
nen te geraaken, raadde hem zijn broeder, zich na Amsterdam te begeeven, en het Marmer 
schilderen bij de hand te neemen, waar mede zommigen veel gelds verdienden. Gijsbert volgde 
dien raad, en geneerde zich met dat bedrijf, tot aan het einde van zijn leeven; 't welk voor
viel op den negenè'ntwintigsten september des jaars 1702. Wat Pieter Verhoek betreft, hij 
leide zich meer bepaaldelijk toe op de schilderkunst, waar in hij niet ongelukkig slaagde. 
Voorts was hij geen ongevallig dichter; waar van verscheiden stukken getuigenis kunnen draa-
gen. Het bekende treurspel, 't welk dikmaals ten Amsterdamschen Toneele plagt geboerd 
te worden, Karel de Stoute, is eene vrugt van zijn dichtkundig vermogen. Hij overleedt op 
den zesden Maart des jaars 1690, nalaatende eenen zoon, die, bij zijnen oom Gijsbert, in het 
marmer schilderen wierdt opgeleid. 

Zie HOUBRAKEN, Schouwburg". 

Instructie voor de bedienden van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot
waterschap van Woerden. 

door L.C1.M. Peters 

In Heem tij dinghen nummer 25 van november 1969 deelde Dr. C.J. van Doorn in een artikel 
„Het Gemeenlandshuis van het Groot-Waterschap van Woerden" het een en ander mede over 
de plaatsen waar de bestuursvergaderingen van het Grootwaterschap van Woerden in de loop 
van de jaren zijn gehouden. 
Voordat het huidige Gemeenlandshuis in de Havenstraat in het jaar 1906 in gebruik werd ge
nomen, was het op diezelfde plaats gelegen grote oude gebouw geamoveerd en een gedeelte 
daarvan verkocht. „Het grote pand met stallingen en logeergelegenheid was overigens destijds 
niet geheel een overbodige luxe. Maar de 18e eeuw was nu eenmaal ook de status-eeuw bij 
uitstek en daar Woerden zich altijd graag op één lijn heeft willen stellen met de 3 grote hoog
heemraadschappen van Holland: Rijnland, Delfland en Schieland met hun voorname behui
zingen, zal toch ook dit element wel een rol gespeeld hebben bij het verlangen naar een eigen 
onderkomen. De heren uit Utrecht kwamen gewoonlijk met wagens en bedienden. De overi
ge hoogheemraden en waarslieden kwamen eveneens met gerij of wellicht te paard, daar de 
polderwegen nog nauwelijks die naam verdienden. Gewoonlijk vergaderde het College drie 
dagen achtereen, waarvan één dag bestemd was voor de Verenigde Vergadering, dus met de 
waarslieden. 's Avonds vermaakten de heren zich met kaartspelletjes e.d., een zeer geliefde 
bezigheid ter ontspanning in de 18e eeuw. Op de sekretarie van het Groot-Waterschap staan 
nog een paar mahoniehouten speeltafeltjes met groen laken, die opengeklapt kunnen wor
den".1) 
Voor het onderhoud van het Gemeenlandshuis en de verzorging van de dijkgraaf en de hoog
heemraden tijdens de vergaderingen was een zogenaamde castelijn aangesteld. Zo werd op 
19 november 1790 tot castelijn aangesteld Laurens van Hulst. Deze aanstelling ging gepaard 
met een aantal voorwaarden. Laurens van Hulst zou vrije inwoning genieten in het Gemeen
landshuis en tot gebruik van hem en zijn gezin zouden dijkgraaf en hoogheemraden hem een 
aantal kamers aanwijzen. Hij zou „vrij vuur en licht" genieten. Dijkgraaf en hoogheemraden 
zouden vrij zijn om de castelijn al dan niet jaarlijks een beloning in geld te geven. Hij was be
last met het onderhoud van het meubilair en het gebouw en met het onderhoud van de tuin 
en van het plein achter het Gemeenlandshuis. Tevens had hij de zorg voor de maaltijden van het 
college tijdens de vergaderingen. Hij moest de administratie bijhouden van de kosten voor 
het „huishouden" tijdens de vergaderingen en had de zorg voor het laten wassen van het lin
nengoed. De kosten voor het voornoemde „huishouden" en de „bewassing" waren voor reke
ning van het Grootwaterschap.2) 

) Heemtijdinghen no. 25, november 1969. 
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Laurens van Hulst werd tevens aangesteld als substituut-bode van het Grootwaterschap. 
Als voorwaarde werd hierbij echter gesteld, dat hij uit deze functie geen inkomsten zou 
genieten voordat een van de twee andere bodes, te weten Jan Groeneyk of Johan Casper Küm
mel als bode zou zijn ontslagen of zou zijn overleden. ) 
Dijkgraaf in het jaar 1790 was Willem van der Hoeve. Volgens de privilegiën werden jaarlijks 
per 1 mei andere hoogheemraden en waarslieden aangewezen. Van 1 mei 1790 tot 1 mei 1791 
vormden naast de dijkgraaf de volgende hoogheemraden het dagelijks bestuur van het Groot
waterschap: 

Mr. Jacob van der Meer, heer van Hoogeveen, raad in de vroedschap en burgemeester 
van Leiden; 
Mr. Diederick van Leyden, heer van Vlaardingen, Vlaardingerambacht en Babberspolder, 
raad in de vroedschap en oud-schepen van Leiden, gedeputeerde in de admiraliteitska
mer van Amsterdam; 
Mr. Jan Anthonie van Mansveld, advocaat voor het Hof van Utrecht; 
Mr. Cornelis van Ewijck, raad in de vroedschap van de stad Utrecht en 
Mr. Gerard Beelaerts, heer van Wieldrecht, secretaris van de provinciale rekenkamer van 
Holland en Westvriesland. 

De hoogheemraden kwamen dus met hun bedienden naar de vergaderingen en verbleven dan 
enige dagen in het Gemeenlandshuis. In de vergadering van het college van dijkgraaf en hoog
heemraden van 15 april 1791 werd voor deze bedienden een instructie vastgesteld, in welke 
instructie was opgenomen hetgeen de bedienden te doen en na te laten hadden. Aangezien 
deze instructie ook een aardig beeld geeft van de gang van zaken tijdens het verblijf van de 
hoogheemraden in het Gemeenlandshuis volgt hierna de instructie in extenso. 

Instructie voor de knegts en bediendens van de Wel Edele Heeren Dijkgraav en Hoogheem-
raaden 's-Lands ende Grooter Waterschappe van Woerden en wanneer dezelve zig in des geme-
nelands huys bevinden. 

Artikel 1. 
Bij hunnen komst zullen dezelve zig terstond bij den castelijn of castelijnesse vervoegen en van 
dezelve aanwijzing vraagen der slaapkaamer van hunnen heer. 

Artikel 2. 
Vervolgens zorge draagen koffertjes, of wat het ook zijn mooge van hunne heer op dezelve 
kaamer te brengen. 

Artikel 3. 
Het een of ander voor hun heer benodigd hebbende op eene ordentelijke wijse aan den caste
lijn of castelijnesse te vraagen. 

Artikel 4. 
In huis en niet in den een of andere bezigheid voor hun heer zijnde, als dan des middags en 
's-avonds de tafel meede helpen dekken en afneemen en alles in dier voegen en ordre doen en 
weg zetten als den castelijn of castelijnesse hun zal aanwijsen 't geene meede gelden zal om
trent alles wat zij tot dienst en tot gebruyk van hunnen heer benodigt hebben. 

Artikel 5. 
Des middags om drie uuren en des avonds om tien uuren zorge draagen om alsdan in huis te 
zijn, als zijnde 't gewoone uur van hun middag en avond eeten, wanneer na niemand gewagt 
zal worden. 

Artikel 6. 
Zig daarbij moeten vergenoegen met 't geen den castelijn of castelijnesse hun zal opschaften, 
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zonder voor zig zelve de vrijheid te neemen iets van den tafel van de heeren koomende voor 
zig te neemen zonder uytdrukkelijke kennis van den castelijn of castelijnesse. 
Artikel 7. 
Waar teegen den castelijn of castelijnesse zullen moeten zorgen hun middag en avondeeten 
behoorlijk klaar gemaakt en van alles ordentelijk voorsien zij en iets daaraan ontbreekende 
de knegts vrijheid om op eene behoorlijke wijze hunne heeren daarvan kennis te geeven, zon
der egter voor of eenige ongenoegen daarover met den castelijn of castelijnesse te maaken. 
Artikel 8. 
Aan yder knegt zal des middags een vies wijn gegeven worden dog niets des avonds en meer
der zullen zij van den castelijn of castelijnesse niet moogen versoeken. 

Artikel 9. 
Geen vloeken, rusie twist of eenige onordentelijkheeden zullen er bij 't eeten of ten eenige 
andere tijden moogen plaats hebben dit onverhoopt voorvallende, zal den castelijn of caste
lijnesse verpligt weezen kennis daarvan te geeven aan den heer wiens knegt zulks zij. 
Artikel 10. 
De knegts zullen zorge draagen zoo veel moogelijk zindelijk op de kaamers van hunnen hee
ren, op hunne eige kaamers en in 't algemeen over 't geheele huis en in 't gebruik van alle 
goederen daar in te zijn. 

Artikel 11. 
De kelder of beneeden-keuken zullen zij in huis zijnde, tot hun verblijf moeten neemen en 
in de groote of kookkeuken niet anders koomen dan wanneer zij volstrekt daar in nodig 
hebben. 

Artikel 12. 
Hunne heeren des avonds niet uy t zijnde en zij niet noodig hebbende dezelve ergens af te 
haaien zullen zij zorgen moeten draagen twaalf uuren in huis te zijn, na welke tijd het huis 
geslooten en niemand van knegts zullen ingelaaten worden. 

Artikel 13. 
Bij 't vertrek van hunne heeren zullen zij zorge draagen voor derzelver bagagie, dat dezelve 
behoorlijk beneeden gebragt en bezorgt worden, zonder zulks op den castelijn of castelijnes
se te laaten aankoomen. 

Artikel 14. 
Dees instructie zal ter secretarye geregistreerd en de copyen van dien op twee daartoe gemaak
te borden opgeplakt en een daarvan in de beneeden of kelderkeuken en den andere in de 
groote keuken opgehangen worden en geene de knegts zig onderstaan het een of andere daar
aan te schadigen, waar op den castelijn of castelijnesse behoorlijk agt zullen geeven en bij 
bevind van zaaken direct kennisse daarvan aan 't collegie geeven. 

Aldus goedgevonden en gearresteerd bij de Wel Edele 
Heeren Dijkgraave en Hoogheemraaden 's-Lands ende 
Groote Waterschappe van Woerden op den 15 april 1791.1) 

) Archief Grootwaterschap van Woerden. Achterin het Register van consenten tot ontgronding. E pargi. 
3 no .4 . 

18 


