
DE LEPELAARS VAN ZEVENHUIZEN 

Naar aanleiding van de publicatie v-an Dr. A. Scheygrond over 
het Schollevaarseiland, in de eerste verzameling bijdragen _van 
"die Goude", .waarin ook de lepelaars genoemd worden, moge 
hier de aandacht worden gevestigd op eenige uitgaven, gedaan 
door Johan · Maurits van Nassau Siegen, den Braziliaan, die met 
hetzelfde onderwerp in verband staan. 

Johan Maurits, die behalve voortreffelijk kolonisator en veld- · 
heer een buitengewoon kunstzinnig man was, bèzat in Den Haag 

. een vorstelijke woning, het tegenwoordige Mauritshuis. De voor 
het huis gelegen en. hiervan door . een straat gescheiden tuin, 
- thans staat · op dit terrein het Ministerie van Koloniën en het 
,gebouw van den Hoogen Raad -, onderging in de jaren 1668, '69 
-en '70 belangrijke wijzigingen, naar een ontwerp van Pieter Post, 
die waarschijnlijk ook i~ den oorsgronkelijken aanleg een zeer 
belangrijk aandeel had 1). Na •d~n dood van Pieter Post werd dit 
werk door zijn zoon Maurits v erder· ten uitvoer gebracht. Ook 
deze was, naar uit bewaard gebleven brieven blijkt, tot aan zijn 
dood (6 Juni 1677), steeds in opdracht van den vorst aan den. 
tuin bezig. Deze .belangrijk~ serie brieven, door Maurits Post 
aan Johan Maurits •geschreven, 1bevindt zich in het . huis-archief 
v an H.M. de Koningin. Uit verschillende 1brieven blijkt, dat zoowel 
.in den tuin als in het water van den aangrenzenden Ho-fsingel. 
groote volières (vogelvluchten) gemaakt werden. Zoo schreef hij 
23 Augustus 1672, als bijschrift bij een brief: 

genadeste Heer, 
lek soude gaeren weeten of men met de vlucht alr:eede half 
gemaek in de thuyn sal voort gaen met op maeken .en of 
men se vande winter so; sal laten staen. Sa! hier op in 
aller gehoorsamheyt U: wee: genadege order verwachten. 

en in Mei 1673: 

...... de tim.merluyden sijn meede :beesich tot het voltrecken 
van de vlucht voor de eende ofte het water gevoegelt. . . . . . 
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Tot dit ·watergevogelte nu behoorden waarschijnlijk ook eenige
uit Zevenhuizen afkom~tige lepelaars. Wij lezen in een staat van 
afrekening, van des vorsten raadsheer Doncker 2), dat op 16 Juli 
1668 werd · betaald: 

"aen Willem van Campen voort halen van 5 lepelaers 
van Sevenuhsen en d'oncosten daer op gevallen , als p.q . 

3: 3: 

en verv-olgens op 8 October 1668: 

noch hebben wij de lepelaers van Sevenhuizen gehaelt ende: 
13 daagen gevoért ende opgepast 3). 

Daar de vorst, die sinds 1647 gouverneur van het hertogdom 
Kleef was, in zijn laatste levensjaren sterk aan ni_ersteen 4) leed, 
besloot hij, wel wetende, dat hij van zijn Haagsche woning niet 
veel gebr~ik meer zou maken, alle . dieren te doen overbrengen 
naar het door hem in Kleef in vroeger jaren aangelegde dieren
park. Tot slot moge hier nog een passage uit een br ief van 
Maurits Post, van 3 Mei 1677, die ons hierover nader inlicht 
volgen: 

"aengaende U: wee: vors: gena: thuyn al hier staedt noch 
als doen U: wee: Doorluchtig.t: v ertrock, maer door ont
blooten van het gevoog'elt valt sy seer meelanccilijèk, ge!ijck 
een huy s ~onder mubbelen. Doch oordeelen onder corectie 
dat U:wee: vors: gen: dien aengaende seer wel doet, selvei: 
he.t vemnack neemt als _ een ander. Op het huys van U: wee: 
Doorluch.t: is alles noch wel. ick hebbe aende conseersi 
Tilty 5) de Cleeftse steenen volgens schrijve~ van U: wee: 
vors: gen: ter handt gestelt, en sal hier .meede afbrecken 

· en ( de) .. maecken met godt hulp op mijn· gesetten, soo bij U : 
wee: Doorlucht: goetsal gev onden w erden, tot Cleeft te 
weesen en (de ) sal onder tussen den grooten godt bidden 
dat hij U : W ee: vors: gen: noch lange tot alle onse vrueghden 
in gesondtheyt sal spaeren en( de) sal blijven. 

Da arlucht. Hoogh gebooren Vors, 
Mijn genadeste Heer 
U: wee:: Vors: gen: sijn 
getrouwe en ( de) gehoorsamen Diennaer 

Maurits Post. 
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Door Maurits Post in de marge nog bijgeschreven: 

Mijn vrouw 6) laet · haer schuidige Diens aen U: we: vcirs: 
gena: presenteeren en hoopt dat sij haest de _eer sal mogen 
hebben met een schoetel -groenen errete en braet haringh te 
trackteere op afrec,keningh van de huer in de thuyn al soo 
sij sijt dat U: wee: vors: gen: de huer met haer soo s(ou)de 
gem ... ? hebben. 

Hoewel de laatste regels allerminst verband houden met de 
lepelaars, meen ik, dat het niet onaardig is ze hier weer te geven, 
als bewijs va~ de gemoedelijke verstandhouding, die er bestond 
tusschen vorst en architect. ~ 

Dr. Ir. G. A. C. BLOK 

1) Plan in copie aanwezi-g. Gem. Arch., den Haag. 
2 ) Rijksarch Arnhem. (Arch. Heeren van Wisch) (No. 265, bladz. 56). 
3 ) als noot 2 No. 265, bladz. 21. 
-4) graveel. 
-5) Hans Jacob. Dilty ( van Siegener famili&. In Siegen komt deze naam ook 

thans nog veelvuldig voor). 
ó ) Cornelia .Christina van Cattenburgh. 
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