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.

sfSfZ&^

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
23

