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Boeren in de Jan Tapperenpoort 
 

Aan de oostzijde van het Oosteinde, vlakbij de Oostpoort, vlak naast de huidige 

Oostpoortschool is naast nummer 62 een poortje naar de speelruimte ’t Carto. Die poort 

heette in de zeventiende eeuw de Jan Tapperenpoort of Hooipoort. Vroeger was dit een 

ideale vestigingsplaats voor een boerenbedrijf dat zijn verse melk in de stad wilde slijten en 

zijn koeien buiten de poort in de wei wilde laten grazen. In 1600 zaten er dan ook maar liefst 

drie bouw- of landlieden in deze poort: Jan Cornelisz Thouw, Claes Jacobsz en Pieter 

Maertensz. De eerste twee hadden er elk een hooiberg. In 1607 verordonneerde het 

stadsbestuur echter dat hooibergen wegens het brandgevaar niet langer waren toegestaan 

binnen de stadsmuren. Hooi mocht alleen nog worden opgeslagen op hooizolders onder 

stenen pannen. Jan en Claes waren dus genoodzaakt hun hooibergen af te breken en te gaan 

timmeren. Omdat er nog meer problemen waren met zijn allen in die kleine poort besloten 

ze aan de overzijde van de gracht in herberg De Prins te overleggen met enkele metselaars 

en timmerlieden en Jan Arijensz Tapper, de man naar wie de poort genoemd was, in de rol 

van ‘super arbiter’. Onder toezicht van een notaris kwamen ze daar overeen dat Claes zijn 

erf in de poort mocht ommuren vanaf de noordzijde van zijn toenmalige hooiberg tot aan de 

boomgaard aan het einde van de poort (dat later deel is geworden van het Klauwhofje). Jan 

bedong echter om ten allen tijde met wagens en paarden de poort in te mogen blijven rijden 

en Claes zijn erf te mogen gebruiken om te kunnen keren. Ook kreeg hij instemming om het 

gangetje naast zijn woning, dwars op de poort, te mogen gebruiken als ‘boen- of morshuiske’ 

om zijn melkemmers te spoelen.  

 

Uitbreiding 

In 1637 deed Claes Jacobsz , voor f 1760 zijn boerderij over aan Jan Cornelisz van der Werve, 

‘anders genaamd Jan Coenen’, die eerder elders op het Oosteinde bij de Maertge 

Coertenslop boerde en dat kennelijk vrij goed deed. In 1649 kocht hij ook een huis aan de 

gracht om de hoek van de poort, nu Oosteinde 60, en ook het ‘Jan Tapperenhuis’ in de poort 



(op de Kaart Figuratief met molentje op het dak, omdat er toen een gorter zat die gort met 

een molen pelde). Toen hij in 1653 overleed werden alle beesten en het boerengereedschap 

op een boelhuis openbaar verkocht. Er kwamen 19 koeien en een paard onder de hamer 

(waarvan overigens maar negen koeien voor gemiddeld f 45 verkocht werden). De 

bedrijfsinventaris bestond uit 16 melkmouwen, zes melkemmers, drie melkketels, een 

roomstaar, twee karntoestellen, botervloten, boterkinnetjes, twee kaaspersen, een kaasvat 

en kaastobbe.  En verder drie ploegen. De hooivoorraad in het voorjaar was nog goed voor 

f 64,75. 

Zijn zoons en schoonzoons verdeelden onderling de rest van zijn bezit, waarbij de boerderij 

in de poort en het huis aan het Oosteinde aan Jan Jansz van der Werve kwam. Hun moeder 

Maertge Jacobs kreeg in ruil daarvoor een jaargeld van f 132 gegarandeerd.  

De fiscus schatte kort daarvoor het vermogen van de weduwe voor de duizendste penning 

op f 8000, waartegen zij heftig protesteerde, omdat volgens haar de waarde van boedel 

slechts f 4500 bedroeg. Ook dat was overigens voor die tijd een heel bedrag (goed voor 

honderd koeien). 

 

Negen melkbeesten 

Het lot was zoon Jan van der Werve echter niet erg gezind. Op 11 september 1657 kwam hij 

al te overlijden, met achterlating van zijn vrouw Sijtje en vijf dochtertjes waarvan Grietje van 

13 de oudste was en Neeltje pas een jaar. De weesmeester ontfermden zich over de rechten 

van de kinderen en beschreven de hele inboedel. Jans bedoeling was bescheidener dan die 

van zijn vader. Hij had negen melkbeesten, een vaars (een koe die nog geen melk geeft), 

 

 
In de melkkelder: de aardewerken kommen op de een na onderste plank zijn melktesten, de 

ton ƒ een roomstaar. d is een teems, een zeef om de melk  van ongerechtigheden te 

ontdoen voor hij van de emmer in de test gaat.  



 

twee hokkelingen (mestkalveren) en vijf varkens. De waarde van de veestapel werd 

getaxeerd op f 500.  Er was ongeveer 25 voer hooi binnengehaald. De bedrijfsinventaris 

bestond verder uit een schuit, een praam, twee kruiwagens, een ijsslee, drie jukken, diverse 

melkemmers, een koperen koelketel (om de melk in af te koelen in een bak met pompwater 

met oog op het romen), 14 roomtesten (aardewerk schalen om de melk in te romen te 

zetten), drie roomstaren (vaten om de afgeschepte room te verzamelen voor het karnen tot 

boter), een karn, vier botervloten en een kaaspersje. Verder een aantal koperen melkketels. 

Ook waren er rieken, schoppen, een spade, drie sloothaken en twee baggernetten.  

Voor zijn vee had Van der Werve drie morgen (2,5 ha) land in Klein Vrijenban en verder 

pachtte hij nog drie stukken land, van onder meer de voormalige kloostergoederen. Verder 

stonden er nog rekeningen open van de aankoop van spoeling (veevoer afkomstig uit de 

jeneverstokerijen) en van een drietal koeien, in Den Haag, Rotterdam en bij Jan Cors in 

Zoeterwoude.  

 

Bijzonder bijverdienste 

Maar Van der Werve bleek ook een bijverdienste te hebben: twee brandewijnketels met 

slangen, koelvaten en vijftig stoop brandewijn in huis. In dat verband had hij echter ook nog 

een schuld van f 170 achterstallige brandewijnaccijns en f 28 korengeld en een rekening van 

f 48 voor de aankoop van rogge bij een koopman in Amsterdam en van f 62 mout bij ene Van 

der Heym. Daar stond echter een vordering tegenover van f 81,35 onbetaalde brandewijn 

van ballenmaker Van der Sande.  

De woning van Van der Werve zag er overigens goed ingericht uit met vijf schilderijen, 

spiegels, een gevulde linnenkast, het nodige koperen keukengerei, zilveren lepels en een 

zilveren beker, een Bijbel en twee psalmboeken. Zijn vrouw had vijf gouden ringen en twee 

bloedkoralen kettingen. Kennelijk was hij een schutter, want hij had een musketgeweer in 

een speciale kast en twee degens.  

De boer had flink wat leningen en onbetaalde rekeningen, totaal bijna f 3.000 krediet, maar 

toch had zijn nalatenschap een gezond positief saldo van f 1.800.  

De weduwe zette de zaak dan ook voort. Zij hertrouwde een paar jaar later met Thomas de 

Craen, die uit Schipluiden kwam. Toen ook deze tweede echtgenoot in 1686 de pijp uitging 

verkocht zij het bedrijf in 1688 aan Hendrick Sprinckhuijsen. Hij betaalde slechts f 200 

contant en tekende een schuldbrief voor de resterende f 500. Het bedrijf was inmiddels dus 

heel wat minder waard geworden, maar het ging ook tegen het eind van de zeventiende 

eeuw een stuk slechter in de landbouw en de huizenmarkt in Delft. 

 

Vercopen van soetemelck 

Zeventien jaar later hield Sprinckhuijsen het ook voor gezien. In 1705 verkocht hij zijn 

´bouwhuys’ aan het Oosteinde, in gebruik voor de ‘bouwneeringe’ en het ‘vercopen van 

soetemelck’. Voor f 700 deed hij het over aan Pieter Pietersz van Rijn uit Rijswijk. Het huis 



was sinds jaar en dag belast met een rente van vijftien stuivers per jaar voor het fonds van 

de voormalige kloostergoederen. 

Van Rijn nam van de vorige eigenaar ook zijn vee, gereedschappen en pachtcontracten over 

voor f 1.700, waarvan duizend gulden op krediet. Op stal stonden 13 melkkoeien, een vaars 

en een kalf. Tot de bedrijfsinventaris behoorden zes kuipen met bostel (afval van de 

bierbrouwerijen als veevoer), alle melkketels, boenketels, melkemmers, twee melkschuitjes 

en verdere gereedschappen voor het verkopen van zoetemelk. Ook het hooi op zolder en de 

mest uit de stal. De pachtcontracten betroffen vier stukken grond buiten de Oostpoort en in 

Nootdorp, met als verpachters het Meisjeshuis, de Kerk in Nootdorp en particulieren in 

Leiden en Utrecht. In totaal ging het op ruim 10 hectare land en f 237,50 pacht per jaar. 
 

Nieuwe koestal 

In 1749 verkocht Jan Van Bleiswijk hier melk volgens het 

belastingregister op de Impost. Toen hij in 1777 de boerderij 

verkocht, bleek hij volgens de koopbrief er een nieuwe 

koestal te hebben gebouwd, met een bostelgoot daarachter. 

Het pand aan het Oosteinde had toen aan de drie uitgangen 

in de Jan Tapperenpoort. Ook bij de volgende verkopen in 

1789 en 1801 is er nog steeds telkens sprake van een huis 

met koestal en bostelput. Daarna lijkt de agrarische 

bestemming van het pand ten einde te zijn gelopen. 

 

Andere bouhuys 

Het andere boerenbedrijf dat we hierboven zagen, aan de 

noordzijde van de poort, timmerde minder opvallend aan de 

weg. In 1690 is daar bij een overdracht nog sprake van een 

bouhuys (boerderij), vier huisjes en een ledig erf. In 1712 is 

de boerderij een ‘schuur of pakhuis’ geworden en werd de 

tuin daarachter verkocht aan het Klauwshofje.  

In 1786 stonden er aan de noordzijde van de Tapperspoort 

vijf huisjes. Ze werden toen op een veiling gekocht door 

Antonij Wiegel. Voor het grootste huisje betaalde hij f 65. 

Het werd voor twaalf stuivers per week verhuurd aan Pieter 

Kalwinkel. De overige vier kocht hij erbij voor samen f 23. 

Twee ervan waren voor zeven stuivers per week verhuurd 

aan Aaltje Huibers en Hendrik Vette, en één voor acht 

stuivers aan Maria Akkers. 

 

Pomp en bedsteden anno 1878 

De huis Oosteinde 60 stond in 1878 te koop. Blijkens de 

krantenadvertentie had het toen twee kamers met elke een 

stookplaats en een bedstede, en nog geen verdieping. 



Achter het huis was een snuivertje (een apart keukentje op de binnenplaats) en een 

welwaterpomp. Het was vrij te betrekken. De beide buurhuizen (58 en 62) van dezelfde 

omvang waren verhuurd voor resp. f 1,20 en f 1,25 per week. De huisjes erachter, in wat 

inmiddels definitief de Hooipoort heette, deden f 0,70 en f 0,80 per week. Ze bestonden uit 

een kamertje met stookplaats en bedstede en een zoldertje. Er was geen pomp en ook geen 

buitenruimte.  

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Haardstedenregister 1600 

Registers Duit op de Gulden 

Haardstedenregister 

Waarbrieven 5 D 260 (1688),5 P 209 (1705),5 X 123 (1723), 7 C 109 (1777), (1789),(1801) 

Weeskamerboedel 5525 nalatenschap JJ van der Werve 

Akte notaris A. Rijshouck 1759, fo 117-119 dd 9-6-1607 

Akte notaris J. Ranck 2112 fo 304 dd 29-12-1653 

Akte notaris J. Ranck 2113c fo 88 dd 6-5-1654 

Akte notaris J. Ranck 2113e fo 215 dd 25-2-1655 

Akte notaris J. Ranck 2113c fo 127 dd 26-7-1654 (verkoping boelhuis) 

koopakte notaris G.Rota 1989c fo 1 dd 5-5-1658 

Koopakte notaris Vdr Cost  118v dd 1690 

Akte notaris C. 's Gravesande 2540d  fo 15-17 dd 3-11-1705 

Veilingakten notaris Vlaardingerwout  2581b fo 27 en fo 70 dd 29-2-1712 

Veilingakte notaris .... 3272d fo 54 dd 1760 

Veilingakte notaris J.J. Goevereneur 3333a fo 145 dd 29-6-1786 

Veilingakte notaris J.J.Goeverneur 3344b fo 23 dd 11-6-1798 

Impost 1749 

Adv. Delftsche Courant 1878, nr 98 

 

 

 

 


