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Dieren en zÜn Postkantoor
door J.Y.Gietem~.

Als er één instelling is, die in het middelpunt van de
belangstelling staat 1 dan is het vfel het Postkantoor.

Hét postkantoor is een begrip, voor-a.L in kleine provin-
cie-stprlen en ook in gr ot e en kleinere dorpen .
Zo ook in Dieren~ In de oommunicatie van de inwoners on-

derling en in die van het dorp met de buitenwereld staat
het postkantoorCElntraal.

Met dank aan de :Keer Directëurvan het Pos t ddst r Lc't Arn·-
hem? die mij belangrijke gegevens verstrekte, wil ik U gaar=
ne het een en ander vertellen over het postkantoor Dieren,
Alvorens ik dit doe, geef ik U een korte samenvatting over

het postwezen in de jaren 1775-1873. DezE\gegevens ontleen-
de ik aan het boekje van Dr E.Ac:B.J.tenBrink getiteld:IIHet
Nederlandse Postwezen 1 vroeger en nu'", .

Dr ten Brink schri jft 0, m.: Ket pos t paar cl vertegenwoordig-
de in die dagen een begrip van grote snelheid. Men sprak van
paardenposteri j. In dit ti jdvak best OndEH1er de samenstel-
lingen: postwagendienst, brievenposterij en paardenposterij.
De postwagendienst was voor personen- en goederenvervoer.

Het br i.evenver-voer- stond daar naast als een afzonderlijke
org~nise,tie t had dus niets te maken met pos:twagendiEmst.
Later wel, maar dan clandestien.
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De Ne0.erlrodse postwagendienst had eEm slechte haam in
'het bui ten Landj het, ontbrak aan een behoorli jke service.
Zo schreef een Fral'lse .r ei.sbeachr á jving in het jaar 1775:
On va en pos te juaqti ' à Br éda 0- Het reizen Wé'.S moei Li jk ,
kostbaar 1 oniMtef.'< lEmgzaam":met slechte voitures 1 bestuurd
door- drankzuchtigevoe.rl-ieden,

Lod ew.ijk Napoleon bracht hierin verandering 0 In 1806 voer-
de hi j hier' -tè. lande een' paar de pos t er-äj in 1; die onderg8-
schikt was aan de bri8venposterij. Door tegenwerking van
het "J5ó'stoestutU' kon hij paa in1 809 een deCr\~et voor de ..
paardeposteri j ui +vaar-d igen .
In 1810 had ons Land alzo .naast de posbwagend i.eris t en

brievenposterij ook zijn paardeposterij. De laatste beide
vielen onder het beheer van de postmeester van de paarden~
posteri j o In 1873"~erd het: Koninkli jke Neder Lands che Pos ..
terijen. --

Zo ver een uitttreksel uit 't bovengenoemd boekje.
Thans wil ik u ga.8.rne iets ver t eLl en over het postkantoor

te Di(;'\renop zi.chzeLf-: zulks mede aan de hand van v8rstrekte
gegevens·· :.!.

Op1juli 1809 \V'erc.lte Dieren een bijkantoor gevestigd.!
dat r eas or-t eer-de onder Arnhem, 1 april 1811wer<'lhet bij-
kant oor een distributiekantoor c

1Tageruime ti jd di s t r Lbut i.ekan t oor te ?>l Jn gel1eest ~wordt
het. op 1 sept .1850 hulppostkant oor; ressorterend onder-
Doesbur'g , Velp en Zutphen. Op 16 jan o 1886 wordt he t hulp, ...
'kantOor omgezet in postkantoor. ....: '; , .'

4 mèi 1896 wordt eenrijk~t8lègraafkantoor' geveStigd' .Ln
vereniging met de pos t di.ens t 1 Op 23 jan, 1906 komtcl'e; tèle-:-
f96rt~_ienst de post- en telegre.afdienst aanvu l l.en tot post-7
iédégra'éd-1 telefoondienst. De' treLef oonaane Iuf ting op
Arnhem. Op 1 juni wordt het telefoonnet geautome.tiseerè_<
Op 10 juni 1934 wordt het geautomatiseerd tot knooppunt-
centrale c In 1951 verètwi jilt de morse en wordt het tele-
gro,afverkeer afgewikkeld per telefoon.
Het postkantoor te Dieren \V'erd nogal hoog geclassificeerd

(5e en 4eklasse),
Volgens o~E:lverst;reldegegevens zal ik ud~ namen noemen

van hen diê.vanhe'"t begin tot nu toe de directie voerd,en:
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In 1823 was G.:Brinkhorst distributeur. Van 1. nov, 183>1tot
1 sept. 1850 volgde J .IL:Brinkhorst (logemertth()lld.er) hem,
eveneens als distribute~IT,op. . .

1 scpt.1850 tot 1 april 1871 zwaaide gemoemdeJ.R.Brink-
horst als brievengaarder descepteT over het hulppostkan-
t 0or Dieren. Ri j vierel tot 1 juli 18a5 opgevolgd door- Ir.
J.:Both: klerk te Brurnman, Deze werd op zijn beurt tot 1886
vervangen door D.G.Gilgrirri1 assistenttê IE jmegen,
Deze 'twee Laa t s bgenoemde 'functionarissen voerden slechts
h~t b'eheer ti jo.elijk 0

Hiern~volcde het directeuren-tijdperk. Ik zal u niet
vermoeiën met data, doch slechts de namen van de heren
n oemen lIet begon met de. heer J.Muus1 daar-na de he r en Fr.
Houwinkj A.Preesman, J.J.C. de la Slabonièr8 van E81der

A.G. van! 01debarnevelcl1 geu8,o,nic1liIii'te Tulling 7 H .Hu i sman jr
B.Fijnebuik, A.C.W(msink7 1rJ.J.P~BuyS7 Jcde Jong, H.J-A.bma~
CoA.H.J.de Roos! 1.C,van Dalsenl H.Joziasse en J.Schone-
kamp (gepensionneerd in mei 1967),

Na de heer JoMuus stond het postkantoor Dieren in 1898
als volgt in de Gids voor Post- en Tolograafambtenar8n
,aangekondigd:
VàëaL1.teDirecties 0

DiererL Ret kantoor is thans open: 8-3, 5--8, van 15 jm'li-
30 isept, 7-tt m, - &;t a 0

Pèrsol1.eel en ressort: Directeur, 2 klerken, 4 bestellers,
4 hulpkant oren.
Verkeer vooruitgaande,
Belasting PersoneeL Wegens huurw , f". 13152.

11 haardsteden f' • 6, ---
GEiengemeente-opcentenc
Voor ongehuwde klerken b es t aat er 1rJeinig gelegenheid om
kamers te krijgen; gemiddelde prijs f , 40.-- per maand s ]

ook gehüwde klerken kmmen moeilijk geschikte woningen
kr i jgen 0 -

U ziet dat in die dagen. te Dieren ook al woningnood. heers-
te. De belastingen waren milder dan t hans ," de kamerhuur
was voor die tijd vrij hoog.

Het postkantoor was in die dagen gevestigd in het panel
hoek ROgestraat-Spoorstraat 1 later het pand van Kat z , nu
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Albert Lentink.

Dit gebouw wer-d voor de PTT gebomrd door J ,Naandag te
Dieren. Tei.1{gevolgevan een misverstand werd het lokaal,
waarin het hulpkant oor was gevest igd, reeds aan derden ver-
huurd vóór het gebow1 geheel gereed was .

Op 16 jan.1 886 werd het volt ooi de postge.bouw voor 1° jaar
gehuurd; huurprijs f. 550.-- per jaar.

In jan.1 915\oferden per-c eLen grond aange.kocht voor de bouw
van het hu i di.ge postkantoor. Deze percelen Herden ge.kocht
van het kerkbestuur van O.L. Vrouwe HemeLvaar t , Op 11 aug 0

1915 vond de aanbesteding van cl_ebouw plaats. De laagste
inschrijver. A.de Rijk uit Utrecht werd het gegund voor het
f. 30.44°\----

Op 23 okt 0 1916 vJerel het vn i.euwe gebomr in gebruik· genomen.

In 1926 schonk het bestuur van de s oci et ei t "Onder Ons"
een electr~ zwakstroomklokt die ge)laatst we.rd boven de .
hoofdingang. In de jaren ná 1926 werden veleve.randerin-
gen e~ ~uttice verbeteringen aangebracht. Zo moest de bo·-
vengelegen ambt swoni.ng worden benut voor technische doel-
einden.

In de jaren 1919-1930 had ik het voorrecht als ambtenaar
der PTT te Dieren gestationeerd te zijn, Het was inderdaad
een voorrecht, warrt in de . pl aa t s Dieren vJas het goed wonen
en in het postkantoor ald2,ar goed ,,,erken. Vele directeuren
heb ik zi en ~comenen .gaan 9 .en , hoe. kan het anders j de een
"ras mij sympathieker dan de anöer , Hat vlas t,o~n ook. E\en.
geheel andere tijd met moeilijke promotie-ka.nsÉm~inflatie 1

bezuinigingen en nimmer een weIvaar t eper i ode.,
Ik zie nog voor mij die veelal zeer gewichtige directeu-

ren. Een de la Slaboniè.re van Eelclej een statige vriende-
lijke oude. heer met veel gevoel voor zijn personeel. -
Een van Old.ebarneveld Tullingh 1 die zeer gestelel was op
zijn ade Ll.Ljke naam. Ik zie zijn gezicht nog betrekken,
toen de toenmalige werkvrouw (vrom,r Harnann ) hem vertelde,
dat de mensen in het dorp hem I! de witte t.uLp'' noemden. Hi j
W8,S een gee.stig vriendeli jk heert je? die bergen Herk kon
verzetten en da.ar-b i. j zijn kracht zoog uiteen ellenlang ci-
garettenpijpje. Zijn dossier was! in tegenstelling met dat
van zijn opvolger! zeer beknopt, zijn jaararchief een hand-
jevol stukken,



Zijn opvolger? een Indische Nederlander, kon zich voor-
namelijk staande houden door omvangrijke dossiers, Van
elk kattebellet je moest een afschrift gemaakt vwrcLen; ove-
rigens een vriendelijk man met af en toe heersersneigingen"
Daar-na kwamFi jnebu i.k I de man met de c'_ribbelpas jesen
gLuur-oogie s . De heer Hensink Wé'-S de directeur 1 die vol-
gens ons tekort b leef u

Directeur Buys, die in de moeilijke oorlogsdagen er zich
moedig doorsloeg ondanks zijn zeer kleine gestalte, volgde
hem op, H'i j was het die hilari t e i t venrekte 1 toen hi j ge-
zeten in de bak van een open 'bakf i et s naar de bezetter j n
Doesburg werd gereden om voor zijn personeel te pleiten,

Zijn opvolger was de heer d.e Jong, een rustige chef ,die
thans op zeer hoge leeftijd nog te Dieren geniet van zijn
pensioen,
De ander e heren vIiI ik niet noemen 1 omdat ze bi j u Hel

bekend zullen zij~,

Het is .al weer lang geleden dat ik mijn PTT-functie te
Dieren vervulc~e j maar het waren elf goede jaren met aar=
dige herinneringen, Moei Lá jke dagen soms I maar ook wel
prettige en humoristische dagen.
De Lolce t di ens ten gáven"soms ~vel stof voor humor, Zo her--

inner ik mij nog de oude Zimmerman1 b okkehoude r aEW. de
Spankersel1eg, StE'\ElvaEltkreeg ik commentaar van hem als
ik naar' zijn volgnummer voor de ouderdomsrente vroeg, H'i j
had n o il t, ilr~aar-ikziji.tiet gek; 'k heb heel wat adveka--
ten een Le s j o gegeven! 0 ZO!II Hïj zag er niet zo pr-oper-
uit, maar dat kwam rvan zijn geurige omgeving, denk ik.

In die dae;en hadden vJe nog morse op het kant oor 1 thans
verouderd, maar vroeger een groot communicatiemiddel,
Eens nam ik een telegram op voor pastoor Eranebrink, De
seiner aan de andere kant van de lijn had onVJetencl ZlJn
naam verminkt in Hanebr-oek , Tjonge 1 jonge I vlEl.theb ik daar
wat van moeten hor-en ; maar- de morseband sprak me vrij,

Ook herinner ik me nog dat oude, heertje met zijn grote
cape! jonkheer Mock, Hij legitimeerde zich altijd op lui-·
de toon met ~ J enkheer- Mook - NI: 0 C K !

Dan zie ik nog voor me de Lange heer Willem Kroeze velie
dubbelgevomvel'l in zijn kleine auto zat, Als hi j naast z'n
wagerrt je s t ond , reikte het hem tot de heupen. Gewoomveg
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raadsel hoe hij er in kwam.
Een vas t e verschi jning aan het loket was de heer Nuyt ans v

de man met de lange baar-d Van nRust een Heinigll• H'ij be-
zorgde ons in die dagen voel werk met zijn vr-aag=f oLde r
"Kruimk8ns aan IS Heeren etisch",
Een tragische ve r s ch i jning was de rentetrekker Hout zeo L,

Rij droeg een doek om zijn hoofd ~m de kaak, die dooreen
kanker-g ezweI los was geraakt, vast te houden. Het heeft mi j,
.toen hij It me aan het loket liet zien, een slapeloze nacht
bez or-gd,

En de collogais en hoger gegradueerden: velen zijn niet
meor , Een 'I'h omas , de man van de dorstige kegelclub, 0en
Jan Bul.s i.nk , die vle Jan Piep noemdon vanwego zijn ona:fSchei-
doLi jke pi jpl een Teun de Hoss on, de eel.uiige grappenmaker:
ze leven alleen nog in de herinn<.'\ring aan hun ti jd ,

Passing ships in the dark night; - eens was het oude
postkantoor hun thuis. N'i.e uwe, j ong« mensen komen on gaan,
n i auue d.ir ec t eur-on zullen hun s ce pt or zwaaien en allen zul-
len hun taak vi.nd.en j; een mooie taak in het oude en s t eeds
... zich vernieuwende en ui tbreiclende dorp :DIEREN.

~-"-""=::;:.""''''1=,..----

Optrekken en papogaaischietel'l van

de schutterij van Middachtersteeg

door H-,Kerkkamp.

1,:DeHeer Gravc van At hLon« gaar-ne s oud« s i.on , dat cle
Schutterij van de liliddachter Steegh s oudo op+r ekken , en
':.8 papeg80ij af'f s chi.ot en ten tijcl, wanneer Sijn Hooghe a jd
(stadhouder Willem V) in de Provincie (zeker ook op het
Hof te :Dieren) s t ond te komen, en die saken niet konneride .

·(of{' mogen g8sc~1ieden bui jten kerin i.s se en speciale permis--
sie van UmfGeb.Gestr: nemende derhalven de vrijheijd namens
lhlorc'. van Athlone I Ulloogh WGeb.Ges t r : te ver s oeken , aan
geseyèl.e Schutterij s oodaene permissie gelieve te ver-Lerien ,
en mi j UH\.vGeb.Gestr :alt oos geres pect8ercLe Or-dr-as te laten
toekomen, i11 welkers verwachtinge mij di Eere geve met het
diepste respect te teekenen

HooghWelGebore Gestrenge HE~~r



UHWGeo.Gestr: Ootmoedigste DienHar
Otto Rud~ van Hernessen."

Dit ver7,oekbrief je zond de ti jdeli jke schout van het arnbt
Rheden op 5 juni 1166 aan de richter van Ar-nhem enVelm\)"en--
.z-o om.,

Ui t erilce Le kaar t en "Jas él_eplaats van het vogelschieten
wel bekend, Op één daa cvan ziet men de hoge pa.a L in ,een
wi jde kring van bomen, Op de Hu.l Lelce sbe rg c' . . ~,

De schutterij was in haar oudste vorm (in de v66rchris-
telijke tijd) de gewapende manschap, die o.m. optrad als
geleide bij de processie naar de heilige berg, vJanlleer aan
de goden de gebruikelijke offers werden gebracht. Men
vertrok van de hof te Ellinchem (oud·.Miè.dachten) 1 lcm~,'s de
tegemroordige Smidsallee ~ rechtdoor t ot de. zuidhelling van
het heuvelland. Iets hogerop lag op de heilige beri de
offersi een (Duivelssteen ) j waar i.n enkele ria.p j es voor het
bloed van het offerdier. De omstanders 7 die de priester er
mee besprenkelde 1 'HerC1_EH1met de kracht van het dier aal18'e-
d.aan , zo geloofde men,

In de christelijke tijèl. handhaafde c~e schutterij zich
als een soort dorpsweer. Hèt vogelschieten bleef de in~
zet van een jétarli jks feest: de teerdag c

Het koningszilver bevindt zich nog op kasteel Middachten.
De kasteelheer is zelfs eens koning geweest.

Het briefje doet vermoeden! C18,tde ve'rwacht ing bestond,
dat de stadhouder bij een bezoek aan Middachten het vogel,-
schi et en zou b.i jwonon ; wellicb.t zou meeschieten ?

ZELDZAMEDOORVOER

door HvKer-kkamp ,

:Begin november 1788 kwam bij het Hof te Arnhem een ver-
zoek binnen van Zi jne Keizerli jke Majesteit (de Oostenri jk,·-
se keizer te ~Jenen) om tolvrijheid (bij de diverse w8,ter--
tollen) !Ivoor een Collectie Dieren! Vogels en gewasschen
ui t Zuid-Amerü::a'j besloten in 80 kisten en 6 Koi jen ,ge-
destineerd tot 9t natuurlijk Historisch Cabinetl Nenage-
rie en tuynen van Zijne Keizerlijke Majesteit op ordre en
tot dienst van Hoogs t deriz eLven bi j een verzaamel tIl,

De collectie werd dus per schip de Rijn op vervoerd.
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Hof en Rekenkamer- achtten zich onbevoegd! de landschap

diende hierover te besluiten. Deze verklaarde zich bereid
\fin dit Singuliere geval uit hoofde van de natuur der goe-
d8ren en de geringe quantiteit der somme de Tolvrijheid te

1· :,8,uccorlseren' c

Uit de Ledenkring_
Ingeschreven \verden:

J.Boehmerl Velp
Ds R.e.Boer, Velp
H.L .neesen, Rheden
J .HvKon.ing 1 Velp
jr,J.J.van Luyn , Velp
Mv,II' ,t!Iore,al! Velp
Hr- en Nv Mr drs ,IJieuwkerk Kramer 1 Doesburg-
1rJ. van Ornmen , Rhec.en
Dr R.Roelink, Rheden.

Af~eschreven werden:

Nv ,1rLJansen-Muis I De Steeg (ove;rl.ç)
Nv E. r·i. de Koning-U den Masmanj Vel p
W.H.H.M.van de Loo; De Steeg (vertr.)
~.J,A.Musch, Velp
Drs E.Roelofs~nl Velp (overl.)
Mej oJ .rLvan Schelven, Velp (overl.)
AoW.Hijknietj Driebergen
li ,ILJ oMovan Zade Lhof'f", Arnhem

Rerdruk eerste vijf nummers van de Mededelingen.

Leden! die hun verzameling MeèLedelingen w i l l.en comple··
teren en die met narne niet beschikken over de zaLdza-.
me eerste vi jf nummers VEm ons blad; kunnen een letter-
lijke herdruk bestellen, geheel gelijk aan de origine--
le exemplaren voor f. 2150. l~a st ort ing van dit bedrag
op girorekening 937.819 van E"J •J'ans en te Dieren ont-
vangen zij deze vijf nummers franco thuis.
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De Velpse Watermolen herrezen!

Hèt zàl niet lang meer duren of de VelpseVfá'tE'l-rmÖ'1:ell
wordt na de herbouw,schoner dan ooit te voren, in ge-
bruik genomen c HEit ligt in de bedoeling 7 dat eeD. klei-
ne c ommd s s i e . uit ons bestu{;ui' :insamemverking met de ei--
geno,ressevanl'Ïet monuriiêrit~Rhedëïis Gemeentebestuur, in
de molen, ter gelegenheid van de ingebruikneming, een
tentoonstelling organiseert van afbeeldingen van Velpse
en Roaendaa Lse watermolens 7 eventueel ook van de omge-
ving daarvan. - '...... . - .

De leden wor-den hierbij uitgEH10digd, afbeeldingen enl
of Voor"Jerpen ui thun be'zl t , die op deze rno'Lan betrek-·
king hebben, in br-urk l een af te staan voor de7.e exposi-
tie. Men stelle zich in verbinding met een der volgen-
de be s t.uur-sLedene

H.KerkkamP7 Kerkstraat 2, Velp
E.J.Jansen, HOgestraat 7, Dieren,

teL 08330-4692.

De Kerk in 't midden."

Onder deze tHel. v er scheen eel1.boekje, waar in de histo··
rie wordt beschreven van de Gereformeerde kerk te Velp
van 1841 ., 1966. - De schrijver is E.J .Jansen secreta-
ris V8,11 onze Kring, de drukker de Middenstandsdrukkeri j
te ;Velp.

Uit de inhoud: De Afscheiding en wat er op volgde;
De Doleantie en haar gevolgen; In en tussen de Werel~-
oorlogen; NéJ. de bevrijding; De brand ..• en daar-na ,

Het ,;~erkje geeft talri jke in--çeressantè bi jzonderheden
uit: het ver Leden] ook 'de fatale brand van 11 november
1964 wordt uitvoerig beschreven, De tekst wordt ver-
lucht met een twaalftal foto's.

He t boekje, dat 60 pagina's telt, is verkrijgbaar bij
het Kerkelijk Bureau, Hèrtogstraat 7? Velp, bij de kos--
··ter-t>/tC Phöerfi:x>~kerkI Par-ks t r aaf 1 Velp eh bi j Boekhan-
del Thiele, Velp. De prijs is f. 4,--



10,

l·(·l
l
0'

l·l
(
(

Tweede Oudheidkundige Fietstocht~

Op zateréLag 24." juni a.s. worcl.t de beloofde
tweede oudhe idkund i.ge fietstocht gehouden I nu
naar de orrigéving'van:ROZENDAAL.

De deelnemers verzamelen zich met hun ri jvliel
om 9 uur bij het kruispunt Kerk.Laan-Bche Lmseweg
te Rozende"ü. Aanmelding vooraf is niet nodig.
Introductie wordt gaarnetoegosta~n.

ROUTE : allereerst wordt eon bozoek gebracht aan
de Kapellenberg-en de historische beukenboom
met inscriptie uit',812.
Vervolgens gEl,B,thot v i.a het Wageningese hek naar
de Plagdel Op deze plaats st ond weleer een boe·,
renhuis 1 wa=.r-van het bestaan nog in het veld is
te zien. In zi jn boek ;rLicht in de ver t e" be-,
sC}J.reef wiy:lenJ.A .Sleri1pkes de verdichte lotge-·
vallen van de La.a't st e --O:OVJo11er1 Gerri t van Dalen.
Van de Plagdel wordt na.ar- do 'l'onberg gereden en'
vandaar wor-dt oen bezoek gebr8_cht 8,é'-11 enke Le his···
torisch merkwaardige plaatsen in het Park: de
Vossenberg en de z.g.Ohderaa,rdse gang.

Na afloop kan men of .i.n.restaurant Ros endae L
eon kopje koffie. gaan drinken of in het kasteel
afbeeldingen van Anco Wigböldus gaan zien. Men
zou ook beide kunnen doen ]
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Tips vQor moJ vakél,ntie.
Ret Institut International des Chateaux :Pfistoriques
organisee.rt van 8 mei .t ot 1 oktober a ;s, in kasteel
Ros811ddaele.el1tentoonstelling van !!Burcb.tel1en kas-
telen in hun 17e en 18e eeuwse staat!!? geschilderd
door Anco Higboldus.

Een bozoek wordt zeer aanbev oLen

In het nistorisch Museum Moerman aan de LooIaan te.
Apeldoorn wordt tot eind,oktober a.s. een zeer be-
zienswaardige tentoonstelling gehouden, die gewijd
is aan de persoon en het Herk van wijlen lel".C.Röntgen
(1845-1923)? de bGkende ontdekker van de naar hem ge-
noemde stralen. Röntgen woonde in zijn jeugd te
ApelèlooÏ>n.

Ook deze expositie wordt ten zeerste
aanbev oLen ,

Zomertocht 1967<
De reeds op de jaarvergadering in het vooruitzicht
gestelde dagtocht naar Leiden zal plaats vinden op

zé',terdag 9 september a v a ,
Ons oud-bestuurslid, de heer P.S .B'Laauw , is reeds
doende een interessant programma voor ons klaar te
makel1.
De leden kunnel1 t,z.t. een convocatie voor deze tocht
tegemoet zian .



MOORD OP EEN ONDERSCHOUT
door R.Ker.kkamp.

Op 25 febr. 1722, t egen de avondjwerd in.ttde poort i e
van.Çeld(3rlanc1"evenbuiten Arnhem "moorddadiger wysetl

neergeschoten Evert 1Irolf onderschout tot Velp.

De dader 1 Dan i.eL Ambrosius lJ;aliasden swar t en duivel" 1

kwam uit de omgeving van Amsterdam, waar twee zijner
dochters een winkel in koffie en thee dreven.
Op zijn aanhouding werd een beloning van 100 rixdaelders
gesteld.


