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Lang van te voren zijn overal op 
het 100 ha grote Biënnaleterrein 
vrijwilligers met allerlei klussen en 
klusjes bezig. Pensionado’s knap-
pen vervallen onderkomens op. 
Degenen die nog actief zijn in het 
arbeidzame leven maken zich in 
De Heilige Driehoek in het week-
end onmisbaar. Maar tijdens het 
evenement zelf zijn vrijwilligers 
overal te vinden. Als rondleider, 
routebegeleiders, in de theetuin, 
de winkels, achter de kassa, bij 
de ingang, op de parkeerplaats, 
in het restaurant. Onmisbaar.

Rooster
Pim vermoedt dat veel vrijwilligers 
van de vorige keer enthousiast 
gebleven zijn en dat er geleidelijk 
steeds meer mensen bijkwamen. 
‘Ik denk dat de sfeer en de relatie 
met de zusters heel goed was. 
De eerste keer was dat toch heel 
spannend: hoe gaat dat lopen, 
vrijwilligers en kloosterlingen. Ze 
hebben elkaar op een heel goe-
de manier bejegend. De mensen 
hebben de eerste keer destijds 
als bijzonder plezierig ervaren. 
Mensen enthousiasmeren, ik 
denk dat dat mijn taak is. Maar 
er is een ding dat ik echt niet kan: 
roosteren. Wendie Kaijser maakt 
met een Excelprogramma de 
roosters en dat is pas echt een 
gigantische klus. Mensen indelen 
en rekening houden wanneer ze 
wel en niet kunnen. Ongelooflijk.’ 

Intakegesprek
Pim zijn taak ligt elders. ‘Na een 
telefoongesprek van zo’n 20 mi-
nuten met de nieuwelingen houd 
ik een intakegesprek. In april heb 
ik daarvoor vijf dagen uitgetrok-
ken Een praatje over waar hun 
belangstelling ligt en ook dat hun 
voorkeur en de functies die er 
zijn, niet altijd parallel lopen. Ie-
dereen mag vijf voorkeuren op-
schrijven. In de gesprekken maak 
ik duidelijk dat ik geen garantie 
geef dat je de eerste keus krijgt. 
Levert nooit bezwaren op. Men-
sen vinden het gewoon leuk om 
mee te doen. Ze komen overal 
vandaan. Hilversum, Driewegen 
in Zeeland, mensen uit Zundert, 
uit Nuenen en natuurlijk allerlei 
plaatsen uit de omgeving. Niet zo-

zeer het vrijwilligerswerk an sich, 
maar de kunst spreekt ze aan. Ik 
stuur ze allerlei informatie vooraf 
toe, zodat ze die thuis alvast eens 
kunnen lezen. Tot nu toe heeft 
nog nooit iemand afgehaakt. Wel 
ontbreken mensen die vanwege 
corona of vakantie deze keer niet 
meedoen. 

Grijze golf
De meeste vrijwilligers komen 
natuurlijk uit de grijze golf. Er zijn 
behoorlijk wat mensen die in 
die Biënnaleperiode op vakantie 
gaan. We houden natuurlijk reke-
ning met bijzonderheden. Men-
sen die niet een hele dag kunnen 
staan of slecht ter been zijn, dat 
kan. Iedere vrijwilliger krijgt een 
lijst met telefoonnummers. Als 
je onverwachts vervangen moet 
worden, is het in de eerste plaats 
de bedoeling dat je zelf voor een 
vervanger zorgt. Mocht er iets 
ernstigs gebeurd zijn dan lossen 
wij het probleem op. De kracht 

van de organisatie is dat we het 
met zijn allen doen!’ Rondleiders 
krijgen groepen van maximaal 
acht personen. Routebegeleiders 
zorgen ervoor dat de mensen op 
het juiste pad blijven! In verband 
met de corona kunnen de bezoe-
kers niet gaan dwalen. 

Hartstikke leuk
Op 26 juni is er een fysieke bijeen-
komst van alle vrijwilligers die in-
gezet worden bij de Biënnale. 
Door de verbouwingen neemt 
het klooster van de Benedicti-
nessen geen deel aan de Biënna-
le. Pas als de kunst in de kloosters 
geplaatst mag worden, kunnen 
de curatoren met de rondleiders 
rondgaan. Hoe het straks officieel 
zit met de coronaregels weten we 
nu natuurlijk nog niet. Ik vind het 
contact met mensen hartstikke 
leuk. Als ik mensen genietend 
zie rondstruinen, geniet ik ook. Ik 
herinner me van vorige keer dat 
er veel mensen ook wat verwon-
derd rondkijken omdat ze voor 
het eerst een klooster met religi-
euzen zien. Er is natuurlijk ook een 
behoorlijk spanningsveld tussen 
het traditionele geloofsbeleving 
en de moderne kunst. Ontzet-
tend interessant en een heel an-
dere kant van de Biënnale. Vorige 
keer meldden zich na afloop op 
Catharinadal mensen aan als vrij-
williger. ’
Tekst en foto: Hans van de Prijt

 ” ’Contact 
met mensen 
vind ik 
hartstikke 
leuk.’

Je kunt van Pim niet zeggen dat 
ie zichzelf op borst klopt. Pim 
Buwalda (72) is vrijwilligers-
coördinator bij de Biënnale 
Kunst in de Heilige Driehoek. 
Na een succesvol eerste optre-
den voor de tweede keer. Van 
10 juli tot en met 15 augustus 
op het terrein van de Heilige 
Driehoek. Voor de tweede Bi-
ennale groeide het aantal vrij-
willigers van 120 naar 175. Pim 
schat dat er daarvan 150 ook 
doordeweeks ingezet kunnen 
worden in de organisatie. Zon-
der die vrijwilligers is het eve-
nement onuitvoerbaar.

Biënnale ondenkbaar zonder vrijwilligers  
PIM BUWALDA HOEDT DE SCHAPEN

“Ik zie er absoluut niet tegenop!”

In een glas-in-lood raam van onze eigen 
Sint-Jan basiliek is de binnenkomst van de 
zusters in Oosterhout, vanuit Breda, ver-
eeuwigd.
De zusters wonen sinds 1647 in Oosterhout. 
Maar de echte start van Sint-Catharinadal 
ligt in het jaar 1271, nu 750 jaar geleden. Toen 
werd, in een dal in Vroenhout, bij Wouw, 
een vrouwelijke kloostergemeenschap 
gesticht, die de naam van heilige Cathari-
na van Alexandrië aannam en een van de 
eerste kloosters in Noordwest-Brabant 
werd.Op verzoek van Servatius van Breda, 
die een goede relatie had met de heren 
van Breda en de hertog van Brabant, werd 
deze vrouwelijke kloostergemeenschap 
op 9 oktober 1271 officieel opgenomen in 
de Orde van Prémontré (Norbertijnen), 
die in dit Brabantse Kloosterjaar hun 900 
bestaan vieren. De Norbertinessen zijn een 
relatief korte periode (1271-1295) gevestigd 
geweest in Vroenhout, want in 1288 onder-
vonden de zusters veel hinder van de Sint 
Aagtenvloed die het hele noordwesten van 
Brabant onder water deed lopen. 
Met de hulp, die zij, toen ook weer, ont-
vingen van de heer van Breda, besloten 
de zusters, in 1295, vanuit Vroenhout naar 

Breda te verhuizen, waarna zij, in 1647 op 
het einde van de 80 jarige oorlog, en on-
der bescherming van de Nassau’s uit Breda 
naar het 15e eeuw slotje de Blauwe Camer 
in Oosterhout konden verhuizen.
Door de eeuwen heen waren de contem-
platief levende zusters zelfvoorzienend 
door het verbouwen van groenten en fruit, 
het houden van koeien, varkens en kippen 
en werden hun, voor een deel verpachte 
akkers, eeuwenlang gebruikt voor het ver-
bouwen van onder andere maïs. 
Nu is de grond geschikt gemaakt voor wijn-
bouw. Een wijngaard verbonden aan het 
klooster. Naast de aanleg van een wijngaard 
in 2015, het uitbreiden van het aantal gas-
tenkamers, het openen van een restaurant 
en winkel, het voortzetten van het kunsta-
telier, werd ook besloten tot het aanleggen, 
beheren en exploiteren van een moestuin 
met fruitbomen, een kruidentuin en een 
bijentuin met bijenstal.
U kunt weer vanaf woensdag 23 juni elke 
woensdagmiddag een rondleiding reser-
veren, waarbij over de historie, het heden 
en de toekomst van Sint-Catharinadal en 
haar bewoners wordt verteld. SintCatha-
rinadal.nl

Rondleiding tijdens jubileumjaar op Catharinadal

het 15e eeuw Slotje de Blauwe Camer

Adrie Kersten erfde de liefde voor 
het tekenen en schilderen van 
zijn vader, in de traditie van de 
vele tekenaars en fotografen die 
Oosterhout kent. Goed kijken, 
tekenen wat je ziet, de basisprin-
cipes van het klassieke tekenen 
oefenen oefenen…. 

Lange tijd was het uit de mode 
om heel precies te zijn, decen-
nia lang waren het vooral kleur-
vlakken en emoties en veel verf 
die de toon hebben gezet. Nu is 
daar een omslag, zoals we kun-
nen zien in het TV programma 
‘Op zoek naar Rembrandt’. ‘Dat 
is precies wat jij ons leert’  zei één 
van Adrie’s cursisten. 
Nou is wat je mooi vindt een 
kwestie van smaak. En van de 
tijdgeest.  Je moet trouw blijven 
aan jezelf’ is het motto van Adrie.  

Wat dat voor hem betekent is te 
lezen in het boek ‘A3, Luchten en 
Wegen’. Niet alleen zijn eigen ver-
zameld werk vanaf zijn jeugd is 
daarin te zien, ook dat van zijn (in 
totaal 6700) leerlingen. Naast de 
complete serie Carnavalsprinsen
zijn er de oude tekenschriftjes 
die iedereen nog wel kent, muur-
schilderingen, olieschilderijen, 
handzeefdrukken. Voor inwoners 
van Oosterhout en omgeving zijn 
er veel herkenbare plekjes te zien. 
Het boek sluit af met ‘Odes aan 
het Leven’,  6 themaschilderijen, 
met thema’s als Corona (‘Moeder 

aarde pakt terug’), de ballast van 
teveel zinloze regels die een re-
gime kan opleggen (‘Ballast, wie 
wil dat nou?’) , de woontorens in 
China die ook hier oprukken, hoe 
we met dieren omgaan, het Para-
dijs, de Evolutie. 
Wie in het boek geïnteresseerd is 
kan het kopen bij Adrie Kersten. 
Het is gemaakt in eigen beheer 
(100 exemplaren), full color en 
wordt verkocht voor de prijs van 
het drukken: €25.  adriekersten@
live.com. 

YW

Als  koningin Juliana in op 7 
september 1949 door de Oos-
terhoutse Ridderstraat rijdt, 
heeft de vader van Adrie Ker-
sten net op tijd het bord ver-
wijderd van de Nederlandse 
Leeuw. Die leeuw is volgens 
buurtbewoners een beetje tè 
precies getekend, met duide-
lijk herkenbaar geslachtsdeel 
en daar sprak men in die jaren 
schande van….  

A3, luchten en wegen

Ginnekenmarkt, Steigerbouw, Burgemeester Elkhuizenlaan

Met een tentoonstelling van blik uit het depot, 
met het Abrahamorgel in de mooie tuin, met 
geschilderde ruimtes en gepoetste vloeren en 
ramen, is het museum een lust voor het oog. Be-
zoek is geheel Coronaproef, na reservering veilig 
en op afstand, en met een nieuw informatieboek-
je voorhanden.
Dankzij subsidie van onder andere het Prins Bern-
hard Cultuurfonds en de Mastboom-Brosens 
Stichting, kon dit boekje tot stand komen en bin-
nenkort komt er ook een audiotour beschikbaar. 
Om nog meer mogelijk te maken, zijn wij ook altijd 
op zoek naar sponsoren. Draagt uw bedrijf ons 

museum een warm hart toe, informeert u dan 
gerust naar de mogelijkheden. Wij kunnen u er 
alles over vertellen.
De vrijwilligers hebben alles op alles gezet om het 
Museum op 9 juni klaar te maken voor bezoekers. 
Er is eigenlijk ook een tekort aan vrijwilligers. Dus 
mocht u zin hebben om u dienstbaar te maken, 
meld u dan gerust aan. Wij zijn u dankbaar. Al-
lerlei werkzaamheden wachten op u: tuinieren, 
schilderen, maquettebouw, bezoekers ontvan-
gen, drankjes verzorgen, jeugd ontvangen, publi-
citeitszaken, kortom voor iedereen is er wel iets.
Wij zijn open van dinsdag tot en met zondag van 
11.00 uur tot 17.00 uur en u vindt ons aan de Breda-
seweg 129. Reserveren kan via de website: www.
brabantsmuseumoudoosterhout.nl. We hopen 
dat u snel weer eens een kijkje komt nemen.

Sinds 9 juni zijn de musea weer open. Ook bij 
Museum Oud-Oosterhout kunnen bezoekers 
weer een kijkje nemen.

Een kijkje in het museum

Kijk op blik


