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Terwijl sommige medewerkers 
van Moove demente ouderen op 
hun stoel via een online verbin-
ding en een beamer in beweging 
krijgen en andere - waaronder 
meneer Pim van de Gym - met 
een stel van die jonge gasten het 
park in gaat om te bootcampen, 
zijn het de allerkleinsten die in de 
kiosk in het stadspark danslessen 
krijgen via Moove en h19.

Verderop is er een personal trai-
ning die aan de vijver een gewillig 
slachtoffer afbeult... het contrast 
met de schattige elfjesdans kan 
niet groter.

Wil je ook eens 
meedoen met een 
buitenevenement? 
Kijk eens op www.inoosterhout.nl

Moove houdt kinderen in Oosterhout in beweging

Nee hoor, ze deden dat niet uit 
protest tegen de avondklok. Ster-
ker nog, de dakdekkers deden 
alleen maar hun werk bovenop 
het dak van de huisartsenpost. 
En toen ontplofte er een gastank. 
Twee enorme knallen, flinke 
steekvlammen en toen was het 
alweer bijna voorbij. De brand-
weer had het snel onder controle. 
Waren ze net bijna klaar met het 
dakleer, kunnen ze weer vooraan 
beginnen. Er vielen overigens 
geen gewonden. Wel was het 
voor een heleboel ’ramptoeris-
ten’ een mooie gelegenheid om 
ff naar buiten te gaan, want het 
was er best wel druk.

Rellen?

Nee, met Hitchcock heeft het niks te maken, maar deze vogels zijn 
dus wel gevlogen. “Ooit zag het kunstwerk in het Stadspark er uit 
als op de foto op een ansichtkaart ’groeten uit Oosterhout ’. Drie 
vliegende vogels. Nadat de sokkel jarenlang dienst heeft gedaan 
reclamezuil tijdens het Parkfeest viel mij onlangs op dat er twee 
vogels ’gevlogen’ waren. Zonder daar overigens een oorzakelijk 
verband mee aan te willen geven”, aldus Rien van Noort.  Maar de 
vraag is natuurlijk wel, waar zijn de vogels gebleven?

Birds

Gorisse is heel duidelijk  over de 
taak van haar opvolger: ‘Iedereen 
denkt bij Biënnale aan de Biënnale 
van Venetië, maar het zou mooi 
zijn als over een aantal jaren 
deze Biënnale van het noorden 
geassocieerd zou worden met 
Oosterhout. Je moet niet meteen 
het hoogtepunt willen zijn, maar 
er geleidelijk naar toe werken.’ 
Verbreden en verder uitbouwen 
is dus de taak die op de schou-
ders van de nieuwe voorzitter 
ligt. Geen geringe klus. Overigens 
gaan de ervaring en contacten 
van Gorisse niet verloren: zij blijft 
adviseur van de stichting. Gorisse 
blijft wel voorzitter van de Stich-
ting De Heilige Driehoek.

Yves de Boer
De Boer is geen onbekende in 
Oosterhout. Zijn werkzame le-
ven begon hij “vóór de klas”. Na 
de lagere (basis) school volgden 
verschillende middelbare scho-
len in Oosterhout en omgeving.  
Na 24 jaar maakte hij de overstap 
naar de politiek. In het Ooster-

houtse college was hij 12 jaar 
VVD-wethouder.  Hij maakte deel 
van de Gedeputeerde Staten van  
Noord-Brabant. Verder was hij 
achtereenvolgens waarnemend 
burgemeester van Werkendam 
en Haaren.  ‘Ik ben geen kunste-
naar, maar ik heb wel affiniteit 
met kunst. Als voorzitter van de 
Stichting liggen daar mijn taken 
ook niet. Zie mij als iemand die de 
organisatie beheert. De curatoren 
zijn degenen die in het netwerk 
van kunstenaars moeten zitten.’ 

Gorisse: ‘Iedere editie gaan we 
werken met nieuwe curatoren. 
Daardoor wordt het netwerk van 
kunstenaars alleen maar diverser 
en groter. We streven naar talen-
tontwikkeling door ook jonge cu-
ratoren in het team op te nemen.’ 

Het zal wel niet zijn laatste bestuurlijke klus zijn. Daar is Yves 
de Boer(69) het type niet naar, bovendien is het aanbod groot 
genoeg om te kunnen kiezen. Yves was al sinds 2016 lid van het 
Comité van Aanbeveling en daarmee kwam hij, als ervaren be-
stuurder, al snel in beeld als opvolger van Cock Gorisse, die van 
20125-2020 voorzitter van Stichting Kunst in de Heilige Driehoek 
was. Het meest grootscheepse evenement dat de Stichting orga-
niseerde,  was de Biënnale die in 2017 onder leiding van Gorisse 
haar debuut beleefde. 

Biënnale gaat verbreden en uitbouwen
KUNST IN DE HEILIGE DRIEHOEK

Yves de boer, nieuwe 
voorzitter Stichting Kunst 

in de Heilige Driehoek.

Vlaamse schuur wordt betrokken bij Biënnale.

De eerste Biënnale kende één 
curator, wat niet geheel zonder 
strubbelingen verliep. 

Curatoren
De twee curatoren die zich met 
de kunst bezighouden zijn Hen-
drik Driessen, oud-directeur van 
De Pont , en Rebecca Nelemans, 
kunsthistoricus. Zij zijn verant-
woordelijk voor de kwaliteit van de 
kunst en de keuze van de deelne-
mende kunstenaars. Over het the-
ma, hoop, zegt Hendrik Driessen: 
‘Hoop is verbonden met droom en 
verbeelding, wanhoop en vrees, 
en kan gezien worden als motor 
van ons handelen.’ Rebecca Nele-
mans vult aan: ‘En dat geldt zeker 
voor kunst. Kunstenaars, die elke 
dag in hun atelier een zoektocht 

naar het ongekende, het onbeken-
de ondernemen, worden gedre-
ven door hoop en ambitie om iets 
nieuws te ontdekken of te duiden.’ 

Heilige Driehoek
Na de eerste editie wisten 13.000 
bezoekers voortaan waar “De 
Heilige Driehoek” lag. Niet alleen 
de kunst , maar ook de Heilige 
Driehoek, inclusief de kloosters,  
bleek de moeite van het bezoe-
ken waard. Het gebied De Heilige 
Driehoek – ruim 100 hectare groot 
– dankt zijn naam aan de drie mo-
numentale kloostercomplexen 
die zijn omgeven door ruime tui-
nen, met daaromheen prachtige 
landerijen. Het klooster van de 
zusters Benedictinessen “zit druk 
in de verbouwing” en kan daarom 
helaas niet meedoen aan de Biën-
nale. In plaats daarvan zijn er twee 
nieuwe ruimtes gevonden. Op de 
hoek van de Leijsenstraat en de 
Leijsendwarsstraat staat de witte 
boerderij plus grond van wie de 

eigenaar zijn medewerking heeft 
toegezegd. Daartegenover ligt de 
goed onderhouden monumenta-
le  Vlaamse schuur die ook bij de 
Biënnale wordt betrokken. Het 
aantal vrijwilligers overstijgt de 
120. Gorisse: ‘Zij moeten eigenlijk 
van alles op de hoogte zijn. Dat 
betekent dat de voorbereiding 

grondig moet zijn.’ Met het feit 
dat de Heilige Driehoek geen ech-
te expositieruimte is moet er van 
alles gebeuren om de Biënnale 
ook rolstoeltoegankelijk te ma-
ken. Hoewel de organisatie ervan 
uitgaat dat in juli/augustus in ons 
land het virus onder controle is 
en het warme gebed van de religi-
euzen terecht komt bij Hem voor 
wie het bedoeld is, is er op de 
route langs de kunst toch maar 
eenrichtingsverkeer ingesteld. Er 
wordt ruim gebruik gemaakt van 
de buitenruimtes. 
De expositie duurt van 10 juli tot 
en met 15 augustus. 
Meer informatie op de site :
www.kunstindeheiligedriehoek.nl 

Hans van der Prijt

 ” “Hoop is 
verbonden met droom 

en verbeelding.”
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