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De tweede helft van deze bijdrage is voor-
namelijk gewijd aan de spinwijven van
Bergambacht en de boterschaapjes uit
Berkenwoude. Het overzicht is hiermede
voltooid. Er is bij samenstelling ervan wel
gestreefd naar een zekere volledigheid, maar
die is ongetwijfeld niet bereikt. Het is uit een
regionaal-historisch oogpunt bezien stellig
waardevol dat althans de herinnering aan
oude gerechten, gebakvormen en lekkernijen
niet verloren gaat. Voor aanvullingen, ver-
beteringen en opmerkingen houdt zowel de
samensteller als de redactie van de Tidinge
van Die Goude zich aanbevolen.

Spinwijven
De aan de Hoofdstraat nr. 24 in Bergam-

bacht gevestigde bakkerij Blanken (daterend
uit 1732) is niet alleen in wijde omtrek bekend
en vermaard om zijn pepernoten, maar vooral
plaatselijk ook om de spinwijven, die één keer
per jaar, nl. ter gelegenheid van St.-Nicolaas
worden gebakken. Ze zijn dan op Sinterklaas-
middag (5 december) verkrijgbaar, Niet alleen
bij bakkerij Blanken, maar ook bij de bakkerij
van G. Casteleijn aan de Hoofdstraat nr. 84.
Deze bakkerij is niet zo oud als die van
Blanken maar dateert toch ook al van 1890.

Het gebak dankt zijn naam aan de spinwij-
ven, ook wel witte wijven genoemd, waarover
een uitgebreid volkskundige literatuur be-
staat (Ter Laan, 1949). Spinwijven zijn in
lange, witte gewaden gehulde spookgestalten,
die zich zwevend in de lucht vertonen, vooral
op plaatsen waar eens wat bijzonders zou zijn
voorgevallen. Sommige spinwijven spinnen
draden waarin jonge mannen worden ge-
vangen, andere vertonen voorkeur voor
meisjes. Aan hun bestaan werd vroeger door
niemand getwijfeld. Zelfs de 17de-eeuw’se
dr. Johan Picardt (de aan Drenthe grenzende
Duitse veenkolonie dankt hem haar naam)
was van het bestaan ervan overtuigd.

Merkwaardig is dat van het geloof aan
spinwijven melding wordt gemaakt uit al onze
gewesten, met uitzondering van Utrecht en
Holland (Ter Laan), ,Men  vraagt zich dan
ook af: hoe en wanneer is het gebruik in
Bergambacht ontstaan? Blijkbaar worden
spinwijven alleen nog daar gebakken, want
Nannings (1932) vermeldt het gebak alleen
uit die plaats. Zelf ken ik wel “witte wieven” ’
als een bijzondere smakelijke kruidenkoek,

die bij een bakkerij in de buurtschap Zwiep
bij Lochem verkrijgbaar is. Eens hadden witte
wijven daar haar schuilhoek in de Witte
Wijvenkuil op de Lochemse Berg!

Een spinwijf  zoals dat door bakkerij
Blanken waarschijnlijk al sinds het begin van
de 18de eeuw op de dag vóór de naamdag
van Sinterklaas wordt gebakken, is een
speciaal soort krentenbrood. Het werd aan-
vankelijk gevormd met een koekplank waarin
de figuur van een pop was gesneden, zoals in
de planken waarmee de speculaaspoppen
worden gevormd. Tegenwoordig maakt men
spinwijven van,een wat luchtiger gebak,
waarin geen,figuur  meer te herkennen is.

Dat spinwijven in Bergambacht alleen met
St.-Nicolaas  worden gebakken, is niet zo
bijzonder. Tegen de winter neemt de belang-
stelling voor bijzondere gebaksoorten, zoals
speculaas en boterletter, maar ook,suikergoed
(suikerharten en suikerbeesten) toe.
Bijzonder blijft echter dat spinwijven tegen-’
woordig alleen maar in Bergambacht worden
gebakken, terwijl het geloof aan het bestaan
van spinwijven juist in de provincie Zuid-
Holland onbekend was.
Volgens de plaatselijke historicus Dick
Blanken was de stamvader van het Bergam-
bachtse bakkersgeslacht Tonis  Dirckse
Blanken, die zich in 1659 als meester-
timmerman in het dorp vestigde. Waar Tonis
vandaan kwam, is tot dusverre onbekend
gebleven. Zou dat uit een der gewesten buiten
Holland of Utrecht zijn geweest, dan was
de herkomst van de spinwijven misschien
verklaard, want in al die gewesten was men‘ \
met die gestalten vertrouwd.

Voor‘de herkomst van de Bergambachtse
spinwijven heeft de regionale geschiedschrij-,
ver Van der Wouden (1980) een eigen
verklaring. Hij legt daarin verband met \
St.-Laurentius, oorspronkelijk de patroon
van de (Hervormde) kerk in het dorp. Deze
heilige ,was in de derde eeuw diaken van
Rome er wèrd vermoedelijk onthoofd omdat \
hij na de dood van paus Sixtus 11 in 258
weigerde ‘te voldoen aan de eis van de staat
te vertellen waar de kerk haar schatten ver-
borgen hield. Volgens een legende stierf \
hij,echter  de marteldood op een rooster
waaronder een vuur werd gestookt, Het
rooster werd dan ook een van zijn attributen;
St.-Laurentius is ermee afgebeeld door
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beth on Glas 8 in de GoudseWouter Cra
S t . - J a n s k e r k ,  I

1 11 maart. Hi.j gelooft dat de stralenkrans van
de heilige bij het snijden van de plank is
vervangen door een bonnet*.  De reden dat de
spinwijven tegenwoordig niet worden ge-
bakken op de maandag van St.-Laurentius,‘
10 augustus, maar op 5 december, de dag
voorafgaande aan de naamdag van St.-
Nicolaas (6 december), moet volgens Blanken
gezocht worden in de afschaffing van de
heiligen na de Hervorming. In niet-rooms
katholieke kringen werd daarna - zij het niet
met aller instemming - nog maar één heilige
in ere gehouden, de populaire bisschop van
Myra, de goedgeefse patroon van de kinderen
en van de stad Amsterdam.

Van der Wouden zag in het zesspakige wiel
van het spinwijf  een vrijmoedige verandering
van het rechthoekige rooster. Een andere
overeenkomst, zo meent hij, is dat een spin-
wijf warm uit de oven moet worden gegeten;
dat is dan een herinnering aan het houtskool-
vuur onder het rooster. -
Het advies van de bakker luidt thans, dat een
spinwijf  warm, bestreken met boter en
bestrooid met suiker dient te worden ver-
orberd. Dat is andere koek!

Dick Blanken sluit zich aan bij de mening

toelichting op de spinwijven, die dit jaar - ii
afwijking van de traditie - ook werden ge-
bakken bij de opening van het nieuwe hoofd
kantoor van de Rabobank in Bergambacht 01

van Van der Wouden, o.m,  in een gedrukte
-i

?

In de figuur op de koekplank van bakkerij
Blanken is met enige goede wil een vrouws-
persoon te herkennen. Mogelijk zelfs een spin-
ster, want Meischke kent speculaasplanken
met figuren die spinster worden genoemd en
ook die zijn als zodanig alleen te herkennen
aan het wiel.
Of de Bergambachtse figuur, zoals Van der
Wouden en Blanken menen, beschouwd moet
worden als een na de Hervorming aangepaste
figuur van een heilige, lijkt mij ietwat gezocht.
Deze verklaring doet mij denken aan “het
stokje van Oldenbarneveld”, waarvan eerst
de versleten zilveren knop werd vernieuwd en
later de gebroken stok vervangen door een
nieuwe.

De snijders van koekplanken (-prenten)
pasten hun werk stellig aan bij de tijd. Het
waren vaak beroepshoutsnijders, die door het
gehele land reisden. Met behoud van enkele
symbolen of attributen en vasthoudend aan
traditie zullen zij ongetwijfeld hun fantasie
de vrije loop hebben gelaten Een produkt
daarvan lijkt mij de plank van het spinwijf,
Dus geen werkstuk van Bergambachtse
makelij, maar ontsproten aan ,de  verbeel-
dingskracht van een door het land zwervend
beroeps-koekenplanksnijder, die ergens in
ons land het spinwiif  had leren kennen, \@ qy

I
* I

9$& * bonnet:  hoofddeksel van r.k. geestelijken met drie of vier
opstaande randen.

Boterschaapjes
Een eeuwenoud gebruik, dat vooral in de

Krimpenerwaard~lange  tijd in ere werd ge-
houden, is het met Pasen ten geschenke geven
van boterschaapjes. Hoe oud is moeilijk na
te gaan, maar volkenkundigen nemen aan,dat
het in de 17de eeuw in de Crempene herleefde
gebruik zijn oorsprong heeft in een Oud&
germaans  lenteoffer aan de Godin van de ’
vruchtbaarheid Holda (Vrouw Holle).

Het heidense gebruik werd, zoals vele
andere, kennelijk gekerstend en in de
Krimpenerwaard ook na de Hervorming in
ere gehouden of hersteld. Daarop wijzen het
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tijdstip Pa! sen, de omstandigheden dat het
boterschaapje ten geschenke werd aangebo-
den, maar vooral de vorm: meestal een schaap
of lam. Christus werd door Johannes de
Doper immers aangeduid als Het Lam Gods
(Johannes 1:2O).  Dirck  Crabeth heeft in 1571
in de Goudse St.-Janskerk Johannes de
Doper in Glas 6 afgebeeld met lam en kruis,*
Van der Wouden vestigde hierop terecht
de aandacht.

De bekende kroniekschriiver  Le Francq
van Berkhey maakte in 18l”l  van de ,,bot&-
schaapjes” gewag in de volgende bewoordin-

/en niet alleen op het platteland (o.m. uit
Gouda t:n Den Haag) bekend. Het gebruik
schijnt z elfs in de laatste tijd weer op te leven.

AbrahanI en Sara
In het ““LRJL “cl“ J”  val1 LclIIIVCII  wur den \

ook Sara en Abraham genoemd. Een Abra-
ham is een, o.m.  met een witte baard versierde \
speculaaspop, die geschonken wordt aan
iemand die vijftig jaar is geworden. Deze weer
in ere herstelde traditie berust op Johannes
O*Cl “*-ar  men kan lezen: “Gij hebt nog geen

gen: -- - -
“Wijders is het bij de landlieden in Rijn-

land een gebruik, om jaarlijks, in den tijd
als de eerste graasde boter gemaakt wordt,
aan hunne kalanten stukjes boter ten geschen-
ke te brengen, welke de gedaante van een
liggend schaapje hebben, en in wier bekje
gemeenlijk een grasje of boterbloempje
gestoken wordt.” (deel 9 blz. 420). Die
klanten waren o.a. de landheer, de notabelen
van het dorp, familie en vrienden.

Behalve boterschaapjes en lammetjes
waren er ook boterkoekjes, -haantjes en
-vis.jes,  alti.jd diervormen, Ook de haan en de

O.Jl,  wil
vijftig ja
l,.,%C,.C~  :.

.ren  en hebt Abraham gezien? In de
haakst:  Jaren - waarschijnlijk eèn  initiatief
van een slimme banketbakker, wiens bijbel-
kennis echter te wensen overliet - is het ge-
bruik ingeslopen ook een vrouw die een halve
eeuw oud is geworden te bedenken met een
met de naam Sara gedoopte speculaaspop.
Geheel ten onrechte: Sara was de echtgenote
van Abraham en over haar aantal levensjaren
is in de bijbel niets te vinden. Een Abraham

wordt dus zowel geschonken aan vrouwen
als aan mannen. Vroeger bestond ook de
gewoonte op Sinterklaasavond aan jongens
cc11--- “*--‘jster”,  van speculaas en aan meisjesVII

een “Klj sas  (-vriier)”  te schenken. Tenminste
-1, #-IA  1,

vis zijn van oudsher christelijke symbolen. a15  UC  leeftijd  daartoe aanleiding gaf!

Voor het maken ervan gebruikte men twee-
delige mallen, die op lange winteravonden Likeur
door de boeren uit beukenhout werden ge- In de rubriek “likeurtjes van vroeger” in
sneden. Om een goede mal te maken was wel bovenvermeld boekje, miste ik het recept van
een zekere vaardigheid vereist, want beide borschìl. Mijn vrouw maakte dat vroeger van
helften moesten elkaars spiegelbeeld zijn. brandewijn die met suiker saffraan, citroen
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de en enkele cardamoon-vruchtjes (van Elettaria
mallen, evenals koekplanken, ook door cardamonum, een kruid uit het oerwoud van
beroeps-houtsnijders werden vervaardigd. Zuid-India) te trekken werd gezet. Traditio-

De mallen werden voor het gebruik een nee1  was daarbij nieuwe wal(okker)noten te
etmaal in pekelwater gelegd. Daarna werd presenteren.
harde grasboter in de vorm gedrukt en was
het boterschaapje  gereed. 06 de plaats van 1

=,.v isvrow ven
de ogen werd vaak-een krent of rozijn aange- Misschien is het nog wel het vermelden
bracht en de oorschelpen werden aangegeven waard er - weliswaar in een zéér zijdelings
met een peterselie-ofeen palm(buxus)blaadje. verband - aan te herinneren dat in het eerste
Voor elk schaapje was een ons boter nodig. kwart van deze eeuw in klederdracht gestoken

IIet gebruik is nog niet helemaal verdwenen Scheveningse vissersvrouwen - de namen
maar berust wel op een andere basis: de vrouw Keus en vrouw Pronk zeggen ouderen
schaapjes worden niet meer geschonken maar onder ons misschien nog wel iets - op vrijdag
verkocht. Zo zag de toenmalige predikant van met de trein naar Gouda kwamen om bij
de Hervormde Gemeente in Berkenwoude er vaste klanten hun verse vis af te leveren.
in het begin van de jaren zeventig een uniek In dezelfde jaren namen minstens drie
middel in om gelden te verzamelen voor de bakkers uit Gouderak de moeite hun brood
hoognodige restauratie van zijn in alle sober- met paard en wagen in Gouda bij vaste afne-
heid bijzonder mooie kerkje. Voor de restau- mers te bezorgen. Ze kwamen tweemaal in de
ratie van dit uit het begin van de 16de eeuw week. In mijn ouderlijk huis, werd van die
daterend gebouw verkocht hij met succes bakker alleen bruin brood gekocht en enkele
echte boterschaapjes en bovendien getrouwe specialiteiten op het gebied van koekjes, zoals
afgietsels ervan in aardewerk. kleine krakelingen! Ik heb later nooit meer

Tot in de eerste helft van onze eeuw waren zulke lekkere geproefd. Er was ook een
de boterschaapjes, ook wel boterlammetjes bakkerin  Sluipwijk die in Gouda zijn vaste

adressen had. En een boterboer uit Beraam-genoemd, op vele plaatsen in onze provincie,
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bacht.  die op donderdag, voor hij ter markt
ging, op bekende adressen zijn boter afleverde.

Hierboven staat het een en ander, opgevist
uit mijn persoonlijke herinneringen, aange-
vuld met die van enkele leeftijdgenoten.

,t Suikeren Keesje”

egdy  J

Stellig zijn er in Midden-Holland nog streek-
of traditionele gerechten of lekkernijen, die
mij onbekend zijn gebleven. Misschien willen
anderen dan daar wat over vertellen, Het
behoort tot de geschiedenis van het dageliiks
leven, waarvante weinig is vastgel’

In de “Tidinge” van juli 1988 vraagt
dr. A. Scheygrond om mogelijke aanvullingen
van recepten c.q. produkten, bekend uit
Couda’s verleden. Hierbij zijn  de mime:

I  -

dr. A. Scheygrond
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2. Een ander gerecht uit m’n Goudse jeugd
was “de broeder”, die niet alleen in Zuid-
Holland maar ook elders vaak op tafel
kwam, hetzij warm als hoofdgerecht of
als koud toetje.
In oude kookboeken komt het recent-nog

woude.  - Berkewoude,

NASCHRIFT
Dat het gebruik met Pasen boterschaapjl

op de ,ontbijttafel  te zetten nog niet is ilii&
storven, blijkt uit een schrijven var
Gouwenaar A. Bruvnel. Hii herinr

ES
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dat hij in de jaren 1926-1937  in zijn zaak op
Kleiweg 14 met Pasen boterschaapjes (met
een palmblaadie op de kop) etaleerde. In het

wel voor, zij het in vereenvoudigdeAvormy
Het is een deegproduct, bereid met gist en
gevuld met krenten, rozijnen en sucade.
De broeder werd gebakken in een ronde
ijzeren, goed ingevette vleespan en op het
gas of ‘t keukenfornuis gedurende 1 uur
langzaam gaar gebakken met een mooie_ .

: korst (door om te keren aan beide

bejaardencentrum ” Wulverhorst”,  waarin hij
thans woont, wordt de traditie nog in ere
gehouden. Bruynel weet nog te vertellen dat
er in Hazerswoude een bedrijf zou zijn waar
de houten vormen nog worden gemaakt.

RECTIFICATIE
In het eerste gedeelte van dit artikel in de
Tidinge van juli 1988 is op blz. 61, rechter
kolom, regel 17 van onder, een storende fout
geslopen. De zin moet luiden:
“Het gerecht is mij niet onbekend, maar de
naam wel.”

Men maakt er mij op attent dat de leeftijd
van Sara, zij het in een geheel ander verband,
wel degelijk in de bijbel wordt vermeld.
In Genesis 23: 1 kan men lezen dat Sara de
leeftijd van 127 jaar had bereikt toen zij
overleed.

bruine
kanter 1.

Tenslotte een opmerking over de Schevening-
se vissersvrouwen die hun verse vis elke
vrijdag kwamen afleveren; ik heb daar
uitstekende herinneringen aan. Daarnaast
kwam ook elke zaterdag een palingboer met
een hengselmand langs om zijn zelf gevangen
en vers gerookte paling te verkopen.

biest betreft: behalve de gekoeldWat de b
gegeten biest werden van dit product ook
vaak pannekoeken gebakken, die een zeer
aparte lekkere smaak hadden. Ongetwijfeld
zal dit in de Zuidplaspolder  nog wel gebeuren!

A.L. Ouweneel, te Eindhoven


