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Jacob Cats revisited
Brouwershaven heeft in september twee standbeelden van
Jacob Cats. Het originele gerestaureerde standbeeld is verhuisd van de Markt naar de Sint Nicolaaskerk. Daarvoor in
de plaats komt op de markt een bronzen afgietsel van het
originele beeldhouwwerk te staan.

EXPOSITIE

Dit gebeurt op initiatief van
de Stichting Renesse, die
zich onder meer sterk maakt
revisited
voor het behoud van cultu!
reel erfgoed op SchouwenDuiveland. Het originele
standbeeld was dringend
aan restauratie toe. Weer en
wind hadden het beeld ernstig aangetast, zodanig dat
stukjes van het beeld steeds
van 9 juli tot 20 augustus 2010
meer a f brok kelden. De
Stichting Renesse bood de
gemeente aan de restauratie te betalen en ook de kosten voor
maandag t/m vrijdag open van 09.00 uur - 17.00 uur
het maken
en plaatsen van het bronzen afgietsel voor haar rekening te nemen. Het bronzen beeld is inmiddels op een oor
na af. Het is een werk van steenhouwer Hans van den Berg
uit Middelburg. Het afgietsel is verzorgd door Jaap Hartman
uit Woudrichem. Begin september zal het beeld feestelijk
worden onthuld en officieel worden aangeboden door de
Stichting Renesse aan het gemeentebestuur. Daarmee is de
in Brouwershaven geboren dichter en staatsman Jacob Cats
(1577 - 1660) voortaan op twee plaatsen te bewonderen.

Jacob Cats

Dit en het feit dat zijn sterfjaar precies 350 jaar geleden is,
vormen voor de Sint Nicolaaskerk en het Brouws Museum
aanleiding een tentoonstelling te wijden aan het leven en
werk van de dichter en staatsman. In het koor van de kerk
wordt vanaf 9 juli het werk van de volksdichter tentoongesteld: 11 reproducties van emblemata, 15 reproducties van
prenten met hoogtepunten uit zijn leven, alsmede 14 prenten
die zijn persoonlijk leven illustreren. In het Brouws Museum
treffen de bezoekers zijn verzameld werk aan. Ook is in het
Brouws Museum een 14 minuten durende audiovisual te zien
over Cats en de tijd waarin hij leefde.
Expositie Jacob Cats revisited, van 9 juli tot 20 augustus, op twee
locaties in Brouwershaven: de Sint Nicolaaskerk en het Brouws
Museum, inlichtingen: 0111 691342

