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‘Ons huis, aan de Vierde Kade nummer 30, was heel 
klein. Achter de voordeur hing hoog aan de wand de 
gasmeter. Links had je een klein kamertje. Dan voerde 
een smal gangetje naar achter. Die gang kwam uit in de 
woonkamer, over de breedte aan de achterkant van het 
huis. Links in het gangetje voerde een steile trap naar 
boven. Onder de trap was de bedstee van mijn ouders. 
Aan het voeteneind een plank voor de jongste van ons. 
Er was altijd wel een baby. Mijn moeder heeft vijftien 
kinderen gebaard. Vier van hen zijn erg jong gestorven. 
Ik heb een duidelijke herinnering aan heel grote en in het 
zwart geklede begrafenismannen die binnenkwamen als 
er weer een kindje dood was gegaan.

Achter de woonkamer was de woonkeuken. Daar 
aten we en speelde het hele leven zich eigenlijk af. In 
de woonkamer zaten we nauwelijks. Daar was ook geen 
verwarming. In de keuken had je tenminste nog het for-
nuis. En een lamp op stadsgas. Een petroleumlamp in de 
kamer. Op het plaatsje achter was de buiten-wc. Later 
kwam er een overkapping van glas, en stond de wc dus in 
een soort serre. De zolder was verdeeld in vier ruimtes. 
Op de voorzolder en de middenzolder sliepen de zeven 
jongens. De achterzolder was voor de vier meisjes.

Als wij naar boven gingen voor de nacht, was daar een 
olielampje aan. Na een uurtje sloop mijn vader dan de 
trap op om dat lampje naar beneden te halen. Dan zag 
je even van die grote bewegende schaduwen tegen de 
wanden van de zolder. 

Aris Brouwer vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden 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.

Peter van Eijkelenburg

gouwe verhalen  Aris Brouwer ( 1921 )

‘De voorzolder, de  
middenzolder.  
En de achterzolder 
was voor de meisjes’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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‘ ..En haar hart stopte.. ‘

Mijn moeder was Mien Tuinenburg, uit Gouda. Als jong 
meisje werkte zij in de wasserijen hier in de stad. Zij 
trouwde toen ze achttien was, kort na het jaar 1900. Ze 
heeft tot haar overlijden in 1962 in dat huis aan de Vierde 
Kade gewoond, bijna zestig jaar lang. Na het sterven van 
mijn vader, in 1948, is ze er dus nog veertien jaar geble-
ven, helemaal alleen. Ze wilde er absoluut niet weg. Zij 
stierf toen ze op bezoek was bij een zus van mij, in Bos-
koop. Zij kwam van het toilet, bleef staan in de deurpost, 
en haar hart stopte.

Mijn vader was Gerard Brouwer. Zijn ouders kwamen 
uit Waddinxveen. Hij was een eenvoudige man, weder-
verkoper van oliehandel APC. Ging met een handkar 
langs de huizen om petroleum uit te venten. Daar ver-
diende hij niet veel mee. Dus we konden nooit vertrek-
ken naar een groter huis. Om zijn inkomen aan te vullen 
had vader een krantenwijk. Wij moesten hem natuurlijk 
meehelpen met het rondbrengen naar de abonnees. Het 
was het Dagblad van Rotterdam. De stapels dagbladen 
kwamen met de trein op het station aan, waar wij ze op-
haalden. Ik heb van ongeveer mijn achtste jaar kranten 
gelopen, tot ik veertien was.

Ondanks het karige bestaan hebben de kinderen na de 
lagere school een avondopleiding kunnen volgen, in ie-
der geval alle jongens. Op een of andere manier slaagde 
mijn moeder er in daarvoor net genoeg over te houden 
van haar huishoudgeld. Een wonder dat ze dat geld bij 
elkaar kon schrapen voor al die avondscholen.

Knechtje

Ik ging naar de Da Costaschool, een christelijke lagere 
school. Die was achter de Oud-Katholieke kerk aan de 
Hoge Gouwe. De school stond dus op een middenter-
rein, tussen de Gouwe en de Raam. Met bijna twaalf jaar 
was ik daar klaar, maar ik was nog te jong om te mogen 
werken. Dus heb ik er ook de zevende en de achtste klas 
gedaan. Dat stelde niet veel voor. Ik was die twee jaar 

Voorgevel Vierde Kade 30. Het huis links was, aan de voordeur te zien, 
toen al onbewoond. (Collectie A. Brouwer)

Aris Brouwer aan de achterkant van de huizen aan de Vierde Kade. (Col-
lectie A. Brouwer)
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Aris links achter. Broer Wim, rechtsvoor, heeft hier inmiddels het pakje 
van oudere broer Aris aangekregen. Andere broer Leo werd later archi-
tect. Zus Lien woont nog op zichzelf in Berlicum (Collectie A. Brouwer)
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voornamelijk het knechtje van de bovenmeester.
Toen ik veertien werd, mocht ik wel gaan werken. Bij 

de electrotechnische groothandel Joh. Wolff en Co, die 
nu nog bestaat als onderdeel van Sim Holland. Ik begon 
er in de huisdrukkerij, voor tien gulden in de maand. Dat 
geld droeg ik natuurlijk af aan mijn moeder.

Na het werk ging ik elke dag naar de Gemeentelijke 
Middelbare Handelsavondschool, vijf jaar lang. Die zat 
toen aan het Paradijs. Mijn huiswerk deed ik in de woon-
kamer, terwijl de rest van het gezin in de keuken zat te 
kakelen. Als ik examens had, wekte mijn moeder mij al 
om vijf uur in de ochtend. Dan kon ik nog een paar uur-
tjes in alle rust repeteren, voordat ik naar m’n werk bij 
Wolff moest.

In de eerste oorlogsjaren kreeg ik ook privé-les bij 
leraren thuis, in Frans, Duits en Engels, algebra, meet-
kunde en aardrijkskunde. Zodoende heb ik in 1943 mijn 
MULO-diploma kunnen halen. Ver na de oorlog heb ik 
daar nog aan toegevoegd het staatspraktijkdiploma be-
drijfsadministratie, het diploma beambte bank- en ef-
fectenbedrijf, met lof, plus het assurantiediploma A.

Vrijstelling voor Duitsland

Aan het begin van de oorlog brak de chef van het maga-
zijn bij Wolff & Co z’n been. Ik moest hem tijdelijk ver-
vangen. Zo kreeg ik een vrijstelling om naar Duitsland te 
moeten, omdat ik onmisbaar was in het bedrijf. Intussen 
was ik aan die lessen begonnen om het MULO-diploma 
te halen. Begin 1943 kreeg ik toch een oproep om naar 
Duitsland te gaan, voor de Arbeitseinsatz. Maar op grond 
van dat naderende MULO-examen wist ik toch uitstel te 
krijgen tot juli 1943. Toen ik het schooldiploma binnen 
had, ging ik eerst een weekje op vakantie, in de verwach-
ting dat bij thuiskomst de oproep voor Duitsland wel 
klaar zou liggen. Dat bleek niet het geval. Waarschijnlijk 
heeft iemand mijn oproep net op tijd uit de kaartenbak 
gevist en weggegooid.

Toen moest ik dus wel onderduiken. Ik kwam praktisch 
niet meer het ouderlijk huis aan de Vierde Kade uit. Voor 
de zekerheid maakte ik samen met een broer een gat on-
der de vloer van de huiskamer. Daar konden wij samen 

precies in. We hebben inderdaad twee keer onder de 
vloer gezeten, toen er razzia’s in de buurt waren.

Als koerier naar de blokhoofden

Vóór die onderduikperiode deed ik op kleine schaal enig 
verzetswerk, via Voor Nederlands Vrijheid, de jongeren-
organisatie van de Binnenlandse Strijdkrachten. Ik was 
daar leider, tussen aanhalingstekens, van een groep van 
ongeveer tien jongens. We hielden de verkeersbewegin-
gen van de Duitsers in de gaten en gaven die door aan 
onze contactmensen. Daarvoor onderhielden we een 
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vierentwintiguursdienst, ingericht op strategische uit-
zichtpunten in de stad. Bij de familie Jaspers, op de hoek 
van de Kattensingel en de Nieuwe Gouwe Oostzijde, en 
later bij Boekamp, aan het Pijpenpad. Ik was ook koerier, 
bijvoorbeeld voor berichten die ik naar de blokhoofden 
in de Krimpenerwaard moest brengen. Af en toe deden 
we ook clandestien wapenvervoer. We mochten zelf 
geen wapens gebruiken. Maar we leerden wel hoe je om 
moest gaan met zo’n stengun, om ze te onderhouden en 
schoon te maken. Dat gebeurde bijvoorbeeld op de zol-
der van de familie Bol, aan het Van Bergen IJzendoorn-
park. Bol was directeur van kaashandel De Producent.

Ook zat ik regelmatig thuis bij mijn vriendinnetje, Tine 
Schouten, aan de Zeugstraat 58. Haar vader was uit een 
metselaarsfamilie in Den Haag. Hij had daar aan de Zeug-
straat een klein bouwbedrijf. Aan de overkant van het 
grachtje had hij een opslagterrein en een pakhuis.

Een zwager van Tine was lid van een knokploeg. Op ze-
ker moment werd hij van huis opgehaald door twee land-
wachten. Hij gaf hun eerst een flinke dreun en vluchtte 
meteen weg richting de Stoofsteeg. Ze schoten op hem, 
en hij werd geraakt. Daarna ging hij onder bewaking 
naar het ziekenhuis. Toen hij enigszins opgeknapt was, 
brachten ze hem naar concentratiekamp Vught. Maar 
daar was geen behoefte aan een zieke gevangene. Dus 
kwam hij weer terug in Gouda. Daarvandaan is hij defini-
tief op de vlucht gegaan en met zijn verloofde Alie, een 
zus van mijn Tine, uiteindelijk ondergedoken in Aalten.

Op een met voedsel beladen fiets kwam Alie een keer 
terug naar Gouda, en vertelde dat er in de omgeving van 
Aalten nog genoeg eten te krijgen was. Toen is Tine, met 
nog enkele familieleden, onder wie mijn zus Lien, samen 
met Alie op de fiets naar Aalten afgereisd. In de omgeving 
van Scherpenzeel werden ze vanuit de lucht beschoten. 
Het doel was een militaire wagen van de Duitsers, op 
de weg naast hen. Dat doel werd vernietigd, maar Tine 
kreeg een granaatscherf in haar bil. Na eerste hulp ter 
plaatse werd ze opgenomen in een noodhospitaal daar. 
De scherf werd operatief verwijderd. Ontredderd en zeer 
teleurgesteld zijn de andere etenhalers naar Gouda te-
ruggegaan. Zus Alie ging alleen door naar Aalten. Enkele 
weken daarna is Tine genezen naar Gouda terug gefietst.

Lidmaatschapskaart Aris Brouwer van de BS. (Collectie A. Brouwer)

Spoorbielzen roven

Op een heel vroege ochtend in het voorjaar van 1945 
waren we, met vader en een paar broers, bielzen we-
zen roven langs de spoorlijn. De Duitsers hadden daar 
mangaten gegraven, als dekking tijdens bombardemen-
ten door de Engelsen. Die mangaten hadden ze versterkt 
met oude spoorbielzen. Dat was natuurlijk fantastisch 
brandhout voor ons fornuis. De volgende dag waren we 
achter ons huis die twee bielzen in kleine mootjes aan 
het zagen. Staat er ineens een politieagent naast ons. 
Dat moet verraad zijn geweest. Die agent was de vader 
van een vriend van mijn broer.

We moesten mee naar het bureau, en het hout moes-
ten we meenemen. Op het politiebureau bleken al meer 
mensen te zitten die bielzen hadden gestolen. We draai-
den de cel in. De volgende ochtend vroeg kwamen onze 
zussen voor ieder van ons twee boterhammen brengen, 
besmeerd met een mengsel van olie, erwtenmeel en 
zout. Daarna liet politiechef Schrijvers ons vrij. Met dat 
nachtje cel waren we wel genoeg gestraft, vond hij. Maar 
die bielzen waren we mooi kwijt. Je kunt je wel indenken 
wat de agenten daarmee gedaan hebben.
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samen fietsen. En zo is het gekomen. Twee dagen later 
werd Tine zestien.

Zij was een heel fijne vrouw, tot het laatst. Augustus 
vorig jaar is ze na een lang ziekbed overleden, 92 jaar 
oud. Toen ik Tine ontmoette, was ze winkeljuffrouw 
in een textielzaak. Daarna werkte ze bij banketbakker 
Hoogendijk aan de Hoogstraat. Die stond bekend om zijn 
ballenbakkerij. Het ging om zwarte babbelaars, maar ei-
genlijk waren ze donkerbruin. Fluweel voor de keel, was 
toen een bekend gezegde in Gouda. Bij ons thuis noem-
den wij ze ook wel ‘Hoogendijkertjes’. Ik moest ze een 
keer daar gaan kopen voor ons gezin, en ik vroeg dus om 

In Gouda was de familie van Adriaan de Rijke, van de 
Noothoven van Goorstraat, misschien wel een van de 
meest getroffen gezinnen in de oorlog. Adriaan was een 
felle verzetsman. Het gezin kreeg op een nacht een bom 
op het huis. Alle drie kinderen dood, de ouders brachten 
het er levend van af. Adriaan werd door de Duitsers ter 
dood veroordeeld, en gefusilleerd in Overveen.

Bevrijdingsfeest

Van de bevrijding heb ik weinig of niets gemerkt. Want 
alle VNV-ers en BS-ers waren ingekwartierd in het wees-
huis aan de Spieringstraat. We hebben toen wel vrij snel 
tweemaal een feestavond op touw gezet voor alle Gou-
wenaars. Ik maakte het draaiboek. Vooraf vroegen we 
een minuut stilte voor de oorlogsslachtoffers. We had-
den een muziekgroepje bij elkaar gescharreld. Piet van 
de Berg en Ben van Wingerden brachten wat sketches. 
De balletgroep van Suze van den Brink trad op. Het was 
allemaal een beetje improviseren, maar zeer tot genoe-
gen van het publiek. De mensen waren jarenlang niets 
gewend geweest.

Later werden alle dienstplichtige BS-ers ingekwartierd 
in Mill. Van daaruit gingen we naar Engeland, Wolver-
hampton, voor een militaire basistraining. In Nederland 
was dat nog niet mogelijk. In januari ’46 heb ik die op-
leiding afgerond. Als sergeant eerste klasse kwam ik bij 
de 7 Decemberdivisie. Ik deed er het werk van de SMA, 
de sergeant-majoor administratie, gewoon kantoorwerk 
dus. Dat heb ik twee jaar gedaan. Teuge was mijn laatste 
standplaats. Al die tijd kwam ik alleen in de weekeinden 
thuis.

Lekke band

In de tussentijd waren Tine en ik getrouwd. We leerden 
elkaar al heel jong kennen, in 1938. Mijn vriend Wim 
had een oogje op haar, maar dat was niet wederzijds. 
Tine, hij en ik zouden samen naar de kermis gaan, op de 
Nieuwe Markt toen. Daarna zouden we met z’n drieën 
een stukje gaan fietsen, de stad uit. Maar Wim bleek een 
bijna lege fietsband te hebben. Dus gingen Tine en ik 

Padvinderspost van 5 mei 1945: ,,Hier alles in orde’’. (Collectie A. Brou-
wer)
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avondstudies, voor het bankbedrijf en het verzekerings-
wezen.

Zo kon ik begin 1960 terecht bij de bank Goedewaagen 
en Zoon. De heren De Mol waren er de baas. Ik deed er 
alle buitenlandse geldafwikkelingen, later als chef van 
die afdeling. Goedewaagen ging op in de Amsterdamse 
Bank, en die fuseerde weer tot Amro. Ik werd procura-
tiehouder in Rotterdam, aanvankelijk zonder enige sa-
larisverhoging. Daarna afdelingsdirecteur van het Amro-
kantoor op de Coolsingel in Rotterdam, onderdirecteur 

Hoogendijkertjes. Grote verwarring onder het personeel 
achter de toonbank. Ze wisten niet wat ik bedoelde met 
die term.

Krugerlaan

In 1946 zijn we getrouwd, snel nadat ik terug was van 
de militaire training in Engeland. We huurden een kamer 
aan de Achterwillens. Daar werd onze dochter Marianne 
geboren, in februari 1947. In mei 1950 kwam Gerda, onze 
tweede dochter. Midden 1948 betrokken we een half bo-
venhuis aan de Krugerlaan. Daarna gingen we naar het 
benedenhuis, met boven-inwoning door andere men-
sen. Dat moest je dulden, je had niks te vertellen. Later 
hebben we het hele huis voor onszelf gekregen. Wie had 
ooit gedacht dat een jongen van de Vierde Kade een heel 
huis aan de Krugerlaan zou gaan bewonen? Daarna zijn 
we naar de Van Itersonlaan gegaan, waar we 43 jaar lang 
hebben gewoond.

Toen ik terugkwam in Gouda, eind 1947, kreeg ik een 
baantje in de vleesdistributie. Controle van de vleesbon-
nen voor de mensen. Dat was aan de Karnemelksloot, in 
het kantoorgebouw van Mogendorff, de handel, in- en 
exportfirma in haar, huiden en vellen. Iets later kwam ik 
bij Mogendorff zelf te werken, als boekhouder/corres-
pondent. Dat was een klein bedrijf met bijzonder weinig 
soesa. Ik had er eigenlijk een luizenbaan. Mogendorff 
was goed bevriend met Simon Meijer, de handelaar in 
kosjere boter en kaas, gevestigd op de Punt. Als Meijer 
het druk had, rond de joodse feestdagen bijvoorbeeld, 
leende Mogendorff mij enkele dagen aan hem uit. Dan 
verdiende ik dus dubbel.

De vrouw van Meijer was Sari Teixeira de Mattos, de 
directrice van het joods bejaardenhuis aan de Oostha-
ven. En zij was weer goed bevriend met de moeder van 
de schrijver Leo Vroman. Gouda was relatief klein.

Bankier

Tot 1956 ben ik bij Mogendorff gebleven. Ik ging naar 
een kaashandel in Bodegraven, maar dat werd een sof 
en duurde maar kort. Daarna bij banketbakkerij De Jong 
aan de Peperstraat. En intussen ging ik maar door met 

Antwoordtelegram dd 25 mei 1945: ’’Geheele familie gespaard. Allen zijn 
thuis en gezond.’(Collectie A. Brouwer)
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ceerde er over. Nu nog steeds hoort de familie van David 
van Dam tot de vaste gasten bij de dodenherdenking op 
4 mei bij het oude stadhuis op de Markt.

Wilhelmina versus Juliana

Mijn broer Krijn werkte aanvankelijk bij opticien Polak, 
aan de Markt. Later werd hij politieagent, bij de straat-
politie in Rotterdam. In de oorlog nam hij daar ontslag, 
om niet mee te hoeven doen aan de jodenopsporing door 
het Nederlandse politie-apparaat. Na de oorlog kwam hij 
bij de Politieke Opsporingsdienst, de POD. Daar kon hij 
joodse mensen helpen om hun gestolen bezittingen te-
rug te vinden. Die spullen waren veelal bewaard in zoge-
naamd veilige opslagbedrijven.

Vanuit de POD kwam hij terecht bij de beveiliging van 
de leden van het Koninklijk Huis. Met Wilhelmina kon hij 
nooit goed overweg. Krijn vond haar niet bepaald zijn 
vriendin. Nukkig, onbezonnen en onbetrouwbaar was 
ze, merkte hij. Met Juliana kon hij het beter vinden. Hij 
moest een keer met haar op een lang staatsbezoek aan 

daar, afdelingsdirecteur van de NV en vervolgens zeven 
jaar hoofd van de afdeling incasso en cheques in Am-
sterdam. Zo heb ik alle bankgeledingen doorlopen. Tot 
ik eind 1983, ik was 62 jaar, in de VUT kon. 

Verenigingsleven

Ik kom uit een verenigingsfamilie, van grotendeels her-
vormde geheelonthouders. Mijn vrouw Tine kwam uit de 
gereformeerde hoek, en qua kerk ben ik haar achterna 
gegaan. Ik was inmiddels een bankman, dus men vond 
het logisch dat ik penningmeester van de kerk werd. Lid 
van de commissie van beheer, heette dat officieel. Daar 
heb ik jarenlang mijn handen vol aan gehad. Tot ik in Am-
sterdam kwam te werken, toen werd het te bezwaarlijk 
vanwege de dagelijkse reisuren. Om die reden kreeg ik 
ontheffing van mijn functie bij de kerk. Jongeren moes-
ten dat penningmeesterswerk maar gaan doen, vond ik, 
en dat lukte ook. Ik deed er wel nog aan evangelisatie en 
ik bleef ouderling in de kerk.

Op verzoek van het bestuur van Die Goude heb ik ooit 
het reglement en de statuten van de vereniging her-
schreven en gemoderniseerd. Samen met twee mensen, 
mevrouw Abbema, en de tweede naam herinner ik me 
nu niet meer.

David van Dam

Ik heb ook geijverd voor de rehabilitatie van David van 
Dam. Hij was in de oorlog net als ik lid van VNL, Voor Ne-
derlands Vrijheid. In de zomer van 1945, hij was toen pas 
zestien jaar, was hij actief bij de bewaking van Goudse 
vrouwen die met de Duitsers gecollaboreerd hadden. 
Die vrouwen werden toen vastgehouden in de Kaarsen-
fabriek. David van Dam deed iets ongelukkigs met zijn 
stengun en doodde daardoor per ongeluk zichzelf. Hij 
werd begraven met korpseer, maar al met al zeer matig. 
Daar heb ik iets aan proberen te doen.

Het Verzetsmuseum hier in de stad zei: wij werken 
alleen aan dingen tot en met het eind van de oorlog. 
Daarna heb ik wel het Streekarchief in beweging kunnen 
krijgen. Nico Habermehl zocht de kwestie uit, en publi-

BS-ers marcheren over de Markt in Gouda, mei 1945, met Aris Brouwer 
links vooraan. (Collectie A. Brouwer)
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protestanten uit de verre omgeving willen verdrijven. 
Toen zijn die mensen bijeengekomen op de hoogvlakte 
van Ramsau en ze zijn er blijven wonen. Dus daar konden 
wij op zondagochtend mooi naar de kerk tijdens onze 
langlauf-vakanties.

Door ziekte heeft mijn vrouw in de laatste jaren steeds 
minder kunnen presteren. Ze raakte totaal verzwakt. Na-
dat ze de laatste tien dagen van haar leven dag en nacht 
door onze twee dochters werd verpleegd, is ze op 12 au-
gustus 2014 rustig in haar slaap overleden. Op 7 augus-
tus was ze 92 jaar geworden.  We hadden een fijn 
huwelijk van meer dan 68 jaar. Rijkelijk gezegend waren 
we met onze dochters, schoonzoons, vijf kleinkinderen 
en tien achterkleinkinderen.

Sinds het overlijden van mijn vrouw springen mijn 
dochters voor mij bij, als het nodig is. Met de rollator 
kan ik nog zelf naar winkelcentrum Goverwelle hiernaast, 
voor kleine boodschappen. Voor de dagelijkse warme 
maaltijd krijg ik de diepvriesbezorger langs. Dat gaat 
goed en het is heel redelijk van kwaliteit.

Lezen is lastig geworden voor me. M’n krantje lezen 
met de leesloep gaat moeizaam, maar TV kijken is moei-
lijker. Dus het nieuws bijhouden heb ik de laatste tijd 
een beetje moeten laten sloffen.

Vrijdagavond eten we met een clubje altijd gezamen-
lijk hiernaast in de Irishof. En op maandagochtend doen 
we daar een beetje aan zit-gymnastiek. Op zondag halen 
en brengen mensen mij naar de Ontmoetingskerk, net 
als wekelijks naar de soos daar. ‘

Indonesië. Tegen het eind van die reis kocht Juliana er-
gens een mooi filigrain broche, voor de vrouw van Krijn. 
Omdat zij het zo lang zonder haar man had moeten stel-
len, zei ze.

Als jongen was ik lid van Daniël, een christelijke jon-
genmannenvereniging. We kwamen wekelijks, op za-
terdagmiddag, samen in het gebouw op de hoek van 
de Lange Groenendaal en de Naaierstraat, waar nu de 
bekende stroopwafelwinkel Van den Berg zit. Vanuit de 
Hervormde Kerk was dat gebouw ook te huren voor al-
lerlei vergaderingen, bruiloften en partijen.

Ik was bij Daniël een soort jeugdleider, tot het eind 
van de oorlog. We boden een combinatie van bijbelstu-
die en recreatie. Die bijbelstudie stelde niet al teveel 
voor. Het kwam er op neer dat ik aan het begin van de 
bijeenkomst een stukje uit de bijbel voorlas. Daarna gin-
gen we samen iets leuks doen, bijvoorbeeld roeien op de 
Reeuwijkse Plassen.

In de oorlogsjaren werden dit soort clubs verboden 
door de Duitsers. Maar de kerk trok de jongerenclub 
dichter naar zich toe, zodat Daniel eigenlijk een volwaar-
dig onderdeel werd van de kerk. En de bezetters lieten 
de kerken met rust, dat was hun uitgangspunt. Daniël 
leeft nu nog steeds voort, in de naam van de sportver-
eniging Jodan. Dat betekent niets anders dan Jongeren 
Daniël.

Protestantse enclave

Nadat ik met de VUT ging bij de bank, heb ik de meeste 
activiteiten achter me gelaten. Tine en ik gingen door 
met uitjes, vakanties en sport, wandelen en fietsen voor-
al. Dat deden we toch altijd al, ook met de kinderen. In 
de zomervakantie op de fiets naar Zeeland: Haamstede. 
In de weekeinden fietstochtjes rond Gouda. Zwemmen 
en wandelen, en in de winter schaatsen natuurlijk. Ste-
vig bergwandelen in de Alpen, en elke winter langlaufen 
in Abtenau, Fiss en later op de hoogvlakte van Ramsau. 
Die was voorheen onbewoond, maar het werd een pro-
testantse enclave in het overwegend katholieke Oos-
tenrijk. Er staat een heel grote protestantse kerk. Een 
strenge katholieke bisschop in Salzburg heeft ooit alle 

Aris Brouwer voor zijn flat in Goverwelle (Foto Cornelis de Keizer: Empire 
Imaging) 


