
Peter van Eijkelenburg

“Ik heb vanaf mijn achttiende bijna veertig jaar gewerkt 
in de stroopwafelbakkerij van mijn man, Jacob Ferwerda. 
We hadden de bakkerij eerst op de Wilhelminastraat, op 
de hoek met de Lem Dulsteeg. Later in de P.C. Bothstraat. 
Onze zoon Sjaak heeft de bakkerij daar voortgezet, nog 
tot bijna twee jaar geleden.

We hebben een heleboel goede bakkers in dienst ge-
had, soms wel vijf tegelijk. Kees Loendersloot was waar-
schijnlijk wel de beste van allemaal. Die brak in een heel 
jaar tijd nog geen tien wafels. Zo weinig mogelijk verlies 
was natuurlijk belangrijk voor de verdienste. Ik noem ook 
Annie Fokkers, van de Boelekade. En Koos Snel, Rinus 
Massar en Arie Wieser.

Ik was altijd de inpakster van het stel. Eerst gingen de 
wafels in pakjes van vier stuks, in cellofaan. Dat kwam 
van Jongeneel, op de Lange Groenendaal. En dan een 
sluitbandje er om. Later kreeg je ook de pakjes met tien 
wafels.

Natuurlijk kon ik zelf ook wel wafels maken. Maar dat 
deed ik alleen als het nodig was, bijvoorbeeld als een van 
de bakkers even weg moest.

Je moest steeds precies de juiste hoeveelheid deeg 
pakken voor één wafel. Als je teveel nam, hield je later 
snippers over en dat was weer verlies. Zo weinig mogelijk 
snippers in de bakkerij, dat was de kunst. Een van de 
geheimen van elke stroopwafelbakker was de samenstel-
ling van het deeg. Dat bepaalde elke bakkerij zelf. De een 

Jacob Ferwerda (collectie Ferwerda)
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‘De groothandel perste je uit.
 Voor een halve cent gingen ze 
naar een ander.

Nel Ferweda vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het verle-
den zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan de 
ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een serie 
interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

gouwe verhalen



maakte de wafels iets brosser dan de ander. De stroop 
haalden alle bakkers van een stroopfabriekje aan de Lage 
Gouwe. Iedereen had dus in principe dezelfde stroop als 
basis. Maar elke bakker kon er naar eigen goeddunken 
meer of minder suiker en boter doorheen mengen. Zo 
was de stroop die tussen de wafelhelften kwam, toch bij 
iedereen weer verschillend.

De stroop stond in een grote pan op een gaspitje naast 
de bakker. Hij sneed de zachte wafel met een gewoon 
keukenmesje in twee platte delen, dat ging heel gemak-
kelijk. Dan de stroop met het stroopmes op een van de 
helften smeren met en weer aandrukken. Dus niet zo-
als nu: dat ze twee dunne wafels bakken en die later op 
elkaar leggen met stroop ertussen. Dat is niet de echte 
stroopwafel van vroeger.

Omkoping

In ben geboren in de Tuinstraat, nummer 65, als oudste 
van vijf zussen en een broer. Een katholiek gezin. Va-
der zat in de bouw. Hij was betonvlechter. Samen met 
Koos Kammeraat had hij een eigen bedrijfje. Ze hebben 
bijvoorbeeld gewerkt aan de snelwegen van hier naar 
Utrecht en naar Rotterdam.

Ik begon te werken bij wasserij De Blauwe Duif, van 
Thomas Jaspers, in de Van Strijenstraat. Toen ik Jacob 
leerde kennen, werkte hij bij de stroopwafelbakkerij  Ra-
vestein. Daar is hij niet lang gebleven. Hij was namelijk 
ook amateur-wielrenner. Toen de jaarlijkse Ronde van 
Gouda er aan kwam, vroeg Jacob of hij die dag een uurtje 
eerder weg mocht, om aan de wedstrijd mee te kunnen 
doen. Maar dat ging niet door. Want hij kreeg in de bak-
kerij toch regelmatig een boterham met kaas, kreeg hij te 
horen. Daar moest hij tevreden mee zijn. Dat vond Jacob 
een diepe belediging. Hij nam meteen ontslag en begon 
voor zichzelf, in de Wilhelminastraat. 
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 Maar op de markt kreeg je 
altijd de volle prijs voor je 
stroopwafels’

Vrolijke sfeer tijdens het werk in de bakkerij met v.l.n.r. Annie Fokkers, 
Koos Snel, Nel  Ferwerda, Kees Madersloot en Jacob Ferwerda (col-
lectie Ferwerda)



Hij was toen achttien jaar. Met dat wielrennen is hij 
nog wel doorgegaan, voor de liefhebberij. Ook op de 
wielerbaan hier in Gouda. Daar kwam op een keer Arie 
van Vliet meedoen aan een wedstrijdje. Die was toen een 
beroemdheid. Hij zag er niet tegenop om zijn concur-
renten om te kopen. Hij bood een rijksdaalder de man, 
als hij mocht winnen. Dat was heel veel geld,  in de cri-
sisjaren.

Op zeker moment won Jacob zelf een wedstrijd in Rot-
terdam, op wielerbaan De Kreek. Verdiende hij zomaar 
vijfentwintig gulden mee! Hij kwam thuis met zijn geld 
en zei: zal ik maar ophouden met die wafels en echt wiel-
renner worden? Nou, dat is er toch niet van gekomen.

Maar goed, die paar jaar bij Ravestein had hij natuur-
lijk flink z’n ogen de kost gegeven en veel geleerd. Dus 
hij kon het werk in die eigen bakkerij goed aan en het 
liep vrij snel heel aardig. Hij produceerde alleen voor de 
groothandel. Aanvankelijk was hij alleen en kon wel wat 
hulp gebruiken. Toen heb ik ontslag genomen bij de was-
serij en ben op een maandagochtend vroeg naar de bak-
kerij gegaan. Ik zei: ik kom voortaan bij jou werken.

Surrogaat-stroop

In 1940 zijn we getrouwd. De oorlog was net begonnen. 
Jacob wilde liever nog even wachten. De oorlog is over 
drie maanden voorbij, zei hij. Kunnen we beter daarna 

trouwen. Maar ik wilde graag meteen. We konden een 
huis huren in de Tuinstraat, waar ik was geboren en waar 
ons gezin nog woonde. Later gingen we wonen aan de 
Fluwelensingel, boven klompenhandel Van Vliet, onge-
veer halverwege tussen de Karnemelksloot en de Burge-
meester Martenssingel.

Iets later in de oorlog werd het natuurlijk moeilijk, ze-
ker in de bakkerij. Er kwam gebrek aan grondstoffen. Ik 
herinner me dat er na verloop van tijd geen echte stroop 
meer te krijgen was. Voortaan deden we het met een 
soort surrogaat-stroop, die kwam uit Limburg. Verder 
overleefden we met een beetje ruilhandel, de een had 
dit en de ander weer wat anders. Zo hielp je elkaar er 
doorheen. Echt, in de oorlog was er meer eenheid onder 
de mensen dan nu.

Jacob heeft gelukkig nooit naar Duitsland gehoeven. 
Hij had via-via vervalste papieren versierd, ik weet niet 
eens hoe dat toen precies gegaan is.

Dries van Agt, op verkiezingscampagne, aan de kraam van Jacob Fer-
werda. Nel: “Collega’s op de markt vroegen aan Jacob waarom hij Van 
Agt niet een paar wafels cadeau had gedaan. Die man verdient veel meer 
dan ik, zei Jacob toen”. (collectie Ferwerda)

Verpakking van de stroopwafels van Ferwerda (foto 
Peter van Eijkelenburg) 
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Naar de markt

Na de oorlog kwam de verkoop aan de groothandel niet 
zo makkelijk op gang. Jacob is toen zelf z’n wafels op 
de omliggende markten gaan verkopen. Op de markt in 
Gouda hoefde hij het niet te proberen. Omdat er met 
al die bakkerijen en winkels hier in de stad meer dan 
genoeg verkooppunten voor stroopwafels waren. Hij 
trok dus naar de markten van Bodegraven, Woerden en 
Utrecht. Naar Woerden stuurde hij aanvankelijk de wa-
fels met een bode mee. Zelf ging Jacob dan met de trein 
naar die markt. Naar Utrecht kon hij altijd meerijden met 
touwslager Karel Klis. Die stond daar ook op de markt en 
had al een vrachtautootje. Niet zo lang later konden we 
zelf een auto kopen om mee langs de markten te gaan.

Zelf ging ik niet mee. Voor verkopen op de markt moet 
je een speciaal talent hebben. Daar zijn altijd grapjes, de 
sfeer is soms ook wel een beetje ruw. Jacob was voor de 
markt geboren, je hebt het of je hebt het niet. Je moet 
met iedereen goed om kunnen gaan, humor hebben en 
tegen een geintje kunnen. Dat lag mij allemaal iets min-
der.

Op die markten ontdekte Jacob ook dat daar meer te 
verdienen was dan met de verkoop aan de groothandel. 
Want die bedrijven waren er op uit om je tot op het bot 
uit te persen. Voor een halve cent minder gingen ze al 
naar een andere wafelbakker. Terwijl je op de markt al-
tijd gewoon de volle prijs voor je wafels kon vragen en 
die ook kreeg. Bovendien kon je op de markt wel eens in-
teressante handeltjes versieren. Onze wafels zijn daarna 
om die reden altijd alleen nog maar op de markt te koop 
geweest, in de winkels of supermarkten nooit meer.

Cultuur uit Europa

We hebben er altijd goed van kunnen leven. Jacob en ik 
zijn in de vakanties door heel Europa getrokken. We heb-
ben echt bijna alle landen gehad, op Rusland na. Later, 
toen we met de bakkerij gestopt waren, gingen we ook 
naar Zuid-Afrika, naar Marokko en Tunesië en enkele 
keren naar de Verenigde Staten. Daar hebben we heel 
veel tegenstellingen gezien, armoe en weelde vlak naast 

elkaar. Ik weet nog dat we in een overvolle stadsbus te-
rechtkwamen, ergens in Florida. Een heel oud mensje, 
een negerin, wilde voor mij opstaan. Maar ik sloeg dat 
aanbod vriendelijk af. Toen zei zij: kijk, dat is nou de cul-
tuur uit Europa.

In Miami werd ik een keer van achteraf op mijn hals 
getikt. Niet de straat oversteken, waarschuwde iemand 
me, en wees op mijn gouden halsketting. Daarmee zou ik 
aan de overkant niet veilig zijn.

Nee, ik zou daar niet hebben willen wonen. Er is veel 
rottigheid uit Amerika hierheen gekomen. Daar waren 
toch voor het eerst de drugs wijd verspreid, daar waren 
toch de eerste jeugdbendes ?

Een keer had in mijn koffer een flesje parfum een beet-
je gelekt. Een grote vlek op een witte broek. Die wilde ik 
dus in het hotel laten wassen. Maar dat moest ik maar in 
Europa laten doen, adviseerde iemand, want thuis zou 
dat beter gebeuren dan daar in het hotel.

In Marokko hebben we ook wel eens zoiets meege-
maakt. Twee dames uit ons gezelschap waren bestolen 
in het hotel. De dader werd gegrepen maar ontkende. 
Toen vonden ze een pakje papieren zakdoekjes van de 
Hema in z’n broekzak. Die jongen kreeg ter plekke een 
zo ontzettend pak slaag dat je het nog zielig voor hem 
vond ook.

Benidorm

We hebben dertien winters achter elkaar steeds vier of 
vijf maanden doorgebracht in Benidorm, zo ongeveer tot 
tegen Pasen. Vreselijk veel plezier gehad, met al die an-
dere Nederlanders daar. Ik weet nog van een oudejaars-
viering, dat ik zo lang gedanst had dat ik niet meer op 
mijn schoenen kon staan. Ben ik midden in de nacht op 
mijn kousen naar ons appartement gestrompeld.

Onze buren daar waren vele jaren achter elkaar de ou-
ders van Wim Kok, de latere PvdA-premier. We hadden 
niet erg veel contact met ze, maar het waren heel aardige 
mensen. Kok’s vader was timmerman/meubelmaker, ze 
hadden het minder breed dan wij. Ze vertelden dat het 
voor hen heel wat was dat hun zoon naar die sjieke za-
kenschool Nijenrode was gegaan. Want daar moest hij 
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natuurlijk netjes in het pak verschijnen. Dat was een flin-
ke kostenpost voor zijn ouders.

Wij waren zelf ook PvdA-leden en lid van de vara. Bij 
verkiezingen altijd grote PvdA-biljetten voor het raam. 
Hier in Savelberg kan dat uiteraard niet meer. Dit is oor-
spronkelijk een RK-huis tenslotte. Hoewel nu ongeveer 
de helft nog maar katholiek is. Ik ken zelfs een commu-
nist die hier woont.

Maar bovendien is de partij wel veranderd, toch teveel 
naar de rechterkant gegaan. Die Wouter Bos valt me ook 
een beetje tegen. Hij is duidelijk geen Joop den Uyl, dát 
was me er pas eentje!

Savelberg-brand

Ik ben altijd een strijdbare vrouw geweest. Hier in Savel-
berg was ik vijf jaar lid van de cliëntenraad. Daarin kun je 
dingen naar voren brengen die je niet goed vindt gaan in 
het huis. Klachten van jezelf of die je hoort van mede-be-
woners. Nu ben ik alweer een paar jaar lid van de bewo-
nerscommissie. Die adviseert weer aan de cliëntenraad 
en houdt zich bezig met de activiteiten  voor de bewo-
ners. Dat gaat dus meer over de alledaagse dingen.

Jacob en ik hebben hier de grote brand meegemaakt. 
Dat was vreselijk. Het was de dag voor Pinksteren, ’s och-
tends heel vroeg. De brand was beneden ons begonnen. 
We zagen geen vuur, alleen rook. Twee dronken jongens 
hadden het aangestoken, bleek later. Ja, ze hebben er 
voor gezeten, hoor.

Het was een grote schrik, maar we zijn heel goed op-
gevangen. Iedereen was in nachtgoed,  een politie-agent 
hing me zijn  jas om mijn schouders. Jacob en ik heb-
ben toen eerst een poos in Bleuland gewoond, en daarna 
in een aanleunwoning hier. Totdat de nieuwbouw klaar 
was.

Nel en Jacob Ferwerda, zomer 2000, tijdens een tripje met de Henri Du-
nant (collectie Ferwerda)

Duivel

Jacob is hier gestorven, vijf jaar geleden. Hij had non-
Hodgkin, daarmee heeft hij het nog acht jaar volgehou-
den. Dat is heel lang voor die ziekte.

Zoals gezegd kwam ik uit een katholiek gezin, en Jacob 
had geen geloof. Daar komt de duivel tussen, zeggen ze 
wel eens. Maar nee hoor, ik lag altijd veel te dicht naast 
Jacob, daar kon echt geen duivel meer tussen.

Jacob spotte graag met het katholieke geloof. Hij zei 
dan bijvoorbeeld: jullie moeten elke vrijdag vasten, maar 
de pastoor neemt die dag een extra dikke tarbot. Van-
daar die dikke buik.

Wij mochten veel meer, zeker meer dan de gerefor-
meerden van de zwarte pitten-kerk. Naast elke katholie-
ke kerk was een kroeg, dat zegt al voldoende. Wij moch-
ten als jong meisje gaan dansen, in de danszaal boven 
café Hollandia op de Markt. Daar ging ik met vriendinnen 
heen, en later met Jacob natuurlijk, toen we eenmaal 
verkering hadden. Moeder zei altijd: als je iets verkeerds 
doet, moet je daarna met de blaren op je gat zitten.  
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