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1. Rapportage programma
1.1. Tentoonstelling
In de Grote of Sint Nicolaaskerk hebben we de hoofdtentoonstelling gesitueerd. De
tentoonstelling Dichter bij Cats bestond uit 40 panelen waarin een beeld van het leven en
werk van Jacob Cats is gegeven; van waar hij geboren en opgegroeid is, van zijn carrière
als advocaat, ambtenaar-bestuurder en van zijn werk als schrijver en dichter. In de
tentoonstelling is specifieke aandacht besteed aan zijn gedichten en de emblemata.
In Brouws Museum heeft een parallel-tentoonstelling plaatsgevonden, bestaande uit:
• Doorlopende documentaire (10 minuten-‘loop’) over het leven en werk van Cats.
• Presentatie van een prachtige, originele uitgaven, waaronder een eerste druk van Alle
de wercke; het verzameld werk van Jacob Cats uit 1655. 1637.
In het koor van kerk was nog een andere tentoonstelling te zien, namelijk een reprise van
de foto-expositie de Watersnood in Brouwershaven.

1.2. Lezingen & Concerten
De manifestatie Dichter bij Cats heeft naast de tentoonstellingen bestaan uit vier blokken
Lezingen & Concerten:
•

Zaterdag 8 september (openingsprogramma):
- 15.30 uur: Opening door wethouder cultuur.
- 15.40 uur: Lezing Marinus Bierens (conservator ZB| Planbureau en Bibliotheek
van Zeeland) over de rijke geillustreerde collectie ‘Catsiana’ die ZB in beheer heeft.
- 16.00 uur: Optreden van Camerata Trajectina. Camerata Trajectina is een
professioneel muziekgezelschap uit Utrecht dat Nederlands muzikaal erfgoed tot
leven brengt in zijn culturele context, op speelse wijze gebracht en tegelijkertijd
wetenschappelijk onderbouwd. Op het repertoire staan werken van o.a. Cats, Bredero
en Vondel.
- 17.00 uur: hapje/drankje in het pop-up museumcafe.

•

Donderdag avond 13 september (initiatief van de Werkgroep Kerkgeschiedenis
Schouwen-Duiveland):
- 19.30 uur: rondleiding door de Grote Kerk onder leiding van gemeentearchivaris
Huib Uil.
- 20.00 uur: lezing van neerlandicus Kees van Walsem over Cats als dichter van
religieuze poëzie.
- 20.30 uur: muzikaal intermezzo door organist Andre van der Beek op het orgel van
de Grote of Sint Nicolaaskerk met een bewerking van enkele liederen uit de Klaegende
Maeghden van Cats.
- 20.45 uur: vervolg lezing Kees van Walsem.

•

Vrijdagavond 14 september :
- 19.30 uur: optreden van Rapper Dzenan Halilovic (leerling Pontes Pieter
Zeeeman) met raps op teksten van Jacob Cats.
- Begeleiding en aansluitend optreden van schoolband van Pontes o.l.v.
muziekdocent Frans Friedrich. Het hele programma zal ca. 60-75 minuten duren.

•

Zondag 23 september (afsluitingsprogramma):
- 15.30 uur: lezing van professor Johan Koppenol over de waardering voor het werk
van Cats door de eeuwen heen. Johan Koppenol is hoogleraar historische letterkunde
aan de VU Amsterdam en werkt aan biografie over het leven en werk van Cats.
- 16.00 uur: optreden van een Zeeuws gelegenheidsensemble bestaande uit sopraan
Hanneke de Vroe, pianist René Molenaar, fluitiste Maaike van der Heijdt en
voordrachtskunstenaar Mildred Alkema, met liederen uit de Klaegende Maeghden van
Cats op het orgeltje/klavecimbel van Hans Warren (collectie Zeeuwse Bibliotheek).
- 16.30 uur: hapje/drankje in het pop-up museumcafe.

Bij het openingsprogramma op 8 september was er ook nog een voorprogramma met een
orgelconcert van Marien Stouten (organist van de Grote of Sint Nicolaaskerk) en een
optreden van het ensemble Muziek Monumentaal.

2. Publiciteit en publieksbereik
2.1. Publiciteitsmiddelen
De manifestatie Dichter bij Cats is breed onder de aandacht gebracht van de eilandelijke
en Zeeuwse bevolking.
Aan publiciteitsmiddelen hebben we ingezet:
• website: www.dichterbijcats.nl
• flyer
• affiche
• banieren
• AO poster voor de slotmanifestatie
• Persberichten
• Uitnodigingsbrief aan alle inwoners van Brouwershaven
• Uitnodigingsbrief aan relaties
2.2. Free publicity
Via free publicity zijn de volgende artikelen verschenen:
PZC
• https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/grande-finale-van-dichter-bij-cats-inbrouwershaven~ade1c20e/
• https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/rapper-dzenan-uit-zierikzee-brengtteksten-van-jacob-cats-tot-leven
• https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/manifestatie-jacob-cats-in-brouwershaven
Ons Eiland
• https://www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/508287/rapper-dzenandichter-bij-jacob-cats-?fbclid=IwAR2lSNPs5qix8w403gQMBX0Q11AlNpsdyneeYAEUYgEGz4JhcyZOK9yveQ
• https://www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/506817/beeldend-muzikaalen-literair-eerbetoon-aan-vadertjecats?fbclid=IwAR0Dg7bRQgsdCNIV1ZvjLjIefI3vlE40doLsZHTZknsijcV66mnmYRKTa6
w
Wereldregio
• https://issuu.com/wereldregio/docs/week_35_512d899b2ae95a
Zeeuwse Ankers
• https://www.zeeuwseankers.nl/activiteit/dichter-bij-cats
• https://www.zeeuwseankers.nl/activiteit/dzenan-rapt-cats
Op radio NPO 1 (programma Taalstaat) is aandacht besteed aan het 400 –jarig
dichterschap van Jacob Cats, onder verwijzing naar de herinneringsprogramma’s.
2.3. Bezoekersaantallen
Met dagelijks gemiddeld 100 bezoekers aan de tentoonstelling en gemiddeld 110
bezoekers bij de blokprogramma’s Lezingen & Concerten, hebben in totaal tussen 1500 en
2000 mensen Dichter bij Cats bezocht.

4. Organisatie
De manifestatie Dichter bij Cats is een initiatief van de nieuw opgerichte Stichting
Cultuur & Erfgoed Brouwershaven, in coproductie met stichting Brouws Museum. Op
specifieke onderdelen (lezing Marinus Bierens en het optreden van het project ensemble
Klagende Maeghden) is samengewerkt met ZB |Planbureau en Bibliotheek Zeeland en
Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren.
Voor de openstelling van de Grote of Sint Nicolaaskerk is een team op de been gebracht,
bestaande uit in totaal zo’n 30 vrijwilligers, waaronder ook de vijf bestuursleden van
Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven.
De publiciteitscampagne is in samenspraak met communicatiebureau Het Witte Huis
ontwikkeld en ook door dat bureau uitgevoerd. Op genoemde specifieke onderdelen van
het programma is samengewerkt met de communicatieafdeling van ZB | Planbureau en
Bibliotheek.
De catering van het pop-up museumcafe is verzorgd door de exploitanten van het
Tonnenmagazijn. De aankleding van het pop-up museumcafe is verzorgd door
bloemenwinkel Krokus.

5. Financieel resultaat
Financiële verantwoording Manifestatie Dichter bij Cats
Tentoonstelling
selecteren gedichten en schrijven tekstbordjes
Grafische vormgeving alle prenten en drukwerkkosten
Lijstenmaker maken passe partouts enz
Huur kerk
Publiciteit ( 50% van totaal)
Uitvoeringskosten flyers, banieren ed (50% van totaal)
Hapjes, drankjes genodigden en vrijwilligers
Verzekering
Stichting Nutsfonds Zierikzee
Gemeente Schouwen-Duiveland
Prins Bernard Cultuurfonds

Alle bedragen inclusief btw
uitgaven
inkomsten
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.040,60
€ 500,00
€ 1.119,25
€ 402,03
€ 501,80
€ 186,34
€ 6.750,02
€ 2.650,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 6.150,00

Lezingen en Concerten
Camerata Trajectina incl reiskosten
VVV bonnen spreker, rondleider en organist
Eten pontes schoolband
Attenties rapper en leraar
Geluid
onkosten prof Koppenol
publiciteit ( 50% van totaal)
uitvoeringskosten flyers, banieren ed ( 50% van totaal)
Attenties
Huur kleding
Aankleding kerk

€ 2.650,00
€ 102,45
€ 190,00
€ 71,70
€ 380,00
€ 350,00
€ 1.119,25
€ 402,03
€ 235,03
€ 157,50
€ 201,57
€ 5.859,53

Stichting bevordering zorg en welzijn SD
Prins Bernard Cultuurfonds
Zeelandia Cultuurfonds
Stichting Renesse
Ondernemers Brouwershaven
ladies Circle

€ 500,00
€ 400,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 6.400,00

Maaltijd vrijwilligers
Sponsoring Kees Krijger catering
Extra publiciteit
sponsoring Het Witte Huis
Aankleding Museum cafe
Sponsoring Krokus bloemen en giftshop

€ 540,00
€ 540,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 1.640,00

Vrijwillige bijdragen
Reservering volgend project

€ 1.640,00
€ 500,00

€ 440,45
€ 14.690,00

€ 14.690,00

