden van Antonis Dircksz x Betje met als onderpand huis, 

hof en hofstede staande op de Kamp waarin de leningnemers wonen. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-6; 

30-03-1568). 



In 1579, 1584-1586 wordt Cornelis Aertsz Moij vermeldt als rentmeester van de heilige geestschool 

annex lint- en spinhuis. 

In 1611 Wordt hij vermeldt als rentmeester van het Burgerweeshuis te Amersfoort. 

Cornelis Aertsz Moij en Catharina, de dochter van Jan Crijnen en de erfgenamen krijgen in pandschap 

van Gerryt Aertszn en zijn vrouw Agniesgen Anthonis Reijerszn-dochter het vrije eigendom van een 

halve vierdel land gelegen in het Swarte Land. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-8; 20-02-1579). 

Cornelis Aertsz Moij x Catharina kopen van Rutger van Lienaer en Bartholomeus van de Glijndt als 

naaste voogden van de onmondige kinderen van Rutger voornoemd en zijn vrouw de overleden Aeltgen 

Gijsbertsdochter, mede voor de andere twee kinderen, een hof in de Hosseweg buiten Amersfoort. (AE, 

arch.nr. 0012, inv.nr. 436-9; 12-09-1584). 

Cornelis Aertsz Moij x Catharina kopen van Willem Rutgersz van Lienaer 2 vierdelen van de helft van 

een halve vierdel land in `t Swarte land liggend deels met de erfgenamen van heer Jacob van Liender. 

(AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-9; 09-03-1586). 

De erfgenamen van Cornelis Aertsz Moij worden genoemd.  [Archief Eemland, arch.nr. 0012, inv.nr. 

436-9; 07-09-1614). 

Cornelis Meliszn van Doorn (oud omtrent 70 jaar) en Johan Corneliszn Moij (oud omtrent 72 jaar), 

beiden borgers en inwoners van Amersfoort verklaarden "bij ware woorden" in plaats van eede, op 

verzoek van Cornelis Goossenszn. genaamd Moy, zich nog goed te kunnen herinneren hetgeen hierna 

volgt. Zij hebben de drie zonen van Cornelis Ariszn. goed gekend, met name Jan Corneliszn., Bert 

Corneliszn. en Sander Corneliszn., alsmede een dochter genaamd Margriet Cornelis Ariszn., welke 

Cornelis Ariszn. een broer was van Adriaen Ariszn. die zonder kinderen is gestorven. Zij verklaarden 

dat hen bekend was dat Jan Cornelis Ariszn. zonder kinderen is overleden en te Leersum is 

doodgestoken door de broeder van een waard te Woudenberg. Dat Bert Corneliszn. eveneens zonder 

kinderen is overleden in het jaar 1619 (1614?) ten huize van hem, Cornelis Meliszn., mede-getuige, 

binnen Amersfoort. Dat Sander Corneliszn. bij zijn overlijden heeft nagelaten zijn dochter Judith, 

wonend te Wijck te Duyrstede en dat die getrouwd is met Jacob van Noort en dat Margriet Cornelis 

Aris bij haar overlijden heeft nagelaten een zoon, genaamd Gosen Jacobsz., die met een Marrichgen 

Mojen is getrouwd en bij haar verwekt en nagelaten heeft de nog in leven zijnde Cornelis Gosenzn., 

genaamd Moy, en Catharina Gosendr. En dat Gosen Jacobzn. de dood van voornoemde Jan, Bart en 

Sander Corneliszn. heeft beleefd. Comparanten verklaarden dat zij met voornoemde overleden personen 

dikwijls "versneert" omgegaan, gegeten en gedronken hebben. Indien verzocht willen zij dit met de eed 

bevestigen. (Not. Amersfoort, notaris J. van Ingen AT002a004, fol. 179v0-180; 07-10-1646). 

Uit dit huw.: 

1. Aert Cornelisz Moij 

2. Cornelis Cornelisz Moij, tr. Amersfoort (gerecht) 25(24)-01-1603 Weymtgen Dircks 

3. Johan Cornelisz Moij, geb. ca. 1574, kameraar, otr. (1) Amersfoort (gerecht) 06-01-1609 

Sophia Dircks, tr. (2) Jannitgen Thonis 
Johan Corneliszn Moij oud omtrent 72 jaar in 1646. 

4. Willem Cornelisz Moij, brouwer, volgt VII 

5. Hendrickje Cornelissen Moij, otr. Amersfoort (gerecht) 10-02-1594 Gerrit Jansz Coedijck 

de jonge, ov. voor 1630, zn. van Jan Willemsz opte Coedijck 
In 1594 krijgt Gerrijt Jan Willemsz soon, getrouwd met Cornelis Aerts Moij dochter het burgerrecht van 

Amersfoort (Burgerrechtverlening, fol. 865-1; 29-04-1594). 

In 1611 laten Henrickgen Cornelis Moyendr en Gerrit Janszn hun testament maken. Zij vermaken elkaar 

de lijftocht van hun bezit tot wederhuwelijk. Hun kinderen (zonen: Willem, Aert, Peter en dochters: 

Grietgen, Dirckgen, Thoentgen) zullen bij gelijke portie erven, de oudste niet meer dan de jongste. Het 

huis door hen bewoont zal mede als deelbaar op hen succederen. Zij institueren hierbij hun kinderen als 

hun erfgenamen, behoudens dat de oudste zoon volgens ordonantie van deze stad zijn voordeel zal 

genieten. (N.B. enigszins strijdig met hetgeen hierboven vermeld). Zij secluderen de weeskamer. Zij 

stellen tot mombers: Gerrit Janszn. de ouden (zijn broer), Aert Moy en Cornelis Moy (haar broers). 

(Not. J. van Ingen AT002a001 fol. 166vo-167vo; 24-05-1611). 

6. Marrigjen/Merritgen/Margriet Cornelissen Moij, geb. ca. 1580, otr. Amersfoort (gerecht) 

23-07-1605 Gosen Jacobsz, get. oom Jacob Jansz, ov. 1625-1627, zn. van Jacob NN en 

Margriet Cornelis Arrisz 
In 1625 testeren Gosen Jacobs en Marrichgen Cornelis Moyen op elkaar. Zij prelegateren aan hun zonen 

Cornelis en Aert Gosensz en hun dochterken Catharina Gosens elk 100 Carolus gulden uit hun gereetste 

goederen. Ten respecte van hun oudste zoon Jan Gosens zijn door Jan Jans 200 gulden geprelegateerd. 



Hun drie zonen hun vaders klederen en hun dochter haar moeders klederen en zilverwerk ten lijve. 

(Notaris J. van Ingen AT002a002 fol. 427vo; 08-05-1625). 

Marrichgen Aert Moyendr (ook: Marrichgen Moyenss; zij tekent: Merritgen Cornelis Moij, wed. en 

boedelharster van Gosen Jacobsz; Willem Moy (brouwer en bloedmomber van minderjarige kinderen en 

gemachtigde; tekent: Wijllem Moij); Jan Gerritss (als man en voogd van zijn vrouw Otgen (Jans, van 

Woudenberg, tr. Amersfoort 12-02-1618); zich mede sterkmakende voor zijn mede-erfgenamen; tekent 

met [huis]merk). Willem Moy is bloedmomber voor de kinderen van Sander Coneliss. zaliger en zich 

sterkmakende voor Jan Willems van Velpen als man en voogd van Marrichgen Willems d'Cruyff, en 

eerder weduwe van Sander Cornelis. voornoemd. De comparanten zijn samen mede-erfgenamen van 

Adriaen Andriesz. en machtigen Anthonis van Triest (procureur voor de Hove van Utrecht), met name 

in de zaak die de comparanten voor het hof zullen brengen jegens Jan Thijmans. tot voldoening van wat 

zij te vorderen hebben inzake de verstoring (= vergoeding / schadeloosstelling) van de kooppenningen 

van het vierendeel van 't erve ‘t Broeck. (Not. Amersfoort, notaris J. van Ingen AT002a002, fol. 546vo; 

13-02-1627). 

Marritgen Moijen, weduwe van Gosen Jacobsz. en Cornelis Moij, haar gekozen voogd, verkoopt aan 

Willem Jansz. van Raelte, backer en zijn vrouw Aeltgen van Schadijck een hof gelegen buiten de Sint 

Andriespoort (Tryesgenspoort). (AE, GA Amersfoort, inv.nr. 436-17; 22-05-1633). 

Comparanten: - Cornelis Willemzn.; - Jan Janzn.; - Thijs Janzn.; - Aris Janzn. (allen te Woudenberg); - 

Marrichgen Cornelis Moyendr. (tekent: Moy), weduwe van Gosen Jacobzn. (borgerse van Amersfoort), 

tevens als boedelhoudster van haar overleden man. Allen voor zichzelf en zich sterk makend voor hun 

mede-erfgenamen van Adriaen Ariszn. (ook: Andrieszn.), machtigen zij Harman van Wijck (procureur 

van de hove van Utrecht), in de zaak tegen de erfgenamen van wijlen Jan Thijmanzn (Sniddelaar). 

Getuigen: Henrick Aertzn. van Os en Frederick Janzn. van der Ham. (AE; Notarieel Amersfoort, not. J. 

van Ingen AT002a003, fol. 496vo; 11-05-1638). 

Uit dit huw.: 

1. Jan Gosensz 

2. Cornelis Gosensz Moij, tr. Fransgen Peters Vinckdr 

3. Catharina Gosens Moij 

4. Aert Gosensz 

7. Nicolaas Cornelisz Moij 

 

VII 

Willem Cornelisz Moij, brouwer, ov. voor 1641, otr. Amersfoort (gerecht) 07-02-1606 Judith 

van Rijn 
Comparanten: - Cornelis Willemszn., - Saer Cornelis, - Cornelis Meliszn. en - Willem Moy, vanwege - 

Jan Willemszn. de Cruyff, bruidegom. - Aernt Beerntszn., - Henrick Beerntszn. en - Harman Janszn., 

vanwege - Hillichgen Henricxdr., bruid. Condities: De bruidegom brengt in alle goederen die hij 

tegenwoordig heeft en die hij van zijn ouders heeft geërfd. De bruid brengt in alle goederen die zij 

tegenwoordig heeft en die zij van haar ouders heeft geërfd. Bij overlijden van één van hen zonder 

geboorte, of wanneer de geboorte zonder kinderen overlijdt, dan zal de bruid of haar erfgenamen uit de 

gemeenschappelijke boedel 300 gulden eens trekken, alsmede hetgeen tot haar lijf behoort, zoals 

clederen, linnen, wollen en cleynodiën, en zal de rest van de boedel alsmede alles wat er bij komt en 

geërfd wordt, gemeenschappelijk zijn. Winst en verlies is half om half. (AE, Not. Arch., inv.nr 

AT002b002; ca. 11-11-1611). 

In 1634 eist Willem Moij, brouwer te Amersfoort, betaling van 15 gulden 19 stuivers van Bardt 

Gerretsz voor geleverd bier (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 1vo; voor 28-04-1634 en nr. 1, fol. 52; 

28-04-1634). 

In 1635 eist Evert Jansz betaling van 8 gl. van Jan Eversen x Jannitgen Evers voor een spint en 7 gl. 

voor een ton bier gekocht van Willem Moeij (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 18vo,21vo; 16-02-

1635). 

Uit dit huw.: 

1. Albert Moij, tr. Aleijda van Dompselaer 

 Uit dit huw.: 

1. Albertina Moij, tr. Amersfoort (gerecht) 06-05-1667 Clemens van Haeften, geb. 

Utrecht 1641 
Clemens van Haeften (notaris en procureur van het Gerecht van Soest, Baarn en aanhorige 

dorpen) als man en voogd van Albertina Moy. Albertina Moy is mede-erfgenaam van wijlen 



Willem Moy en wijlen Judith van Rhijn. Clemens machtigt Ghijsbert van Deventer, borger van 

Amersfoort, om te compareren voor de stadhouder en leenmannen van de huyse van 

Renswoude om in hun handen te stellen een halve hoeff lands gelegen onder Voscuylen in het 

Gerecht Woudenberg, leenroerig aan het huys van Renswoude, om te consenteren dat 

daarmede wordt verleend aan Ghijsbert van Deventer, zoals nae leenrecht behoort. Verder mag 

Ghijsbert van Deventer compareren voor 't Gerecht van Leusden om te transporteren seecker 

erff en goet in Leusderbroeck, belast met een capitaal van 800 gulden ten behoeve van de 

commanderije van de Duytser ordre 's Land van Utrecht daarin gevestigd, en belast met 12 

stuivers aan thiens en 3 spint rogge ten behoeve van Jan Ghijsberts van Deventer en Huybert 

Henricks, wonend Leusderbroeck. (Not. Amersfoort, notaris A. v. Brinckesteyn AT015a003 

fol. 45; 28-06-1680). 

2. Elisabeth Moij, tr. Hendrick Schut, burgemeester van Amersfoort, ov. voor 1696 

3.? Catharina Moij, tr. (1) Maurits Pannekoeck, otr. (2) Amersfoort (gerecht) (att. naar 

Nijkerk) 01-11-1665 Lodewijck van Lommetseum 
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