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OPRICHTING HISTORISCHE KRING BODEGRAVEN
Vanaf deze plaats willen wij de Historische Kring Bodegraven, die op 10 april van dit jaar officieel werd opgericht in de burgerzaal van het gemeentehuis te Bodegraven, hartelijk welkom
heten.
Verschillende evenementen met historisch karakter stimuleerden het gemeentebestuur van
Bodegraven tot de instelling van een historische kommissie, waarbij wijlen de heer Karssen
als wethouder een belangrijke rol speelde. Ten einde de verworven ervaring te behouden en
leiding te kunnen geven bij diverse aktiviteiten op specifiek Bodegravens terrein is besloten
de kommissie om te vormen tot een bestuur met belangstellende leden. Om de uitbouw van
de kring met veertig leden per eind juni van dit jaar te bevorderen werden mevrouw H.H.
Schaap-Vos, de heren P.C. Beunder, G. van der Vlist en L. Cl. M. Peters als archivaris van de
gemeente Bodegraven, bereid gevonden als dagelijks bestuur op te treden. Als voorzitter zal
de heer Beunder fungeren.
De Historische Kring Bodegraven is van mening, dat de beste manier om de eigen doelstellingen te verwezenlijken ligt in het optreden als onderafdeling van een grotere bestaande vereniging, te weten de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, waarvan het tijdschrift „Heemtijdinghen" openstaat voor bijdragen en mededelingen van de kring, terwijl alle overige voordelen, die deze vereniging kan bieden, eveneens ten goede komen aan de leden van de kring.
Wij wensen de Historische Kring Bodegraven veel belangstelling en veel leden, omdat daardoor alleen de afdeling zich zal kunnen ontplooien tot een groep, die bij belangrijke gelegenheden van historische aard in Bodegraven een rol kan spelen.
Namens het bestuur van de
Stichts-Hollandse Historische Vereniging,
Dr. C J . van Doorn, voorzitter.

ARCHIVARIS NEDERLANDSE SPOORWEGEN
Met ingang van 1 juli is ons redactie-lid, tevens redactie-secretaris, de heer C.J.W. Gravendaal
benoemd tot archivaris van de Nederlandse Spoorwegen. Vanaf deze plaats willen wij de heer
Gravendaal met deze benoeming gaarne van harte gelukwensen. Door de uit deze benoeming
voortvloeiende meerdere werkzaamheden is het redactie-secretariaat vanaf heden overgenomen
door de heer L.C1.M. Peters. De heer Gravendaal blijft evenwel lid van de redactie. Copie voor
Heem tijdinghen kan dus voortaan worden gezonden aan de heer L.C1.M. Peters, Esdoornlaan
32, Woerden. Telefoon 03480-3891.
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EEN RIJM UIT HET JAAR 1672 medegedeeld door N. Plomp
De heer G. van de Gruiter, arts te Zegveld, is in het bezit van een verzameling zeventiende
eeuwse politieke pamfletten, meest uit het jaar 1672. Bij deze pamfletten is ook een afschrift
gebonden van een rijm van de Bodegravense schilder-dichter P. Verhoek:
„Op het Veltheerschap over de Vereenichde
Nederlanden, aenvaert door sijn
Hooghijt Wilhelm de derde, bij der Gratie
Godts Prins van Oranje, Grave van Nassau.
Zoo is het deizende uur dan eindelijk gebooren
Den staf van 't krijgsbewindt, Oranje vorst beschooren,
Hem opgedragen door de maghten van den Staet:
Dan schept d'opgaende son een blijder dageraet
's Landts wellust neemt begin, de lantsaet, door deez maeren
In 't hart verheugt, grijpt moedt, laet droeve zorgen vaeren;
Geen zee gaet hem te hoogh; nu d'Eendracht is herstelt,
De leeuw den pijltros voert in 't zijde Oranje velt,
Daer 't slagswaert in den klaeu 's lants tuin bewaekt ontzaglijk.
Al kennense 't geval der Oreloogen hachlijk,
En sien een donkre wolk, ten kimme opdringende, aen,
Die over landt en zeen, als d'Indiaensche orkaen,
Met oorlogs onweer dreicht, om, buldrende uijtgevaren,
Te pletteren den oegst der goude korenaaren.
Soo ging het, doen Wilhelm, 's lantsvaeder, d'eedle helt,
Die soo veel legers op sijn kosten braght in 't velt,
Gesloopt uijt onmacht, nae 't verkoopen 't lant te staede,
Van zilverwerk, tapijt, kleinoodie en hofsierade,
Sijn vorstendommen voor de Vrijheijdt liet verpant:
Wanneer hij tot 's landts troost verscheen in Nederlandt;
Dat oplook uijt een flaeute, en quam met schreiende oogen
Uijt blijdtschap, om den hals des trouwen helts gevloogen,
Waerdeerende hem meer dan al haer oorloghsmacht.
Waer 't wonder? soo de zoon, uijt dit bemindt geslacht,
Een spruijt uijt d'oude stam, wiens vrucht het landt vergulde,
Het hart van ijder nu met vroolijkheên vervulde? ,
Een kloeker dichtpen maek deez stambooms uchtendeeu;
Vertoon zes hondert jaar geleden nogh den leeu
Van Nassau in den schilt van Gelderlant, en siere
Met bloedigh wapenroof doorstrengelt met laurieren
Het werk, den Sarazijn en Turk van 't lijf gerukt;
Waer 't bloeiend kristendom de nek wiert ingedrukt.
Nu stel sij Adolph in sijn keijserlijke staeten,
Dan schets sij Roomens muur vol stormende soldaeten,
En vlecht 'd Oranje tak door kooninghs kroonen heen,
Z'n loffelijck bestaen wij door dees krijgstropheen
Verbijstert, staen bedwelmt uijt onmaght en verlegen,
Want wie is magtigh om Oranjes oorloghszeegen
Te melden? hoe de vorst Wilhelmus, eerst bestont
De vrijhijdt met sijn bloed op Nederlantsche gront,
Te vesten, daer Adolf en Luijdewijck verslaegen,
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't Veldt deckten met een stoet van hooghgeboore maegen.
Hoe Maurits, van beleidt en dapperhijt verselt,
Den tuijn vloght, en den Staet beschermde voor gewelt,
D'ontwonden pijlen met Oranje lint omwoelde.
Hoe Frederik sijn wraek aan spaensche Donnen koelde,
Den gevel eindelijk van 't staetsgebouw met pracht
Voltooijde: daer Wilhelm de milde vreede bracht
Ter hooger poorten in, schoon Klio, soo ervaeren
In helde dichten, en geheugnisblaen der jaeren,
Van Mars den blanke dolk creeck in haer rechterhandt,
Om als een pen daermee in 't duin van Vlaenderlandt,
Daer noch de spooken van manhafte schimmen waaren,
Of op elck oorloghsvelt, gelijk papieren blaeren,
Te schrijven digten, van verheeven trant en prael,
Niet uijt te spreeken dan door 't swangere metael,
Op oorloghstoonen, in een smeltingh der geluiden,
Van trom, trompet, en bus, om naektlijk te beduiden,
Noch gingh hun tucht, beleijdt en krijgsmoet haer te hoogh,
Al noopt de dichtkonst door een leevendich vertoogh
Van heldencraght, 't gemoedt om na den palm te streeven.
Hierom wiert vorst Achil aen Chirons sorgh gegeven:
Die grijse songh hem voor der Ouden wapendaen,
En stak een vlam naer eer in sijne boezem aen,
Om door grootdadighijdt naemhaftiglijk te leeven
De VELTHEER worde door voorbeelden aengedreeven,
In hem verrijze 't hart der helden, sijn geslägt,
Die d'eer door dapperhijdt van oudts te volgen plagt,
'T sij 't hooft de lauwren, uijt den veltslagh weghgedragen,
Of nu een muerkroon hadt van toorens t' onderschragen.
Tot d'oorelogh geblust, de vreede wiert gestaeft:
Terwijl hij 't vos beschrijt dat op de grensen draeft,
En brieschend 't montschuijm spreijt op 't lossen der pistoolen,
Nu 't statenleger hem als Veltheer is bevoolen,
Omringt met eene stoet van ridderen, daer 't licht
Der blanke waepenstrael, elk blixemt in 't gesicht.
En nu de benden schaert, en monstert de geleeden,
Die in gepakt verbandt op haeren hoefslagh treeden,
En wenden nu ter recht, dan weer ter slinker sij,
Hier rond, daer vierkant staen, flus 't oopenen der rij,
En 't sluijten der geleen der zweevende kornetten,
Ontfangen van sijn wenk, op 't klinken der trompetten;
Ten draeiboom, die met klank sijns achtbaerhijts, nu denk
De stroomen door te waen, de wallen op sijn wenk
Tot zeege trappen van sijn krijgstriomf te maeken.
Geluk mijn vaderlandt, Godt handthaeve uwe saeken."
Over Pieter Verhoek en diens broer Gijsbert vermeldt Jacobus Kok in zijn „Vaderlandsch
Woordenboek" deel XXIX (Amsterdam 1793) blz. 233 en 234, het volgende:
VERHOEK, (GIJSBERT en PIETER) broeders, niet onvermaarde kunstschilders, gebooren te
Bodegraven, de eene in den jaare 1644, de andere in den jaare 1653. Pieter was een glasschilder, en hadt de kunst geleerd te Gorkum, van eenen Jakob van der Ulst. Gijsbert oeffende
zich insgelijks in die kunst. Doch vermits de geschilderde glazen allengskens in onbruik begon15

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 voorviel 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 draagen. 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 Grootwaterschap 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 genomen, 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 hoogheemraadschappen van Holland: Rijnland, Delfland en Schieland met hun voorname behuizingen, 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 overige 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 worden". 1 )
Voor het onderhoud van het Gemeenlandshuis en de verzorging van de dijkgraaf en de hoogheemraden 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 Gemeenlandshuis 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 belast 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 linnengoed. De kosten voor het voornoemde „huishouden" en de „bewassing" waren voor rekening van het Grootwaterschap.2)
) Heemtijdinghen no. 25, november 1969.
) Archief Grootwaterschap van Woerden. Notulen dijkgraaf en hoogheemraden. E pargr. 7 no. 12.
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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 Kümmel 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 Grootwaterschap:
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 admiraliteitskamer 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 hoogheemraden 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 Hoogheemraaden 's-Lands ende Grooter Waterschappe van Woerden en wanneer dezelve zig in des gemenelands 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 castelijn 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 omtrent 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,
) Archief Giootwaterschap van Woerden. Notulen dijkgraaf en hoogheemraden. E. pargr. 7 no. 12.
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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, zonder 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 meerder 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 castelijnesse 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 heeren, 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 castelijnesse te laaten aankoomen.
Artikel 14.
Dees instructie zal ter secretarye geregistreerd en de copyen van dien op twee daartoe gemaakte 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 daaraan 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.
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EEN REGERINGSJUBILEUM

door C.J.W. Gravendaal

Ter gelegenheid van het zilveren kroningsfeest van Z.M. den Koning Willem III werd in 1874
op grootse wijze feestgevierd. Het middelpunt van deze festiviteiten was Amsterdam waar de
Koning „te midden van zijn Volk" de feesten bijwoonde. Een extra trein van de Nederlandsche Rhijnspoorweg van Rotterdam, met een stop in Oudewater, Woerden en Harmeien,
bracht de reizigers uit onze streek naar de hoofdstad. Wij lazen „In iedere woning viert men
het feest van onze Koning" doch zoals uit het onderstaande blijkt vierden veel mensen het
feest buiten.
De berichten zijn ontleend aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Woerden, 19 mei (1874). De kroningsfeesten hier ter plaatse hebben zeer aangename en bevredigende indrukken achtergelaten. Gisteren, Maandag kinderfeest, opgeluisterd door muziek
van het harmonie-gezelschap „Crescendo", afgewisseld door gezang en onthaal. Heden optocht.
Deze was in drie afdeelingen gesplitst. De eerste, gecostumeerd, hield in eenige voorname ontwikkelings-tijdperken uit de vaderlandsche geschiedenis, van het jaar 50 onzer jaartelling af tot
op de helft dezer eeuw. Zij bevatte eene voorstelling der beroemdste personen uit de zes verschillende tijdvakken, benevens vertegenwoordigers der Metalen Kruis - en deputatiën van eenige plaatselijke vereenigingen. De tweede afdeeling bevatte het meerendeel van de bedrijven, ambachten en beroepen, te dezer plaatse uitgeoefend wordende, geopend door de voorstelling
eener drukkerij.
De derde afdeeling, geheel samengesteld uit het personeel van 's Rijks magazijn van kleedingen equipementstukken, bevatte alles, wat daartoe betrekking heeft. De optocht mag als uitmuntend ingericht en goed geslaagd worden aangemerkt. Geopend door eene eerewacht te
paard, deed het muziekcorps van het 8-ste regiment Infanterie daarbij zijn goede diensten.
Na het eindigen van den avondoptocht door de helder verlichte straten, zal het geheel besloten worden met een fraai vuurwerk, vanwege de gemeente op het feestterrein te ontsteken.
Bodegraven, 19 mei. Heden vierde men te dezer plaatse het kroningsfeest, dat in de verschillende kerken godsdienstig werd ingeluid. Een gecostumeerde optocht stelde voor de aankomst
van Willem Hendrik, prins van Oranje Nassau, met het leger te Bodegraven op den 18 den juni
1672,
Opgeluisterd door muziek uit Leiden, in een rijk versierden wagen met zes schimmels, trok de
vrij lange stoet, gevolgd door honderden, door het voornaamste gedeelte der gemeente en toog
vervolgens naar de kom van Zwammerdam, waar door de zorgen van het Bestuur den Prins en
zijne troepen een recht feestelijke ontvangst bereid was. Op Kruidenburg, het toenmalige hoofdkwartier van Zijne Hoogheid, werd mede een bezoek gebracht en velen was het eene verrassing, hoe men daar ook zelfs voor de schildwachten (in costuum) gezorgd had. Tot in de proclamatiën van den Prins aan het leger, tot in de toespraken aan de respectieve schouten van de
ambachten Bodegraven en Zwammerdam werd het historisch karakter zoo getrouw mogelijk
gevolgd.
In het late namiddaguur speelde het muziekcorps eenige uitgezochte nommers in de rijk getooide feesttent, en 's avonds trokken smaakvolle illuminatiën en vooral een prachtig Bengaalsch vuur op den toren de algemeene aandacht. Het geheel werd besloten met een schitterend vuurwerk op den Rijn. Een telegram, Z.M. den Koning aangeboden, werd spoedig daarop in vleiende bewoordingen beantwoord.
IJselstein, 20 mei. Deze gemeente, voormalige Baronie van het huis van Oranje, is bij de feestviering in luister en geestdrift niet achtergebleven. Uit alle huizen wapperden de nationale vlaggen met oranje-wimpels. Ten 9 uur nam de feestelijkheid een aanvang door een optocht der
schoolkinderen met muziek. Daarna werden zij onthaald. Ten ruim 10 ure zette een allegorische optocht, bestaande uit zestien afdeelingen, zich in beweging, opgeluisterd door muziek.
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Daarna vingen volksfeesten aan, en des avonds was een prachtige verlichting ontstoken, waarbij vooral het Raadhuis uitmuntte.
Linschoten. 17 mei. Het Kroningsfeest werd den 15 dezer alhier gevierd. Reeds in den vroegen morgen was, ondanks het ongunstige weder, het geheele dorp in oranje en groen getooid.
Ten 9 ure werd door Ds. Baarslag in de kerk eene feestrede gehouden, na afloop waarvan de
feestcommissie zich naar het Raadhuis begaf en aldaar eene uitdeeling van brood aan de algemeene armen deed. Ten 11 ure begon in de school het kinderfeest, dat bestond in onthaal
op chocolade en krentenbrood. Omstreeks half een, toen het weder gunstiger werd, hielden
den kinderen een optocht door het dorp onder gezang en muziek. Des namiddags werd eene
ringrijderij gehouden, nadat de rijders een optocht hadden gehouden. Des avonds ten 8 ure
werd in een prachtig verlichte tent eene muziekuitvoering gegeven.
Het Raadhuis, de daarnaast staande eerepoort, benevens de woningen van vele ingezetenen
waren prachtig verlicht. Ten 10 ure begon de optocht met fakkellicht. Het feest werd besloten met een prachtig vuurwerk.

MUNTVONDST TE WOERDEN

door L.C1.M. Peters

Bij werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw van de Nederlandse Middenstandsbank op
de hoek van de Voorstraat en de Jan de Bakkerstraat te Woerden werd op 8 juni 1972 een
kannetje met munten gevonden. De voor Woerden zeldzame vondst werd op het Koninklijk
Penningkabinet te 's-Gravenhage schoongemaakt en de munten werden door Dr. H. Enno
van Gelder beschreven.
In het tijdschrift „de Geuzenpenning", 23e jaargang no. 2 - april 1973 werd van deze muntvondst door Dr. H. Enno van Gelder een voorlopig verslag gegeven. Het luidt als volgt:
„In de binnenstad van Woerden werd op 8 juni 1972 een stenen kannetje met munten gevonden. Het werd, in twee stukken gebroken, aangetroffen bij werkzaamheden voor een nieuw
gebouw van de Ned. Middenstandsbank N.V. op de plaats waar twee jaar geleden een huis
was afgebroken.
Het potje bevatte 367 zilveren en zeer enkele gouden munten. Zij waren door corrosie sterk
aan elkaar gekit, maar bleken na reiniging behoorlijk bewaard te zijn. De schat bevat globaal
de volgende soorten:
a. de grote meerderheid, 221 stuks, bestaat uit door de hertogen van Bourgondiè' in Vlaanderen geslagen munten: botdragers van Philips de Stoute, braspenningen van Jan zonder
Vrees en kromstaarten van Philips de Goede;
b. Holland zelf is veel minder ruim vertegenwoordigd, met 57 stuks, voornamelijk leeuwen
van Willem VI en tuinen „met de lopende leeuw" van Jan van Beieren;
c. een derde groep van betekenis wordt gevormd door Henegouwse en Brabantse munten:
tuinen van het oorspronkelijke type met de leeuw binnen een omheining en drielanders,
tezamen 70 stuks;
d. uit andere Nederlandse gewesten, zelfs het naburige Sticht Utrecht, zijn slechts weinig
stukken afkomstig. Wel bevinden zich daaronder enkele zeldzaamheden: een Namense
naslag van de Vlaamse braspenning, een nog steeds raadselachtige tuin waarvoor zowel
Marsum in Friesland als Marche in Luxemburg als muntplaats zijn voorgesteld en een te
Anholt door Gijsbert van Batenburg geslagen imitatie van een Hollands ,Jeeuwken" dat
tot nu toe slechts uit een ertegen gericht verbod van de stad Utrecht bekend was;
e. de schat bevat slechts één niet Nederlandse munt, een goudgulden van Keulen geslagen
in 1423 of 1424.
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Deze laatste munt is tevens een aanwijzing voor de verbergingsdatum: geen andere munt behoeft later te zijn geslagen. Wel kunnen sommige soorten iets later vervaardigd zijn: de aanmaak van Brabantse en Henegouwse drielanders duurde van 1420 tot ca. 1425; de eerste
emissie van Vlaamse kromstaarten van Philips begon in 1419 en werd pas in 1428 door een
tweede - hier niet vertegenwoordigde - vervangen. Daar evenmin Brabantse en Hollandse reeksen die in 1427 en 1428 aanvingen, aanwezig zijn, moet de verberging wel op 1424 of iets later worden gesteld.
Hierop wijst trouwens ook de volgorde waarin de munten in het potje gekomen waren. Een
pakket van 120 stuks zatnl. toen de munten voor reiniging aan het Kon. Penningkabinet
werden toevertrouwd, nog in de hals vast. Dit gedeelte bestond vrijwel alleen uit Vlaamse
kromstaarten van Philips, die in de rest van de schat, die lager in het kannetje gezeten had
slechts een kleine minderheid tussen munten van veel meer uiteenlopende herkomst en datering uitmaakten. De eigenaar die het geld uit veiligheidsoverwegingen wegstopte, heeft ongetwijfeld deze munten het laatst in het kannetje gedaan; mogelijk vormden zij een laatste toevoeging aan een reeds wat eerder bijeengespaard bedrag. Daar onderin munten uit omstreeks
1422 gelegen hebben, die wel sporen van slijtage vertonen, wijst de latere toevoeging van niet
veel anders dan kromstaarten op de tweede helft van de jaren '20 toen deze Vlaamse muntsoort - tezamen met lokale navolgingen - in het gehele gebied van de Nederlanden andere zilverstukken verdrong."
De Nederlandse Middenstandsbank werd op 6 juni 1973 officieel geopend. Het is een goede
gedachte van de directie van de bank geweest om in de buitenmuur van het bankgebouw,
welke buitenmuur aan de Jan de Bakkerstraat grenst, een vitrine aan te brengen en daarin
een aantal van de bij de vondst te voorschijn gekomen munten ten toon te stellen. Een lijst
van de tentoon gestelde munten volgt hierna.
Munten in vitrine Nederlandse Middenstandsbank:
Graafschap Vlaanderen
Lodewijk van Male
Philips de Stoute
Philips de Stoute
Philips de Stoute
Jan zonder Vrees
Jan zonder Vrees
Philips de Goede
Philips de Goede

plak
botdrager
halve botdrager
jangelaar
braspenning
halve braspenning
kromstaart
halve kromstaart

Graafschap Henegouwen
Jacoba van Beieren
Jan IV van Brabant

tuin
drielander

2x
2x

Hertogdom Luxemburg
Jan van Beieren

tuin

lx

Hertogdom Brabant en Limburg
Jan IV
Jan IV
Philips van St. Pol

halve drielander
tuin
drielander

2x
lx
lx

Bisdom Luik
Jan van Beieren

halve griffioen

2x
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2x
2x
2x
lx
2x
2x
60x
2x

Graafschap Holland en Zeeland
Willem VI
Willem VI
Willem V
Willem VI

leeuw
halve leeuw
groot
gouden schild

Hertogdom Gelre
Reinald IV

blank

2x

Bisdom Utrecht
Frederik van Blankenh'eim
Frederik van Blankenheim
Frederik van Blankenheim

dubbele plak
kromstaart
halve kromstaart

lx
lx
lx

13x
2x
lx
lx

Foto's van enkele gevonden munten.
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1. Holland, zilveren tuin van hertog Jan van Beieren.
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2. Vlaanderen, zilveren braspenning van hertog Jan zonder Vrees

3. Vlaanderen, zilveren kromstaart van hertog Philips de Goede
2:

4. Brabant, zilveren drielander van hertog Jan IV
(foto's Koninklijk Penningkabinet - 's-Gravenhage)

BIEST

door Dr. C.J. van Doorn

Het woord biest heeft een ietwat boerse klank, maar wekt ook een klein lachje op (bij de
stiekeme lekkerbek). De vroeger zo aardige en toch ook wel waardevolle rol van de biest in
het boeren- en burgerleven van het platteland is echter verdwenen. Deze rol nog eens even terug halen en te laten spelen in een klein stukje geschiedenis van de folklore van onze streek is
het doel van dit verhaaltje.
Voor wie volslagen onbekend is met het boerenleven, eerst iets over de betekenis van het woord.
Biest noemt men de ongeveer vijf eerste malen ,,melk", die de koe direkt na het kalven geeft.
Biest wordt echter geen melk genoemd en is volgens de natuur bestemd voor het pas geboren
kalfje, dat het evenwel niet krijgt en ook niet direkt nodig heeft, daar het voldoende voedingsstoffen mee krijgt.
Het eerste maal biest is erg dik en zwaar en soms ook wat bloederig en wordt daarom aan de
moederkoe teruggegeven. Het tweede maal is meestal ook nog erg dik en wordt daarom wel
eens met het vijfde dunnere maal gemengd na afkoeling. De beste biest leveren gewoonlijk het
derde en vierde maal.
Tot de tweede wereldoorlog was het maken van kaas op de boerderij nog de voornaamste bron
van bestaan voor de boeren in onze streek. De meeste koeien kalfden in februari en maart en
gingen dan anderhalf tot twee maanden voor die tijd „droog" om alle voedsel aan het bijna
volgroeide kalf te doen toekomen. De biest van een kalfkoe werd afzonderlijk gehouden van
de overige melk, ook omdat ze niet geschikt was voor de kaasmakerij. Aangezien soms enkele
kalfkoeien bijna tegelijk kwamen zoals dat heette, was er te veel biest voor het eigen gezin en
dan werden familie, buren of kennissen uit de burgerstand bedacht; ook ambachtsmensen en
andere zakelijke relaties en zeker de landheer of landeigenaar, als de boer pachter was.
De biest werd in hoeveelheden van twee tot vijf liter afgedeeld, al naar gelang de grootte van
het gezin waarvoor ze bestemd was. Soms stond een heel rijtje emmers e.d. in de kelder klaar
met de verschillende hoeveelheden. Gewoonlijk mocht de knecht of de meid de biest in de
biestkan, een geëmailleerde kan met deksel, wegbrengen. Meestal gebeurde dit wegbrengen
's avonds na het werk; de knecht werd dan binnen gevraagd, kreeg een sigaar en een paar kopjes koffie en bij zijn vertrek een kwartje of iets dergelijks, al naar het er aan zat. Toevallig wilde het wel eens gebeuren, dat een burger drie- of zelfs viermaal op dezelfde avond biest kreeg;
meestal zei hij het dan maar eerlijk en ging de biest naar een ander. Men kwam dan wat later
weer aan de beurt, want overgeslagen werd men niet; vrijwel iedere boer had zijn vaste klanten voor dit geschenk. Soms ook stuurde de boerin een paar van haar kinderen met de biest
af b.v. naar een winkelier en dan kregen ze geen geld, maar een paar repen chocola of iets dergelijks. Naar de landheer was het de boer zelf die de biest bracht.
Bereiding en gebruik
Het moeilijkst bij de bereiding van de biest is het wellen of roeren. Gewoonlijk gebeurde dit
met een houten „pollepel" en het was dikwijls het werk van de man. Als onder onafgebroken
roeren tenslotte eensklaps het punt bereikt was, dat de biest „aanhing" aan de lepel (men kan
dit ook voelen bij het roeren), dan moest de zware hete pan onmiddellijk van het vuur en overgestort worden in een andere pan om snel te koelen; gewoonlijk waren daarin tevoren stukjes
beschuit of wittebrood gebrokkeld. Werd de biest iets te vroeg van het vuur genomen, dan
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bleef ze dun, wachtte men een paar tellen te lang, dan schoot ze samen en bleven er brokken
en water over en kon de pan naar de kippen of de varkens. Het wellen was altijd een wat zenuwachtig makend karweitje, maar als het goed gebeurde, was de biest lekker glad.
Wilde men „biestebrij" eten, dan werd een papje van boekweitmeel toegevoegd; met een paar
borden van dit bijzonder machtige voedsel, vooral als het met stroop gegeten werd, kon men
voorlopig vooruit.
Meestal bakte men ook een keer pannekoeken met de biest, vooral wel omdat ze dan zo luchtig werden. Ik herinner mij ook nog de zeldzaam lekkere wafelen, die mijn zuster van de biest
wist te bakken; er zaten dan wel heel wat eieren in. De zware wafelpan met vijf harten werd
boven een houtvuur op het fornuis om en om gedraaid tot de wafel goudgeel was. Hij ging
dan op de stapel en vervolgens werd het ijzer opnieuw geboterd en met nieuw beslag voorzien. De zacht knappende wafels, met gesmolten boter en basterdsuiker gegeten, waren een
uitgezochte lekkernij.
Nu gaat de biest vaak zonder meer in de melkbussen naar de fabriek; het wafelijzer ligt ingepakt ergens op zolder en een folkloristisch gebruik uit de gemoedelijke plattelandssfeer is
grotendeels ter ziele.
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