
Dhr. Brouwer (86) en zijn levenslange hobby

Krasse Knar op Harley Davidson
n  Door: Ingrid Struijk

“Hé?! Wat doe JIJ hier?!” riep mijn 
vader verbaasd uit. Het is zo’n 25 jaar 
geleden en mijn ouders uit Zeeland 
waren zojuist hier gearriveerd voor 
familiebezoek. Dhr. Brouwer kwam 
zoals elke dag het Friesch Dagblad 
brengen. Hoe konden die twee elkaar 
kennen dan?

Dat zat zo. In 1960 trad mijn vader in dienst 
bij Batavus. Als rayonvertegenwoordiger 
was hij verantwoordelijk voor de regio zuid-
west-Nederland en ons gezin verhuisde 
naar	Goes.	Vanaf	die	ti	jd	had	mijn	vader	
haast dagelijks te maken met dhr. Brouwer, 
die medewerker was op de afdeling ver-
koop onderdelen van Batavus en mijn 
vaders bestellingen noteerde. Dat waren er 
veel. Want mijn vader had goede verkoop-
praatjes . 

Ik had hier te maken met
een Zeer Bijzonder Iemand

Krasse knar
Nadien	heb	ik	dhr.	Brouwer	uit	–	hoe	grap-
pig	–	de	Brouwerslaan	nog	vaak	ontmoet,	
want hij fietst graag en veel, ook door 
Oranjewoud. Afgelopen maart vertelde hij 
mij dat hij van kleins af aan besmet was 

met het motorvirus en dat hij nog steeds 
op zijn Harley Davidson reed. Nou, zulke 
krasse knarren kom je niet vaak tegen. Ik 
had hier te maken met een Zeer Bijzonder 
Iemand. Dat wist dhr. Brouwer nog niet van 
zichzelf, want hij is een zeer bescheiden 
man. Ik moest dus wel mijn best doen om 
hem over te halen zijn medewerking te 
geven	voor	een	arti	kel	in	onze	roemruchte	
dorpskrant.

En toen heeft  zijn vader die motor
ook maar aan de wilgen gehangen

Jeugd
Dhr. Brouwer werd in 1935 geboren in 
Haule (Ooststellingwerf). Hij bezocht daar 
de openbare lagere school (bij gebrek aan 
een christelijke in het dorp) en daarna de 
christelijke ULO in Haulerwijk-beneden. 
Op	de	fi	ets.	Vervolgens	ging	hij	naar	de	
kweekschool in Drachten, want hij wilde 
onderwijzer worden. Helaas zakte hij voor 
het eindexamen, dat was heel pijnlijk voor 
hem. En het zou niet het laatste drama 
zijn in zijn leven. Eén geluk: zijn lieve 
vriendin Wiepie maakte daarom de verke-
ring niet uit: in 1960 zijn ze getrouwd en 
betrokken een noodwoning aan de Heide-
laan.

Motorvirus
Het motorvirus zat kennelijk in zijn genen, 
want zijn vader reed ook al motor, met zijn 
moeder achterop. Tot deze beiden op een 
kwade dag in een heg belandden. Sinds die 
dag weigerde zijn moeder nog ooit ach-
terop de motor plaats te nemen, en toen 
heeft		zijn	vader	die	motor	ook	maar	aan	de	
wilgen gehangen. Zo niet zoonlief. Zodra hij 
18	jaar	werd,	heeft		hij	zijn	motorrijbewijs	
gehaald. Dat ging zo: je reed op je motor 
naar het aangegeven adres van je examina-
tor. Die gaf je een route op die je uit moest 
rijden en reed zelf achter je aan. M aar toen 
dhr. Brouwer op een gegeven moment in 
zijn achteruitkijkspiegel keek, was hij de 
examinator kwijt. En de weg. Hij was gezakt 

. De tweede keer ging het wél goed. En 
sinds	die	ti	jd	kon	je	dhr.	Brouwer	op	een	
motor	aantreff	en.	In	zijn	lange	leven	heeft		
hij	diverse	motors	gehad,	zoals	TWIN	Cor-
net, Puch, Victoria enz.

Toen dhr. Brouwer op een gegeven
 moment in zijn achteruitkijkspiegel 
keek, was hij de examinator kwijt

Gezin
Na de noodwoning aan de Heidelaan 
betrokken dhr. Brouwer en Wiepie een 

Dhr. Brouwer op de afdeling verkoop 
onderdelen van Batavus.

De jonge meneer Brouwer met zijn vrouw.

DORPSKRANT ORANJEWOUD16



huisje aan de Brouwerslaan nr. 
37. Hier werden hun drie kinde-
ren geboren: Wolter, Wietze en 
Jannie.  Moeder en ook de kin-
deren maakten graag een 
motorritje met hun vader, ach-
terop of in het zijspan. Helaas is 
Wietze veel te jong overleden, 
in 2002. En in 2016 ontviel hem 
ook zijn vrouw. Nu woont hij 
nog alleen daar op de Brouwer-
slaan. Hoeveel kan een mens 
hebben, vraag je je wel eens af. 
Maar deze kleine man is groots 
in het dealen met de tegensla-
gen des levens. 

Sporten en tuinieren
Ondanks het verdriet ging hij 
door met zijn leven. Hij was 
altijd al een sportliefhebber 
geweest en zijn leeftijd was 
geen of nauwelijks een belem-
mering.	In	jonger	jaren	fietste	
hij 22x de elfstedenroute. En in 
1986 bemachtigde hij een 
kaartje voor de Tocht der Toch-
ten op de schaats. Dat was trou-
wens wel afzien hoor. Het was 
vooral de steun van de vele sup-
porters onderweg die maakten 
dat hij de tocht kon volbrengen. 
Daarnaast heeft dhr. Brouwer 
twee tuinen op het volkstuinen-
complex bij de Veensluis in 
beheer. Hij  verbouwt daar zijn 
eigen aardappelen en groenten. 

Ongeluk
Motorrijden is een gevaarlijke 
sport,	dat	is	bekend.	Heeft	dhr.	
Brouwer wel eens een ongeluk 
gehad tijdens het beoefenen 
van deze sport? O jawel, maar 
zonder noemenswaardige ge-
volgen. Tot op juni vorig jaar. 
Toen brak hij zijn arm bij een val 
van zijn motor in de buurt van 
Gorredijk, op een slecht stuk 
weg waar al veel ongelukken 
waren gebeurd. Het was een 
complexe breuk en hij moest 
ervoor behandeld worden door 
een	specialistisch	chirurg	van	de	
Tjonger schans. Hij was toen let-
terlijk onthand en moest enkele 
maanden revalideren. Gelukkig 
kreeg hij veel hulp. Zijn buur-
man Harm Bron bracht hem bij-
voorbeeld naar zijn volkstuin 
met de auto.

Weer op pad
En wanneer de mooie dagen 
weer	aanbreken	–	als	u	dit	leest	
is	dat	al	het	geval!	–	is	hij	zeker	
van plan om weer op zijn mooie 
Harley Davidson te stappen. 
Wat let hem? Zijn rijbewijs is in 
elk geval tot zijn 90e weer ver-
lengd. 

Op een Jawa Twin plm 1964.

Op een Ariel Leader plm 1960.

Op een JLO 125 cc van 1940 plm 2018.
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