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WIE NIET IN DE GEMEENTE ALPHEN 
WOONT OF WERKT, KOMT IN DE REGEL 

NIET OP DEZE INTERVIEWPAGINA. 
BLEISWIJKER TINY BROUWERS WEL. 
WANT TIJDENS EN NAAST ZIJN WERK 
ALS HOOFDREDACTEUR / JOURNALIST, 

HEEFT DE SCHEIDEND VOORZITTER 
VAN VERENIGING VRIENDEN VAN 
ARCHEON (VVVA) ZICH TIEN JAAR 

STERK GEMAAKT VOOR HET ALPHENSE 
THEMAPARK. ALS BLIJK VAN WAAR-
DERING ONTVING HIJ HIERVOOR OP 
10 NOVEMBER. UIT HANDEN VAN 

MEDE-VVVA-LID BURGEMEESTER NICO 
SCHOOF DE EREPENNING IN ZILVER 

VAN DE GEMEENTE.

Door Jolanda van Luinen

OVER ZIJN JEUGD

Uw maatschappelijk besef en inte-
resse voor zuivel, is dat van huis 
uit?
,,Inderdaad. Mijn ouders hadden een 
gemengd landbouwbedrijf met melk-
koeien onder hoogstambomen. De 
koeien heeft mijn vader weggedaan, 
omdat hij eigenlijk meer zag in fruit-
teelt. Vervolgens is hij een modern 
fruitteeltbedrijf gestart. Grappig dat ik 
later, vanwege mijn werk voor Zuivel-
Zicht - een magazine dat vanuit allerlei 
invalshoeken ons basisvoedsel zuivel 
belicht - juist weer te maken zou krij-
gen met melkkoeien. Mijn vader voelde 
zich erg betrokken bij ons dorpje met 
144 inwoners. Zo was hij ‘ondercom-
mandant van de brandweer’, omdat hij 
een trekker had waar de blusspuit ach-
ter kon. Die spuit stond bij ons in de 
schuur. Daarnaast heeft mijn vader de 
dorpsvereniging opgericht, was hij de 
enige EHBO’er en kwamen mensen bij 
hem als ze ergens mee zaten. Die maat-
schappelijke betrokkenheid heb ik dus 
van huis uit meegekregen.”

OVER ZIJN 
STUDENTENTIJD

En uw gevoel voor politiek, PR en 
prehistorie? 
,,Door het werk van mijn vader, ben ik 
na mulo B naar de Hogere Agrarische 
School (HAS) in Den Bosch gegaan. 
Hier volgde ik de opleiding tuinbouw. 
Het studeren zelf was wel aardig. Nog 
leuker vond ik echter de dingen die 
ik ernaast deed. Zoals het, samen met 
amateur-archeologen, opgraven van 
een prehistorische boerderij, een stu-
dentenblad oprichten en politieke avon-
den organiseren. Naar zulke avonden 
kwamen wel 600 mensen. In die tijd 
werd ik lid van D’66 en fractievoorzit-
ter van de jongerengemeenteraad van 
Den Bosch. Hier heb ik sociale vaar-
digheden opgedaan en geleerd doelen 
te bereiken door mensen in dezelfde 
richting te enthousiasmeren. Later heb 
ik met de actiegroep Heusden Jong in 
het stadje Heusden gelobbyd totdat de 
leegstaande Tumca snoepfabriek als 
jongerensoos gebruikt kon worden. In 
mijn derde jaar aan de HAS liep ik sta-
ge in Ontario, Canada. Ik heb toen het 
Nieuwsblad voor het Land van Heusden 
en Altena voorgesteld om daarover elke 
twee weken een brief te schrijven voor 
de krant. Het ‘schrijfbeest’ in mij moet 

namelijk regelmatig uitgelaten worden. 
Daarna werd ik correspondent voor het 
Brabants Dagblad. Zo raakte het schrij-
ven in een stroomversnelling.”

OVER KEUZES MAKEN

Het lijkt alsof alles wat op uw pad 
kwam positief heeft uitgepakt?  
,,Dat komt dan wellicht door mijn po-
sitieve instelling. Toen ik was afgestu-
deerd, ging ik eerst in militaire dienst. 
In Arnhem werd ik sergeantfoerier 
van het Garnizoenscommdando Gel-
derland. Mijn vrouw Carin was daar 
secretaresse, dus daar ken ik haar van. 
Carin, vrijwilligster in de Romeinse 
tuin van Archeon, is Nederlandse, 
maar geboren in Indonesië. De eerste 
keer dat ik bij haar thuiskwam, gingen 
we saté roosteren. Dat was een open-
baring voor mij als Brabander. Even-
goed vind ik de Indonesische cultuur 
een verrijking van mijn leven. Na mijn 
diensttijd wilde ik agrarische economie 
gaan studeren in Wageningen, maar 
het Brabants Dagblad zei mij nodig 
te hebben. Een paar jaar later ben ik 
gevraagd door de hoofdredacteur van 
Boer en Tuinder, om voor dat blad te 
schrijven. Vanwege dit werk ben ik in 
1974 naar Bleiswijk verhuisd. Omdat 
D’66 in die tijd weinig vernieuwend 
was, heb ik mijn lidmaatschap opge-
zegd. Wel vernieuwend vond ik het dat 
KVP, ARP en CHU samen verdergin-
gen als het CDA. Daar ben ik toen lid 
van geworden én werd later (het jong-
ste) gemeenteraadslid van Bleiswijk.” 

OVER NETWERKEN

Inmiddels bent u een bekende Al-
phenaar, maar uw netwerk reikt 
veel verder, toch?
,,Och, wat is bekend, ik lever gewoon 
mijn bijdrage. Vanwege mijn werk 
voor Boer en Tuinder - en later voor 

ZuivelZicht - kwam en kom ik veel in 
Brussel, bij de Europese instellingen. 
Het was in de tachtiger jaren een hec-
tische tijd rond de landbouwhervor-
mingen. Doordat ik voor het werk veel 
weg was, stopte ik na zes jaar met de 
gemeenteraad. Tussendoor studeerde ik 
politicologie en diverse cursussen recht 
aan de Open Universiteit, gevolgd 
door een topkadercursus van het CDA. 
De huidige minister Klink van VWS 
en minister-president Balkenende wa-
ren enkele van mijn docenten. Met een 
paar duizend voorkeursstemmen van-
uit de landbouwsector heb ik ooit op de 
CDA-kandidatenlijst van het Europees 
Parlement gestaan. Tot je erachter komt 
dat je als gemeenteraadslid concreter 
werk kunt doen. Zodoende ben ik voor 
nog eens zes jaar gemeenteraadslid ge-
weest. Het bij elkaar brengen van men-
sen en meedenken over hun wensen, 
dat trekt mij nog steeds.”

OVER DE DOORSTART

Wat is voor u als niet-Alphenaar de 
kracht van Archeon? 
,,Door mijn contacten met Europa 
ben ik een overtuigd Europeaan. Maar 
dan wel een die ziet dat het heden is 
gevormd vanuit het verleden. Het is 
belangrijk om je roots te kennen. Het 
Archeon maakt die inzichtelijk via de 
prehistorie, Romeinse tijd en middel-
eeuwen. Je ziet er soldaten exerceren, 
Gregoriaanse monniken zingen en 
mensen hun huisje lemen, door weer 
en wind. Dan besef je weer even hoe 
goed we het nu hebben. Hoe ik als 
niet-Alphenaar bij Archeon betrokken 
raakte? Door woede! Ik zag dat in de 
begintijd Archeon veel te groot van 
opzet was. De initiatiefnemers dach-
ten dat er al direct miljoenen mensen 
in geïnteresseerd waren, maar dat kan 
niet, zoveel. De VVvA  - deze onder-

steunt het Archeon bij haar activiteiten 
- was net opgericht. Het moment dat ik 
lid werd, dreigde Archeon alweer dicht 
te gaan. Tijdens de eerste vergaderin-
gen ben ik met diverse anderen opge-
staan om sluiting te voorkomen. Ik heb 
vastgesteld dat niet één Europees histo-
risch themapark werkt volgens dit aan-
sprekende concept van drie tijdperken, 
waar je doorheen geloodst wordt door 
Archeotolken en waar demonstraties 
worden gegeven. Men vond mij maar 
een ‘opgewonden standje’ en hoopte 
wellicht dat dit zou afzwakken als ik in 
het bestuur zou komen. 
Niet dus. Ik werd al snel secretaris 
en de laatste jaren voorzitter van de 
VVvA. Door de eigen energie en die 
van anderen aan te spreken, ontstonden 
juist steeds meer ideeën. Bijvoorbeeld 
het Ossen Parents Plan. De VVvA heeft 
destijds, door het geven van een finan-
ciële bijdrage, twee oude Archeon os-
sen van de slacht gered en deze bij de 
doorstart aan de nieuwe eigenaren van 
Archeon geschonken. Andere activitei-
ten van de VVvA zijn de reconstructie 
van de Romeinse muur en het opzetten 
van fullcolour nieuwsbrief Nova. Tot 
mijn genoegen groeit de vereniging 
en het aantal vrijwilligers. Of ik nu bij 
bedrijven kom, een ministerie bezoek 
of in een parlement ben, zodra het in 
de praat te pas komt, neem ik Archeon 
mee. Bij zo’n gelegenheid vroeg LPF-
Kamerlid Gerard van As mij eens: ‘Ar-
cheon, bestaat dat nog?’ Kun je nagaan: 
in Alphen wonen en dat niet weten! 
De afgelopen twee jaar is er fors in 
het themapark geïnvesteerd. De arena 
wordt overdekt en in de huisjes komt 
verwarming. Op die manier kan het 
park het hele jaar open blijven. Ik ben 
daar voorstander van. En met de stuur-
groep zijn we bezig om nabij Archeon 
een Romeins museum te realiseren. 

Hier zouden dan de originele archeolo-
gische vondsten van eigen bodem te be-
zichtigen zijn. Gemeente en provincie 
willen hieraan meewerken. Als variant 
op de bekende uitspraak ‘Eerst  Napels 
zien, en pas dan sterven’ zou eigenlijk 
elke Alphenaar minstens één keer in 
zijn leven Archeon moeten bezoeken. 
En dat kan nog dit jaar: tot voor kort 
was in de winter het park voor dagbe-
zoek gesloten, maar de rest van dit jaar 
is Archeon iedere zondag open.”

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Tiny 
Brouwers verwachten? 
,,Medio volgend jaar, wanneer ik ben 
gestopt met mijn werk als hoofdredac-
teur van ZuivelZicht, verhuizen mijn 
vrouw en ik naar het Sauerland. Om 
die reden heb ik nu alvast de functie 
van VVvA-voorzitter neergelegd. Wel 
zal ik als lid van de stuurgroep betrok-
ken blijven bij de oprichting van het 
Romeins museum in Alphen. Verder 
werk ik samen met een collega aan een 
boek over de uitdagingen van de zui-
velindustrie. Nu word ik nog geleefd 
door mijn agenda en deadlines, straks 
niet meer. Toch zal ik altijd wel bezig 
blijven, want als ik achter de geraniums 
ga zitten, gaan zíj dood.”

TINY BROUWERS: ‘EERST ARCHEON 
ZIEN, EN DAN PAS STERVEN’

Tiny Brouwers is als niet-Alphenaar zeer betrokken bij het wel en wee van Archeon. Foto: Walter Planije

Naam: Justinus (Tiny) Brouwers
Geboortedatum: 17 maart 1948
Geboorteplaats: Heesbeen (Bra-
bant)
Beroep: Hoofdredacteur/journalist 
van magazine ZuivelZicht
Relatie: Getrouwd met Carin Mat-
tern (60)
Kinderen: Zoon Menno
Hobby’s: Archeon, geschiedenis, 
postzegels verzamelen, lezen, bezig 
zijn met/voor mensen
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