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Voorwoord 

Brouwershaven is een klein stadje met een grote geschiedenis. De stichting Cultuur en 

Erfgoed Brouwershaven (SCEB) wil deze geschiedenis zichtbaar en beleefbaar maken aan 

de hand van drie thema’s die met elkaar de cultuurhistorische kern van Brouw vormen. Voor 

ieder thema werd een manifestatie georganiseerd. In 2018 “Dichter bij Cats” over de gouden 

eeuw van Brouwershaven ( eerste bloeiperiode 16e /17e eeuw) en Jacob Cats. In 2019 

“Rotjeknor en Brouwse Bruis” over Brouwershaven als voorhaven van Rotterdam ( tweede 

bloeiperiode 19e eeuw) en dit jaar “Opgevist & Opgedist” over de garnalenvangst in 

Brouwershaven door de eeuwen heen. De manifestaties zijn bedoeld voor de eigen 

inwoners, om meer betrokken te zijn bij de plek waar zij wonen en om de gemeenschapszin 

te versterken. De manifestaties zijn ook bedoeld voor de inwoners van Schouwen-Duiveland 

en de bezoekers aan het eiland. 

Dit is het verslag van de manifestatie “Opgevist en Opgedist”, het verhaal van de Brouwse 

garnaal. Meer nog dan bij de eerdere manifestaties is bij “Opgevist & Opgedist” het aantal 

organisaties waarmee is samengewerkt uitgebreid. Ook is de wijze van samenwerken 

geïntensiveerd en meer gestructureerd. “Opgevist & Opgedist” is het resultaat van een 

vruchtbare samenwerking tussen het Brouws Museum, de Ondernemersvereniging, de 

Stadsraad, De Nicolaas (beheerorganisatie van de Grote of Sint Nicolaaskerk)  

Verzorgingstehuis De Poortershof, stichting Museumhaven Zierikzee, Stichting Brouwse Dag 

en verschillende winkels en horecagelegenheden in Brouwershaven.  

De samenwerking is zo goed bevallen dat SCEB het voortouw heeft genomen om samen 

met betrokken organisaties, betrokken inwoners en waar nodig met professionele 

begeleiding te komen tot een verdere profilering en programmering van cultuur en erfgoed in 

Brouwershaven voor de komende jaren. Door samen op te trekken kunnen alle organisaties 

winst behalen op verschillende terreinen. 

Op de volgende pagina’s staan de resultaten van “Opgevist & Opgevist” beschreven. 

Hoofdstuk 1 bevat een overzicht van alle uitgevoerde programmaonderdelen. Hoofdstuk 2  

geeft een beeld van de communicatie-aanpak, de publiciteit die is gegenereerd en de 

bezoekersaantallen die zijn bereikt Hoofdstuk 3 gaat over de organisatorische aspecten van 

“Opgevist & Opgevist”, De bijlage bevat de financiële verantwoording van de manifestatie. 

De manifestatie was een groot succes. Onze dank gaat uit naar alle organisaties en 

vrijwilligers en naar de fondsen die dit (financieel) mogelijk maakten. 

 

Het bestuur van de Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven, 

Henk Zielman, Marco van Vulpen, Huib Tieleman en Debby Hanse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Uitgevoerde projecten Opgevist & Opgedist 
 

1.1 Tentoonstelling Garnalenvangst in Brouw; de laatste 100 jaar 

Deze tentoonstelling is samengesteld door Corina Jansen. Zij maakte als vrijwilliger en 

inwoner van Brouwershaven al eerder tentoonstellingen over de recente geschiedenis van 

Brouwershaven. Steeds weet zij inwoners te betrekken en enthousiasmeren. Daardoor wordt 

heel veel materiaal ter beschikking gesteld. Door deze tentoonstelling onderdeel te maken 

van de manifestatie, was het mogelijk te professionaliseren, zowel conceptueel, 

vormgevingstechnisch en qua digitalisering. Corina Jansen heeft voor deze tentoonstelling 

een beroep kunnen doen op een museumdeskundige en een communicatie- en 

vormgevingsspecialist. De kennis en ervaring die Corina Jansen en haar vrijwilligers hiermee 

hebben opgedaan kan nu worden toegepast in toekomstige tentoonstellingen. Door de 

digitalisering blijft de informatie over de Brouwse garnalenvangst behouden. Met Erfgoed 

Zeeland wordt nog overlegd hoe onderdelen van de tentoonstelling verwerkt kunnen worden 

in de Zeeuwse erfgoedinformatiebank. Ook kunnen delen van de tentoonstelling in de 

toekomst desgewenst opnieuw worden gebruikt. 

 

 

1.2 Lezingenreeks Nel de Nooijer, het verhaal van een vissersfamilie 

Bij het verzamelen van materiaal voor de tentoonstellingen werd contact gezocht met Nel de 

Nooijer, dochter van de laatste garnalenvissers in Brouwershaven. Zij heeft een prachtige 

manier van vertellen en geeft een inkijkje in het leven van een vissersfamilie in die tijd. Nel 

werd onderdeel van het openingsprogramma. Door dit succes volgden nog 10 optredens 

waar zij haar verhaal vertelde aan groepen belangstellenden. Zij deed dat bij de 

tentoonstellingen, aan boord van de hoogaars, maar ook in het woonzorgcentrum voor 

ouderen in Brouwershaven, waar zij voor een volle zaal haar verhaal vertelde en de 



geschiedenis tot leven bracht. De lezingen van Nel zijn vooral bijgewoond door inwoners van 

Brouwershaven en door mensen vanuit heel Zeeland die in het verleden ook in de 

garnalenvangst hebben gewerkt. Door Henk Verhage, vrijwilliger van Museumhaven, is het 

verhaal van Nel de Nooijer vastgelegd op film, zodat dit stukje geschiedenis bewaard blijft. 

 

1.3 Tentoonstelling Beeld van een bedrijfstak in Brouws Museum 

In het Brouws Museum was een tentoonstelling over de economische en bedrijfstechnische 

kant van de Brouwse garnalenvangst, met het verhaal van de firma Jansen. De 

tentoonstelling is samengesteld door Geertje Jansen. Zij is de dochter van één van de 

firmanten van de firma Jansen, die garnalen verhandelde en exporteerde, maar zich ook 

bezighield met het ontwikkelen een garnalenpelmachine. Deze tentoonstelling werd 

professioneel vormgegeven door TSTP, een communicatiebureau dat nauw samenwerkt met 

het Brouws Museum. De tentoonstelling blijft nog langere tijd staan in Brouws Museum, 

waarbij ook de panelen van de andere tentoonstelling zijn overgeplaatst naar Brouws 

Museum. 

 



1.4 Museumschip/hoogaars ARM 17 in Brouw 

De Museumhaven bevindt zich in Zierikzee op ongeveer 10 km afstand van Brouwershaven. 

Zij bezitten een hoogaars de ARM17 die gebruikt is voor garnalenvisserij. Op ons verzoek is 

dit klassieke schip naar Brouwershaven gekomen voor de manifestatie. Gelegen op een 

prominente plek in de oude haven was de ARM17 een publiekstrekker in de maanden juli, 

augustus en september. Door de vrijwilligers werd uitleg gegeven en er waren rondvaarten. 

De ligplaats was goed gedocumenteerd en er werd ook verwezen naar Museumhaven in 

Zierikzee. Omgekeerd werden bezoekers in Zierikzee gewezen op de rondvaarten van de 

ARM17 in Brouwershaven. Speciaal voor dit doel waren Brouwse vrijwilligers opgeleid. 

Samen met de vrijwilligers van Museumhaven werd het een enthousiaste ploeg, die 

aangegeven heeft dit te willen voortzetten. 

 



1.5 Weekmarkten met accent op (garnalen)visserij 

In het algemeen hadden de markten het moeilijk na twee jaar Corona. Veel marktkooplui zijn 

gestopt en het opzetten van een zomermarkt was niet eenvoudig. De manifestatie maakte 

het mogelijk de markten aan te kleden met muziek, ambachten en streekdrachten. Hiermee 

heeft Opgevist & Opgedist zeker geholpen om een doorstart mogelijk te maken. De 

aanwezige marktkooplui waren enthousiast en zijn van plan volgend jaar weer naar 

Brouwershaven te komen. Er waren 8 markten die in goede banen geleid werden door een 

vrijwillige marktmeester uit Brouwershaven.  

 

1.6 Festival Shantykoor & Schipperstrui 

Stichting de Brouwse Dag had de organisatie van het festival op zich genomen. Een 

shantykorenfestival was al eerder succesvol gebleken, de combinatie met een 

tentoonstelling van schipperstruien was een nieuw element. Al snel bleek dat tentoonstellen 

van originele schipperstruien een kostbaar verhaal is. In de vrijwilligersgroep werd dit 

vroegtijdig besproken en er kwam een initiatief vanuit de breigroep van woonzorginstelling 

De Poortershof om met een damesgroep zelf te gaan breien. Het festival, inclusief de 

resultaten van de breigroep, was een groot succes. Met name ook de voorbereiding van de 

breigroep in de Poortershof was iedere keer weer een feestje.  



 

 

1.7 Overige activiteiten  

• Presentatie & Proeverij Nicolaasbier. De Grote of Sint Nicolaaskerk ( De Nicolaas) was 

het centrum van de manifestatie. De Nicolaas timmert enorm aan de weg en één van de 

resultaten daarvan is het Nicolaasbier. In de kerk is een presentatie van het bier en op 

verschillende momenten zijn er proeverijen geweest. Het Nicolaasbier is een succes 

gebleken en de productie had moeite om de vraag bij te houden. Dit krijgt een vervolg. 

• Betrokkenheid kunstenaars. Al in een vroeg stadium werd het bestuur benaderd door 

Dion van Tilburg, een plaatselijke kunstenaar die zijn ontwerp van een garnaal ter 

beschikking stelde voor het logo van Opgevist & Opgedist. We hebben daar dankbaar 

gebruik van gemaakt. Gerda van der Werve,de plaatselijk zilversmid, ontwierp een 

garnalenbroche die zij om niet aan het bestuur gaf. Deze broche werd de prijs van een 

verloting tijdens het festival. 

• Breigroep Poortershof. Deze breigroep van ca. 15 personen komt wekelijks bij elkaar in 

het woonzorgcentrum Poortershof. De gemiddelde leeftijd is hoog, maar het 

enthousiasme was er niet minder om. De hele zomer is er gebreid om op tijd klaar te zijn 

voor de tentoonstelling. De dames werden en waren enorm betrokken bij de manifestatie 

en hebben er met volle teugen van genoten.  

• Film over “Opgevist & Opgedist”. In één van de vrijwilligersbijeenkomsten werd geopperd 

om een film te maken over de manifestatie. Henk Verhage vrijwilliger van Museumhaven 

heeft dit op zich genomen. Omdat deze manifestatie veel vrijwilligers had, leek het ook 

een leuk idee om deze film “cadeau te doen” aan alle vrijwilligers na afloop van de 

manifestatie. De film staat op https://brouwershaven.nu/opgevist-opgedist 

• Afsluitende vrijwilligersbijeenkomst. Het is een goed gebruik van de SCEB om een 

manifestatie af te sluiten met een bijeenkomst voor de vrijwilligers. Deze keer met een 

borrel met hapjes en drankjes. De vrijwilligers van alle organisaties waren aanwezig, 

enkele  dames van de breigroep werden opgehaald en thuis gebracht i.v.m. 

mobiliteitsproblemen. De film over de manifestatie werd voor de eerste keer vertoond. 

• Culinair genieten horeca/winkels. De horeca ( en winkels) die garnalengerechten 

serveerden waren herkenbaar door de Opgevist en Opgevist vlaggen aan de gevel. 

https://brouwershaven.nu/opgevist-opgedist


 

    
    

                        

           

 

 

 

 



2. Publiciteit en publieksbereik Opgevist en Opgedist 

2.1 Communicatiemiddelen 

 

Gerealiseerde communicatieuitingen: 

• Programmaflyer 

• Posters (algemeen en t.b.v. diverse programmaonderdelen) 

• Banners bij de entree van Brouw 

• Vlaggen 

• Doorlopende berichten op Facebook en Instagram 

• Bij de start van elk programmaonderdeel persberichten 

• Streetpaint als alternatieve bewegwijzering / signing 



2.2  Aandacht in de media 

• Wereldregio | online: 

o https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39340/garnalenbroche-wordt-

verloot 

o https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39501/afsluitende-manifestatie- 

opgevist-en-opgedist 

o https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39501/afsluitende-manifestatie-

opgevist-en-opgedist 

o https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39361/brouwershaven-centraal-

op-monumentendag 

• Wereldregio | gedrukte krant: 

o Diverse artikelen gedurende hele manifestatie; een overzicht van alle artikelen 

die in de Wereldregio zijn verschenen via de downloadlink: https://we.tl/t-

PErLcjfcWZ 

o Alle programmaonderdelen vermeld in de Agenda van de krant 

• Leuk SD: artikel 

• Uitgebreide vermelding van het programma en alle activiteiten PZC 

o https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/bij-brouwershaven-denk-je-niet-

meteen-aan-garnalen-maar-door-opgevist-en-opgedist-kun-je-er-niet-meer-

omheen~ab45e66e/ 

o https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/komende-brouwse-dag-is-opmaat-

naar-vernieuwingen~a53a6738f/ 

o https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/na-drie-jaar-klinkt-er-weer-muziek-op-

de-markt-in-brouwershaven-wat-spelen-jullie-goed~a08c044d/ 

o https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/houseparty-in-de-kerk-in-brouw-

waarom-niet~a3e3198b1/ 

• Radio Omroep Schouwen-Duiveland: diverse interviews op de radio 

• Zeeland.com: vermelding van alle activiteiten gedurende de gehele manifestatie 

• Omroep Zeeland: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14743157/tentoonstellingen-

geven-beeld-van-garnalenvisserij-in-brouwershaven 

• Badkoerier: vermelding van alle activiteiten en programmaonderdelen 

• Tijdschrift Schouwen-Duiveland: advertentie (gratis) 

• Sandwichborden op het eiland: 2 weken lang gratis plaatsing op 25 markante locaties op 

het eiland 

• Digitale borden bij entree Zierikzee en Renesse 

 

2.3 Bezoekersaantallen 

De manifestatie “Opgevist & Opgedist” is goed bezocht: 

• De tentoonstelling “Garnalenvangst in Brouw; de laatste 100 jaar” was gratis toegankelijk 

als onderdeel van een bezoek aan de kerk. Van de beheersstichting De Nicolaas weten 

we dat jaarlijks ca. 20.000 toeristen de kerk bezoeken. In 2022 is het bezoekersaantal 

beduidend hoger uitgekomen: 25.000 bezoekers. Dit kan worden toegerekend aan de 

tentoonstelling. We stellen daarmee het aantal bezoekers aan de tentoonstelling 

indicatief vast op 5.000. Het werkelijke aantal zal hoger liggen, omdat van de 20.000 

bezoekers aan de kerk die sowieso al zouden gekomen ook een deel de tentoonstelling 

heeft bezocht. NB: bezoekers aan het kerkgebouw zijn wel geteld; bezoekers aan de 

tentoonstelling (in een deel van het gebouw) als zodanig niet. 

https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39340/garnalenbroche-wordt-verloot
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39340/garnalenbroche-wordt-verloot
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39501/afsluitende-manifestatie-%20opgevist-en-opgedist
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39501/afsluitende-manifestatie-%20opgevist-en-opgedist
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39501/afsluitende-manifestatie-opgevist-en-opgedist
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39501/afsluitende-manifestatie-opgevist-en-opgedist
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39361/brouwershaven-centraal-op-monumentendag
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/39361/brouwershaven-centraal-op-monumentendag
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https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/bij-brouwershaven-denk-je-niet-meteen-aan-garnalen-maar-door-opgevist-en-opgedist-kun-je-er-niet-meer-omheen~ab45e66e/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/bij-brouwershaven-denk-je-niet-meteen-aan-garnalen-maar-door-opgevist-en-opgedist-kun-je-er-niet-meer-omheen~ab45e66e/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/bij-brouwershaven-denk-je-niet-meteen-aan-garnalen-maar-door-opgevist-en-opgedist-kun-je-er-niet-meer-omheen~ab45e66e/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/komende-brouwse-dag-is-opmaat-naar-vernieuwingen~a53a6738f/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/komende-brouwse-dag-is-opmaat-naar-vernieuwingen~a53a6738f/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/na-drie-jaar-klinkt-er-weer-muziek-op-de-markt-in-brouwershaven-wat-spelen-jullie-goed~a08c044d/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/na-drie-jaar-klinkt-er-weer-muziek-op-de-markt-in-brouwershaven-wat-spelen-jullie-goed~a08c044d/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/houseparty-in-de-kerk-in-brouw-waarom-niet~a3e3198b1/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/houseparty-in-de-kerk-in-brouw-waarom-niet~a3e3198b1/
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14743157/tentoonstellingen-geven-beeld-van-garnalenvisserij-in-brouwershaven
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14743157/tentoonstellingen-geven-beeld-van-garnalenvisserij-in-brouwershaven


• De lezingenreeks Nel de Nooijer, het verhaal van een vissersfamilie is bezocht door ca. 

350 bezoekers.  

• Tentoonstelling Beeld van een bedrijfstak in Brouws Museum is bezocht door ca. 1350 

bezoekers. 

• Museumschip/hoogaars ARM 17 in Brouw. Met 21 rondvaarten zijn in totaal zijn 417 

bezoekers mee geweest. Nog eens honderden bezoekers zijn aan boord geweest 

(zonder rondvaart) om te kijken en te luisteren naar het verhaal van de gidsen over hoe 

de garnalen zo rond 1900 met een hoogaars werden gevangen. En nog eens duizenden 

bezoekers hebben de ARM 17 kunnen bewonderen vanaf de kade en de informatie op 

het display tot zich kunnen nemen. 

• De weekmarkten met een accent op (garnalen)visserij hebben in totaal zo’n 2400 

bezoekers getrokken. 

• Het afsluitende festival Shantykoor & Schipperstrui heeft ca. 600 bezoekers getrokken. 

Al met al hebben zo’n 10.000 mensen van “Opgevist & Opgedist” kunnen genieten. Daar zijn 

we trots op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Organisatie Opgevist en Opgedist 

 

3.1 Coördinatie: Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven (SCEB) 

SCEB heeft gefungeerd als de coördinerende stichting. Vanuit SCEB is de overall voortgang 

en kwaliteit van de manifestatie bewaakt. Ook heeft SCEB de fondswerving uitgevoerd en op 

basis daarvan afspraken gemaakt met de organiserende partners. SCEB verzorgt ook de 

(financiële) verantwoording en afhandeling. 

 

3.2 Samenwerking verenigingen en stichtingen 

In deze manifestaties heeft SCEB de samenwerking gezocht met Brouws Museum, 

Ondernemersvereniging, Stadsraad, De Nicolaas ( de grote of Sint Nicolaaskerk), Stichting 

Museumhaven Zierikzee en Stichting Brouwse Dag. Vanaf december 2021 is een 3-wekelijks 

overleg ingesteld waar vertegenwoordigers van alle betrokken organisatie afstemming 

hebben gezocht en werkafspraken hebben gemaakt. Van deze vergaderingen zijn 

consequent verslagen en afsprakenlijstjes gemaakt. Door regelmatig te vergaderen met 

afvaardigingen van alle besturen werd het geheel meer dan een som der delen. De 

bijeenkomsten hebben bijgedragen aan positieve betrokkenheid.  

Vergadering met een afvaardiging van alle betrokken besturen 

 

 



3.3 Vrijwilligers 

De manifestatie “Opgevist & Opgedist” is georganiseerd kunnen worden dankzij de inzet van 

een groot aantal vrijwilligers. Bij de verschillende programmaonderdelen zijn in totaal zo’n 50 

vrijwilligers actief geweest. De meeste vrijwilligers hebben aangegeven dat zij in de toekomst 

betrokken willen blijven bij de organisatie van dit soort activiteiten. Dat geeft vertrouwen voor 

de toekomst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


