
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 Nederland-
sche 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 bevre
digende 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 ont-
wikkelings-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 ver
schillende tijdvakken, benevens vertegenwoordigers der Metalen Kruis - en deputatiën van eeni
ge plaatselijke vereenigingen. De tweede afdeeling bevatte het meerendeel van de bedrijven, am
bachten 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 kleeding
en equipementstukken, bevatte alles, wat daartoe betrekking heeft. De optocht mag als uit
muntend 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 beslo
ten 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 verschil
lende 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 hoofd
kwartier van Zijne Hoogheid, werd mede een bezoek gebracht en velen was het eene verras
sing, hoe men daar ook zelfs voor de schildwachten (in costuum) gezorgd had. Tot in de pro-
clamatiën 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 ge
tooide feesttent, en 's avonds trokken smaakvolle illuminatiën en vooral een prachtig Ben-
gaalsch vuur op den toren de algemeene aandacht. Het geheel werd besloten met een schitte
rend vuurwerk op den Rijn. Een telegram, Z.M. den Koning aangeboden, werd spoedig daar
op in vleiende bewoordingen beantwoord. 

IJselstein, 20 mei. Deze gemeente, voormalige Baronie van het huis van Oranje, is bij de feest
viering in luister en geestdrift niet achtergebleven. Uit alle huizen wapperden de nationale vlag
gen 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 allegori
sche 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, waar
bij vooral het Raadhuis uitmuntte. 

Linschoten. 17 mei. Het Kroningsfeest werd den 15 dezer alhier gevierd. Reeds in den vroe
gen 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 alge-
meene 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 beslo
ten 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 munt-
vondst 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 gevon
den. 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 Vlaan

deren 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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