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Boerderij Sterreschans in Oukoop 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19,3621 XJ Breukelen 

Mijn artikel in dit tijdschrift over de oude schans op Cromwijk1 begon 
met de veronderstelling dat boerderijen die dezelfde naam dragen als 
buitenplaatsen aan de Vecht, ooit in het bezit zijn geweest van de eigenaren 
van die Vechthuizen. Voor Vreedenoord in Kortrijk en Cromwijk in Oud Aa 
kon ik meteen aantonen dat deze stelling juist was. Voor de ook door mij 
genoemde boerderij Sterreschans, Oukoop 32, kon ik toen geen bewijs 
aanvoeren. Dat wil ik dan nu doen. 

Van de huidige eigenaar, de heer J. Karsemeijer, kreeg ik de eigendoms
papieren ter inzage en daaruit bleek, dat de boerderij van 1827 tot 1837 
eigendom was van Adriaan Paets van Troostwijk, die ook de buitenplaats 
Sterreschans in Nieuwersluis bezat. Met deze mededeling zou ik kunnen 
volstaan, maar het lijkt me aardig ook een aantal andere gegevens over 
deze boerderij en zijn bewoners te boekstaven. 

De geschiedenis van Sterreschans 

In 1831 huurde Barend Karsemeijer de hofstede, waarop hij en zijn 
nazaten daarna onafgebroken hebben geboerd. 

Rechts in de voorgevel bevindt zich een steen met de inscriptie: "De 
eerste steen gelegd / door / B. Kersemeijer / oud 12 jaar 1873". In dat jaar 
is de boerderij dus verbouwd of opnieuw opgetrokken. Die voorgevel is er 
omstreeks 1917 met een windhoos uitgewaaid, maar weer met dezelfde 
stenen hersteld. 

De oudste bij de eigenaar nog aanwezige koopakte is uit 1791, maar er 
moet op de plaats van Sterreschans al veel vroeger een boerenhofstede 
hebben gestaan. Bij het graven in een bosje achter de boerderij is namelijk 
in 1962 een ongeveer 40 cm hoge blauwgrijze schenkpot gevonden (zie 
Afbeelding 1 ). Hij lag daar vrijwel onbeschadigd in een dikke veenlaag, 
maar bevatte geen oude munten. Het Instituut voor Pre- en Protohistorie 
van de Universiteit van Amsterdam heeft in 1963 de kan onderzocht en 
dateerde hem op de tweede helft van de 14de eeuw. Het plan "een kleine 
proefsleuf te graven om eventuele vondstassociaties te onderzoeken" is 
nooit door dat instituut gerealiseerd. Toen bij een interne verbouwing in 
1974 de vloer van Sterreschans vernieuwd werd, vond men daaronder 
midden in het voorhuis een ronde, gemetselde waterput die met zand 
volgestort was. Ook het daarin aangetroffen beschadigde roodstenen potje 
getuigt van een aanzienlijke ouderdom (zie Afbeelding 2). 

In het eigendomsbewijs uit 1791 komt geen boerderijnaam voor; in de 
latere evenmin. Het document uit 1791 is echter wel een interessant stuk 
en daarom geef ik de hoofdzaken daaruit weer. De akte is op 25 september 
1791 gepasseerd bij notaris Theodorus Koppen te Utrecht. Verkoper was de 
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Afb 1. Middeleeuwse schenkpot, opgegraven bij de boerderij Sterreschans in Oukoop 
Deze werd door deskundigen van het Instituut voor Pre- en Protohistorie te Amster
dam omschreven ais een "blauwgrijze pot met op doorsnee dik rond oor en zwak 
geprofileerde schenkiip", die door hen "voorlopig gedateerd is op de tweede helft van 
de 14de eeuw n Chr." (foto in bezit van 1. Karsemeijer) . 

notaris-makelaar Willem Voorsteegh als gemachtigde van de erfgenamen 
van vrouwe Wilhelmina Florentina Vlaer. Dat waren haar weduwnaar Mr. 
Jacob Smit te Utrecht, haar schoonzoon Christiaan Cruys, koopman te 
Amsterdam, en haar schoonzoon Everard Kol, secretaris van "het water
schap de Lekkendijk beneden dams". U herkent hierin de twee familie
namen van het bekende voormalige bankiershuis Vlaer & Kol aan de Oude 
Gracht te Utrecht. De te verkopen landerijen konden op 1 januari 1792 
aanvaard worden, het huis en de verdere bebouwing pas met Pasen van 
dat jaar. De boerenhofstede werd al geruime tijd door de huurder Hendrik 
van den Bosch gebruikt. De openbare verkoping vond op woensdag 25 
september 1791 plaats "ten huize van A. van den Bosch, kastelijn onder de 
Lindeboom te Breukelen". Deze herberg staat nog steeds op de oude plaats 
en draagt de naam "Het Regthuys van Breukelen en Breukelerweert"2. De 
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boerderij wordt in de akte omschreven als: hofstede met huis, berg en 
schuur met aanhorige landerijen groot 35 morgen 500 roeden, gelegen 
onder den gerechte van Loenerslooth in de polder van Oucoop strekkende 
"uyt den Anxter of Amsterdamse Vaart en van de Oucoper Watermolen tot 
aan de veenscheidinge toe". Er behoorde ook nog 6 morgen weiland bij, dat 
in twee percelen ten noorden van de boerderij lag. Samen dus 41 morgen 
500 roeden. Deze landerijen waren behalve met twee oude belastingen (het 
oudeschildgeld en het molengeld) speciaal belast met "een uitgang van ééne 
gulden jaarlijks aan de Kerk, of wel aan den Armen der kerk te Loenen". 
Schout Jacob de Jong5 van Breukelen-Nijenrode zette in op f 6500,-, mijnde 
bij de afslag op f 1000,- en werd dus voor f7500,- eigenaar. Zijn borgen 
waren Jacob Adriaan van der Linden, de schout van Breukelen-St. Pieters 
en zijn vader Cors de Jong, eigenaar van bierbrouwerij De Vijfhoek te 
Breukelen. Schout De Jong kocht de boerderij niet voor zichzelf, want hij 
noemde als zijn opdrachtgever Teunis Weerdse Swaninck, wonende onder 
Breukeleveen. 

De zeven erfgenamen van Teunis Weertzoon Zwanink (waaronder doch
ter Stijntje, getrouwd met Hendrik van den Bosch te Vinkeveen) ver
kochten op 14 februari 1827 voor notaris F.H. van den Helm te Maarsse-
veen de hoerenhof stede voor f 12 000,- aan "den Heer Adriaan Paets van 
Troostwijk, grondeigenaar, woonachtig op de Hofstede Sterreschans in de 
gemeente Loenen"4. In de koopvoorwaarden stond, dat de mondelinge huur 
die Cornelis Vendrig "aan dit gekochte heeft, tegen Negen Honderd guldens 
in het Jaar, zal moeten uithouden tot Korsmis achttienhonderd zeven en 
Twintig ten aanzien der Landerijen en tot primo Meij achttienhonderd 
achtentwintig ten aanzien van het Erf en de gebouwen". 

Afb. 2. Jan Karsemeijer mediteert bij put en potje (foto uit 1974, in bezit van J. Karse-
meijer). 
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De huur ging in 1831 over op Barend Karsemeijer uit Oud-Loosdrecht. Hij 
was in 1799 te Maarsseveen geboren, maar zijn ouders zullen in Breukelen 
hebben gewoond\ 

De Amsterdamse lakenkoopman Adriaan Paets van Troostwijk overleed 
in 1837. De buitenplaats Sterreschans werd daarna eigendom van H.J. 
Doude van Troostwijk6, de boerderij ging bij de akte van scheiding der na
latenschap op 20 december 1837 naar "Vrouwe Johanna Julie Meilier, echt
genoot van de Heer Jacques Pierre Paul Acquêt de Férolles, grondeigenaar 
wonende te Abbeville in Frankrijk". Zij liet de boerderij op 29 november 
1856 veilen in het "locaal van verkoopingen te Utrecht achter Sint Pieter". 
Barend Karsemeijer, die toen al 25 jaar pachter was en een huur van 
f 1075,- per jaar betaalde, kocht daar de boerderij voor f 23 500,-. 

Kerkelijke activiteiten van Barend en Nicolaas Karsemeijer 

Barend heeft zich niet alleen met het boerenbedrijf beziggehouden, maar 
ook een belangrijke rol gespeeld op kerkelijk gebied. Al gauw na zijn komst 
in Oukoop werd hij diaken in de Nederlandse Hervormde Gemeente van Ter 
Aa. In 1836 kon hij zich echter niet langer verenigen met de prediking en 
de bestaande kerkelijke verordeningen. Daarom had hij zich op 11 april 
1836 met zijn vrouw Hilletje Langendijk en vijf kinderen afgescheiden van 
de Nederlandse Hervormde Kerk. Daarin werd hij door anderen gevolgd: 
Aalbert van der Vliet uit Portengen met zijn vrouw en zes kinderen, Arie 
Peet met Marrigje de Haan, Willem Peereboom uit Ten Bosch (= Aa Bosch, 
thans Bosdijk), Jan Fokker met drie kinderen, en Jacob van Vliet met 
Neeltje Scherpenzeel uit Portengen. Zo ontstond er in de buurtschappen 
Oukoop, Bosdijk en Portengen een Afgescheiden Gemeente van ruim dertig 
zielen. Hun requesten om vrijheid van godsdienstoefening werden door de 
burgemeester van Loenersloot geweigerd. Op zondag 27 november 1836 
was er een verboden samenkomst in de koestal van Barend Karsemeijer, 
waar de Utrechtse predikant H.J. Budding preekte voor meer dan 50 per
sonen. Burgemeester J. Sanderson moet daarvan op de hoogte zijn geweest, 
want hij kwam hen met zijn wethouder, de veldwachter en de wacht
meester van een detachement lanciers tweemaal sommeren uiteen te gaan. 
Daaraan werd pas gevolg gegeven toen de burgemeester dreigde de hulp 
van de gewapende macht in te roepen, die al op de Oukoperdijk klaar 
stond. Het detachement lanciers werd daar ingekwartierd maar bleef niet 
lang. Op 3 december stelde de burgemeester aan de Commissaris des 
Konings voor om hen slechts tot 6 december 1836 daar te laten, "omdat 
halsstarrigheid en ongehoorzaamheid toch bij deze Separatisten blijft 
standhouden, terwijl de inkwartiering voor hen geene straf uitmaakt". De 
predikant werd door de rechtbank te Utrecht beboet met f25,- en Barend 
Karsemeijer met f8,-, maar beiden werden in hoger beroep te Amsterdam 
vrijgesproken. 

De verboden samenkomsten bleven, zoals de burgemeester verwachtte, 
doorgaan. Uit de agenda van de Utrechtse dominee H.P. Schölte weten we 
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dat hij op 12 juni 1837 in Oukoop gepreekt heeft over Johannes 6 vers 68 
en 69, de belijdenis van Petrus7. Na 1842 heeft deze gemeente zich bij de 
Christelijke Afgescheiden Gemeente van Kockengen gevoegd. Daar is Barend 
Karsemeijer lange tijd diaken en ouderling geweest. In 1868 zullen de 
meesten van zijn groep zijn overgegaan naar de toen onder leiding van 
Mattheus Oussoren in Breukelen gestichte Christelijke Gereformeerde Kerk. 

Dat deed ook Barends zoon Nicolaas Karsemeijer, die al geruime tijd op 
Sterreschans boerde. Vijftien jaar lang, van 1872 tot 1887, diende hij de 
Christelijke Gereformeerde kerk van Breukelen als diaken en als scriba van 
de kerkeraad. Lange tijd was hij ook penningmeester van die kerk. In 1893 
verenigden de plaatselijke kerkelijke gemeenten van de Afgescheidenen en 
de Dolerenden zich tot de Gereformeerde Kerk van Breukelen; in dat proces 
speelde ook Klaas Karsemeijer een jarenlange rol als kerkeraadslid. In de 
nieuw gestichte kerk was hij aanvankelijk diaken en van 1898 tot 1902 
ouderling. 

Opsplitsing van de boerderij Sterreschans 

Ook op zijn bedrijf in Oukoop was Klaas actief. Vader Barend had boer
derij Sterreschans gesplitst voor zijn twee zoons. Na diens dood in 1870 
moest het bezit evenwel verdeeld worden tussen twee zoons en vijf ge
trouwde dochters. Dat leidde tot een openbare verkoping, die plaats had op 
1 maart 1871 in het logement Het State Wapen te Breukelen-Nijenrode. 
Daar kocht Klaas de oude boerderij Sterreschans. Zijn oudere broer Jan zal 
de boerenhofstede aan de overkant van de weg, tussen de Oukoperdijk en 
de Veenkade, hebben gekocht. Klaas restaureerde Sterreschans in 1873 en 
liet zijn oudste zoon Barend een gedenksteen leggen. Deze zoon is kennelijk 
niet volwassen geworden, want Klaas noemde de jongste zoon uit zijn derde 
huwelijk weer Barend. Toen zijn eerste vrouw Wijntje Boogaard overleed, 
bleef Klaas met dochter Jansje achter. Hij hertrouwde met Geertje Verheul 
bij wie hij op 3 december 1875 een zoon Nicolaas kreeg en later nog Pieter 
Leenden. Bij zijn derde vrouw, Angenita van Hoegee, kreeg hij nog vier 
dochters en vier zoons. 

In 1904 verhuurde Klaas Sr. zijn boerderij aan zijn toen juist getrouwde 
zoon Klaas Jr. Zelf kocht hij een grote boerderij in Aarlanderveen, waar hij 
op 18 februari 1917 overleed. 

Bij de boedelscheiding op 8 augustus 1917 werd Sterreschans, waarbij 
toen ruim 27 ha land behoorde, toebedeeld aan deze Klaas Jr., die officieel 
Nicolaas heette. Hij betaalde er aan zijn mede-erfgenamen f57 000,- voor. 
In de crisisjaren verkocht hij eerst de daggelderswoning Oukoop 34 aan 
slager Halstein te Breukelen. In 1938 moest hij, evenals zoveel andere 
boeren, ook de rest van zijn bezit verkopen. Hij bleef echter als pachter op 
Sterreschans zijn bedrijf uitoefenen. Omstreeks 1940 werd de pacht ver
minderd, omdat bijna 2l/2 ha land aan de Staat was verkocht voor de aan 
te leggen Rijksweg 2. Nicolaas Karsemeijer overleed in 1946 en werd opge
volgd door zijn zoon Jan (geboren 1 mei 1924). Die werd in 1969 weer eige-
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naar van Sterreschans en breidde het uit tot een modern agrarisch bedrijf. 
Op de oude boerderij woont nu zijn zoon Nico (geboren 19 juni 1956), en 
daarmee is dan de vijfde Karsemeijer en derde Nicoiaas boer op Sterre
schans. 

Noten 

1 H.J, van Es, 1991. De Oude Batterij op boerderij Cromwijk. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 113-127, 

2 In een stuk uit 1784 heet de herbergier niet A. van den Bosch, maar Antonie Bos; de 
herberg heet dan 'Het wapen van Breukelen', In het testament (Archief Dorps
gerechten, Afd Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 371, Rijksarchief te Utrecht) dat de 
dames Dirkje en Neeltje van der Horst op 21 september 1804 in hun woning te 
Breukelen voor notaris Joh. Stellenwert!' uit Utrecht lieten maken, staat: 
begerende dat de Herberg genaamt de lindeboom met de vier annexede Woon-

huysen staande op de Nieuwstraat en twee Huysinge naast de Stallinge in de 
Heerestraat in den dorpe van Breukelen niet werde verkogt". De naam is dus niet 
"onder de lindeboom", maar "de lindeboom". In 1815 is de herberg naamloos en 
wordt hij aangeduid met "alwaer het Rechihuis van Breukelen gehouden wordt". 

3 Blijkens het Archief Dorpsgerechten, Afd Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 369, fol. 
131 (Rijksarchief te Utrecht) had Joan Ont van Nijenrode hem op 8 mei 1786 
aangesteld "ingevolge de versoeke van Joan Stoesak Schout en Gaadermeester van 
Breukelen Nijenrodes gerecht' om wegens zijn Hooge Jaaren in Zijn voorn. Posten 
te subsisteeren de Persoon van Jacob de Jongh Cz tot bediening van het selve 
Schouts en Gaadermeestersampt". Hij bekleedde dit ambt tot aan zijn faillissement, 
dat op 27 maart 1804 door de "Exployteurs der Generale Middelen 's Lands van 
Utregt werd geauthoriseerd "om daaraan te verhaalen de on gelden aan den Lande 
verschuldigd gebleven" (Archief Dorpsgerechten, Afd Breukelen-Nijenrode, inv 
nr. 370, fol. 97 verso), 

4 "Hofstede" staat hier voor "buitenplaats"; een boerderij werd in deze tijd vaak een 
boerenhofstede" genoemd; eerder was "hofstede" een algemeen woord voor een 

stuk land waarop een huis stond of kon staan. 
5 In het trouwboek in het Archief van de Hervormde Gemeente van Breukelen (inv. 

nr. 58, Rijksarchief te Utrecht) staat op 21 oktober 1764: "Barend Carsemeyer J.M. 
van Lengerik onder Tekkelenburg, geen ouders meer hebbende meerderjarig 
sijnde behoorende onder sijn Pruisische Majesteit en Jannetje Hollink, J.D. geboor
tig van en beyde wonende alhier in Breukelen; getrouwd op 11 November 1764 in 
onse kerk". Op 16 november 1794 trouwde "Gerrit Karssemeyer geboren en wonend 
onder Breukelen" en op 18 februari 1798: "Jan Carssemeijert j.m., geboren en 
wonend te Breukelen met Marritje Cooyman j.d , geboren in den gerechte Ter Aa en 
wonend alhier". Gerrit en Jan zullen zoons van Barend zijn geweest, Jan en Mar
ritje zouden, gezien de latere doopnamen in de familie, de ouders van Barend 
kunnen zijn 

6 E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, 1982. Plaatsen aan de Vecht en de Angstel 
Canaletto, Alphen aan den Rijn, blz. 232. 

7 Ds. H.P. Schölte emigreerde in 1847 met 800 volgelingen naar Pelle in de staat Iowa 
in Noord Amerika. Daaronder waren ook zes gezinnen en vijf alleenstaanden uit de 
Christelijke Afgescheiden Gemeente van Kockengen. Deze gegevens ontleende ik 
aan: C. Smits, 1980. De Afscheiding van 1834, vierde deel: provincie Utrecht. J.P. van 
den Tol, Dordrecht, blz. 34, 321-324 en 354-357. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 2, 1992 


