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1e BIËNNALE, 3 KLOOSTERS,
25 KUNSTENAARS, 100 HECTARE,
150 KUNSTWERKEN
GUUS VAN DEN HOUT, CURATOR VAN
DE 1e BIËNNALE KUNST IN DE HEILIGE DRIEHOEK,
AAN HET WOORD

N

ederland is in de ban van het ‘ietsisme’.
Geen georganiseerd geloof in een opperwezen maar een onstilbare honger
naar spiritualiteit. Wetenschap en technologie
vullen steeds meer gaten in onze kennis, maar
voor sommige vragen kunnen we niet terecht
in het laboratorium of de rekenkamer. “Het
zijn de fundamentele vragen over leven en
samenleven”, stelt kunsthistoricus Guus van
den Hout. “Die vragen zijn nog steeds actueel. Sterker nog: ze zijn actueler dan ooit. We
bevinden ons in een tijd met veel keuzemogelijkheden en vrijheid, maar ook veel onzekerheden. De kunst kan daarin een belangrijke rol
spelen als houvast.”

“Een eigentijdse invulling van de Christelijke kunst” is waar Van
den Hout naar zoekt in de 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek.
En eigentijds betekent hier vooral: open en vrij. “Bij mijn keuze voor
kunstenaars speelt niet mee wat ze geloven of hoe Bijbelvast ze zijn.
Ook wat betreft disciplines en stijlen is alles mogelijk: van realistisch
figuratieve sculpturen tot abstracte schilderijen en installaties.”
Niet alleen qua vorm verschilt het hedendaagse werk van de traditionele Christelijke kunst, ook de ontstaansgeschiedenis is anders.
“Vroeger was de kerk de opdrachtgever. Die bestelde werk en dat
moest voldoen aan bepaalde wensen en eisen. Nu werken kunstenaars autonoom. Ik heb als curator van de biënnale wel een aantal
opdrachten kunnen gegeven, maar daarin is in hoge mate sprake
van samenwerking met de kunstenaar. Die wisselwerking, maar dan
met de zusters en de rijke culturele tradities, stimuleren we ook
door een aantal kunstenaars uit te nodigen om langere tijd te werken in de kloosters.”

Curator Guus van den Hout, foto: Heide Wallheimer

Van den Hout heeft zich een carrière lang beziggehouden met het
verbinden van spiritualiteit en kunst. Eerst als directeur en conservator van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam
en later als algemeen directeur van Museum Catharijneconvent in
Utrecht. In 2002 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot adviseur voor het religieus erfgoed binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Het zijn niet alleen deze ‘artists in residence’ die zich door het kloosterleven laten inspireren. “De echo’s van de rijke traditie klinken
overal in door”, constateert Van den Hout. “Zo refereert Erik Zwaga
met zijn geurinstallatie aan het wierook branden en speelt componist Tijmen van Tol met de structuur van liturgische zang. Maar er
wordt ook verwezen naar de specifieke geschiedenis van de Oosterhoutse kloosters. Keramist Carolein Smit bijvoorbeeld borduurt
voort op de pottenbaktraditie van de Sint-Paulusabdij.”

Andersom beschouwt de hedendaagse kunstwereld het klooster als
ouderwets instituut, weet Van den Hout, in plaats van een vitale gemeenschap van sterke individuen die ons misschien iets te vertellen
hebben. Toen hij gevraagd werd als curator van de 1e Biënnale Kunst
in de Heilige Driehoek greep hij die kans dan ook met beide handen
aan. “Een unieke mogelijkheid om bruggen te bouwen”, noemt hij het.
Ook de locatie, de Heilige Driehoek, past perfect. Niet alleen betekent de aanwezigheid van drie kloosters een ongekend hoge erfgoeddichtheid, Oosterhout is bovendien Van den Houts geboorteplaats.
Als kind speelde hij al rond de kloosters.

Sint-Catharinadal

SINT-CATHARINADAL

Het overkoepelende thema van de 1e Biënnale Kunst in de Heilige
Driehoek is liefde. “Het is de belangrijkste van de drie goddelijke
deugden. De madonna met kind is natuurlijk een belangrijke verbeelding hiervan en die keert telkens terug. Maar ook Adam en Eva.
Of de liefde voor relieken, die je de laatste tijd weer ziet opbloeien
en die symbool staat voor onze behoefte aan spiritualiteit. Maar de
liefde die ik hoop over te brengen op het publiek is een liefde voor de
kunst, zowel de oude als de hedendaagse.”

Onze Lieve Vrouwe Abdij

ONZE LIEVE VROUWE ABDIJ

Sint-Paulusabdija

SINT-PAULUSABDIJ

De deelnemende kunstenaars in het Sint-Catharinadal zijn:

De deelnemende kunstenaars in de Onze Lieve Vrouwe Abdij zijn:

De deelnemende kunstenaars in de Sint-Paulusabdij zijn:

Aziz Bekkaoui, Caspar Berger, Krien Clevis, Sam Drukker,

Marieke Bolhuis, Patrizia Comand, Frans Franciscus,

Moreno Bondi, dré didderiëns, Athar Jaber, Jago Moons, Spank

Huub en Adelheid Kortekaas, Judith Krebbekx, Elisa Pesapane,

Franciscus & Franciscus, Robin Kolleman,

Moons, Michael Petry, Carolein Smit en Reinoud van Vught.

Ruudt Peters, René van Tol, Tijmen van Tol,

Bernardien Sternheim en Hansa Versteeg.

Heidi Wallheimer en Erik Zwaga.
Judith Krebbekx werkte er als artist-in-residence.

Marieke Bolhuis werkte er als artist-in-residence.

2

Athar Jaber werkte er als artist- in-residence.
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WELKOM
Welkom op de 1e Biënnale Kunst de Heilige Driehoek in
Oosterhout, op een uniek stuk cultuurlandschap in het hart
van West-Brabant. De geschiedenis gaat terug tot de prehistorie,
de Romeinen bouwden hier al en de ‘slotjes’, die vanaf de late
veertiende eeuw in de omgeving verrezen, behoren tot de
mooiste van het land. Bijzondere bomen en planten groeien in
de kloostertuinen, die daarmee een belangrijke rol vervullen als
rustplaats voor dieren - zelfs zeldzame. Vreemd eigenlijk dat deze
parel tot nu toe vooral goed ingelichte liefhebbers trok.
De 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek biedt een mooie
introductie tot deze 100 hectare grote ‘geheimtip’. Ons nieuw
tweejaarlijkse evenement is enig in zijn soort. Het verbindt het
spirituele en artistieke erfgoed van de Heilige Driehoek met een
zeer rijk palet aan hedendaagse kunst. Aan deze eerste editie van de
biënnale doen 25 hedendaagse kunstenaars mee. Hun 150 kunstwerken
zijn te zien in kapellen, gangen en tuinen van de drie kloosters waar de
Heilige Driehoek haar naam aan te danken heeft. Een groot deel van de
werken is speciaal voor de gelegenheid gemaakt.
De hedendaagse kunst functioneert als een bril om de monumenten en
hun geschiedenis eens op een andere manier te bekijken. Andersom
geven de drie kloosters en hun bewoners de kunst een extra lading
mee. Wij hopen dat u van beide met volle teugen geniet.
Namens het bestuur van Stichting Kunst in de Heilige Driehoek,
Cock Gorisse, voorzitter
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V

oor gerenommeerd modeontwerper Aziz Bekkaoui zijn
kunstenaars en kloosterlingen niet zo heel verschillend.
“Bij beiden draait het bestaan om passie en toewijding.”
Specifiek vanuit zijn eigen discipline voelt hij helemaal een sterke
verwantschap. “Patronen maken vergt volledige toewijding,
concentratie en precisie in een oneindig streven naar perfectie.
Het is echt monnikenwerk. En net als het kloosterleven, dreigt
het ambachtelijke patronen maken in Nederland uit te sterven.
Het verhuist naar lagelonenlanden. Wat vroeger vanzelfsprekend
was, is nu uitzonderlijk en exclusief.”
Speciaal voor de biënnale heeft Bekkaoui een installatie gemaakt
uit patronen. Die heeft hij in zijn eigen atelier gefabriceerd maar
pas bij de opbouw, waar hij een paar weken de tijd voor heeft
genomen, besloot hij hoeveel en welke exemplaren waar moesten
komen. Dit is maatwerk dat zich plooit naar de ruimte.

“Er gaan honderden, zo niet duizenden
uren zitten in patronen voor een collectie.
De perfectie van het patroon bepaalt
immers de perfectie van de pasvorm
van het kledingstuk. Het is een streven
naar het sublieme. Ik heb het gevoel dat
ik hierin hetzelfde pad bewandel als de
zusters en de monniken.”
Hoe de bezoeker er doorheen loopt en hoe hij ernaar kijkt – daar
is hij vrij in. “Ik geloof niet in het dicteren van een bepaalde blik”,
stelt Bekkaoui. “Ik verleid liever mensen tot het zelf openen van
deuren naar verdieping.” Daarbij hoopt hij dat ze zich op een
gegeven moment los kunnen maken van de vormen op de vloer en
aan de wand, en de toewijding voelen die zit in het maakproces.
Aziz Bekkaoui, foto: Raymond van Zessen

Caspar Berger

Bernardien Sternheim

dier. Dankzij zijn hersenen kan hij zijn eigen bestaan

manier om grip te krijgen op emoties en die te

indenken, onoplosbare vragen daarover stellen en

uiten. Dat doet ze via mensfiguren. Soms beelte-

een hoger wezen bedenken als remedie. Dat brein

nissen van zichzelf, vaker personen die aan haar

kan religie net zo goed afdoen als constructie en

fantasie zijn ontsproten en doen denken aan het

haar vervangen door wetenschap.De kiem daarvoor

werk van surrealist Pyke Koch (1901-1991).

werd gelegd tijdens de Renaissance, de periode waar

Ze zijn kwetsbaar, bevinden zich in confronterende

Caspar Berger zich toe voelt aangetrokken. Zijn

situaties of wekken juist ontroering op. Ze kijken

installatie Mein Gott (mein Gott, warum hasst du mich

de toeschouwer aan en dwingen hem zich af te

verlassen?) refereert aan een van de Renaissan-

vragen wat hier precies gevoeld wordt. En door wie

ce-hoogtepunten, Michelango’s fresco van De

– draagt de kijker immers niet ook zijn eigen

schepping van Adam in de Sixtijnse kapel. Berger

gevoelens met zich mee?

Geloof is voorbehouden aan de mens, het denkende

Bernardien Sternheim, Love, foto: Wilma van Kuijvenhoven

Schilderen is voor Bernardien Sternheim een

reproduceerde het meesterwerk in de vorm van
foedralen, een soort instrumentenkoffers.

Een aantal jaar geleden overwon Sternheim een
levensbedreigende ziekte. In een serie schilderijen

De Goddelijke oorsprong van de mens is draagbaar

uitte ze het geluksgevoel dat het krijgen van een

gemaakt, staat klaar om afgevoerd en anders

tweede kans haar gaf. Love is een groepsportret

ingevuld te worden, bijvoorbeeld door de evolutie-

van bloeddonoren, zonder wie de kunstenaar het

theorie. Het brein dat de wereld inkleurt als

niet had gered. Hun liefde is blind en anoniem.

godsgeschenk of natuurfenomeen, geeft Berger

Sternheim geeft ze een gezicht.

weer in Skeleton/Self-portrait 22. De kunstenaar liet
zijn schedel scannen en 3D-printen in zilver. Het
resultaat oogt als een reliek.

Tijmen van Tol

vocaal werk, a capella, voor sopraan, alt, tenor,
bariton en bas. Tekstueel is het werk geïnspireerd op
het Hooglied. De muziek gaat terug op kerktradities,

een opera en een oratorium, een vocaal werk met

van Gregoriaanse gezangen tot en met de polyfonie

een doorgaans geestelijke inhoud. De componist

uit de Barok. De uitvoering is door het Vlaamse

richt zich niet op grote implicaties van Kaïns moord

Utopia Ensemble. De opnames vonden plaats op 8

op Abel, maar op de emoties die hem dreven. De wens

juli jongstleden in de Sint Pauluskerk in Antwerpen.

gevoelens van eenzaamheid en uiteindelijk geweld.
Kaïn is een stuk voor sopraan, tenor, harp, viool
en cello.
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Jago Moons’ compositie voor de biënnale is een

Kaïn van Tijmen van Tol houdt het midden tussen

zich geliefd te voelen slaat om in frustratie, jaloezie,

Caspar Berger, Skeleton/Self-portrait 22, foto: Erik en Petra Hesmerg

Jago Moons
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LINK TUSSEN RELIGIE
EN ROYALTY

I

ck houd niet van nonnen en papen, maer ick heb een bijsondere
faveur voor de witte Nonnekens van Breda nu te Oosterhout.”
Prinses Amalia van Solms, echtgenote van prins Frederik Hendrik
van Oranje, was niet katholiek maar hield Sint-Catharinadal wel
een hand boven het hoofd. Die historische link is voor Erik Zwaga
echter niet de belangrijkste aanleiding voor zijn nieuwe kunstwerk d’Oranjeboom bloeit, een stamboom opgebouwd uit herdenkingsborden.
Het oudste bord in Zwaga’s muraille dateert van 1814. De jongste
generatie Oranjes, Willem-Alexander, Máxima en hun drie dochters, laat hij vereeuwigen door hedendaagse schilders. De kunstenaar roept het publiek via een speciale Facebook-pagina op bij te
dragen aan het werk, dat ook andere oranjeparafernalia bevat,
zoals bekers en Wilhelmina pepermunt.
Met tientallen kruiken - voorheen gevuld met oranjebitter heeft de kunstenaar een opmerkelijke variant gebouwd op de
champagnefontein getiteld Amorange. De likeur, die in 1620 werd
ontwikkeld ter ere van enkele door prins Frederik Hendrik
gewonnen veldslagen, is vervangen door oranjebloesemwater.
Hiermee sluit Amorange naadloos aan bij Zwaga’s religieuze
parfumerie, de eerste in zijn soort. De zelf ontworpen geuren in
dit nieuwe werk zijn geïnspireerd op heiligen en refereren zowel
aan de bloemen die met die heiligen worden geassocieerd als het
wierookbranden in kerken. “Een soort Ici Paris uit 1830”, typeert
Zwaga zijn geurenkabinet. Het mooie is: ze zijn in verschillende
formaten te koop in de Biënnale-winkel.

Erik Zwaga, Ontwerp voor d’Oranjeboom bloeit, foto: Michel Wielick

Spank Moons

De dood begrenst het leven en maakt het in zekere zin

De schoonheid van de antieke wereld botst met het

tot geheel. Tijdens het leven is de dood echter

geweld van het leven en wordt ondergedompeld in een

fundamenteel onkenbaar, net zoals na het sterven er

Noord-Europees conceptueel bad.

geen terugkeer is naar het leven. Spank Moons
probeert deze existentiële kloof te overbruggen en de

Voor de biënnale maakte Athar Jaber een marmeren

begrippen dichter bij elkaar te brengen. In het

tweeluik.

videowerk In Questa Tomba Oscura (naar In deze duistere
tombe van Ludwig van Beethoven) brengt hij vier
Bijbelse figuren tot leven: de engel Gabriël, de maagd

dré didderiëns

Filmmaker, fotograaf en beeldend kunstenaar

Maria, de heilige Geest en Maria Magdalena. Zij

dré didderiëns – hij schrijft zijn naam met kleine

worden opgevoerd als mensen van vlees en bloed,

letters - heeft altijd een lastige relatie gehad met

gekleed volgens 21ste-eeuwse mode. Ze blijven echter

zijn moeder. Zij was depressief en deed meerdere

wie ze zijn: boodschapper van God, moeder van

zelfmoordpogingen. De jonge didderiëns werd als

Christus, geest van God en de vrouw die de voeten

gevolg uit huis geplaatst, een gebeurtenis die hem

van Jezus waste met haar tranen en droogde met haar

heeft getekend voor de rest van zijn leven.

dré didderieëns, Filia, foto: dré didderieëns

haren. Zij zijn iconen, vertegenwoordigers van
oerbeelden, en tegelijkertijd hedendaagse verschij-

Met de installatie Filia schenkt hij zijn moeder

ningen. Zo laten ze ons intuïtief voelen waar we

vergeving en probeert hij postuum de band met haar

vandaan komen, waar we vandaag staan en hoe we er

te herstellen. In het boek, ook verkrijgbaar in de

morgen uit zouden kunnen zien.

Biënnale-winkel, beschrijft hij zijn levensverhaal.

Athar Jaber

Athar Jaber is als zoon van Iraakse ouders geboren in

De bijgaande foto is er eentje uit zijn jeugd, waarin zijn
gezicht is vervaagd, als symbool voor de persoon die
hij niet meer is.

Rome. Hij groeide op in Florence, op nog geen
honderd meter afstand van de Galleria dell’Accademia

Athar Jaber, ontwerptekening

waar de David van Michelangelo tentoongesteld staat.
Als tiener verhuisde hij eerst naar Nederland en later
naar België, om daar de kunstacademie te bezoeken.
Al die verschillende achtergronden komen samen in
zijn werk, monumentale beelden in Carrara-marmer
waar hij vaak maandenlang aan werkt. Klassieke
figuren breekt hij hardhandig open.
Spank Moons, “MM #8 HELP”, foto: Spank Moons
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KIJKEN, AANRAKEN EN AANTASTEN

Robin Kolleman, Epos 6 Geloof, hoop en liefde, foto: Robin Kolleman

L

even is vooral samenleven en dat impliceert contact. Of zoals
Robin Kolleman het ziet: aanblik, aanraking of aantasting. In haar
werk wordt dat vertaald in schoonheid, erotiek en dood. “Dat klink
zwaar”, geeft ze toe, “maar ik werk het uit op een lichte en esthetische
manier zodat mensen toch kijken.”

mythische liefdesverhaal van Orpheus en Eurydice. Zij werden door haar
dood gescheiden, maar Orpheus daalde af naar het dodenrijk en wist de
goden te overtuigen zijn bruid terug te geven. Zij stemden in op één
voorwaarde: dat hij op de terugweg niet naar haar mocht omkijken. Hij
deed dit toch en verloor zo Eurydice voor een tweede keer. Door de kijker
op een bankje tussen de geliefden in te zetten, laat Kolleman ons voelen
hoe het is verscheurd te worden tussen verlangen en twijfel.

In Kollemans werken draait het telkens om een stel. In het bronzen
buitenbeeld Van God los speelt oerkoppel Adam en Eva de hoofdrol.
Hun armen steken uit de grond rondom een vijgenboom en zijn
bekleed met de bladeren die na de zondeval hun schaamte bedekten.
Een 4,5 meter lange boa constrictor wurgt hen, maar bijt ook zichzelf
in zijn staart: het verhaal herhaalt zich eindeloos. De video die Kolleman speciaal voor de biënnale maakte, is geïnspireerd op het beroemde,

Het stel in Geloof, hoop en liefde is minder op elkaar gesteld. Het beeld
combineert een boerka en een meeuw, symbool van de Partij voor de
Vrijheid die dit kledingstuk juist wil verbieden. “Maar in deze boerka is
alles omgekeerd”, vertelt Kolleman.

Franciscus & Franciscus

Hans Memling, meester onder de Vlaamse

Judith Krebbekx

De schilderijen van Judith Krebbekx zijn collages

primitieven, is de grote inspiratiebron van het duo

van over elkaar geschoven beelden met een vaak

Franciscus & Franciscus. Net als hun 15 -eeuwse

droomachtige sfeer. Ze zijn opgebouwd uit

voorbeeld beelden kunstenaar Frans Franciscus en

flinterdunne laagjes acrylverf. Ondersteunende

grafisch vormgever Rienus Gündel Franciscus hun

kleuren overheersen - bruin, grijs, baksteenrood –

modellen af tegen een decor en met een voorwerp

en alleen hier en daar lichten details fel op.

in de hand dat iets over hen zegt. De fotoportret-

Automatisch wordt daar dan het oog naartoe

ten, die vaak zijn opgebouwd uit meerdere beelden,

getrokken, misleid en afgeleid van de verhalen die

worden zodanig digitaal bewerkt dat een schilder-

zich in de schaduw afspelen. Oerverhalen zijn het,

achtig effect ontstaat.

die bol staan van de symboliek.

Voor het werk dat ze hebben gemaakt voor de

Dat geldt ook voor het drieluik, gemodelleerd naar

biënnale verlegden Franciscus & Franciscus hun

een klassiek altaarstuk, dat zij speciaal voor de

aandacht een beetje, van Memling naar de

biënnale heeft gemaakt. Het monumentale

de

Moreno Bondi, amore con scultura

17 -eeuwse Spaanse schilder Francisco de Zur-

middenstuk stelt de Hortus Conclusus of Love voor,

barán. Die barokkunstenaar werd beroemd met

de besloten tuin van de liefde. Hier is het kind

afbeeldingen van in witte pijen gehulde Kartuizer

veilig, maar de zwarte kraai in de voorstelling

monniken. Het Utrechtse kunstenaarsduo zet hier

verraadt een verandering in de toekomst. Het kind,

portretten tegenover van mensen met pij-achtige

een verbeelding van onszelf, kan natuurlijk niet

hoodies en capuchons. Ze zijn vaak zo opgepikt van

eeuwig worden beschermd. Maar de tuin staat ook

straat, het publieke domein dat in alles het

voor Europa, waar we een hek omheen hebben

tegendeel is van het gesloten klooster.

gebouwd om vluchtelingen, armoede en verande-

de

Franciscus & Franciscus, Pelgrimage 2 , foto: Franciscus & Franciscus

ring buiten te houden.

Judith Krebbekx, The Hortus conclusus of love,
foto: Peter Cox
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VERLEIDELIJK EN VERWARREND

R

ariteitenkabinetten, anatomische archieven en een flinke dosis
van haar eigen – niet geringe – verbeeldingskracht. Dat zijn
de ingrediënten waar Carolein Smit haar kunst uit destilleert.
“Ik gebruik ook regelmatig devotionalia en Bijbelse taferelen”, vertelt
de keramist.
Smits figuren zijn deels monster of freak, maar ook aaibaar en
aandoenlijk. Ze schrikken af en functioneren tegelijkertijd als
bezwering. Het zijn talismannen die ongeluk en dood op afstand
houden. Met hun afwijkende voorkomen bevestigen en bekrachtigen ze het normale en de orde die daarbij hoort.

“Niet om religieus werk te maken, maar
omdat de verhalen een universele waarde
hebben en zich goed laten vertalen naar
het heden.”
Smit is een perfectionist. Ze kan eindeloos werken aan de kleinste
details: honderden dunne haartjes moeten precies goed vallen, de
glittering in een oog is pas acceptabel als hij de juiste balans vindt
tussen guitig en boosaardig. Dat maakt haar beelden zo verleidelijk
en soms zelfs ontroerend. Dat maakt ze zo verwarrend.
Voor de biënnale maakte ze speciaal voor de zijaltaren van de kerk
van de Sint-Paulusabdij vijf nieuwe beelden. Centraal staat de
madonna met kind, die scènes uit zijn leven op zijn lijf getatoeëerd
heeft. Links een vredesduif die te dik is om te vliegen en de heilige
graal, rechts De man van Smarten en het lam Gods met gebonden
poten. “Ik verwijs naar de kunstgeschiedenis”, stelt Smit, “maar
zeker ook naar de actualiteit: de wereld staat in brand maar wij in
het westen zijn te volgevreten om ons druk te maken.”

Carolein Smit, Man van Smarten, foto: Winnifred Limburg

Huub & Adelheid Kortekaas

Het grote olieverfschilderij The Sick Child is een

Wie ben ik? Wat is de zin van het leven? En hoe geef ik

regelrecht antwoord op Gabriel Metsu’s Het zieke

mijn leven vorm? Die grote levensvragen bepalen al

kind (1664). Behalve als Maria met Christuskind is het

ruim een halve eeuw het werk van kunstenaarsduo

werk te zien als sluitstuk van de serie Werken van

Huub en Adelheid Kortekaas. Ze putten daarbij uit de

Barmhartig die de schilder maakte tussen 2007 en

vijf grote wereldgodsdiensten maar hun beeldtaal is

2009. Paus Franciscus bedacht voor het jubeljaar van

geïnspireerd door de natuur. Zo is hun Kosmobiel een

2015-2016 een achtste Werk van Barmhartigheid:

eigentijdse rouwkoets die de overledene vervoert in

zorg voor de aarde. De schilderende naamgenoot

een bloemknop en wielen heeft met bladvormige

van de pontifex legt de door milieuvervuiling

spaken. Vaak wordt de mens voorgesteld als een

bedreigde aardbol letterlijk in handen van de

bloem, die onder andere monumentaal wordt

zorgzame madonna.

uitgevoerd in industrieel ogend cortenstaal. Engelen
spelen al sinds 1967 een rol in het Kortekaas-oeuvre.

Huub en Adelheid Kortekaas, Kosmobiel, foto:
Pepeyn Langedijk

Michael Petry

Eerst als wezens die niet vrouwelijk of mannelijk zijn

De beroemdste wijsvinger aller tijden is geschilderd

en daarom zuiver menselijk, de laatste jaren als

door Michelangelo. Op het plafond van de Sixtijnse

symbool voor de weer oplevende interesse voor de

kapel positioneerde hij een bebaarde God in de

spirituele dimensie van het leven.

hemel, die met één korte aanraking Adam tot leven
wekt. De wijsvinger als leven scheppende toverstaf.

Frans Franciscus

Maar er zijn meer vingers te vinden in de kunstgeschiedenis, vooral in de beeldhouwkunst.

Frans Franciscus is een schilder met een sterk
ontwikkeld historisch bewustzijn. In zijn doeken

Michael Petry verzamelt de vingers van klassieke

refereert hij aan voorgangers variërend van

beelden en heeft er een installatie mee gemaakt.

17 -eeuwse caravaggisten als Dirck van Baburen tot

Zonder hun eigenaar verliezen de ledematen echter

een 20ste-eeuwse Nederlandse surrealist als Pyke

hun betekenis en kracht. Het verschil tussen

Koch. En toch zijn Franciscus’ werken altijd heden-

bestraffend uitwijzen en liefdevol aanraken is niet

daags, vooral door hun maatschappijkritische inslag.

meer te zien. Het blijft ook gissen naar welke vinger

de

Frans Franciscus, The Eighth Work of Mercy, foto: Frans Franciscus

nou die van God is.
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HET MYSTERIE VAN DE TUSSENRUIMTE

R

einoud van Vught maakt “schilderijen zonder handleiding”,
zoals hij dat noemt. Er is geen vastgestelde of juiste manier
om ernaar te kijken. Hij nodigt de kijker juist uit om zijn ogen uit te
wrijven en met een frisse blik de kleuren en vormen op te zuigen.

Dat geldt ook voor het vierluik dat Van Vught speciaal voor de
biënnale heeft gemaakt. In de verte is er een kruisafname in
te herkennen of de hemelvaart. Maar het kunnen ook de vier
seizoenen zijn, of iets landschappelijks. Van Vught verwijst naar
de natuur maar ook naar het werk van Jeroen Bosch.

“Ik ben beducht voor letterlijkheid”, stelt
de schilder. “Als het ergens op begint
te lijken, moffel ik het weg onder een
saus van verf. Zodra je iets afbeeldt,
dringt de werkelijkheid zich op en van de
werkelijkheid kun je het nooit winnen.
Het is beter om de verbeelding ruimte te
geven. De staat tussen herkenbare dingen
in – dat is interessant gebied.”
De schilderijen zijn gemonteerd op een monumentale kroonluchter.
De voorstelling aan de voorkant is donker en zwaar, die aan de
achterkant luchtig, paradijslijk bijna. De kijker kan hoogstens twee
beelden tegelijk zien en wordt zodoende uitgenodigd tot het lopen
van een rondje. “Om het beeld compleet te maken in je hoofd”,
volgens Van Vught. “Om de tussenruimte te activeren.”

Reinoud van Vught, Zonder titel

Patrizia Comand, La Danza Dell’Amicizia

Sam Drukker, Madonna, foto: Edo Kuipers

René van Tol, Visitatie, foto: Ole Eshuis

Heidi Wallheimer, schetsontwerp marmeren sculptuur

Krien Clevis, Portaal

Hansa Versteeg, Madonna del Mare Nostrum

8

KUNSTINDEHEILIGEDRIEHOEK.NL

Ruudt Peters

En de liefde tussen de zusters van Sint-Catharinadal,

De Griekse oudheid was al eens aan bod gekomen,

die hij vereeuwigde in een gloednieuw schilderij.

net als de joodse Kaballa en het boeddhisme. Maar

Maar liefde kan ook vorm krijgen als saamhorigheid

Christelijke motieven of thema’s had sieraadont-

tussen vluchtelingen, de standvastigheid van

werper en beeldhouwer Ruudt Peters niet eerder in

gelovigen die vervolgd worden, en het wederzijds

zijn kunst verwerkt. Het voelde te dicht bij huis.

respect van strijders die tegen elkaar in de ring

De historische stortvloed aan Bijbels geïnspireerde

stappen.

kunst schrok hem bovendien een beetje af.
Maar met Corpus voegt hij er nu toch iets aan toe.
Peters verzaagde crucifixen en voegde ze intuïtief

Elisa Pesapane

“Tragikomische toneelstukken, geschreven met

weer samen. De kwetsbare figuur van Christus,

beelden in plaats van woorden”, typeert Elisa

symbool van lijden, krijgt door die aanraking van lijf

Pesapane haar eigen kunst. Altijd borrelt er een

op lijf iets intiems. Tegelijkertijd is de voorkant,

verhaal onder het oppervlak, soms meerdere. Het

inclusief het gezicht, geabstraheerd tot een plat

zijn menselijke verhalen, over geboorte en

vlak. De veelzeggende details zitten aan de zij-

verwachting, of juist mislukking, dood en wanhoop.

en achterkant, verborgen voor de frontale blik.

Het leven is één groot theater dat Pesapane

Hiermee refereert Peters aan oude religieuze

vastlegt met een expressieve kracht die haar

sieraden gemaakt in tijden van godsdienstoorlog.

achtergrond als literair tekenaar verraadt.

Marieke Bolhuis, Zo zij het thans en voor immer POP, foto: Marieke Bolhuis

Ook die waren enigszins vermomd en hielden hun
religieuze betekenis verborgen voor buitenstaan-

Portretten zijn Pesapane’s specialiteit. Dat is ook te

ders.

zien in het kabinet Gekust door Aeolus dat zij maakte
voor de biënnale. Een bonte stoet mensen – man

Krien Clevis

en vrouw, jong en oud, mooi en lelijk – werpt ons
een kus toe. Soms gaat dat aarzelend of halfslach-

Het fotografisch drieluik van Krien Clevis is

tig, andere keren vol overtuiging en passie. Maar

geïnspireerd op La Divina Commedia van Dante

ondergedompeld in liefde zijn we en dat is passend

Alighieri (1265-1321). In dat beroemde gedicht

voor een klooster. De sierlijke ornamenten rondom

beschrijft de Italiaan een reis door het hiernamaals,

de portretten doen bovendien denken aan de

van de Hel, via de Louteringsberg naar het

kalligrafie waar de zusters van Sint-Catharinadal

Paradijs. Op de Louteringsberg komt Dante

om bekend staan.

collega-dichter Vergilius tegen. Die legt hem uit
dat liefde het beginsel is van alle deugden en
ondeugden, de bron van zowel onbedorven

Marieke Bolhuis

empathie als materialisme. Alleen door zeven keer

Zoals van sommige romanciers wordt gezegd dat ze

rond de Louteringsberg te gaan kunnen de slechte

telkens hetzelfde boek schrijven, zo kan Marieke

liefdesvormen uitgebannen worden.

Bolhuis worden getypeerd als een zichzelf herne-

Clevis verbeeldt in haar foto’s verschillende

mende beeldhouwer. Ze werkt met drie basisfiguren,

liefdeslessen die worden geleerd op de flanken van

alter ego’s, die ze vormgeeft, verder ontwikkelt,

de Louteringsberg. Daarin verwijst ze naar het

weer afbreekt en omvormt. Beeldhouwen is een

kloosterleven, dat kan worden opgevat als

constant proces van metamorfose zonder eindpunt.

geconcentreerde inspanning om het slechte om te

De tussenstadia hebben slechts tijdelijk het leven.

buigen tot het goede. Maar ze refereert ook aan

Als ze af zijn mogen ze even staan, worden ze

haar eigen biografie.

gefotografeerd en begint het grote recyclen van

Elisa Pesapane, Gekust door Aeolus, foto: Elisa Pesapane

voren af aan.

René van Tol

De vijf beelden voor de biënnale maakte Bolhuis als

René van Tol staat in een traditie van katholieke

artist in residence in de Onze Lieve Vrouwe Abdij.

kunstenaars. Zijn schilderijenserie Moeder en zoon

Haar maakproces bleek zich makkelijk te plooien

is daar een bevestiging van. De zeven doeken

naar de gedisciplineerde regelmaat van het

behandelen stadia uit het leven van Maria, van

kloosterleven. De gesprekken met de zusters

Annunciatie tot Pieta, thema’s die al duizenden

nestelden zich in Bolhuis’ onderbewustzijn en

keren zijn verbeeld maar nog steeds springlevend

beïnvloedden wat er uiteindelijk uit haar handen

zijn. Van Tol vindt daar een hedendaagse uitdruk-

kwam. Behalve de beelden Leda en Narcissus, Zo zij

kingsvorm voor.

het thans en voor immer POP, Have you seen her? en
Icarus maakte zij een grote serie fotowerken die

Katholieke kunst is fysieke kunst in de ogen van

ze bewerkte met textiel uit het restauratieatelier

Van Tol. Christus heeft immers een lichamelijke

van de zusters.

vorm aangenomen om onder de mensen te zijn.
In altaarstukken, fresco’s en illustraties draait het

Hansa Versteeg

bovendien steevast om lichamen. In zijn film

Het werk van Hans Versteeg, beter bekend als

De opstanding van het lichaam gaat de kunstenaar in

Hansa, roept associaties op met dat van 17de-eeuwse

op de theologische en filosofische aspecten

Oude Meesters als Gerard ter Borch en Gerard de

hiervan. Het is een documentair statement aan de

Lairesse. Vooral in zijn stofuitdrukking heeft de

hand van eigen schilderijen en die van anderen.

kunstenaar goed gekeken naar zijn voorgangers.
De onderwerpen die hij vastlegt, zijn echter honderd

Sam Drukker

procent hedendaags. Zijn bloemstillevens zijn
bijvoorbeeld verwikkeld in het cellofaan van de

Sam Drukker is een mensenmens. Zo zeer zelfs dat er

supermarkt. En de Madonna die hij op de biënnale

in zijn figuratieve schilderijen en tekeningen plaats is

laat zien, roept meteen journaalbeelden in herinne-

voor weinig anders. Zijn figuren staan in een lege

ring. De mantel die de vastberaden kijkende moeder

ruimte, alle aandacht is op hen gericht. Hun zeg-

en kind hebben omgeslagen, is een thermische

gingskracht is niet alleen afhankelijk van hun

nooddeken van het soort dat uit zee opgeviste

identiteit – moeder, bokser, zuster, kampoverlevende

vluchtelingen krijgen toegestoken. De herberg van

– maar ook van hun houding en lichaamstaal, en de

Bethlehem, waar de zwangere maagd Maria werd

kleuren waarin die gevat zijn.

geweigerd, heet tegenwoordig Europa. Met zijn
compositie grijpt Versteeg overigens weer terug op

Bij mensen hoort liefde, de meest elementaire relatie.

voorbeelden uit het verleden. De plaatsing van het

Drukker ziet de liefde als een breed te interpreteren

figuur tegen een wolkenlucht is geïnspireerd op het

begrip. Hij toont de liefde tussen moeder en kind,

werk van de 18de-eeuwse Tiepolo.

zoals in zijn opvallende Blauwe Madonna.

Ruudt Peters, Corpus, foto: Ruudt Peters
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DE 1e BIËNNALE KUNST IN DE HEILIGE DRIEHOEK LAAT ZICH
INSPIREREN DOOR DE TRADITIES EN DE RIJKDOMMEN
VAN DIT UITZONDERLIJK GEBIED.

Interieur Sint-Catharinadal, foto: Wilma Rekkers
Onze Lieve Vrouwe Abdij

Sint-Catharinadal

D

e Heilige Driehoek is sinds 2006 een rijksbeschermd stadsgezicht. En dat is
niet voor niets. Aan het landschap en haar bebouwing is een geschiedenis af
te lezen die zeker 2500 jaar teruggaat. De boeren die hier settelden, kanaliseerden de vele regenbeekjes (rullekes) in een stelsel van sloten en waterloopjes dat
nog steeds zichtbaar is. Ze ontgonnen en bewerkten akkers, bestraatten paden met
kinderkopjes, legden houtwallen aan, en bouwden boerderijen en schuren.

De priorij heeft sinds vorig jaar een eigen wijngaard, waarvan de wijn in eigen
huis zal worden gebotteld.

Maar de meest in het oog springende gebouwen in de omgeving zijn de drie kloosters
waar het gebied zijn naam aan te danken heeft. De Heilige Driehoek is een oase van
rust, waarin uiteenlopende architectuur zich harmonisch verhoudt tot het landschap.
De kloostercomplexen zijn omgeven door ruime tuinen, met daar weer omheen landerijen die inkomen en bedrijvigheid genereren. Muren bakenen het gebied af en zorgen voor de noodzakelijke stilte waarbinnen de kloosters kunnen functioneren. Het is
nu voor het eerst dat de kloosters hun deuren openen voor hedendaagse kunst.

De benedictijnen en benedictinessen die zich kort na 1900 in het gebied vestigden,
brachten een grote traditie van kunst en kunstnijverheid met zich mee. De benedictinessen benedictinessen die in de Onze Lieve Vrouwe Abdij wonen, restaureerden
in de Onze Lieve Vrouwe Abdij restaureerden vroeger antieke gobelins en middeleeuwse handschriften, en vervaardigden liturgische gewaden. Tot op heden schilderen ze iconen en maken ze rijk versierde Paas- en waskaarsen. De zusters komen
oorspronkelijk uit het Franse Wisque, waar ze in het begin van de twintigste eeuw
vertrokken onder druk van anticlericale wetgeving. In 1901 streken ze neer in Oosterhout, in een voormalige kostschool op landgoed Vredeoord die later werd vervangen door een abdij met kloosterkerk. Al snel trok de orde ook veel Nederlandse
zusters en vanaf 1944 is de voertaal Nederlands.

Het oudste klooster is de priorij Sint-Catharinadal, gevestigd in het beeldschone
slotje De Blauwe Camer. Toen de norbertinessen hier in 1647 hun intrek namen was
het monument al bijna vier eeuwen oud. Het is een van de acht slotjes die Oosterhout
kende, waarvan er nu nog vijf over zijn. De nieuwe bewoners waren oorspronkelijk afkomstig uit Vroenhout, in de buurt van Roosendaal. Watersnood deed ze al snel verhuizen naar Breda en toen daar de reformatie zich deed voelen, vertrokken ze richting
Oosterhout. Ze breidden De Blauwe Camer uit met een kloostercomplex, een kapel en
later een klein schooltje waar arme meisjes uit Oosterhout les kregen. Bekend werd
de kloostergemeenschap echter om haar kunstatelier, waar sinds 1954 oorkondes
worden gemaakt op perkament en waar antieke boeken gerestaureerd worden.

Zes jaar na hun vrouwelijke collega’s kwamen ook de benedictijner monniken uit
Wisque naar Oosterhout. Zij bouwden de Sint-Paulusabdij in een laat neogotische
en art deco-stijl. Tot de beroemde bewoners van dit klooster behoorde Dom van der
Laan, de monnik en architect die met zijn geschriften over maatverhoudingen grote
invloed had op de Nederlandse bouwkunst en geldt als grondlegger van de Bossche
School. De monniken dreven verschillende (restauratie)ateliers en een pottenbakkersatelier, waarin voornamelijk steengoed geproduceerd werd. In 2003 doofde de
oven echter voor de laatste keer en ging de laatste werkzame monnik met pensioen.
De abdij wordt nu bewoond door leden van de Franse Communauté de Chemin Neuf,
een oecumenische gemeenschap die zich vooral richt op jongeren en gezinnen.

ORGANISATIE
Stichting Kunst in de Heilige Driehoek wil de in dit gebied bestaande tradities van kunst en kunstambachten revitaliseren
door kunstmanifestaties, artists-in-residences en randprogramma’s zoals educatieve projecten te organiseren. Doel
is om de Heilige Driehoek te ontwikkelen tot een internationaal centrum van hedendaags, religieus geïnspireerde
kunst, waar in samenwerking met de drie kloosters, kunstacademies, conservatoria, scholen en musea ruimte is
voor experiment, vernieuwing en educatie. Iedere twee jaar wordt door Stichting Kunst in de Heilige Driehoek een
curator die op internationaal niveau zijn of haar sporen heeft verdiend, uitgenodigd om zijn of haar visie op het unieke
karakter van de Heilige Driehoek tot uitdrukking te brengen door het samenstellen van een expositie van moderne en
hedendaagse kunst.

Het bestuur van Stichting de Heilige Driehoek bestaat uit dr. Cock Gorisse, voorzitter; drs. Lilian Bosten, secretaris;
Piet Raaymakers, penningmeester; mr. Vince Vos. De organisatie werkt met een projectteam en ruim 125 vrijwilligers.
Comité van aanbeveling: Dr. W. van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Mr. Drs. S.W.Th. Huisman,
burgemeester van Oosterhout Mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda Zr. Maria Magdalena van Bussel, priorin Sint-Catharinadal
Zr. Martha Verstraeten, abdis Onze Lieve Vrouwe Abdij Zr. Ruth Lagemann, overste Sint-Paulusabdij Prof. Dr. P. Nissen, hoogleraar
spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit Nijmegen Yves de Boer, oud-gedeputeerde provincie Noord-Brabant, burgemeester
Werkendam H. Huijbrechts, oud-burgemeester Oosterhout, senator Eerste Kamer J. de Jong, directeur Koninklijke Drukkerij Em.
de Jong Baarle-Nassau Mr. H. Swagemakers, privéverzamelaar moderne kunst.

10

KUNSTINDEHEILIGEDRIEHOEK.NL

Artists-in-residence

25 scholen, 170 workshops, 2500 leerlingen

In de aanloop naar de Biënnale hadden de drie kloosters een kunstenaar te
gast. Het is voor het eerst dat de kloosters in de Heilige Driehoek hedendaagse
kunstenaars voor een langere periode een artist-in-residence-plaats bieden.
Voor deze eerste editie zijn dat: Marieke Bolhuis, Judith Krebbekx en Athar
Jaber. Marieke Bolhuis nam haar intrek in de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Zij liet
zich inspireren door de materialen en de rijke traditie uit de restauratieateliers
van de abdij. Judith Krebbekx ging aan de slag in Sint-Catharinadal om daar te
werken aan haar drieluik. Athar Jaber werkte aan zijn monumentaal marmeren
werk te zien in de Sint-Paulusabdij.

Jongeren laten kennismaken met hedendaagse kunst en het Oosterhoutse
cultureel erfgoed is een van de doelstellingen van de 1e Biënnale Kunst in de
Heilige Driehoek. Stichting Kunst in de Heilige Driehoek en h19 Centrum voor
de kunsten, hebben samen een aantrekkelijk, gratis en breed scholenprogramma
ontwikkeld voor 25 scholen in Oosterhout en omgeving, met 170 workshops
aan ruim 2500 leerlingen. Voor leerlingen vanaf zes jaar en van alle niveaus
zijn er activiteiten, workshops en opdrachten voor en tijdens de biënnale: van
onderzoeksopdrachten tot het maken van een animatiefilm, beelden, foto’s of
video’s. De resultaten worden tijdens de biënnale op verschillende locaties in
de stad getoond. Cultuurcoaches van de gemeente Oosterhout en h19 zorgen
voor de uitvoering van dit aanbod. Zij ontwikkelden het (digitale) lesmateriaal
en ondersteunen de scholen bij het samenstellen van hun eigen educatieve
biënnaleprogramma.

Publieksprogramma’s

De Biënnale biedt elk weekend een uitgebreide publieksprogrammering aan,
kijk voor de actuele programmering op www.kunstindeheiligedriehoek.nl

Onze Lieve Vrouwe Abdij
Sint-Paulusabdij

Breda

Tilburg

ACTIE

Lunchen kan ook in het Wijnhuis van Sint-Catharinadal, met fraai uitzicht op de

Tijdens de Biënnale geeft uw toegansgbewijs recht op aantrekkelijke

nog jonge wijngaard van het klooster.

arrangementen en kortingen bij diverse Oosterhoutse restaurants, hotels en
culturele instellingen. Raadpleeg daarvoor: kunstindeheiligedriehoek.nl/

KUNST TE KOOP

bezoek

Speciaal voor de biënnale wordt in de Onze Lieve Vrouwe Abdij een
bijzondere winkel ingericht waar bezoekers betaalbare kunst van

OPENINGSTIJDEN

deelnemende kunstenaars kunnen kopen, die soms zelfs speciaal voor de

De biënnale is dagelijks – behalve op dinsdag – te bezoeken van 10.00 uur tot

winkel is gemaakt. Een voorbeeld is de religieuze parfumerie, de eerste

17.00 uur. Op zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

in zijn soort, van kunstenaar Erik Zwaga. De door hem ontworpen geuren

Goed om te weten: eenmaal binnen bent u helemaal vrij om zelfs de hele dag

zijn geïnspireerd op heiligen en refereren zowel aan de bloemen die met

(tot 17.00 uur) door te brengen op de biënnale.

die heiligen worden geassocieerd als het wierookbranden in kerken. ‘Een
soort Ici Paris uit 1830,’ typeert Zwaga zijn geurenkabinet. De winkel biedt

RONDLEIDINGEN

Antwerpen

eveneens een uitgebreide collectie boeken, kaarten en cd’s.

De biënnale biedt op verschillende dagen en vaste tijdstippen
rondleidingen aan. Op maandag, woensdag t/m zaterdag om 10.30 uur en

CONTACT

13.30 uur. En op zondag om 13.30 uur.

info@kunstindeheiligedriehoek.nl

Prijs: € 5,- per persoon (exclusief toegangsprijs)

TICKETS

Reserveren is gewenst op:

COLOFON

info@kunstindeheiligedriehoek.nl

Concept en productie: Claire Beke – Communicatie in Cultuur

Toegangskaarten zijn te koop aan de kassa bij de Sint-Paulusabdij,
Hoogstraat te Oosterhout.

Redactie: Edo Dijksterhuis, Claire Beke en Cock Gorisse
Vormgeving: Thonik

Volwassenen: €15,- per persoon

BEREIKBAARHEID

Museumkaarthouders: €12,50 per persoon

Met openbaar Vervoer: Vanuit Breda met lijn 326, halte Ridderstraat

Drukker: Drukkerij Em. de Jong

Kinderen onder 5 jaar: gratis toegang

Vanuit Breda en Tilburg: lijn 327 halte Hoogstraat

Oplage: 110.000 exemplaren

Jongeren 5-18 jaar: €12,50 per persoon

Met de auto: Komende vanaf Tilburg of Breda over de A27: afslagnummer 19.

Betalen met pin- of creditcard is mogelijk.

Beeldredactie: Claire Beke – Communicatie in Cultuur

MEDIAPARTNER KRO-NCRV

Groepstarief: €12,50 per persoon

PARKEREN

Een groep bestaat uit tenminste 15 en maximaal 40 personen

U kunt parkeren aan de Monnikendreef (achter de Sint-Paulusabdij) op de

aandacht aan de biënnale, zoals in het Radio 5-programma Zin in Weekend

Informatie en reserveren groepen via:

aangegeven parkeerplaats. (€ 5,- per dag)

en op de nieuwssite www.kro.nl/katholiek

info@kunstindeheiligedriehoek.nl

TICKETS OOK ONLINE

Mediapartner KRO-NCRV besteedt op verschillende manieren ruim

HORECA
Wilt u lunchen of een kopje koffie drinken tijdens uw bezoek? Dat kan.

Zonder extra servicekosten kunt u de tickets ook online bestellen, Dat

In de Kloosterhoeve, op het terrein van de Sint-Paulusabdij, is een stijlvol

is wel zo makkelijk. Ga naar de website kunstindeheiligedriehoek.nl/

lunchcafé ingericht. U kunt er – bij mooi weer ook op het terras – terecht voor

bezoek en bestel uw e-tickets.

een goed verzorgde kloosterlunch. Er wordt gewerkt met producten van de
eigen boerderij en van biologische leveranciers uit de onmiddellijke omgeving.
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1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is mogelijk gemaakt door ondersteuning van velen:
MEDIAPARTNER

