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Voorzitter Cock Gorisse: ‘Deze 
beslissing, hoe ingrijpend ook, is 
onvermijdelijk gezien de ontwik-
kelingen rondom het coronavirus. 
De noodgedwongen verplaatsing 
van de Biënnale treft alle betrok-
kenen hard.’ Het vinden van de 
nieuwe data vergde wel wat pas-
sen en meten, omdat 2021 ook 
een jubileumjaar voor Cathari-
nadal is. Maar de slotsom stemt 
iedereen tevreden. 

Risico
De overwegingen om op 1 mei 
te beslissen dat het evenement 
verschoven wordt naar volgend 
jaar waren duidelijk. De organi-
satie  wil uitbreiding van het virus 
zoveel mogelijk voorkomen. De 
kloosterlingen lopen gezien hun 
leeftijd een verhoogd risico. Maar 
de verantwoordelijkheid strekt 
zich ook uit tot de bezoekers en  
vrijwilligers.  Het besluit tot uitstel 
van de Biënnale was gezien de 
verantwoordelijkheid dus niet zo 
moeilijk. 
Wat dan? Past uitstel in het roos-

ter van de kloosters? Eerder werd 
al uitgesteld om niet in 2021 te-
recht te komen, omdat Cathari-
nadal dan 750 jaar bestaat. Dus 
er werd overlegd met de zusters 
en gelukkig toonden zij zich be-
reid om mee te denken. Daarna 
werd contact opgenomen met 
Chemin Neuf. De aantrekkelijk-
ste optie waren de maanden juli 
en augustus, maar Chemin Neuf 
draait juist in de zomer een druk 
programma. Hoe dan ook, beide 
kloosters hebben hun program-
ma’s aangepast. De Benedictines-
sen zijn in afwachting van een ver-
bouwing, maar hoe het daarmee 
staat is nog niet bekend. In ieder 
geval hebben alle kloosters tot 
grote vreugde van de organisatie 
hun programma aangepast. 

Artistieke invulling
De volgende horde die genomen 
moest worden was die van de 
curatoren, kunstenaars en spon-
sors. Hendrik Driessen en Rebec-
ca Nelemans blijven de curatoren 
die de artistieke invulling van deze 

editie verzorgen. Ze hebben twin-
tig nationaal en internationaal 
gerenommeerde kunstenaars ge-
selecteerd onder wie Maria Roo-
sen, Bill Viola, Marc Mulders, Me-
schac Gaba, Guido Geelen, Tom 
Claassen, Anish Kapoor, Juliette 
Minchin en Robert Zandvliet. De 
meesten van hen maken speciaal 
voor deze editie nieuw werk. Alle 
kunstwerken worden op verras-
sende en inspirerende lokaties 
getoond, zowel binnen als buiten 
de drie kloosters. De organisatie 
van de Biënnale biedt een uitge-
breid scholen- en publiekspro-
gramma aan. De vele vrijwilligers 
blijven actief. Aan  het begin van 
2021 start de cursus waarin ze 
onder meer van alles te horen 
krijgen over de kunstenaars, hun 
werk, de historie van de kloosters 
en allerlei praktische zaken.

Prachtig gebied
Het gebied De Heilige Driehoek 
is bij de meeste Oosterhouters 
vast wel bekend. Het gebied is 
ruim 100 hectare groot en dankt 
zijn naam aan drie monumentale 
kloostercomplexen. Het gebied 
is zeer gevarieerd. Drie kloosters 
uit het begin van de twintigste 
eeuw omgeven door prachtige 
tuinen, landerijen en zelfs een 
wijngaard. De curatoren hebben 
geprobeerd ervoor te zorgen dat 
de kunst zoveel mogelijk verbon-
den is met de locatie. Er zijn ge-
noeg horecavoorzieningen zodat 
bezoekers aan de Biënnale voor 
wie kunst ook  dorstig maakt zich 
daarover geen zorgen hoeven te 
maken. Of om de uitspraak van 
dichter Willem Kloos uit te brei-
den: “Ik hou van de natuur en 
kunst, maar ik moet er wat bij te 
drinken hebben.” 

Hans van der Prijt

Het was spannend, maar het hing in de lucht. De Tweede Biën-
nale Kunst In De Heilige Driehoek is verplaatst naar de zomer 
van 2021. Noteer in je agenda van volgend jaar:  10 juli tot en met 
15 augustus: Biënnale Oosterhout. Eigenlijk blijft afgezien van 
de periode gelukkig alles bij het oude. Tja, het brengt voor de 
organisatie wel wat meer kosten mee. Maar het thema ’Hoop’ 
krijgt er in ieder geval nog een laag bij. 

Tweede Biënnale verhuist naar 2021

De opening in 2017. (foto Wim Vermeeren)

Rector Pharailda Kokke is opge-
lucht: “We hebben het bericht 
van de regering dat we weer 
open kunnen met beide handen 
aangegrepen. Natuurlijk is het een 
flinke uitdaging geweest om het 
best mogelijke scenario te bepa-
len hoe we dat praktisch zouden 
gaan aanvliegen. Goed overleg 
met docenten, leerlingen en alle 
andere medewerkers en betrok-
kenen heeft ervoor gezorgd dat 
we dit schooljaar echt ook op 
school kunnen gaan afronden.”

Belangrijke contacttijd
Er zijn nog zes weken te gaan dit 
schooljaar, waarin er drie leswe-
ken zijn, twee toetsweken en een 
laatste afrondende week. Phara-
ilda Kokke: “Ik ben trots op wat 
we afgelopen periode met zijn 
allen hebben bereikt en nu ver-
heugd dat we echt opengaan. 
De lessen op school zijn van aan-
vullend belang ter voorbereiding 
op de laatste toetsweken. Ook is 
het een feest om iedereen weer 
live te ontmoeten. Tegelijkertijd 
is het spannend hoe de inacht-
neming van de RIVM-richtlijnen 
en het VO-veiligheidsprotocol in 
de praktijk werken. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat we het samen 
goed voor elkaar gaan krijgen.”

Door de ogen van leerlingen
Op het Frencken College is cul-
tuur sterk aanwezig en in deze 
periode heeft dat veel teweegge-
bracht en inzicht gegeven. Kunst-
docente Miranda van Bragt: “We 

hebben leerlingen uitgedaagd 
om hun gevoelens te verwerken 
in verschillende opdrachten. Daar 
zijn echt bijzondere werken uit 
voortgekomen. Het mooie ervan 
is dat iedereen een kijkje door de 
ogen van leerlingen krijgt. Hoe 
wordt deze corona-tijd door hen 
ervaren? Daaruit blijkt ook dat 
de sociale interactie en activitei-
ten echt gemist worden. Gelukkig 
kunnen we dat vanaf deze week 
weer oppakken.” Een selectie van 
de culturele opdrachten is online 
te zien en zal ook komende tijd 

nog aangevuld worden met ‘co-
rona-kunst’.

Op naar een goede afloop 
Dinsdag 2 juni komen de eerste 
halve groepen op school voor 
mentorgesprekken. Er zal veel 
te bespreken zijn over afgelopen 

periode! Achter de schermen 
worden de laatste puntjes op de 
i gezet wat betreft de veilige rou-
tes, indelingen van de lokalen, 
de nieuwe roosters en alle veilig-
heidsregels en richtlijnen. “Er is 
hard gewerkt om dit schooljaar 
zo persoonlijk en prettig mogelijk 
af te sluiten voor iedereen. We 
kijken er daarom extra naar uit!”
De planning voor zowel de eind-
examenleerlingen uit 5H en 6V 
als voor alle overige klassen staat 
verder toegelicht op de website 
frenckencollege.nl

Na elf weken ‘onderwijs op afstand’ is het eindelijk zover: het Mgr. 
Frencken College gaat weer open! Meteen na de sluiting halverwe-
ge maart is het onderwijs digitaal voortgezet. “Ook al zijn we er al 
behoorlijk aan gewend, we zijn ontzettend blij dat we dit schooljaar 
‘live’ mogen afronden. Onderwijs is naast inhoud ook interactie in le-
venden lijve tussen docent en leerling; die verdiepingsslag is belang-
rijk om weer te kunnen maken. Ook op anderhalve meter kan dat.”

Ook anderhalvemeter-onderwijs op het Frencken 
EINDELIJK OPEN

De roze loper kan weer worden 
uitgerold. Vanaf 4 juni opent de 
Bussel voorzichtig haar deuren 
voor een klein publiek. Onder de 
toepasselijke naam ‘Bussel Buiten-
gewoon’ zal het theater een speci-
aal zomerprogramma brengen. In 
de maanden juni en juli zal er een 
speciaal programma van films en 
voorstellingen gebracht worden 
en ook de basisscholen krijgen 
de ruimte om hun eindejaarsmu-
sicals te doen. Verder is men nog 
druk bezig om allerlei buitenge-
wone activiteiten te programme-
ren de komende maanden. 

Bussel Buitengewoon
Vanaf 4 juni gaat de Bussel voor-
zichtig haar deuren openen voor 
een klein publiek. Gewoon open is 
het niet, want er zijn strikte voor-
waarden. In juni mogen er maxi-
maal 30 gasten ontvangen wor-
den en in juli hopelijk maximaal 
100 gasten. Er is van alles verscho-
ven, gemeten, bestickerd en be-
sproken; ook voor de Bussel een 
nieuwe en allesbehalve gewone 
situatie. Daarom wordt het the-
ater even omgedoopt tot ’Bussel 
Buitengewoon’! In de maanden 
juni en juli zal er een speciaal pro-
gramma van films en voorstellin-
gen gebracht worden en ook de 
basisscholen krijgen de ruimte om 
hun eindejaarsmusicals te doen. 
Verder is men nog druk bezig om 
allerlei buitengewone activiteiten 
te programmeren de komende 
maanden. De Bussel is ondertus-
sen volledig aangepast aan de 
voorgeschreven protocollen en is 
er helemaal klaar voor. Ze hopen 
zo een opstart te kunnen maken 
naar weer een levendig en brui-
send theater, waarin de bezoekers 
op een prettige en veilige manier 
van fijne voorstellingen kunnen 
genieten. In juni zal Theater de 

Bussel van donderdag t/m zondag 
films vertonen, plus op woens-
dagen en zondagen kinderfilms. 
Het spits wordt afgebeten door 
De Beentjes van Sint-Hildegard, 
Little Women, The Lighthouse en 
Wickie en het Magische Zwaard. 
Om een goede planning te kun-
nen maken en de veiligheid van 
de bezoekers te kunnen waar-
borgen moeten er van tevoren 
worden geboekt. Men kan een 
ticket online kopen via www.the-
aterdebussel.nl en tot een dag 
van tevoren bij de balie in het 
theater. Na de filmvoorstelling is 
er mogelijkheid voor een drankje 
in de foyer. Bij de kindervoorstel-
ling mag je vooraf een drankje be-
stellen en meenemen in de zaal. 
Op de site van Theater de Bussel 
staat precies aangegeven wat de 
richtlijnen en protocollen zijn en 
wat de bezoeker kan verwachten.
In juli zal Theater de Bussel ook 
starten met een aantal theater-
voorstellingen en concerten. Dat 
zal een mix worden van deels 
voorstellingen die ingehaald 
worden en deels nieuwe mooie 
voorstellingen. De nadere invul-
ling zal later bekend worden ge-
maakt. Buitengewoon wordt het 
sowieso!

Eindelijk weer naar de film 
De Beentjes van Sint-Hildegard
Nederlandse tragi-komedie van 
regisseur Johan Nijenhuis, met 
Herman Finkers en Johanna ter 
Steege, over het los willen breken 
uit vastgeroeste patronen. De gro-
tendeels Twentstalige film gaat 
over Jan en Gedda die 35 jaar ge-
trouwd zijn. Gedda houdt zóveel 
van Jan dat hij het er benauwd van 
krijgt. Om van haar af te komen 
besluit Jan te spelen dat hij aan de 
ziekte van Alzheimer lijdt. Dochter 
Liesbeth zit met haar afgepaste en 
jaloerse vriend in eenzelfde schuit-
tje als haar vader. De grote vraag 
is: hoeveel liefde is te veel liefde?

Little Women
In dit Amerikaanse kostuumdra-
ma, gebaseerd op het beroemde 
boek van Louisa May Alcott en 
geregisseerd door Greta Gerwig 
(Lady Bird), volgen we het wel en 
wee van de zussen March. Een 
tijdloos verhaal over vier jonge 
vrouwen die hun eigen leven wil-
len leiden en hun dromen nastre-
ven. Met Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Florence Pugh en Eliza 
Scanlen als de zussen. En met o.a. 
Timothée Chalamet, Laura Dern 
en Meryl Streep.

The Lighthouse
Een eigenzinnig, zwart-wit hor-
rordrama van regisseur Robert 
Eggers (The Witch) met in de 
hoofdrollen Willem Dafoe en 
Robert Pattinson. Een duister en 
beklemmend verhaal over twee 
vuurtorenwachters op een afgele-
gen eiland, die op elkaar zijn aan-
gewezen en langzaam tot waanzin 
worden gedreven.

Wickie en het Magische Zwaard
In deze animatiefilm voor de 
hele familie, gaat Wickie maar al 
te graag mee met zijn vader op 
avontuur! Alles verandert echter 
wanneer Wickie’s moeder door 
een magisch zwaard verandert 
in een gouden standbeeld. Kan 
Wickie zijn moeder redden? Met 
de stemmen van o.a. Matheu Hin-
zen (winnaar Junior Songfestival) 
en Sterre Koning. 

Tijden:
De Beentjes van Sint-Hildegard 
| Kleine zaal
Do 4 juni | 20.00 uur - Vrij 5 juni 
| 20.00 uur - Zo 7 juni | 14.00 uur 
- Vrij 12 juni | 20.00 uur - 
Zat 13 juni | 14.00 uur – Zo 14 juni 
| 14.00 uur 
Little Women | Kleine zaal 
Wo 10 juni | 20.00 uur - Do 11 juni 
| 20.00 uur  
The Lighthouse | zat 13 juni | 20.00 
uur | kleine zaal 
Wickie en het Magisch Zwaard | 
Kleine zaal
Zat 6 juni | 14.00 uur - zo 7 juni | 
12.00 uur - Wo 10 juni | 14.00 uur - 
Zo 14 juni | 12.00 uur

Kaarten zijn te koop via www.the-
aterdebussel.nl en tot een dag 
van tevoren bij de balie. Het is niet 
mogelijk om net voor aanvang bij 
de balie een kaartje te kopen.

De Bussel weer ‘buitengewoon’ open voor klein publiek

De Beentjes van Sint-Hildegard

tapijt • pvc vloeren • vinyl                          laminaat • gordijnen • binnenzonwering

BERG&BERG HAARBOSCH - DONGEN
Noorderlaan 15, (0162) 32 25 15, dongen@bergenberg.nl
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Alles voor je huis.

Nieuwstraat 2 • 4901 JH Oosterhout • T. 0162-453288

NIEUW IN ONZE COLLECTIE:

MODO BRILLEN
Deze brillen laten innovatieve materialen, 

nieuwe technieken en minimalistische 
esthetiek naadloos samengaan 

tot een prachtig resultaat.


