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Inleiding	  
	  
Medio	  2017	  heeft	  de	  Stadsraad	  Brouwershaven	  de	  stadsvisie	  Ik	  hou	  van	  Brouw!	  Mooiste	  
stad	  aan	  de	  Grevelingen	  opgesteld,	  in	  samenspraak	  met	  betrokken	  inwoners,	  
ondernemers	  en	  maatschappelijke	  organisaties.	  De	  stadsvisie	  is	  bedoeld	  om	  de	  
kwaliteit,	  sociale	  samenhang,	  leefbaarheid	  en	  beleving	  van	  ons	  mooie	  stadje	  nieuwe	  
impulsen	  te	  geven.	  Met	  het	  motto	  ‘Ik	  hou	  van	  Brouw!	  beoogt	  de	  stadsvisie	  meer	  leven	  in	  
de	  brouwerij	  te	  brengen	  en	  hernieuwde	  trots	  bij	  de	  inwoners.	  Met	  een	  revitalisering	  van	  
Brouwershaven	  kan	  de	  noordkant	  van	  Schouwen-‐Duiveland	  duurzaam	  worden	  
versterkt	  en	  dat	  is	  goed	  voor	  de	  inwoners	  van	  dit	  deel	  van	  het	  eiland,	  maar	  ook	  voor	  
toeristen	  en	  ondernemers.	  De	  stadsvisie	  is	  door	  het	  gemeentebestuur	  van	  Schouwen-‐
Duiveland	  vastgesteld	  als	  ontwikkelagenda	  voor	  Brouwershaven.	  
	  
Eén	  van	  de	  programmalijnen	  van	  de	  stadsvisie	  is	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  
Brouwershaven	  als	  toeristisch-‐recreatieve	  bestemming	  te	  vergroten	  en	  daartoe	  te	  komen	  
tot	  een	  samenhangend	  aanbod	  van	  culturele	  evenementen	  en	  erfgoedpresentaties.	  Om	  
deze	  programmalijn	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  is	  de	  Stichting	  Cultuur	  &	  Erfgoed	  
Brouwershaven	  (SCEB)	  opgericht.	  SCEB	  stelt	  zich	  ten	  doel	  de	  (cultuur-‐)historie	  van	  
Brouwershaven	  te	  bewaren	  en	  beleefbaar	  te	  maken	  voor	  een	  breed	  publiek	  en	  de	  
culturele	  levendigheid	  van	  Brouwershaven	  te	  vergroten,	  zowel	  voor	  de	  eigen	  inwoners	  
als	  voor	  bezoekers.	  SCEB	  wil	  dat	  op	  eigentijdse	  wijze	  doen:	  	  
• Focus	  op	  aansprekende	  hoofdthema’s:	  niet	  van	  alles	  wat,	  maar	  veel	  over	  weinig.	  
• Vaste	  erfgoedpresentaties	  op	  enkele	  plekken	  verspreid	  over	  de	  historische	  kern,	  

binnen	  en	  buiten,	  verbonden	  door	  routes.	  Verrassend,	  eigentijds	  en	  veel	  beleving!	  
• Publieksactiviteiten	  gericht	  op	  culturele	  ontmoeting	  van	  inwoners	  en	  bezoekers.	  
	  
In	  de	  projecten	  die	  SCEB	  organiseert	  ligt	  de	  focus	  op	  3	  cultuurhistorische	  hoofdthema’s	  
die	  samen	  de	  kern	  van	  het	  verhaal	  van	  Brouwershaven	  vormen	  :	  
• De	  Gouden	  Eeuw	  van	  Brouw	  (eerste	  bloeiperiode	  16/17e	  eeuw).	  
• Brouwershaven	  als	  voorhaven	  van	  Rotterdam	  (tweede	  bloeiperiode	  19e	  eeuw).	  
• De	  Garnalenvangst	  (door	  de	  eeuwen	  heen).	  
	  
De	  inspanningen	  van	  SCEB	  zijn	  er	  op	  gericht	  om	  deze	  3	  hoofdthema’s	  beleefbaar	  te	  maken	  
in	  vaste	  presentaties	  en	  in	  manifestaties.	  Qua	  manifestaties	  hebben	  we	  al	  gerealiseerd:	  
Dichter	  bij	  Cats	  	  (2018)	  en	  Rotjeknor	  en	  Brouwse	  Bruis	  (2019).	  In	  2020	  en	  2021	  is	  
vanwege	  de	  coronapandemie	  een	  pas	  op	  de	  plaats	  gemaakt.	  Wel	  is	  achter	  de	  schermen	  
hard	  gewerkt	  aan	  een	  plan	  voor	  een	  herbestemming	  van	  de	  Grote	  of	  Sint	  Nicolaaskerk	  
met	  daarin	  een	  vaste,	  eigentijdse	  erfgoedpresentatie	  over	  de	  Gouden	  Eeuw	  van	  Brouw.	  
Met	  Vadertje	  Cats	  (geboren	  in	  Brouw!)	  als	  alwetende	  verteller	  die	  het	  publiek	  meeneemt	  
naar	  de	  tijd	  dat	  Brouwershaven	  een	  belangrijke	  zeehandels-‐	  en	  visserijstad	  was.	  	  
	  
In	  2022	  hoopt	  SCEB	  de	  draad	  weer	  op	  te	  pakken	  en	  wel	  met	  een	  aantrekkelijke	  
publieksmanifestatie	  over	  het	  3e	  hoofdthema:	  de	  Brouwse	  garnalenvangst.	  Op	  het	  
programma	  staan	  tentoonstellingen,	  optredens,	  workshops,	  oral	  history-‐projecten,	  
rondvaarten	  en	  …	  culinair	  genieten,	  want	  de	  garnaal	  staat	  garant	  voor	  een	  heerlijk	  maal!	  	  	  
	  

	  



	  

	  

	  
	  
	  
De	  manifestatie	  in	  2022	  heeft	  als	  titel	  Opgevist	  &	  Opgedist.	  Logisch,	  want	  dat	  doe	  je	  met	  
een	  garnaal.	  Maar	  Opgedist	  &	  Opgedist	  staat	  ook	  voor	  de	  research	  om	  het	  Brouwse	  verhaal	  
van	  de	  garnaal	  goed	  uitgezocht	  en	  verteld	  te	  krijgen.	  Daarbij	  doen	  we	  niet	  alleen	  een	  
beroep	  op	  deskundigen	  van	  o.a.	  Erfgoed	  Zeeland	  en	  het	  Zeeuws	  Archief,	  maar	  ook	  op	  de	  
inwoners	  zelf.	  De	  garnalenvangst	  als	  belangrijke	  bedrijfstak	  in	  Brouwershaven	  heeft	  
geduurd	  tot	  1972,	  toen	  de	  Brouwersdam	  werd	  gelegd	  en	  Brouwershaven	  geen	  open	  
verbinding	  met	  de	  zee	  meer	  had.	  	  In	  Brouw	  leven	  nog	  steeds	  oudere	  inwoners	  die	  in	  de	  
garnalenvisserij	  gewerkt	  hebben.	  En	  verschillende	  families	  hebben	  nog	  voorwerpen,	  
documenten,	  foto’s	  en	  filmpjes	  die	  getuigen	  van	  de	  Brouwse	  garnalenvangst.	  	  
	  
Een	  nieuwe	  dimensie	  in	  de	  aanpak	  is	  dat	  we	  dit	  keer	  voor	  een	  stadsbrede	  aanpak	  gaan.	  
We	  zetten	  Opgevist	  &	  Opgedist	  op	  als	  een	  gezamenlijke	  manifestatie	  van	  verschillende	  
organisaties	  in	  Brouw,	  die	  elk	  een	  onderdeel	  van	  het	  programma	  kunnen	  verzorgen.	  Ook	  
zoeken	  we	  de	  samenwerking	  met	  erfgoedpartners	  op	  het	  eiland	  en	  in	  Zeeland	  om	  het	  
Brouwse	  verhaal	  van	  de	  garnaal	  zo	  goed	  mogelijk	  verteld	  te	  krijgen.	  Met	  deze	  
krachtenbundeling	  denken	  we	  een	  aantrekkelijk	  en	  gevarieerd	  programma	  te	  kunnen	  
presenteren,	  waarmee	  we	  voor	  meer	  impact	  kunnen	  zorgen	  op	  inhoud	  en	  
bezoekersaantallen.	  	  	  
	  
Opgevist	  &	  Opgedist	  wordt	  dus	  een	  stadsbrede	  manifestatie,	  als	  coproductie	  van	  
verschillende	  Brouwse	  organisaties	  en	  met	  grote	  betrokkenheid	  van	  de	  inwoners.	  De	  
manifestatie	  als	  zodanig	  is	  natuurlijk	  eenmalig,	  maar	  in	  de	  programma-‐opzet	  hebben	  we	  
consequent	  gekeken	  naar	  mogelijkheden	  en	  initiatieven	  die	  bijdragen	  aan	  een	  duurzame	  
betrokkenheid	  van	  de	  inwoners.	  Op	  deze	  manier	  willen	  we	  met	  cultuur-‐	  en	  
erfgoedprojecten	  ook	  de	  gemeenschapszin	  in	  Brouwershaven	  nieuwe	  impulsen	  geven.	  	  	  	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  



	  

	  

1.	  Het	  Brouwse	  verhaal	  van	  de	  garnaal1	  
	  
Geschiedenis	  Brouwershaven	  in	  een	  notendop	  
De	  naam	  Brouwershaven	  komt	  voor	  het	  eerst	  voor	  in	  1318.	  In	  1403	  kreeg	  
Brouwershaven	  wel	  stadsrechten,	  maar	  geen	  zetel	  in	  de	  Staten	  van	  Zeeland.	  Steden	  
zonder	  zetel	  in	  de	  Staten	  werden	  een	  smalstad	  genoemd.	  	  
	  
De	  geschiedenis	  van	  smalstad	  Brouwershaven	  is	  er	  een	  van	  verbondenheid	  met	  het	  
water.	  De	  vangst	  van	  vis	  en	  schelpdieren	  was	  een	  belangrijke	  inkomstenbron.	  Maar	  ook	  
de	  handel	  in	  wijn	  en	  bier,	  hout	  en	  steen,	  wol	  en	  vlas,	  rapen	  en	  bieten	  deed	  de	  stad	  groeien.	  
In	  1575	  werd	  de	  nauwelijks	  versterkte	  stad	  veroverd	  door	  Spaanse	  troepen	  en	  
vervolgens	  in	  brand	  gestoken.	  Vanaf	  1590	  werd	  Brouwershaven	  voorzien	  van	  
aarden	  stadswallen,	  omgeven	  door	  een	  gracht.	  Vijf	  poorten	  gaven	  toegang	  tot	  de	  stad.	  Bij	  
de	  stormvloed	  van	  1682	  werd	  een	  deel	  van	  de	  vestingwerken	  vernietigd.	  De	  vesting	  werd	  
opgeheven	  in	  1820,	  waarna	  ze	  werd	  ontmanteld.	  Alleen	  de	  wallen	  en	  grachten	  aan	  de	  
oost-‐	  en	  noordzijde	  van	  de	  stad	  zijn	  bewaard	  gebleven.	  
	  
Brouwershaven	  beleefde	  vooral	  gedurende	  de	  17e	  eeuw	  een	  bloeiperiode	  als	  
vissershaven.	  Er	  werd	  hoofdzakelijk	  gevist	  op	  haring	  en	  op	  garnalen.	  Tijden	  van	  voor-‐	  en	  
tegenspoed	  wisselden	  elkaar	  af.	  Brouwershaven	  had	  één	  gebrek:	  de	  weg	  van	  de	  
eigenlijke	  stadshaven	  naar	  de	  Grevelingen	  was	  lang	  en	  smal.	  Voor	  de	  steeds	  groter	  
wordende	  schepen	  werd	  de	  haven	  van	  Brouw	  onbruikbaar.	  
	  
In	  de	  negentiende	  eeuw	  kende	  de	  stad	  een	  grote	  opleving	  toen	  de	  Brielse	  Maas	  en	  het	  
Goereese	  Gat	  verzandden.	  Rotterdam	  dreigde	  onbereikbaar	  te	  worden	  voor	  zeeschepen	  
en	  daarom	  verschenen	  er	  steeds	  meer	  hoge	  masten	  op	  de	  rede	  van	  Brouwershaven,	  waar	  
de	  lading	  werd	  overgeplaatst	  op	  kleinere	  schepen.	  De	  rijksoverheid	  bouwde	  dan	  ook	  een	  
groot	  kantoor	  voor	  het	  loodswezen	  en	  voor	  de	  douane	  en	  ook	  een	  groot	  tonnenmagazijn,	  
van	  waaruit	  de	  vaargeulen	  richting	  Rotterdam	  werden	  bebakend.	  Na	  het	  graven	  van	  
de	  Nieuwe	  Waterweg	  (1872)	  verdween	  de	  functie	  van	  overslaghaven	  voor	  Rotterdam	  en	  
kwam	  het	  accent	  weer	  te	  liggen	  op	  de	  visserij,	  en	  nu	  hoofdzakelijk	  op	  de	  garnalenvangst.	  	  
	  
Een	  eeuw	  later	  was	  het	  gedaan	  met	  de	  garnalenvangst	  in	  Brouw.	  Met	  de	  aanleg	  van	  de	  
Brouwersdam	  in	  1972	  werd	  de	  verbinding	  van	  Brouwershaven	  met	  de	  zee	  afgesneden	  en	  
dat	  betekende	  het	  einde	  van	  de	  garnalenvisserij.	  	  
	  
De	  verbondenheid	  met	  het	  water	  is	  altijd	  de	  drijvende	  kracht	  van	  de	  lokale	  economie	  
geweest.	  De	  tijd	  van	  (garnalen-‐)visserij	  en	  overslag	  van	  zeeschepen	  is	  voorgoed	  voorbij,	  
maar	  nog	  steeds	  vormt	  het	  water	  de	  drijvende	  kracht	  van	  de	  lokale	  economie.	  De	  fraaie	  
ligging	  aan	  het	  water	  maakt	  Brouwershaven	  vandaag	  de	  dag	  een	  aantrekkelijke	  plek	  voor	  
recreatie	  en	  watersport.	  
	  
Garnalenvisserij	  in	  Brouwershaven	  
Op	  garnalen	  wordt	  al	  sinds	  de	  vijftiende	  eeuw	  gevist.	  De	  garnalenvangst	  vond	  plaats	  
vanuit	  verschillende	  Zeeuwse	  kustplaatsen,	  waaronder	  Brouwershaven.	  Na	  de	  
Tachtigjarige	  Oorlog	  en	  de	  Engelse	  Zeeoorlogen	  leefde	  de	  handel	  in	  vis	  en	  garnalen	  op.	  
Vissers	  gingen	  garnalen	  en	  vis	  aan	  boord	  verwerken.	  De	  conserveringstechnieken	  van	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   1	  Bronnen:	  Zeeuwse	  Ankers,	  Zeeuws	  Archief	  	  



	  

	  

garnaal	  met	  zout	  werden	  verbeterd.	  Vanaf	  het	  eind	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  werden	  
garnalen	  aan	  boord	  van	  de	  schepen	  zelfs	  gekookt.	  	  
	  
Arnemuiden	  had	  lange	  tijd	  de	  grootste	  vissers-‐	  en	  garnalenvloot	  in	  Zeeland,	  maar	  met	  het	  
verzanden	  van	  de	  rede	  van	  Arnemuiden	  vanaf	  het	  eind	  van	  de	  zestiende	  eeuw	  raakte	  dit	  
stadje	  in	  een	  isolement.	  Het	  verloor	  gaandeweg	  zijn	  centrumfunctie,	  maar	  behield	  wel	  een	  
vissersvloot.	  Vanwege	  de	  aanleg	  van	  de	  Sloedam	  (1871)	  verplaatste	  de	  vloot	  zich	  naar	  
Vlissingen	  en	  Veere.	  Vanaf	  1880	  kregen	  ook	  Breskens,	  Bruinisse	  en	  Brouwershaven	  naam	  
op	  het	  terrein	  van	  de	  garnalenvangst,	  mede	  vanwege	  uitgeweken	  Arnemuidse	  
garnalenvissers.	  
	  
Onder	  andere	  de	  familie	  De	  Nooijer	  kwam	  eind	  19e	  eeuw	  vanuit	  Arnemuiden	  naar	  
Brouwershaven	  om	  hier	  op	  garnalen	  te	  vissen.	  Andere	  bekende	  familienamen	  in	  de	  
Brouwse	  garnalenvangst	  zijn	  Van	  Beveren	  en	  Jansen.	  De	  firma	  Jansen	  viste	  niet	  alleen	  
garnalen,	  maar	  had	  ook	  een	  garnalenpellerij	  en	  een	  inmakerij.	  De	  Brouwersche	  Inmakerij	  
werd	  in	  1894	  opgericht.	  De	  gepelde	  garnalen	  waren	  vooral	  voor	  de	  Nederlandse	  en	  
Belgische	  markt.	  De	  ingemaakte	  en	  ingeblikte	  garnalen	  werden	  ook	  geëxporteerd	  naar	  
Frankrijk	  en	  Engeland.	  	  
	  

	  	  	   	  
Garnalenvisser	  Boelhouwer	  van	  Beveren	  (1926)	  	  	  	  	  	  Garnalenpelsters	  in	  de	  firma.	  Jansen	  (1956)	  
	  
De	  firma	  Jansen	  heeft	  een	  belangrijke	  rol	  gespeeld	  in	  de	  Brouwse	  garnalenvangst	  in	  de	  
20e	  eeuw.	  Hierdoor	  kwamen	  ook	  veel	  vissersschepen	  uit	  andere	  vissersplaatsen	  naar	  
Brouwershaven	  om	  te	  lossen,	  waaronder	  vissers	  uit	  Ouddorp	  en	  Goedereede.	  	  
	  
Hoogaars	  en	  garnalenkor	  
Het	  type	  schip	  dat	  door	  de	  eeuwen	  heen	  gebruikt	  werd	  voor	  de	  garnalenvangst	  in	  de	  
Zeeuwse	  wateren,	  was	  de	  hoogaars.	  De	  hoogaars	  is	  een	  platbodem	  met	  een	  smalle	  vlakke	  
bodem	  en	  een	  lange,	  rechte	  en	  spitse	  voorsteven.	  De	  zijden	  van	  het	  schip	  staan	  bol	  naar	  
buiten.	  Kenmerkend	  zijn	  ook	  de	  lange	  smalle	  zwaarden	  die	  aan	  de	  zijden	  zijn	  bevestigd.	  
De	  naam	  hoogaars	  houdt,	  in	  tegenstelling	  tot	  wat	  de	  naam	  doet	  vermoeden,	  verband	  met	  
de	  hoog	  uit	  het	  water	  liggende	  boeg.	  Vanwege	  zijn	  bouw	  is	  een	  hoogaars	  uitermate	  
geschikt	  voor	  de	  visserij	  in	  ondiepe	  wateren.	  	  
	  
Net	  als	  platvis	  wordt	  garnaal	  gevangen	  door	  een	  net	  dat	  over	  de	  bodem	  wordt	  
voortbewogen.	  Het	  is	  ook	  een	  sleepnet	  (kor).	  Het	  net	  voor	  de	  garnalenvisserij	  heeft	  
vanzelfsprekend	  kleinere	  mazen	  en	  is	  trechtervormig.	  De	  garnalenkor	  is	  voorzien	  van	  een	  
houten	  (en	  later	  metalen)	  ‘boom’	  om	  het	  net	  tijdens	  het	  slepen	  open	  te	  houden.	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  



	  

	  

2.	  Programma	  
	  
Een	  zomer	  lang	  Opgevist	  &	  Opgedist	  
We	  zetten	  in	  op	  de	  organisatie	  van	  een	  gevarieerd	  programma	  dat	  loopt	  vanaf	  de	  
meivakantie	  tot	  en	  met	  de	  herfstvakantie	  2022.	  Corona	  volente	  …	  
	  
Het	  programma	  zal	  een	  mix	  vormen	  van	  vaste	  publieksactiviteiten	  die	  in	  het	  teken	  van	  de	  
garnalenvangst	  komen	  te	  staan	  c.q.	  een	  garnalen	  accent	  krijgen	  en	  nieuw	  op	  te	  zetten	  
activiteiten	  die	  speciaal	  voor	  de	  manifestatie	  Opgevist	  &	  Opgedist	  worden	  opgezet.	  	  
	  
De	  winkels	  en	  de	  horeca	  worden	  uitgenodigd	  zoveel	  mogelijk	  in	  te	  spelen	  op	  het	  programma	  
Opgevist	  &	  Opgedist.	  
	  
Tentoonstelling	  Garnalenvangst	  in	  Brouw;	  de	  laatste	  100	  jaar	  	  
De	  tentoonstelling	  Garnalenvangst	  in	  Brouw;	  de	  laatste	  100	  jaar	  geeft	  een	  beeld	  van	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  garnalenvangst	  in	  de	  periode	  van	  1872	  tot	  1972.	  In	  1871	  werd	  bij	  
Arnemuiden/Vlissingen	  de	  Sloedam	  gelegd,	  waardoor	  veel	  vissers	  uit	  Arnemuiden	  hun	  
visserij	  verplaatsten	  naar	  andere	  plekken	  in	  Zeeland,	  waaronder	  Brouwershaven.	  Dat	  kwam	  
voor	  Brouwershaven	  goed	  uit,	  want	  in	  1872	  werd	  de	  Nieuwe	  Waterweg	  geopend	  en	  kwam	  
de	  functie	  van	  Brouwershaven	  als	  voorhaven	  van	  Rotterdam	  –	  met	  alle	  maritieme	  
werkgelegenheid	  van	  dien	  –	  te	  vervallen.	  De	  visserij	  in	  Brouwershaven,	  in	  het	  bijzonder	  de	  
garnalenvangst,	  nam	  een	  hoge	  vlucht.	  Een	  eeuw	  later,	  in	  1972	  kwam	  daar	  een	  eind	  vanwege	  
de	  afsluiting	  van	  de	  Grevelingen	  met	  de	  Brouwersdam.	  
	  
De	  tentoonstelling	  Garnalenvangst	  in	  Brouw;	  de	  laatste	  100	  jaar	  wordt	  gepresenteerd	  aan	  de	  
hand	  van	  het	  verhaal	  van	  3	  bekende	  Brouwse	  garnalenondernemers:	  de	  familie	  De	  Nooijer,	  
de	  familie	  Boelhouwer	  van	  Beveren	  en	  de	  familie	  Jansen.	  Aan	  de	  hand	  van	  deze	  3	  
familieverhalen	  wordt	  een	  aantrekkelijk,	  informatief	  en	  authentiek	  beeld	  geschetst	  van:	  
• de	  ontwikkeling	  van	  de	  garnalenvisserij	  in	  Brouwershaven	  qua	  schepen	  en	  techniek;	  
• de	  garnalenbedrijvigheid	  aan	  de	  wal,	  waaronder	  de	  vismijn,	  de	  garnalendrogerij	  en	  de	  

inmakerij	  van	  de	  fa.	  Jansen	  en	  het	  garnalen	  pellen	  thuis.	  
• de	  betekenis	  van	  de	  garnalenvangst	  voor	  de	  Brouwse	  samenleving.	  
	  
Om	  deze	  tentoonstelling	  te	  kunnen	  maken	  wordt	  actief	  research	  gepleegd,	  niet	  alleen	  bij	  
relevante	  erfgoedorganisaties	  zoals	  Erfgoed	  Zeeland	  en	  Zeeuws	  Archief	  (waar	  bijvoorbeeld	  	  
het	  archief	  van	  de	  fa.	  Jansen	  is	  ondergebracht),	  maar	  vooral	  ook	  bij	  de	  3	  families	  zelf.	  Bij	  de	  
families	  worden	  bijzondere	  verhalen	  opgehaald	  en	  wordt	  gezocht	  naar	  documenten,	  foto-‐	  en	  
filmmateriaal	  en	  objecten	  die	  tentoongesteld	  kunnen	  worden.	  Van	  het	  foto-‐,	  film-‐	  en	  
geluidsmateriaal	  zullen	  korte	  compilaties	  worden	  gemaakt.	  Ook	  zullen	  interviews	  worden	  
afgenomen	  met	  enkele	  nog	  in	  leven	  zijnde	  familieleden	  die	  nog	  werkzaam	  zijn	  geweest	  in	  de	  
Brouwse	  garnalenvangst.	  
	  
De	  tentoonstelling	  Garnalenvangst	  in	  Brouw;	  de	  laatste	  100	  jaar	  vindt	  plaats	  in	  het	  koor	  van	  
de	  Grote	  of	  Sint	  Nicolaaskerk.	  	  De	  tentoonstelling	  is	  daar	  te	  zien	  vanaf	  half	  juni	  2022	  
(opening	  zaterdag	  18	  juni)	  tot	  en	  met	  het	  weekend	  van	  Open	  Monumentendag	  (10/11	  
september).	  	  
	  
De	  tentoonstelling	  wordt	  georganiseerd	  door	  Stichting	  Cultuur	  &	  Erfgoed	  Brouwershaven,	  
waarbij	  Corina	  Jansen	  en	  Geertje	  Jansen	  de	  curatoren	  vormen.	  	  Met	  Erfgoed	  Zeeland	  wordt	  



	  

	  

bezien	  hoe	  verhalen	  en	  beeldmateriaal	  uit	  deze	  tentoonstelling	  een	  plek	  kunnen	  krijgen	  in	  
de	  Zeeuwse	  Ankers.	  
	  
Parallel	  tentoonstelling	  Beeld	  van	  een	  bedrijfstak	  	  
Parallel	  aan	  de	  tentoonstelling	  Garnalenvangst	  in	  Brouw;	  de	  laatste	  100	  jaar	  wordt	  in	  Brouws	  
Museum	  een	  tweede	  tentoonstelling	  georganiseerd:	  Beeld	  van	  een	  bedrijfstak.	  Waar	  de	  
tentoonstelling	  in	  de	  Grote	  Kerk	  het	  verhaal	  van	  de	  Brouwse	  garnalenvisserij	  in	  de	  laatste	  
honderd	  jaar	  vertelt	  aan	  de	  hand	  van	  3	  familiegeschiedenissen,	  zoomt	  de	  tentoonstelling	  in	  
Brouws	  Museum	  in	  op	  de	  techniek	  en	  de	  productieketen	  van	  de	  garnalenvisserij	  als	  
bedrijfstak.	  Deze	  tentoonstelling	  laat	  vooral	  de	  economische	  betekenis	  van	  de	  
garnalenvisserij	  in	  Brouw	  zien.	  	  	  
	  
Verder	  zijn	  in	  de	  vaste	  opstelling	  van	  Brouws	  Museum	  ook	  fraaie	  scheepsmodellen	  van	  te	  
zien	  van	  boten	  uit	  15e	  en	  16e	  eeuw	  waarmee	  in	  de	  wateren	  bij	  Brouwershaven	  op	  haring	  en	  
garnalen	  werd	  gevist.	  
	  
De	  paralleltentoonstelling	  Beeld	  van	  een	  bedrijfstak	  in	  Brouws	  Museum	  loopt	  eveneens	  vanaf	  
half	  juni	  tot	  en	  met	  het	  weekend	  van	  Open	  Monumenten.	  	  
	  
Bezichtiging	  &	  rondvaart	  museumschip	  hoogaars	  ARM	  17	  
In	  het	  hoogseizoen	  hopen	  we	  in	  Brouwershaven	  de	  hoogaars	  ARM	  17	  (‘Vrouwe	  Adriana’)	  
voor	  een	  aantal	  weken	  afgemeerd	  te	  krijgen.	  De	  ARM	  17	  dateert	  vermoedelijk	  uit	  1878	  en	  
behoorde	  tot	  Arnemuidense	  vissersvloot.	  Deze	  ARM	  17	  kwam	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  
destijds	  ook	  regelmatig	  in	  Brouwershaven	  om	  vis	  te	  lossen.	  
	  

 
 
De ARM 17 maakt tegenwoordig deel uit van de rijke museumvloot van Stichting 
Museumhaven Zeeland in Zierikzee. 	  We	  hopen	  deze	  hoogaars	  in	  het	  hoogseizoen	  in	  de	  
oude	  haven	  te	  kunnen	  leggen,	  waar	  het	  door	  het	  publiek	  bezichtigd	  kan	  worden	  en	  
waarvandaan	  ook	  rondvaarten	  kunnen	  worden	  gemaakt.	  
	  
Het	  varen	  met	  een	  Hoogaars	  is	  vakwerk.	  Stichting	  Museumhaven	  Zeeland	  heeft	  deskundige	  
vrijwilligers	  die	  goed	  met	  deze	  Hoogaars	  overweg	  kunnen.	  Inmiddels	  tekent	  zich	  in	  
Brouwershaven	  een	  groepje	  vrijwilligers	  af	  dat	  zich	  graag	  wil	  bekwamen	  in	  het	  varen	  	  met	  
de	  Hoogaars.	  Samen	  met	  stichting	  Museumhaven	  willen	  we	  de	  mogelijkheid	  onderzoeken	  



	  

	  

om	  hiertoe	  een	  trainingsprogramma	  op	  te	  zetten.	  Stichting	  Cultuur	  &	  Erfgoed	  
Brouwershaven	  zou	  graag	  zien	  dat	  de	  Hoogaars	  ARM	  17	  vaker	  in	  Brouwershaven	  komt	  te	  
liggen	  en	  dat	  er	  vandaaruit	  regelmatig	  mee	  gevaren	  kan	  worden.	  Dat	  zou	  goed	  kunnen	  in	  een	  
meer	  duurzame	  samenwerking	  met	  Stichting	  Museumhaven	  Zeeland.	  
	  
De	  organisatie	  van	  de	  ARM	  17	  in	  Brouwershaven	  ligt	  bij	  Stichting	  Cultuur	  &	  Erfgoed	  
Brouwershaven,	  in	  coproductie	  met	  Stichting	  Museumhaven	  Zeeland.	  
	  
Weekmarkten	  
In	  het	  hoogseizoen	  zijn	  in	  Brouwershaven	  7	  weekmarkten	  gepland	  (juli	  en	  augustus).	  De	  
weekmarkten	  kenmerken	  zich	  door	  een	  bijzonder	  aanbod	  van	  streekproducten.	  De	  
weekmarkten	  van	  2022	  zullen	  een	  extra	  accent	  krijgen	  op	  streekproducten	  uit	  de	  visserij.	  
Met	  een	  ereplaats	  voor	  de	  viskraam	  van	  de	  Brouwse	  vishandel	  Van	  Beveren.	  	  
De	  aankleding	  van	  de	  7	  weekmarkten	  zal	  helemaal	  in	  visserij-‐	  en	  garnalensfeer	  worden	  
gemaakt.	  	  
	  
De	  weekmarkten	  worden	  georganiseerd	  door	  het	  Schouwen-‐Duivelandse	  organisatiebureau	  
Guusje	  Poot,	  op	  initiatief	  van	  de	  Ondernemersvereniging	  Brouwershaven	  (OVB).	  
	  
Festival	  Shantykoor	  &	  Schipperstrui	  
In	  het	  weekend	  van	  open	  monumentendag	  (10	  en	  11	  september	  2022)	  organiseert	  stichting	  
Brouwse	  Dag	  een	  festival	  Shantykoor	  &	  Schipperstrui	  in	  de	  Grote	  of	  Sint	  Nicolaaskerk.	  
	  

	  	   	  
	  
Het	  festival	  bestaat	  enerzijds	  uit	  optredens	  van	  Zeeuwse	  shantykoren,	  waaronder	  
Shantykoor	  Neptunus	  uit	  Zierikzee	  en	  het	  Visserskoor	  Bruinisse.	  Daarnaast	  wordt	  een	  
expositie	  van	  Zeeuwse	  schipperstruien	  gepresenteerd	  met	  een	  programma	  breiworkshops.	  
Een	  bijzonder	  –	  en	  voor	  het	  grote	  publiek	  nog	  onbekend	  –	  element	  is	  dat	  ook	  
Brouwershaven	  een	  eigen	  schipperstrui	  had.	  In	  de	  expositie	  en	  in	  de	  breiworkshops	  zal	  het	  
patroon	  van	  de	  Brouwse	  schipperstrui	  centraal	  staan.	  
	  
De	  festivallocatie	  is	  de	  Grote	  of	  Sint	  Nicolaaskerk,	  die	  zich	  goed	  laat	  gebruiken	  als	  historische	  
evenementenhal.	  	  
	  
	  



	  

	  

	  
Presentatie	  &	  Proeverij	  Nicolaasbier	  
De	  Grote	  Kerk	  heet	  ook	  wel:	  de	  Sint	  Nicolaaskerk.	  Nicolaas	  is	  de	  beschermheilige	  van	  de	  
zeevaarders	  en	  de	  vissers.	  Het	  jaar	  2022	  is	  ook	  het	  Nicolaasjaar.	  Alle	  aanleiding	  voor	  de	  
stichting	  Grote	  of	  Sint	  Nicolaaskerk	  om	  rond	  de	  heilige	  Nicolaas	  ook	  een	  
programmaonderdeel	  van	  Opgevist	  &	  Opgedist	  te	  verzorgen,	  namelijk	  de	  presentatie	  van	  het	  
speciaal	  voor	  het	  Nicolaasjaar	  gebrouwen	  Nicolaasbier.	  	  	  
	  
De	  Amsterdamse	  Brouwerij	  De	  Praele	  heeft	  dit	  bier	  gebrouwen,	  naar	  aanleiding	  van	  de	  
komst	  een	  bijzonder	  relikwie:	  een	  bot	  van	  de	  heilige	  Nicolaas.	  Dit	  bot	  is	  vanaf	  de	  13e	  eeuw	  in	  
bewaring	  gegeven	  aan	  het	  klooster	  in	  Egmond	  aan	  Zee	  en	  is	  eind	  2021	  met	  veel	  media-‐
aandacht	  overgedragen	  aan	  de	  Nicolaaskerk	  in	  Amsterdam.	  	  	  
	  
Ook	  in	  de	  Brouwse	  Nicolaaskerk	  zal	  het	  Nicolaasbier	  dus	  gepresenteerd	  worden.	  In	  de	  kerk	  
word	  een	  kleine	  expositie	  ingericht	  met	  niet	  alleen	  informatie	  over	  de	  aanleiding	  en	  de	  
productie	  van	  het	  Nicolaasbier	  (o.a.	  ook	  over	  het	  etiket,	  dat	  ontworpen	  is	  door	  de	  bekende	  
Amsterdamse	  ontwerper	  en	  tattoo-‐kunstenaar	  Henk	  Schiffmacher),	  maar	  ook	  met	  het	  
verhaal	  van	  het	  verschepen	  van	  bier	  in	  Brouwershaven.	  Brouwershaven	  was	  niet	  alleen	  een	  
vissershaven,	  maar	  ook	  een	  haven	  waarin	  al	  vanaf	  de	  15e	  eeuw	  bier	  werd	  verscheept.	  	  	  	  
	  
Het	  onderdeel	  van	  de	  expositie	  dat	  gaat	  over	  het	  Nicolaasbier	  betreft	  vooral	  informatie	  en	  
promotiemateriaal	  dat	  brouwerij	  De	  Praele	  beschikbaar	  heeft.	  Het	  deel	  over	  de	  overslag	  en	  
(overzeese)	  handel	  van	  bier	  in	  de	  haven	  van	  Brouwershaven	  zal	  worden	  gemaakt	  met	  input	  
van	  o.a.	  Erfgoed	  Zeeland	  en	  het	  Gemeente	  Archief	  Schouwen-‐Duiveland	  (tegenwoordig	  
onderdeel	  van	  Zeeuws	  Archief).	  	  	  
	  
Culinair	  genieten	  
Aan	  de	  winkels	  en	  vooral	  de	  restaurants	  vragen	  we	  met	  hun	  assortiment	  c.q.	  menukaart	  in	  te	  
spelen	  op	  Opgevist	  &	  Opgedist.	  Dat	  kan	  geheel	  naar	  eigen	  inzicht.	  Wel	  kunnen	  we	  in	  goed	  
overleg	  kijken	  of	  er	  bijvoorbeeld	  voor	  deze	  gelegenheid	  collectief	  placemats	  en	  servetten	  
kunnen	  worden	  gemaakt.	  Ook	  kunnen	  we	  voorzien	  in	  vlaggen	  of	  banieren	  zodat	  duidelijk	  
wordt	  welke	  winkels/restaurants	  deelnemen	  aan	  Opgevist	  &	  Opgedist.	  
	  
Met	  Vishandel	  Van	  Beveren	  willen	  we	  bezien	  of	  bij	  de	  verschillende	  programmaonderdelen	  
passende	  (garnalen-‐)catering	  kan	  worden	  verzorgd.	  
	  
Training	  en	  educatie	  
De	  ambitie	  van	  Opgevist	  &	  Opgedist	  is	  om	  de	  manifestatie	  ook	  te	  benutten	  om	  effecten	  op	  de	  
langere	  termijn	  te	  benutten	  en	  nieuwe	  initiatieven	  voor	  de	  Brouwse	  samenleving	  in	  gang	  te	  
zetten,	  die	  bijdragen	  aan	  de	  kennis	  van	  en	  de	  trots	  op	  de	  geschiedenis	  van	  ons	  bijzondere	  
stadje	  en	  die	  bijdragen	  aan	  gezamenlijkheid	  en	  gemeenschapszin:	  
• Bij	  het	  programmaonderdeel	  Bezichtiging	  &	  rondvaart	  Hoogaars	  ARM	  17	  zetten	  we	  in	  

overleg	  met	  Museum	  Zeeland	  een	  kleine	  training	  om	  een	  groepje	  Brouwse	  vrijwilligers	  te	  
leren	  varen	  met	  de	  Hoogaars	  Arm	  17	  en	  daar	  ook	  het	  nodige	  over	  weten	  te	  vertellen	  aan	  
het	  publiek.	  Deze	  training	  vinden	  we	  van	  groot	  belang,	  niet	  alleen	  omdat	  dit	  mogelijk	  
maakt	  dat	  onder	  aansturing	  van	  ervaren	  schipper	  voldoende	  rondvaarten	  kunnen	  
worden	  gemaakt	  en	  voldoende	  gidsen	  zijn	  om	  het	  publiek	  van	  goede	  informatie	  te	  
voorzien,	  maar	  ook	  omdat	  we	  er	  naar	  streven	  de	  Hoogaars	  Arm	  17	  in	  de	  toekomst	  
permanent	  in	  Brouwershaven	  te	  krijgen,	  met	  een	  vaste,	  aantrekkelijke	  gemarkeerde	  



	  

	  

ligplaats	  in	  de	  oude	  haven.	  Mogelijk	  in	  de	  vorm	  van	  een	  dependance	  van	  Museumhaven	  
Zeeland	  in	  Zierikzee.	  Dit	  vraagt	  om	  een	  Brouwse	  vrijwilligersploeg	  die	  ingezet	  kan	  
worden	  voor	  onderhoud,	  bemanning	  en	  de	  gidsfunctie.	  Eerste	  vrijwilligers	  hebben	  zich	  al	  
gemeld.	  

• In	  de	  Grote	  of	  Sint	  Nicolaaskerk	  komt	  de	  tentoonstelling	  Garnalenvangst	  in	  Brouw;	  de	  
laatste	  100	  jaar.	  Ook	  komt	  in	  de	  kerk	  een	  kleinere	  expositie	  over	  de	  Zeeuwse	  
schipperstruien	  en	  een	  expositie	  over	  het	  Nicolaasbier,	  met	  een	  zelf	  te	  maken	  deel	  over	  
de	  overslag	  van	  bier	  in	  Brouwershaven.	  Er	  is	  een	  groeiende	  groep	  vrijwilligers	  die	  
interesse	  heeft	  in	  het	  maken	  van	  tentoonstellingen.	  Samen	  met	  Erfgoed	  Zeeland	  willen	  
we	  met	  deze	  vrijwilligers	  begeleiding	  organiseren	  van	  een	  professionele	  
tentoonstellingsmaker/-‐ontwerper	  zodat	  onze	  vrijwilligers	  ‘on	  the	  job’	  	  meer	  bedreven	  
worden	  in	  het	  maken	  van	  tentoonstellingen.	  

• We	  sluiten	  de	  manifestatie	  Opgevist	  &	  Opgedist	  af	  met	  het	  programmaonderdeel	  
Shantykoor	  &	  Schipperstrui.	  O.a.	  zullen	  daar	  de	  shantykoren	  uit	  Zierikzee	  en	  Bruinisse	  
optreden.	  Brouwershaven	  heeft	  altijd	  een	  rijk	  verenigingsleven	  gekend,	  o.a.	  met	  
verschillende	  koren,	  maar	  dat	  is	  de	  laatste	  decennia	  langzaam	  ter	  ziele	  gegaan.	  Wij	  
denken	  dat	  er	  in	  Brouw	  belangstelling	  bestaat	  voor	  het	  opzetten	  van	  een	  Brouws	  
Shantykoor.	  Bij	  het	  programmaonderdeel	  Shantykoor	  &	  Schipperstrui	  gaan	  we	  dit	  
initiatief	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  en	  peilen	  of	  er	  voldoende	  belangstelling	  is	  voor	  een	  
Brouws	  Shantykoor.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   	  



	  

	  

3.	  Publiciteit	  	  
	  
	  
De	  manifestatie	  Opgevist	  &	  Opgedist	  zal	  breed	  onder	  de	  aandacht	  van	  de	  eilandelijke	  en	  
Zeeuwse	  bevolking	  worden	  gebracht	  en	  van	  de	  toeristen.	  Daartoe	  zullen	  we	  vanuit	  de	  
centrale	  organisatie	  (Stichting	  Cultuur	  &	  Erfgoed	  Brouwershaven)	  een	  publiciteitscampagne	  
opzetten.	  De	  campagne	  voorziet	  ook	  in	  het	  vervaardigen	  van	  publiciteitsmiddelen	  die	  door	  
de	  deelnemende	  organisaties	  naar	  eigen	  inzicht	  voor	  aanvullende	  promotie	  van	  hun	  eigen	  
activiteit	  kunnen	  worden	  ingezet.	  
	  
De	  volgende	  publiciteitsinstrumenten	  worden	  ingezet:	  
• Persbericht/free	  publicity	  gericht	  op	  Wereldregio,	  de	  PZC,	  Ons	  Eiland,	  Omroep	  Zeeland,	  

Lokale	  Omroep	  Schouwen-‐Duiveland.	  
• Vermelding	  in	  de	  eilandelijke	  en	  provinciale	  uitagenda’s	  en	  websites.	  
• Social	  media.	  
• Affiches	  Opgevist	  &	  Opgedist,	  te	  verspreiden	  op	  publieksplekken	  op	  Schouwen-‐

Duiveland.	  
• Idem	  Driehoeksborden.	  
• Programmaflyer	  Opgevist	  &	  Opgedist;	  oplage	  2000	  te	  verspreiden	  via	  	  bibliotheek,	  VVV,	  

middenstand	  Brouwershaven	  en	  vakantiecentra	  eiland.	  
• Banieren	  Opgevist	  &	  Opgedist:	  bij	  de	  Grote	  of	  Sint	  Nicolaaskerk,	  Brouws	  Museum,	  

ligplaats	  hoogaars	  ARM	  17,	  bij	  de	  weekmarkten	  (grote	  vlaggenmast	  Markt)	  en	  bij	  de	  
deelnemende	  winkels/horeca.	  

• Placemats,	  servetten	  horeca.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
4.	  Organisatie	  
	  
De	  manifestatie	  Opgevist	  &	  Opgedist	  	  bestaat	  uit	  verschillende	  programmaonderdelen	  die	  
door	  verschillende	  organisaties	  worden	  door	  georganiseerd.	  SCEB	  is	  de	  coördinerende	  
organisatie.	  	  
	  
Project	   organisatie	  
Tentoonstelling	  Garnalenvangst	  in	  Brouw;	  de	  laatste	  100	  jaar	   SCEB	  
Tentoonstelling	  Beeld	  van	  een	  bedrijfstak	   Brouws	  Museum	  
Museumschip/hoogaars	  ARM	  17	  in	  Brouw	   SCEB	  +	  Museumhaven	  
Weekmarkten	  met	  accent	  op	  (garnalen)visserij	   OVB	  =	  Guusje	  Poot	  
Festival	  Shantykoor	  &	  Schipperstrui	   Brouwse	  Dag	  +	  SCEB	  
Presentatie	  &	  Proeverij	  Nicolaasbier	   Stg.	  Grote	  Kerk	  
Culinair	  genieten	  horeca/winkels	   OVB	  
Training	  en	  educatie	   allen	  
	  
Deze	  organisaties	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  uitvoering	  van	  hun	  project.	  Daarnaast	  is	  
SCEB	  verantwoordelijk	  voor	  de	  overkoepelende	  organisatie:	  
• Zorgdragen	  voor	  noodzakelijke	  afstemming	  met	  alle	  deelnemende	  organisaties.	  
• Zorgdragen	  voor	  benodigde	  fondswerving.	  
• Uitvoering	  van	  de	  collectie	  promotiecampagne	  en	  publiciteitsmiddelen.	  
• Financiële	  administratie	  en	  verantwoording.	  
	  
Vanaf	  februari	  neemt	  SCEB	  het	  initiatief	  om	  een	  maandelijks	  afstemmingsoverleg	  te	  
organiseren	  met	  alle	  betrokken	  organisaties.	  
	  
Speciaal	  voor	  het	  onderdeel	  publiciteit	  komt	  er	  een	  Werkgroep	  Publiciteit	  om	  de	  nodige	  
afstemming	  te	  bewerkstelligen	  in	  communicatie	  en	  publiciteitsmiddelen.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  

	  


