Nieuws over een oude bekende!
Op 17 juni 2011 kregen wij een telefoontje van Tjibbe Wouda, de zoon van Broer
Wouda.
Broer Wouda was de eerste werkgever van Johannes Brouwer.
Een uitgebreide beschrijving van de tuinbouwactiviteiten van Johannes Brouwer is te
vinden onder de rubriek ‘Telers en hun geheimen’ op de site van Wâldpyk:
[http://www.dewouden.com/uploads/file/Johannes%20Brouwer%20def.pdf]
Tuinderszoon Tjibbe Wouda kende Johannes goed en Johannes weet nog dat Tjibbe
geboren werd.
Op de website van Wâldpyk vond Tjibbe Wouda het verhaal van Johannes Brouwer
en hij heeft daarna via ons opnieuw contact met Johannes gezocht.
Op 21 juli 2012 stuurde Tjibbe een foto uit de tijd dat Johannes bij zijn vader op het
bedrijf werkte en ook een tweetal oude foto’s van het bedrijf die hij zelf later heeft
gemaakt.

Op deze foto zit Johannes Brouwer geheel rechts vooraan.
Broer Wouda is de derde persoon van links.
De datering van deze foto moet ongeveer eind juni 1942 zijn; Johannes was toen 13
jaar oud.
De andere personen kent Tjibbe Wouda niet.
Ze zijn samen Aardbeien aan het plukken (en aan het Aardbeien eten !).
Ook de familie Rötert is door Tjibbe Wouda over het hernieuwde contact ingeseind;
een nicht van Tjibbe is een Rötert.
De Firma Rötert was de tweede werkgever van Johannes.
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Deze foto is door Tjibbe zelf genomen vanuit een fruitboom (‘Zwijndrechtse wijnpeer’) op de
noordwestpunt van de tuin.

De exacte opnamedata van de zelf gemaakte foto’s zijn Tjibbe niet bekend.
Maar na alles aan de hand van zijn eigen opleidingen, werkervaring en verhuisdata
nog eens na te gaan kan hij met vrij grote zekerheid bepalen dat de foto's van de
fruitbomen gemaakt zijn in de winter van 1964 / 1965.
Broer Wouda is in 1965 gestopt met de groente- en fruitkwekerij.
Hij is toen bedrijfsleider geworden op een 16 hectare groot fruitbedrijf bij de familie
Elema in Zandeweer (provincie Groningen).

En deze foto nam hij vanaf de grond met op de voorgrond de peer ‘Clapps Favourite’.

Met dank aan Tjibbe Wouda.
Wâldpyk – Jan J. de Boer – december 2012

2

