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Het bundeltje archieftukken 

met bet verhaal van ie 

afgescheidenen in Loenersloot. 

Bovenop ligt het 'spiekbriefje' 

van Sanderson. 

(Fotocollectie S.A. V.V.). 

Burgemeester Sanderson 
en de Afscheiding in loenersloot 
In het archief van de voormalige gemeente 
Loenersloot bevindt zich een bundeltje met 17 
stukken. In de inventaris, de omschrijving van 
de inhoud van her archief, wordt het bundeltje 
onder nummer 1003 omschreven als stukken 
betreffende het houden van bijeenkomsten der 
afgescheidenen van het Nederlands Hervormd 
Kerkgenootschap, 1836J) 

De srukken vertellen het verhaal van mensen die 
zich niet meer kunnen vinden in de leer van de 
heersende kerk, de strijd om erkenning en hun 
vervolging door de autoriteiten. Maar de papie
ren vertellen ook het verhaal van een burgemees
ter die ondanks de opdracht en de plicht om te 
vervolgen zijn uiterste best doet om tot een 
rechtvaardige en geweldloze oplossing te komen. 

De burgemeester 

De burgemeesrer in kwestie, de tot nu toe 
langstzittende in Loenen, is mr. Johannes San

derson.2' Sanderson werd op 25 januari 1778 
gedoopt in Utrechr en voltooide daar zijn juri
dische studie.3) Na zijn opleiding vertrok hij 
naar Loenen waar hij zich als notaris vestigde. 
Vanaf 1811 tot aan zijn dood in 1846 had hij 
hier een dubbelfunctie: hij was zowel notaris als 
burgemeester in Loenen. Maar niet alleen daar. 
Lange tijd was hij tegelijk ook burgemeester 
van Nigtevechr, Kortenhoef, Nederhorst en 
Loenersloot. 

Aan het jaar 1836 van zijn burgemeesterschap 
zal Sanderson nog vaak hebben teruggedachr. 
De laatste maanden van dat jaar waren name
lijk voor hem zeer tumultueus. 

De afgescheidenen 
In de jaren 1834 -1836 traden enkele jonge 
predikanten uit de Hervormde kerk. Zij stelden 
een Akte van Afscheiding of Wederkeer op. Zij 
vonden dat de Hervormde kerk te sterk afweek 
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van de kerkleer. Voor deze afgescheidenen of 
separatisten waren de traditionele belijdenis
geschriften, de oude teksten voor de liturgie en 
de kerkorde van 1619 van groot belang. De 
Hervormde kerk beroonde zich volgens de 
separatisten gemeten aan de bijbel en de 
belijdenis een valse kerk. In de toenmalige kerk 
nam men het niet meet zo nauw met de belij
denissen en liturgische teksten uit het verleden. 
Daarom een afscheiding. Wederkeer en hereni
ging waren pas mogelijk als de kerk tot inkeer 
kwam. De eerste jaren was er een groeiend aan-
ral aanhangers. Vanuit het noorden van het 
land verspreidden de afgescheidenen zich over 
Nederland, ook naar Utrecht. 

Willem I, van 1815 tot 1840 koning, 
beschouwde de Afscheiding als een revolutio-
naire actie tegen de door hem georganiseerde 
Hervormde kerk. Zich beroepend op een arri-
kel uit de Code Napoleon, waarin samenscho
ling van 20 of meer personen werd verboden, 
probeerde de overheid de separaristen te beteu
gelen. Nergens in Nederland werd zo hard 
tegen hen opgetreden als in de provincie 
Urrecht. Soms zelfs tot bloedens toe. Ook in 
Loenersloot werden de afgescheidenen ver
volgd, aan de Oukoper Wetering. Met in één 

van de hoofdrollen burgemeester Johannes 
Sanderson. 

Het verhaal 
Barend Karsemeijer 
Begin okrober 1836 krijgt burgemeesrer San
derson bezoek van ene Barend Karsemeijer. 
Karsemeijer is veehouder in Oukoop en be
woont de boerderij Sterreschans aan de Ou
koper Wetering4). Karsemeijer heeft twee docu
menten bij zich. Het ene is een verzoek aan de 
Koning om in Loenersloot met 20 of meer 
afgescheidenen godsdienstbijeenkomsten te 
mogen houden. Het tweede document bevat de 
handtekeningen van inwoners van Loenersloor 
ter ondetsteuning van het verzoek aan de 
koning. Volgens nieuwe regelgeving moet 
Sanderson als burgemeester van Loenersloot de 
handtekeningenlijst legaliseren voordar deze 
aan de Koning wordt toegestuurd. Sanderson 
aarzelt. Doet hij hier goed aan? Barend 
Karsemeijer ziet de twijfel van de burgemeester. 
Ter ondersteuning van zijn verzoek vertelt hij 
Sanderson dat de butgemeester in Loosdrecht 
een soortgelijke lijst gewoon heeft getekend. 
En daar stonden zelfs de namen van de minder
jarige kinderen van de verzoekers op! Sanderson 
rekent. 

Het huis van Johannes 

Sanderson aan de 

Dorpsstraat, nu nr. 12 en 14, 

omstreeks 1950 na een 

aantal verbouwingen, 

(Fotocollectie S.A. V.V.). 
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Kaartje van de Oukoper 

polder, met de Oukoper 

Wetering en de boerderij 

Sterreschans omstreeks 1867. 

(]. Kujper. Gemeente-atlas 

van Nederland, 1867). 

De volgende dag schrijft hij toch nog een brief 
aan de Gouverneur van de provincie Utrecht, 
L. Van Toulon. De burgemeestet twijfelt of hij 
goed heeft gehandeld. Aanvankelijk krijgt hij 
op zijn kop van Van Toulon. Alleen individuele 
verzoeken worden in behandeling genomen, en 
niet die van een collectief. Sanderson blijkt de 
nieuwe regelgeving beter te kennen en reageert 
in een wat zalvende brief dat zijn dwaling 
voortvloeide uit de richtlijn van de Gouverneur 
van 23 juli jl. Een paar dagen later antwoordt 
Van Toulon dat Sanderson inderdaad juist heeft 
gehandeld. 

Op 19 oktobet ontvangt Sanderson de reactie 
op het verzoek van Barend Karsemeijer en c.s. 
Van Toulon sommeert de burgemeester het 

besluit te lezen en vervolgens door te geven aan 
Karsemeijer. Het verzoek van de separatisten 
wordt niet in behandeling genomen. Als moti
vatie staat vermeld dat het verzoek niet volgens 
de richtlijnen is opgesteld. Daarnaast bevat het 
verzoek te veel vragen die er niet in thuis horen 
en het verzoek zodoende ongeldig maken. San
derson neemt kennis van dit antwootd en laat 
het vervolgens bezorgen op Sterreschans. 

Een brief op poten gedateerd zaterdag 12 
november. Van Toulon schrijft Sanderson dat 
hem ter ore is gekomen dat er onder Oukoop 
bij Barend Karsemeijer talrijke vergaderingen 
van afgescheidenen worden gehouden. Erger 
nog, Karsemeijer zou in het ambtsgewaad van 
een predikant rondlopen en tijdens de ver
gaderingen worden ouderlingen en diakenen 
benoemd. 

Van Toulon eindigt zijn brief met de mede
deling dat het verhaal heel ongeloofwaardig 
lijkt, maar verzoekt Sanderson voor de zeker
heid een onderzoek in te stellen. 
Sanderson komt ditect in actie. Uit zijn bevin
dingen blijkt dat de vorige zondag bij Karseme
ijer inderdaad een bijeenkomst is gehouden. Er 
werd een toespraak gehouden door Pieter Veer, 
een scheepmaker uit Muiden. Nu, 13 novem
ber is het zondag. De burgemeester besluit 
direct naar de boerderij van Karsemeijer te gaan 
om vast te stellen of et weer een bijeenkomst 
wordt gehouden. Op Sterreschans aangekomen 
treft Sanderson een aantal van 16 personen aan, 
zowel mannen, vrouwen als kinderen. Maar 
geen vergadering. Karsemeijer zelf is niet aan
wezig. Sanderson laat de boodschap achter dat 
hij zich de volgende ochtend bij hem moet 
melden. Maar Karsemeijer laat maandagoch
tend de burgemeester wachten, en óók maan
dagmiddag. Hij komt niet opdagen. Sanderson 
meldt vervolgens Van Toulon zijn bevindingen. 

Het rommelt in de regio 

De volgende dagen voelt butgemeester Johan
nes Sanderson zich behoorlijk opgelaten. Het 
rommelt in de regio. Hij weet dat de separa
tisten gewoon doorgaan met het organiseren 
van vergaderingen en het overheidsgezag tar
ten. Uiteindelijk besluit hij Van Toulon om 
ondersteuning te vragen zodat de otde kan 
worden hersteld. 
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Om 9 uur zaterdagavond 26 november komt er 
een koerier bij de burgemeester aan huis met 
een brief van de gouverneur. Sanderson krijgt 
militaire steun. Direct al, de volgende zondag
ochtend, zullen zich in Loenen een wachtmees
ter, twee brigadiers en 10 lansiers melden. San
derson krijgt de opdracht met behulp van het 
detachement een mogelijke nieuwe bijeen
komst van separatisten te voorkomen dan wel 
te ontbinden. Sanderson moet de leiding 
nemen. Gelukkig heeft de koerier voor de bur
gemeester, niet echt ervaren in dit soort situ
aties, een uitgebteide instructie meegenomen. 
Bladzijden lang, tot in detail, wordt hem voor
geschreven hoe te handelen. In het bundeltje 
archiefstukken bevindt zich een klein briefje in 
het handschrift van Sanderson met de voor
naamste richtlijnen. Hij heeft dit bij de inval 
vermoedelijk als spiekbriefje bij zich gedragen. 

In de vroege zondagochtend van 27 november 
gaat het gezelschap op pad. Er wordt verzameld 
in Ter Aa, bij het huis van de wethouder Teunis 
Korver. De laatste zal ook ter assistentie mee 
gaan, net als de veldwachter. Rond 9 uur ver
trekt men richting Oukoop. Op strategische 
plekken op de Oukoper dijk, vlak bij de boer
derij van Barend Karsemeijer, stelt Sanderson 
lansiers op. Ook beide toegangswegen naar de 
boerderij worden door lansiers afgesloten. Dit 
heeft direct al tesultaat. Vanuit vele richtingen 
blijken mensen op weg te zijn naar de boerderij 
om de bijeenkomst van de afgescheidenen te 
bezoeken. Velen hebben al uren gelopen. Maar 
ze worden resoluut teruggestuurd. Onder hen 
bevindt zich mevrouw de weduwe J. J. Zeelt. 
Zij is één van de belangrijkste financiers van de 
Afscheiding en organiseert veel bijeenkomsten 
in haar landhuis Postwijck te Baambrugge. 
Deze zondag zal de weduwe Zeelt de samen
komst echter moeten missen. De lansiers zijn 
onverbiddelijk. 

De inval 
Tijdens zijn gang naar Oukoop zal Sanderson 
ongetwijfeld hebben gedacht aan soortgelijke 
acties welke zijn collega burgemeesters van Hil
versum en Loosdrechr eerder in de zomer van 
dat jaar hebben ondernomen. Tot bloedens toe 
werd een menigte in Hilversum bij een spreek
beurt van een afgescheiden predikant uiteen 

gedreven. Ook in Loosdrecht was op bevel van 
de burgemeester geweld gebruikt. Geen prettig 
vooruitzicht voor de overheidsdienaren 5). 
Maar Johannes Sanderson en Teunis Korver 
kennen hun plicht. Met in hun kielzog de 
wachtmeester en de veldwachter betreden zij 
het terrein van boerderij Sterreschans van vee
houder Barend Karsemeijer. Een ongewoon 
geluid trekt hen naat de stallen. Behoedzaam 
opent de burgemeester een zijdeur van de koe
stal. En wat hij daar aantreft... 

Een menigte van meer dan 50 personen, zowel 
mannen als vrouwen. Ze zingen uit luide borst 
een psalm. Voor de gelovigen staat een man 
met een opengeslagen bijbel. Sanderson verheft 
zijn stem en verzoekt de menigte te stoppen 
met zingen. Men zingt door. Sanderson her
haalt zijn verzoek. Na een derde oproep wordt 
het langzaam stil in de stal. 
De burgemeester neemt opnieuw het woord. 
Hij vertelt de aanwezigen dat de bijeenkomst 
strijdig is met de wet en gelast hen in naam van 
de koning uiteen te gaan. Als men weigert zal 
geweld worden gebruikt. Fijntjes wijst Sanders
on nog even op de gewapende macht die buiten 
opgesteld staat. 

Het maakt allemaal weinig indruk. Wederom 
tot drie keer toe moet de burgemeester zijn 
boodschap herhalen. Sanderson raakt geïrri
teerd en dreigt nu wetkelijk de gewapende 
macht in te gaan zetten om zo gehootzaamheid 
af te dwingen. 

Maar Johannes Sanderson blijkt geen man van 
het grove geweld te zijn. Hij doet nog een aller
laatste poging. In zijn rapportage over het 
gebeutde aan Van Toulon schrijft hij: alvorens 
tot dit geweld over te gaan bad ik hen tot behoud 
van rust en orde, om toch goed en vrijwillig heen 
te gaan. Deze smeekbede lijkt te helpen. Een 
aantal van de aanwezigen staat op en verlaat de 
schuur. Sanderson en de zijnen dringen zich 
vervolgens tussen de menigte en met wat duw 
en trekwerk worden de meer halsstarrigen de 
schuur uit gewerkt. Met een aantal van hen 
heeft Sanderson nog een gesprek maar de mees
ten vetlaten direct het terrein van boerderij 
Sterreschans. Door het geduld en de over
redingskracht van de burgemeester is geweld 
uitgebleven. 
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Huibert Jacobus Budding 

(1810-1870), geboren te 

Rhenen en afgescheiden 

predikant. Foto van een 

anonieme tekening, 1865. 

(FotocollectieS.A.V.V., repro). 

Voordat Sanderson naar huis gaat moer er nog 
wel her één en ander worden geregeld. De lan
siers gaan niet mereen terug naar Utrechr. 
De wachrmeester gaat logeren in Ter Aa bij de 
wethouder Teunis Korver. De overige lansiers 
worden ingekwarrierd bij een aantal separatis
ten. Zo krijgen Barend Karsemeijer, Alberr van 
der Vliet en Jan Fokker ieder drie lansiers en 
hun paarden te logeren. De weduwe van der 
Veer krijgt de rwee brigadiers en hun paarden 
en Dirk Peer één lansier met paard. Sanderson 
verzoekt de separarisren ook zorg te dragen 
voor voedsel voor de logés. Tegen betaling wil 
men de manschappen wel te eten geven. Maar 
vanwege de schaarsre weigeren ze voor de paar
den re zorgen, tenzij het met geweld wordt 
afgedwongen. Daarom laat de burgemeester her 
nodige voedsel voor de dieren uit Loenen 
bezotgen. 

Sanderson gaar naar huis en schrijft zijn rap
portages aan Van Toulon en de Officier van 
Justitie in Utrechr. Hij vraagr Van Toulon het 
detachement in iedet geval tot en met de vol
gende zondag in Oukoop en omgeving re laten 

blijven. Zodoende wotdt een mogelijk nieuwe 
bijeenkomst van de separaristen voorkomen 
denkr hij. Van Toulon schrijft op 30 november 
aan Sanderson dat het detachement tot de vol
gende dinsdag voot hem ter beschikking blijft. 
Ondertussen heeft Sanderson wat meer onder
zoek gedaan naar de namen van de aanwezigen 
in de bijeenkomst van afgelopen zondag. In 
zijn correspondentie met de Officier van Justi
tie in Utrecht hebben ze de vootganger van 
afgelopen zondag al geïdentificeerd als de 
bekende afgezerre predikanr Huibert Jacobus 
Budding. Naasr de al genoemde Karsemeijer, 
van der Vliet, Fokker en de weduwe van der 
Veer herkende men nog een broer van Barend 
Karsemeijer, Nicolaas uit Loosdrecht. Uit 
Oud Over kwam Arie Verburg, en uit Loenen 
Jan Molenaar. Meer namen kan Sanderson de 
Officier van Jusritie niet geven. 

Halsstarrig en ongehoorzaam 
Dan komt Sanderson iets ter ore wat verdere 
maatregelen zinloos lijkt te maken. Terwijl de 
lansiers keurig in Oukoop en omgeving waren 
ingekwarrierd hebben de separatisten uit de 
regio de dag na de inval weer een bijeenkomst 
gehouden. Nu in Kockengen bij een zekere 
Boogaard. Wederom was het de voorganger 
Budding die doop- en trouwplechrigheden uit
voerde. Sanderson voelt zich machteloos. Hij 
schrijft aan Van Toulon dat verder verblijf van 
het detachement geen zin heeft. Sanderson: de 
separatisten blijven volhouden in hun halsstarrig
heid en ongehoorzaamheid, terwijl de inkwartie
ring en de geringe vergoeding hiervoor, voor hen 
geen straf is. 

Een lijst met de handtekeningen van de sepa
ratisten is het laatste stuk in het archief van 
Loenersloot dat herinnert aan deze kwestie. 
De handrekeningen staan onder het bedrag 
door hen ontvangen van Sanderson ter com
pensatie voor de inkwartiering. Ook de 
wethouder Teunis Korver krijgr zijn deel voor 
zijn logé de wachtmeester. Jan Fokker zet niet 
alleen zijn handtekening. Hij kliedert tussen de 
regels: waarde burgemeester, maar ik verzoek u 
vriendijlijk dat gij zoo goed wilt zijn dat gij 
zorgdt dat ik mijn 170 pont hooi dat ik verleend 
weeder terug krijgt. Sanderson kennende zal dit 
zeker gebeurd zijn! 
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Het vervolg 

De volgende jaren gaan de samenkomsten van 
de afgescheidenen gewoon door. Budding en de 
zijnen komen nog regelmatig in Oukoop en 
omgeving preken. Soms was een list noodzake
lijk, zoals in Loosdrecht op een zondag in juni 
1837. Een groep geloofsgenoten scheept zich in 
op het turfschip van Nicolaas Pos en steekt van 
wal. Voordat de daar gelegerde soldaten in de 
gaten hebben wat er aan de hand is komen uit 
alle richtingen bootjes met gemeenteleden aan
varen. In één van die bootjes zit de bekende ds. 
H. P. Schölte. Men gaat aan boord van het turf
schip en kiest het ruime sop van de plassen. De 
dienst kan beginnen! Op het water van de 
Loosdrechtse plassen worden kinderen 
gedoopt, ja zelfs drie. Het enige ongemak van 
de dienst op het kerkschip is de jouwende 
menigte bij terugkomst in de haven die avond. 
De volgende zondag haalt ds. Schölte de truc 
weer uit, nu in Bunschoten. 6) 

De overheid krijgt langzamerhand in de gaten 
dat vervolging van de afgescheidenen een hope
loze zaak is. In 1839 worden de Christelijk 
Afgescheiden gemeenten in Utrecht en Amster
dam erkend. Als koning Willem II eind 1840 
zijn vader opvolgt laat deze weten zijn militai
ren niet te willen gebruiken om de afgescheide
nen te vervolgen. 

De afgescheidenen uit Oukoop voegen zich 
uiteindelijk na 1842 bij de Christelijke Afge
scheiden Gemeente van Kockengen. Lange tijd 
is Barend Karsemeijer daar diaken en ouder
ling.7' In 1849 bedraagt het aantal leden in 
Kockengen 59. In Utrecht 93, in Westbroek 50 
en in (Oud-) Loosdrecht zelfs 134.8) 

En Sanderson? Na het incident in Oukoop is 
hij nog bijna tien jaar burgemeester van Loenen 
en Loenersloot. Uit de bronnen kennen we 
Sanderson als een reislustig man met een 
Bourgondische levensstijl." Maar ook als een 
gedreven, ijverig en rechtvaardig bestuurder. 
Een burgemeesterschap van vele decennia. 
Toch herinnert niets in de Vechtstreek aan zijn 
inspanningen. Geen straatnaam, geen gedenk
teken,...niets. 

Op 17 september 1846 meldt zich een jonge 
man van 24 jaar bij de ambtenaat van de 

De Amsterdamse weduwe]. J. Zeelt (1780 -

1864) woonde op de buitenplaats Postwijck te 

Baambrugge. Zij hield daar regelmatig 

bijeenkomsten en financierde rijkelijk de 

afgescheidenen in de regio. 

(FotocollectieS.A.V.V., repro). 

Hendrik Peter Schölte (1805 - 1868), 

afgescheiden predikant. 

Hij vertrok met een groep geestverwanten 

naar Iowa, Amerika. 

(Fotocollectie S.A.V.V., repro). 

burgerlijke stand van Loenen. Zijn naam is 
Catharinus Johan van der Chijs. Hij is de neef 
van de vrouw van Sanderson, Johanna Cathari-
na van der Chijs. De jonge man vertelt de 
ambtenaar dat op 15 september jl. om 11 uur 
in de avond Johannes Sanderson, van beroep 
burgemeester, in zijn woning is overleden. 
Johannes werd 68 jaar.10) 

Jaap Berghoef 

NOTEN: 

1. In het Streekarchief Vecht en Venen (S.A.V.V.) bevindt 

zich in het archief van LoenetsSoot het bundeltje met de 

volgende archiefstukken: 

• Besluit van den 5den juli 1836, nopens onwettige 

bestaande Godsdienstige bijeenkomsten en bijeenkom

sten. In: Staatsblad Koningrijk der Nederlanden, No. 

42, 1836. 

• Circulaires van de Staatsraad, Gouverneur der Provincie 

Utrecht No. 256 K. L. van Toulon, aan de stedelijke en 

plaatselijke besturen in de provincie Utrecht. 

Onderwerp: Godsdienstige bijeenkomsten, 23 juli 1836 

en 31 augustus 1836. 

• Brief van 13 ocrober 1836 van de Staatsraad, 

Gouverneur der Provincie Utrecht No. 29IK L. van 

Toulon aan de burgemeester van Loenersloot. 

Ondetwetp: legalisatie van handteekeningen en verzoek-

schriften. 

• Afschrift van brief van 14 october 1836 van de burge-

meestet van Loenersloot aan de Staatstaad, Gouvetneur 
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Karikatuur van een 

bijeenkomst. Het aantal 

aanwezigen maakte deze 

bijeenkomst strafbaar 

(Utrechtsche Studenten 

Almanak 1829). 

der Provincie Utrecht L. van Toulon. Onderwerp: legali

satie van handteekeningen en verzoekschriften. 

Brief van 18 October 1836 van de Staatsraad, Gouverneur 

der Provincie Utrecht No. 293K L. van Toulon aan de 

burgemeester van Loenersloot. Onderwerp: legalisatie 

van handteekeningen en verzoekschriften. 

Begeleidende brief van 18 October 1836 van de 

Staatsraad, Gouverneur det Provincie Utrecht No. 294 K 

L. van Toulon aan de burgemeester van Loenersloot. 

Onderwerp: adres (verzoekschrift) B. Karsemeijer. 

Afschrift van brief van 18 October 1836 van de 

Staatsraad, Gouverneur der Provincie 

Utrecht No. 294 K L. van Toulon aan B. Karsemeijer. 

Onderwerp: adres (verzoekschrift) B. Karsemeijer. 

Brief van 12 november 1836 van de Staatsraad, 

Gouverneur der Provincie Utrecht No. 306 K L. van 

Toulon aan de burgemeester van Loenersloot. 

Onderwerp: onwettige vergaderingen bij B. Karsemeijer 

onder Oukoop. 

Afschrift van brief van 14 november 3836 van de burge

meester van Loenersloot aan de Staatsraad, Gouverneur 

der Provincie Utrecht L. van Toulon. Onderwerp: onwet

tige vergaderingen bij B. Karsemeijer onder Oukoop. 

Brief van 26 november 1836 van de Staatsraad, 

Gouverneur der Provincie Utrecht No. 313K L. van 

Toulon aan de burgemeester van Loenersloot. 

Onderwerp: inzet detachement lansiers. 

Afschrift van rapport van 28 novembet 1836 van de bur

gemeester van Loenersloot aan de Staatsraad, Gouverneur 

der Provincie Utrecht L. van Toulon. Onderwerp: inval 

door burgemeester Loenersloot en detachement lansiers 

tijdens onwettige vergaderingen bij B. Karsemeijer onder 

Oukoop op 21 november. 

Afschrift van rapport van 27 november 1836 van de bur

gemeester van Loenersloot aan de Officier van Justitie te 

Utrecht. Onderwerp: inval door burgemeester 

Loenersloot en detachement lansiers tijdens onwettige 

vergaderingen bij B. Karsemeijer onder Oukoop op 27 

november. 

Brief van 30 november 1836 van de Staatsraad, 

Gouverneur der Provincie Utrecht No. 315 K L. van 

Toulon aan de burgemeester van Loenersloot. Onderwerp: 

verlenging verblijf detachement lansiers rond Oukoop. 

• Brief van 30 november 1836 van de Officier van Justitie 

te Utrecht No. 261 aan de burgemeester van Loenersloot. 

Onderwerp: namen aanwezigen bij onwettige vergade

ring op 27 november bij B. Karsemeijer te Oukoop. 

• Afschrift van brief van 3 december 1836 van de burge

meester van Loenersloot aan de Staatsraad, Gouverneur 
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