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Inleiding
In navolging van het beknopte historische onderzoek naar de Rotterdamse tinnegieters in de 17de
eeuw1 is ook voor de provincie Utrecht onderzoek gedaan naar de hier werkzame tinnegieters.
Vanuit het in Rotterdam uitgevoerde historische onderzoek waren namelijk geen namen van
tinnegieters uit deze provincie overgeleverd. In de publicatie van Dubbe2 daarentegen worden de
nodige tinnegieters met aan hun toegeschreven producten uit de stad Utrecht vermeld. Namen van
tinnegieters uit de stad Amersfoort worden in deze publicatie niet vermeld. Archiefonderzoek toont
aan dat ook in deze stad, zij het op beperkte schaal, tinnegieters werkzaam zijn geweest. Deze
Amersfoortse tinnegieters staan centraal in deze rapportage.
Het aantal namen van terug gevonden tinnegieters uit de stad Amersfoort is beperkt. De indruk die
uit de gevonden archivalia wordt verkregen, is dat in Amersfoort in de 17de en de 18de eeuw over het
algemeen één of hooguit enkele tinnegieters tegelijkertijd werkzaam zijn geweest waren.

Afbeelding 1: 17de eeuwse kaart van Bleau van de stad Amersfoort met hierop aangegeven de in de tekst genoemde poorten en
straatnamen.
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Van Oostveen, 2014.
Dubbe, 2009.
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Aertsz, Cornelis (circa 1641)
Er is een tansportakte terug gevonden waarin de tinnegieter Cornelis Aertsz en zijn voruw Geertgen
Cornelis worden genoemd. In 16413 kopen zij namelijk een derde deel van een huis met hof gelegen
op de Langestraat van Aert Cornelisz.

Aertsz, Jan (circa 1630/1633-1652/1654)
Van de tinnegieter Jan Aertsz zijn diverse akten terug gevonden waarin zijn naam wordt genoemd. In
het jaar 16334 wanneer Jan met zijn vrouw Geertgen Jans een boomgaard met getimmerd huisje
gelegen buiten de Sint Andriespoort, verkopen, wordt hij voor het eerst in een transportakte
genoemd. Jan is op dat moment tinnengieter van beroep.
Mogelijk is dit dezelfde tinnegieter die in lidmaatboek van de hervormde gemeente in het jaar 16305
wordt genoemd.
In het jaar 16416 koopt de tinnegieter Jan Aertsz samen met zijn vrouw Geertgen Cornelisz een stuk
land aan de Lageweg van Aert cornelisz. Dit land grenst aan het Convent van Sint Agatha. Vijf jaar
later7 verkoopt deze tinnegieter een hof buiten de Sint Andriespoort bij de Stenen brug. Koper is
Jonkheer Everard Meester. Enkele maanden later8 leent de tinnegieter Jan Aertsz 400 gulden uit aan
Joachim Ten Weerd met als onderpand hun huis en hofstede aan de Hof. Blijkbaar lipe het met
Jachim niet goed af want in 16479 wordt zijn huis en plaatsje aan de Hof verkocht.
In het jaar 165010 wordt deze tinnegieter in een akte genoemd waarbij een kamp land buiten de
Bloemendalse Poort wordt verkocht.
Twee jaar later11 wordt Willemtge Jans, dochter van de tinnegieter Jan Aertss ingeschreven als
lidmaat van de Hervormde kerk in Amersfoort.
Uit een akte van het jaar 1654 kan op gemaakt worden dat Jan Aertss voor Maart 165412 is
overleden. Vermeldenswaardig is dat Jan Buijck (zie hieronder) en zijn vrouw Willemtgen Jans als
erfgenamen van Aert Jansz in deze akte worden genoemd.

Alartsz, Peter zoon van (< 1569)
Uit een akte13 blijkt dat de zoon van Peter Alartsz tinnegieter is en dat hij in 1569 ter hoogte van de
Kruiskolk is verdronken.
Archief Eemland, transportakte 436-19, 16 maart 1641.
Archief Eemland, transportakte 436-17 blz. 91, 27 juli 1633.
5
Archief Eemland, Hervormde gemeente Amersfoort, December 1630.
6
Archief Eemland, transportakte 436-19, 16 maart 1641.
7
Archief Eemland, transportakte 436-20, 15 mei 1646.
8
Archief Eemland, transportakte 436-20, 1 augustus 1646.
9
Archief Eemland, transportakte 436-21, 8 juli 1647.
10
Archief Eemland, transportakte 436-21, 20 maart 1650.
11
Archief Eemland, inschrijving lidmaten hervormde kerk, inv. nr. 73, 17 april 1652
12
Archief Eemland, transportakte 436-22, 2 maart 1654.
13
Archief Eemland, inv. Nr. 225, volgnummer 29.
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Amsijngh/Ansingh, Jan (1652-circa 1655)
In een transportakte die in het jaar 165514 wordt opgemaakt worden als verkopende partij de
tinnegieter Jan Amsijngh en zijn vrouw Lijsbeth Jans en de weduwe van Jan Buijck in leven tinnegieter
genoemd. Kopende partij van een hof tussen de Sint-Andriespoort en de Kamppoort
(Kamperbuitenpoort) is Willem Jansen van Raelt en zijn vrouw.
De tinnegieter Jan Ansingh wordt in een akte van het jaar 165215 met een verzoek aan het
stadsbestuur voor het eerst genoemd.

Bogerijen, Arnoldus van (< 1742)
De tinnegieter Arnoldus van Bogerijen wordt in een transportakte van het jaar 174216 genoemd. Op
het moment dat deze akte wordt opgesteld is Arnoldus reeds overleden. Mogelijk heeft deze
tinnegieter op de Langstraat gewoond.

Bogerijen, Johan van (circa 1687-circa 1699)
In een testament opgesteld in het jaar 168717 voor de ziek in bed liggende Sara Verhoeff, weduwnaar
van Johannes Tinnenbergh, wordt voor het eerst de tinnegieter Johan van Bogerijen genoemd. Uit
een akte van circa een half jaar eerder18 kan opgemaakt worden dan Johan gehuwd was met de
Jonkvrouw Barbara Doens (dochter van Dinghman Doense – rentmeester van Zijne Hoogheid de
Prinse van Orangien in het Hulster ambacht – en Anna Thiens). Daarnaast wordt Johan nog in een
tweetal akten uit het jaar 168719 genoemd. Zowel in een akte van het jaar 168920 (voogd benoemding
van Johan in een testament) als van 169021 wordt Johan nog een keer genoemd. Uit een tweetal
akten die in het jaar 169422 en in het jaar 169923 zijn opgemaakt kan vastgesteld worden dat Johan op
dat moment tinnegieter als beroep had. Hij blijkt op dat moment op of in de directe nabijheid van ’t
Zand (Sint Aegtencingel) woonachtig te zijn.

Buijck, Jan Willemsz (1653 - < 1655)
In een transportakte die in het jaar 165524 wordt opgemaakt, worden als verkopende partij de
tinnegieter Jan Amsijngh en zijn vrouw Lijsbeth Jans en de weduwe van Jan Buijck - in leven
tinnegieter - genoemd. Kopende partij van een hof tussen de Sint-Andriespoort en de Kamppoort
(Kamperbuitenpoort) is Willem Jansen van Raelt en zijn vrouw.

Archief Eemland, transportakte 5 maart 1655.
Archief Eemland, inv. Nr. 1847, 12 juli 1652.
16
Archief Eemland, transportakte 20 april 1742.
17
Archief Eemland, notaris A. van Brinckesteyn, 31 maart 1687, fol. 31v-33v.
18
Archief Eemland, notaris A. van Brinckesteyn, 15 november 1686, fol. 39v-40.
19
Archief Eemland, notaris A. van Brinckesteyn, 14 oktober 1687, fol. 29v. en 24 december 1687, fol. 5
20
Archief Eemland, notaris A. van Brinckesteyn, 1 februari 1689, fol. 16v-17 en 20 maart 1689, folio 29v-30.
21
Archief Eemland, notaris A. van Brinkesteyn, 1 september 1690, fol. 8.
22
Archief Eemland, tansportakte 9 februari 1694.
23
Archief Eemland, tansportakte 20 juni 1699.
24
Archief Eemland, transportakte 5 maart 1655.
14
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Deze tinnegieter wordt tevens in het lidmatenboek van de hervormde gemeente in het jaar 165325
vermeld en lijkt vanaf dit jaar26 als tinnegieter in Amersfoort werkzaam te zijn geweest. Jan Willemsz
is geboren in Woerden.
Zie tevens de vermelding van Jan Buijck bij de tinnegieter Jan Aertsz.

Buijs, Jan Ghijsberts (circa 1662-circa 1675/1687)
De vroegste vermelding van de tinnegieter Jan Gisbertz Buijs uit de vroege jaren zestig van de 17de
eeuw.27 De akte handelt over de aankoop van een perceel land die in het oosten en noorden grenst
aan de stadsgracht. In het zuiden wordt het land begrensd door Rutger de Beer en in het westen de
halve steeg met houtgewas. Uit de akte van het jaar 1662 kan opgemaakt worden dat deze
tinnegieter (buiten) de Utrechtse poort werkzaam was.
Uit meerdere transportakten van het jaar 166928 kan opgemaakt worden dat de tinnegieter29 Jan
gehuwd was met Cornelia Brinkcenij/Burquenij (van Rotterdam). Dit is ook het jaar30 dat Jan de
eigenaar wordt van twee woningen met de helft van het hof gelegen achter drie huisjes. Deze
woningen zijn gelegen aan de Sint Jorisstraat aangezien in het jaar 168631 een woning met
daarachter een hof door Jan wordt verkocht.
In een akte van het jaar 167532 de tinnegieter Jan Ghijsberts Buijs nogmaals genoemd.
In 1687 verkoopt de weduwnaar Jan Buijs twee woningen met daarachter een hof gelegen aan de
Sint Jorisstraat. Nadere gegevens over deze tinnegieter zijn niet terug gevonden.

Breecker, Dirck (1657/1682-circa 1695)
De vroegst terug gevonden archivalische vermelding van Dirck Breecker is van het jaar 1657.33 Er zijn
daarna vele akten van Dirck overgeleverd.
In het jaar 168234 wordt een akte opgesteld die handelt over der verkoop van huizen gelegen aan de
Langestraat op de hoek van de Stovestraat. Voor de verkoop van dit pand wordt onder andere de
tinnegieter Dirck Breecker, borger van de stad Amersfoort, gemachtigd. Dit is de vroegst gevonden
vermelding van Dirck als Amersfoortse tinnegieter. De overige en tevens laatst gevonden akten
Archief Eemland, hervormde gemeente Amersfoort, 10 april 1653.
Archief Eemland, inv. Nr. 1847, 29 augustus 1653.
27
Archief Eemland, tansportakte 4 augustus 1663. Verkopende partij is Willem Roos. Archief Eemland,
transportakte 21 augustus 1662.
28
Archief Eemland, transportakte 17 juni 1669. Aankopende partij is Wouter Jacobsen Smith en zijn vrouw,
voor een ander pand Rijck Thonissen en zijn erfgenamen, Adriaen de Coninck, voor een ander pand Salomon
Henricksen Leijdecker en zijn vrouw.
29
Archief Eemland, transportakte, 17 juli 1669. Jan Gijsbertsen sluit samen met zijn vrouw Cronelia Brickenij
een lening af bij de koekenbakker Gerrit Claesen. De lening is 1000 Carolusgulden a 20 stuivers per stuik.
30
Archief Eemland, transportakte, 24 juni 1669, verkopende partij Jan Jansen.
31
Archief Eemland, transportakte 8 december 1686, kopende partij Cornelis Heijveld en zijn vrouw.
32
Archief Eemland, notaris A. van Brinckesteyn, 19 februari 1675, fol. 33R. Akte handelt over nalatenschap van
Dinghman Doense.
33
Archief Eemland, transportakte 3 november 1657. Leningnemer in deze akte is Dirck Br
34
Archief Eemland, notaris A. van Brinckesteyn, 18 december 1682, fol. 9R.
25
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waarin Dirck als tinnegieter wordt genoemd, zijn van het jaar 169335 en 1695.36 De akten handelen
over de aankoop van land/bosgrond.

Focking, Claes (circa 1656)
Op 28 september 165637 wordt Claes Focking als lidmaat van de hervormde gemeente ingeschreven.
Van beroep is hij tinnegieter woonachtig op de Langestraat/Camp.

Graeff, Dirck Jansz van der (circa 1580-circa 1587)
In het jaar 158738 verkoopt de tinnegieter Dirck Jansz van der Graeff een huis aan de Langestraat aan
Pelgerom Jansz van Nijeckerck. Uit de transportakten blijkt dat deze tinnegieter reeds in het jaar
158039 op deze locatie woonachtig was.

Heg, Coenraet (circa 1580)
Aangenomen wordt dat deze tinnegieter in Utrecht werkzaam is geweest. Zie de beschrijving onder
de Amersfoortse tinnegieter Hendrick Wolven.

Jansz, Dirck (circa 1652)
In een akte van het jaar 155240 wordt de tinnegieter Dirck Jansz vermeld. Nadere gegevens over deze
tinnegieter ontbreken.

Kessel, Arnoldus van (circa 1745-1755)
Rondom het midden van de 18de eeuw is in Amerfoort de meester tinnegieter Arnoldus van Kessel
werkzaam geweest. Zo blijkt Arnoldus in het jaar 174941 een restschuld van meer dan 68 gulden bij
Hermanus van Ysendoorn (zwager?) te hebben die bij hem als tinnegieter in de leer is. Veel gegevens
over Arnoldus als tinnegieter zijn niet overgeleverd. Het lijkt er op dat hij in het jaar 1745 in
Amersfoort is komen wonen. Uit een belastingaangifte van het jaar 1747 blijkt dat Arnoldus op de
Langestraat naast ’t Schelvissteegje woonachtig was en dat hij in 1748 in het huwelijk is getreden. Op
het eind van het jaar 1755 is Arnoldus overleden. In het jaar 1755 was Arnoldus blikslager van
beroep.

Archief Eemland, transportakte 4 maart 1693. Verkoop door Dirk Breker, tinnegieter en burger van de stad
Amersfoort, van het wei en bouwland ‘De Wijnbergh’ gelegen aan de Heiligenbergerweg.
36
Archief Eemland, transportakte 31 mei 1695. Verkopende partij: Johan Brantsen uit Arnhem. Archief
Eemland, 15 juni 1695. Betreft de aankoop door Dirck Breker, tinnegieter en burger van Amersfoort van acht
morgen land genaamd ‘De Akkers’ met het schaapschot daarop stand, gelegen in de Woeteijgen.
37
Archief Eemland, Hervormde gemeente Amersfoort, 28 september 1656.
38
Archief Eemland, transportakte 28 juli 1587.
39
Archief Eemland, transportakte 6 mei 1580.
40
Archief Eemland, inv. Nr. 0099: Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandgasthuis Amersfoort, 31 augutus
1552.
41
Het Utrechts Archief, notaris G.J. van Spall, 29 oktober 1749, aktenummer 55-1 en 55-2.
35
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Vermeldenswaardig is dat op internet42 een tinnen schotel is gepubliceerd met het merk de
gekroonde roos met in de kroon de initialen AVK. Mogelijk een product van de Amersfoortse
tinnegieter Arnoldus van Kessel.

Lilaer, Gijsbert Gijsbertsz (circa 1642 – circa 1647)
De vroegste vermelding van de tinnegieter Gijsbert Gijsbertsz Lilaer is van het jaar 1642.43 In dat jaar
leent hij een bedrag van 100 gulden aan Gijsbert Jansz Buis. Twee jaar later, in 164444 blijkt deze
tinnegieter op de Korenmarkt (Hof) woonachtig te zijn. In datzelfde jaar45 koopt deze zelfde
tinnegieter samen met zijn vrouw Aeltgen Jan Philipsz een ‘plechte’ van 200 gulden van de brouwer
Cortonis Jansz. Iets meer dan een maand later46 koopt deze zelfde tinnegieter weer een ‘plechte’
voor 150 gulden nu van de bakker Servaes Dircsz.

Liender/Tijender, Gijsbert Rutgerszn van (circa 1629-circa 1652)
In het jaar 162947 wordt een testament opgemaakt tussen de op dat moment ziek zijnde tinnegieter
Gijsbert Rutgerszn van Liender en zijn echtgenote Cunera Gijsbertdr. Beiden worden als ‘borgers’ van
de stad Amersfoort beschreven.
De vroegste vermelding van Gijsbert is van het jaar 161048 wanneer hij een huis aan de Hof in
Amersfoort samen met zijn vrouw Cunera van Aelt Petersz koopt. In het jaar 161349 koopt Gijsbert
samen met zijn vrouw een huis aan de Krommestraat van de weduwe van Willem Willemsz Bosch. In
het jaar 1636,50 163851 en in het jaar 164252 blijkt Gijsbert nog steeds op de Krommestraat
woonachtig te zijn. De volgende akte waarin Gijsbert en zijn vrouw Cunera worden genoemd is van
het jaar 1647.53 Zij kopen op dat moment een huis, hof, hofstede en schuur aan de Weverssingel. In
deze akte wordt tevens het beroep van Gijsbert vermeld: tinnegieter. De laatste tansportakte waarin
de tinnegieter Gijsbert Rutgerszn van Lielaer wordt genoemd is van het jaar 1651.54 Gijsbert is dan
leninggever t.b.v. een huis aan de Markt van Cornelis IJsbrantsz, kleermaker. Waarschijnlijk is
Gijsbert in 1652 overleden.55

http://home.vondsten.nl/vondsten/23910/Wie-kent-dit-tinmerk.html website bezocht op 25 mei 2016.
Archief Eemland, transportakte 436-19, 10 maart 1642.
44
Archief Eemland, transportakte inv. Nr. 436-20, 13 mei 1644.
45
Archief Eemland, transportakte 436-20, 6 december 1644.
46
Archief Eemland, transportakte 436-20, 20 januari 1647.
47
Archief Eemland, notaris J. van Ingen, 15 september 1629, fol. 110v – 111v.
48
Archief Eemland, transportakte 2 mei 1610.
49
Archief Eemland, transportakte 1 mei 1613.
50
Archief Eemland, transportakte 28 juni 1636.
51
Archief Eemland, tansportakte 26 juni 1638. Akte handelt over een zeker hof gelegen vanaf de Achter de
Kamp tot aan de stadswal. Belendend is o.a. de tinnegieter Gijsbert Rugersz van Tijender.
52
Archief Eemland, transportakte 10 november 1642.
53
Archief Eemland, transportakte 20 januari 1647. Verkopende partij is Servaes Dircksz, bakker en zijn vrouw
Henricgen Davids.
54
Archief Eemland, transportakte 23 december 1651.
55
Archief Eemland, boeknummer 13: Weeskamer te Amersfoort, datering 1652, p. 475, 475A.
42
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Osch/Asch/Esch, Pieter van (circa 1684- circa 1711)
In het jaar 168456 stelt de tinnegieter en ‘borger’ van de stad Amersfoort, Pieter van Osch, zich borg
voor Elisabeth Hermans.
De naam Pieter van Osch wordt voor het eerst in een akte van het jaar 167757 genoemd. Hij blijkt op
dat moment getrouwd te zijn met Maria Peelen. Pieter wordt voor het laatst in een akte van het jaar
169358 genoemd wanneer hij onroerend goed aan de Walikerstraat koopt. Uit deze akte kan
opgemaakt worden dat Pieter op dat moment van beroep tinnegieter is. Op het eind van datzelfde
jaar59 koopt de tinnegieter Peter van Asch een huis en hofstede aan de Molenstraat. Nog geen
maand later verkoopt diezelfde Peter van Asch een hof gelegen buiten de Bloemendaalse poort.
Kopende partij is Henrick Camp en zijn vrouw Hubertje van Brinckesteijn. De laatste vermelding van
de tinnegieter Pieter van Esch is van het jaar 1711.60 Er wordt in januari van dat jaar een huis op de
Bloemendal verkocht. Als belendende partij wordt de tinnegieter Pieter van Esch genoemd.

Peterzn, Cypiaen (circa 1615)
In het jaar 161561 wordt een testament opgesteld voor de tinnegieter Cypriaen Peterzn en zijn
ziekelijk te bed liggende echtgenote Petergen Peters. Nadere gegevens over deze tinnegieter zijn niet
terug gevonden.

Swart, Jacobus/Joachim (circa 1733-circa 1734)
In 173362 koopt de tinnegieter Joachim Swart een boomgaard gelegen op de hoek van de Grote
Nachtegaalsteeg gelegen naast de zuidwestzijde van de Heiligerbergerweg. Een jaar later63 koopt
deze meester tinnegieter een huis, hof en hofstede op de Kankelededenstraat aan de Singelgracht
van de zeepzieder Wilhelmus Boelhouwer.

Thijenen, Joost Coenraetsz van (circa 1569 - circa 1577)
Van de tinnegieter Joost Coenraetsz Thijenen zijn een tweetal akten terug gevonden. De vroegste
akte is van het jaar 1569.64 Joost sluit dan een lening af met Joest Vlug. Laatstgenoemde in de functie
van busmeester van het Cremersgilde. De tweede vermelding is uit het jaar 1577.65 In dat jaar
verkoopt Joost een huisje naast de kerkrooster op de hoek van de Zevenhuizen.

Archief Eemland, notaris A. van Brinckesteyn, 13 juni 1684, fol. 42R.
Archief Eemland, transportakte 3 oktober 1677.
58
Archief Eemland, transportakte 13 maart 1693.
59
Archief Eemland, transportakte 13 december 1693. Verkopende partij was Jannetje Michielse, weduwe van
Claes Roelofs.
60
Archief Eemland, transportakte 5 januari 1711.
61
Archief Eemland, notaris J. an Ingen, 6 april 1615, fol. 394v.
62
Archief Eemland, transportakte, 8 augustus 1733.
63
Archief Eemland, transportakte, 29 juni 1734.
64
Archief Eemland, 3 september 1569.
65
Archief Eemland, transportakte 10 juni 1577.
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Trockingh, Claes (circa 1657)
In 165766 wordt door de tinnegieter Claes Trockingh een verzoek bij het stadsbestuur ingediend.
Onduidelijk is of dit verzoek van de in Zwolle geboren tinnegieter, wordt gehonoreerd.

Willems, Hendrik (circa 1659)
In het jaar 165967 wordt Hendrik Willems in het lidmaatboek van de Hervormde kerk genoemd. Deze
tinnegieter was op dat moment woonachtig op de Langstraat/Camp.

Wolven, Hendrick (1580 – circa 1630)
Er is een akte terug gevonden waarin de tinnegieter Coenraet Heg wordt genoemd Het is een akte
van het jaar 158068 wanneer de tinnegieter en burger van de stad Utrecht, Coenrat Heg zijn
gereedschap tot het ambacht van tinnegieter verkoopt aan de Amersfoortse tinnegieter Henrick
Wolfferz.
Het duurt vervolgens tot het jaar 161269 alvorens deze tinnegieter opnieuw in een akte wordt
genoemd. Uit de overgeleverde akte kan opgemaakt worden dat Hendrick en zijn vrouw op de
Langestraat woonachtig waren.
De Amersfoortse tinnegieter Hendrick Wolven wordt voor het laatst in een tweetal notariële akten
van het jaar 163070 genoemd. Hij is op dat moment getrouwd met Engeltgen Adriaens. Uit een
andere akte van datzelfde jaar71 blijkt dat Hendrick tevens ‘borger’ van de stad Amersfoort is.

Overige vermeldingen van tinnegieters
Daarnaast is de volgende vermelding van een tinnegieter bekend:
8 juli 1654: Barbara Janse wordt als lidmaat van de hervormde gemeente ingeschreven. Zij is de
dochter van de weduwe tinnegieter en woont op de Langestraat / Camp.

Archief Eemland, inv. Nr. 1847, 28 september 1657.
Archief Eemland, Hervormde gemeente Amersfoort, 25 december 1659.
68
Archief Eemland, aktenummer 436-17, blz. 80, 9 februari 1580.
69
Archief Eemland, notaris J. van Ingen, 1 december 1612, fol. 245.
70
Archief Eemland, notaris J. van Ingen, 23 december 1630, fol. 190v – 191.
71
Archief Eemland, notaris J. van Ingen, 17 februari 1630, fol. 147v – 148.
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