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HANS VAN DER PRIJT

Jullie hebben veel 
ervaring met exposities 
en biënnales. Toch 
noemen jullie deze 
Biënnale een uitdaging.
Nelemans: Een uitdaging, omdat 
het spannend is dat je in verschil-
lende huizen van bewoners iets 
mag doen. We hebben natuurlijk 
de oorspronkelijke route die we 
uitgezet hadden weer nagelopen. 
Sommige werken hebben een 
andere lading gekregen door de 
komst van het corona-virus. Daar-
door krijgt het thema een extra 
dimensie. 
 
Voordat de curatoren de vraag 
om de kunst te selecteren beves-
tigend beantwoordden, wilden 
zij de plek waar de Biënnale ge-
houden zou worden, goed ver-
kennen. Beiden waren onder de 
indruk van de ruim 100 ha waar 
zowel wereldlijke gebouwen als 
kloosters verrezen. De gesprek-
ken met de kloosterlingen die 
daarna volgden, maakten hen 
nog enthousiaster. De klooster-
gemeenschap van de Benedicti-
nessen kon door verbouwingen 
op hun terrein deze keer niet 
deelnemen aan de Biënnale. 

DriesseN: De kloosterlingen heb-
ben geen vooroordelen. Ook al 
leven zij  volgens bepaalde nor-
men, de oordelen die door ande-
ren worden gehanteerd wijzen ze 
niet bij voorbaat af. Integendeel. 
Die dialoog was voor ons wezen-
lijk en heeft ons ook tot grotere 
ambities geleid. Daarna zijn we 
gaan  praten met de kunstenaars. 
Ze waren allemaal zonder uitzon-
dering heel enthousiast.
  
N: Het gaat om twee dingeN: de 
ruimte en de religiositeit van de 
bewoners. Kunst en religie heb-
ben een eeuwenoude relatie 
met elkaar. Religieuzen zijn net 
als kunstenaars in een soort iso-
lement heel erg bezig om stil te 
staan bij en na te denken over 
dingen. 

Vindplaats of zoektocht?
D: Het is een ervaring. We willen 
met de spiritualiteit in die plek iets 
teweeg brengen bij degenen die 
zich daarin bevinden. Sommige 
mensen zijn daar gevoelig voor,  
anderen totaal ongevoelig. Toch, 
als je  de poort van Catharinadal 
doorgaat of in de Paulusabdij de 
kerk binnenloopt, valt er iets over 
je heen. Zelfs areligieuze mensen 
steken een kaarsje op als ze op va-
kantie een kerk binnengaan.

N: We hebben het wel eens de 
parallelle tijd genoemd. Een pa-
rallelle wereld. 

D: Mensen  zijn altijd geïnteres-

 ”Kunst 
en religie 
hebben een 
eeuwenoude 
relatie

Weekblad Oosterhout interviewt Rebecca Nelemans en Hendrik 
Driessen, curatoren voor de Tweede Biënnale Kunst in de Heilige 
Driehoek met het thema ‘hoop’. Nelemans is kunsthistoricus. Dries-
sen was meer dan 25 jaar directer van Museum De Pont. De cura-
toren stellen de collectie samen voor de Biënnale. Een uitdaging. 

Een hoopvolle uitdaging 
in  de Heilige Driehoek

GESPREK MET CURATOREN BIËNNALE 

Curatoren Hendrik Driessen en Rebecca 
Neleman. (Foto: Wim Vermeeren)

plaats waarvan de meeste men-
sen nog niet eens weten dat die 
pols daar klopt. Kunstenaars heb-
ben de sensibiliteit om bepaalde 
dingen beter of verhevigd waar te 
nemen en te verbeelden. Of zelfs 
iets te kunnen verbeelden wat 
nog waargenomen moet wor-
den. Ik hoef het ook niet allemaal 
te doorgronden om daar toch 
gefascineerd door te raken. Het 
gekke is, dat bijna alle grote mo-
menten in de kunstgeschiedenis, 
momenten zijn geweest, waar ie-
dereen overheen viel. 

Kunstenaar of kunst?
D: Kunstenaars zijn bezig met 
het maken van dingen. Soms 
van hééél lange adem  en soms 
in een vloek en een zucht, maar 
vanaf het moment dat ze ermee 
beginnen staat het nog niet vast 
hoe het moet eindigen. Zelfs al 
hebben ze op een concept vast-
gelegd hoe het zou moeten eindi-
gen kan het toch weer anders ein-
digen dan zoals op papier stond. 
Dat is het avontuur van maken, 
van scheppen. Picasso ging tot op 
hoge leeftijd door, omdat hij door 
de canon heen wilde breken en 
steeds iets anders wilde maken. 
En dan ga je iets doen . . . 

N: . . . wat je eigenlijk niet kan. Dat 
zie ik veel kunstenaars doen, nu 
ook. Daardoor wordt het toch 
ook een zoektocht. Als een kun-
stenaar geen ontdekker is, kan ie 
wel stoppen. 

Toelichting. Noodzakelijk 
of overbodig? 
D: Er is een geweldige groep vrij-
willigers, superambassadeurs 
voor dit project. Wij zullen ze 
regelmatig ontmoeten en blij-
ven voeden met informatie die 
ze straks kunnen gebruiken. Een 
goede combinatie van wat wij 
hun aandragen en de geschiede-
nis van de plek waar ze zich bevin-
den, zodat de bezoekers met elk 
type vraag bij zo iemand kunnen.
 
D: Er zullen zeker mensen binnen-
komen die het vooraf al niks vinden 
of zelfs boos worden! We moeten 
niet doen alsof de kunstwereld 
naast de wereld bestaat, het maakt 
allemaal gewoon deel uit van de 
wereld. Je ziet dat de maatschappij 
voortdurend in beweging is, dat er 
mensen zijn die uit een overtuiging 
dingen doen, die andere mensen 
heel erg vinden. 

D: Ik trek zelf altijd graag de ver-
gelijking met een wandeling die 
je in het bos maakt. Je kunt op 
alle mogelijke manieren het bos 
binnenlopen, als vogelaar, als 
bioloog, als verliefd stel, als ie-
mand die depressief is. Het bos 
biedt voor iedereen een bepaald 
soort ervaring die op dat moment 
past bij degene die daar binnen-
loopt, zoekt of hoopt te vinden. 
Het mooie in een bos is: niks 
groeit rechtop, het groeit daar in 
de condities die er gegeven zijn. 
Het is geen boomkwekerij, waar 
bomen rechtop gaan en keurig 
gesnoeid worden en van enten 
voorzien. In een bos gaan ze hun 
eigen gang en trekken zich van 
geen enkele omstandigheid wat  
aan dan die waarin ze opgroeien. 
En dat is met kunst met degene 
die er naar komen kijken precies 
zo. 

N: Als puber heb ik samen met 
een vriendinnetje ooit  een vo-
gelkijkcursus gedaan en daarna in 
de vakantie werden we helemaal 
lyrisch, omdat we de Gekraagde 
Roodstaart zagen. Waarop haar 
vriend zei: “Het is toch eigenlijk 
geweldig. Als jullie alleen maar 
aan Sijzen en Drijfsijzen zouden 
denken zou je niet weten wat je 
nu zag!” 

seerd wat zich aan de andere kant 
bevindt. Het extreemste is de an-
dere kant als je er niet meer bent. 
De dood, die impliciet wel in een 
aantal werken zit, is het grootste 
mysterie.  De grootste hoop is, 
dat er iets is na ons eigen zijn. Die 
zoektocht, die iedere mens heeft, 
zit in iedere kunstenaar. Hoop is 
een overkoepelend begrip. Het 
menselijk vermogen om iets uit 
te stellen. Het is een ontwikkeling 
in tijd, een ontwikkeling in een 
bepaalde staat van ‘zijn’. Een ver-
wachting die nog moet worden 
ingelost.
  
N: Een stip op de horizon!

D: Ja precies. Niet iets waar je zelf 
veel aan kunt doen. Iets eerder 
wat je gaat overkomen, zonder  
dat je daadwerkelijk daar iets aan 
kunt bijdragen.

N: Hoop dat iets gaat gebeuren. 
Hoop op het welslagen van prak-
tische dingen, maar het kan ook 
veel overdrachtelijker  Mensen 
snakken naar iets wat we missen, 
of snakken naar oplossingen die 
veel abstracter zijn dan ‘ik hoop 
dat we van de zomer met zijn 
allen met elkaar buiten kunnen 
zitten.’

D: Hoop is een prachtig woord 
voor een prachtige menselijke 
vaardigheid. Namelijk om wat er 
nu nog niet is, wat je zou willen 
bereiken  even uit te stellen, even 
op te schorten. Komt het ooit uit 
dan gaat het ons allemaal weer 
beter.

Bang dat mensen 
traditionele opvattingen 
over kunst gaan 
vergelijken met wat 
ze hier zien?
N: Ik vind het vooral prettig als 
mensen rondlopen met een  
soort ‘open mind’. 

D: Kunstenaars zijn zich in de loop 
van de afgelopen eeuwen steeds 
meer gaan richten op hun eigen 
persoonlijkheden dan op de op-
drachtgever. Dat heeft geweldi-
ge dingen opgeleverd, maar dat 
betekent ook dat een heleboel 
kunstwerken niet meteen aan-
slaan. 
Mensen die er vaker mee bezig 
zijn,  hebben eerder dan de rest in 
de gaten, dat zo’n kunstenaar de 
vinger aan de pols heeft, op een 
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