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ding naar Marokko, waar hij er in de
woestijn mee probeerde te vliegen.
En jawel: het lukte. Pas één keer eer-
der werd het ding tentoongesteld.

Bij een langgerekt grasveld zijn
vrijwilligers van de plaatselijke voet-
balvereniging bezig witte lijnen op
het gras te trekken. Op de plek van
de doelpalen staan jonge boompjes
geplant. Ook dit is een kunstwerk,
ontworpen door vormgever Maarten
Baas. Growing Goals, noemde hij het. 

Het voetbalveldje was vervallen,
de doelpalen waren half vergaan,
toch wilden de zusters niet dat er op
deze plek een echt kunstwerk zou
komen; kinderen spelen er graag.
Baas kon zich levendig voorstellen
hoe hier een wedstrijd zou worden
gespeeld op hoog niveau, vandaar de
scherpe wedstrijdlijnen die in deze
context nét wat vreemd oplichten,
en de boompjes als doelpalen op ter-
mijn.

Ondanks de religieuze omgeving
zijn Driessen en Nelemans niet ex-
pliciet op zoek gegaan naar religieu-
ze kunst. Het anker, traditioneel het
symbool van de hoop, ontbreekt.
“Sommige kunstenaars hebben wel
een onderwerp of motief gekozen
waarin je een zekere spiritualiteit
aantreft, maar met een heel eigen
invalshoek.” 

Een van de vertrekpunten van de
samenstellers was een uitspraak van
filosoof Ernst Bloch in 1961, die toen

uitlegde dat hoop ‘gericht is op iets
wat er nog niet is, iets nieuws, zodat
de mogelijkheid van een teleurstel-
ling dus principieel aanwezig is’. Iets
dat voor kunstenaars altijd mee-
speelt: in het atelier moet je ook be-
reid zijn te falen.

Alarmbel
De tentoonstelling biedt naast kunst
ook een mooie wandeltocht langs en
door de kloostergebouwen. Van de
bakstenen Sint Paulusabdij gaat de
tocht over de Kloosterdreef naar het
Sint Catharinadal. De dreef is een
laan, wie even stilhoudt hoort van-
uit de bosjes mensen namen roepen
– alsof ze elkaar kwijt zijn. Het is een
geluidskunstwerk van Job Koele-
wijn, die hier de angst om iemand te
verliezen samen laat komen met de
troost dat je niet vergeten bent. Voor
mensen die er hun hond uitlaten
moet vooral het langgerekte ‘Ma-
ma?!’ iedere keer weer een alarmbel
doen rinkelen.

In de grote ontvangstkamer van
Sint Catharinadal, een eenvoudige
ruimte met op de tafels worteldoe-
ken, die rozig-rode geweven kleden,
staat een groter werk van Koelewijn.
Er zijn vier gedichten te lezen, klas-
siekers die de kunstenaar de afgelo-
pen veertig jaar uit zijn hoofd heeft
geleerd. Nauwkeurig heeft de kun-
stenaar op panelen genoteerd hoe-
lang hij doet over het voordragen, op

‘Hoop’ is het thema
van de tweede
biënnale rond de
kloosters van
Oosterhout. Het is of
de meeste nieuwe
kunstwerken altijd 
in deze serene
omgeving hebben
gestaan. Toch is 
er ook genoeg
onverwachts te 
zien én te horen.

E
r staat een
boom rechtop
in een van de
kloostertui-
nen van de
Sint Paulus-
abdij in Oos-
terhout. Dat
zou geen
nieuws zijn

als er geen wielen onder de wortels
staken. 

Het zijn ouderwetse karrewielen,
de boom zit er met felgekleurde sjor-
banden op vastgebonden. Bij nader
inzien gaat het zelfs om meerdere
stukken boom, die iemand zó bij el-
kaar heeft gepakt dat het bijna weer
een boom lijkt. Die iemand is Leen-
dert Van Accoleyen, een Vlaamse
kunstenaar die graag de zwaarte-
kracht tart. Hier is het of de boom bij
de poppendokter is geweest en nu
een tweede leven begint.

Het kunstwerk staat in de kloos-
tertuin als onderdeel van de tweede
editie van de biënnale Kunst in de
heilige driehoek. Het thema is
‘hoop’, en daar past het werk van
Van Accoleyen fraai in: hij maakt
met zijn kunstwerk duidelijk waar-
om opgelapte spullen vaak ontroe-
ring kunnen opwekken. Iemand

heeft er vertrouwen in gehad dat het
toch nog goed zou komen. Dat de
breuken zouden helen.

Samen hebben de drie klooster-
complexen in Oosterhout een opper-
vlakte van ruim honderd hectare.
Gastcuratoren Hendrik Driessen,
voormalig directeur van De Pont
museum in Tilburg, en kunsthistori-
cus Rebecca Nelemans lieten drieën-
twintig kunstenaars uit binnen- en
buitenland oude én nieuwe kunst-
werken plaatsen, die hier nog tot 15
augustus te zien zijn. Kunstenaars
als Bill Viola, Anish Kapoor en Ro-
bert Zandvliet.

Grote namen, bijzondere werken,
waarom toch maar zo kort? Dries-
sen: “De tentoonstelling heeft im-
pact op de dagelijkse routine van de
kloosterzusters, en ze zijn ook de
jongsten niet meer, dus we moeten
de duur van de expositie beperken.
Ze volgen alle ontwikkelingen trou-
wens wel op de voet: zodra er weer
een nieuw kunstwerk werd geïnstal-
leerd de afgelopen weken, kwam de
negentigjarige zuster Dorothea om
er een foto van te maken.”

De kloosters worden alle drie nog
bewoond. De Onze Lieve Vrouw Ab-
dij, in 1901 opgericht door uit Frank-
rijk afkomstige zusters benedictes-
sen en waar nu 23 zusters leven, is
vanwege een verbouwing geen on-
derdeel van de tentoonstelling. De
priorij Sint Catharinadal is de oudste
kloostergemeenschap van Neder-
land, ze bestaat onafgebroken sinds
1271. De twaalf zusters norbertines-
sen wonen zelf in De Blauwe Camer,
een slot uit de veertiende eeuw, in
de loop der tijd uitgebreid met meer-
dere bijgebouwen.

Houten propeller
De bezoeker van de biënnale begint
de kunstwandeling bij de Sint Pau-
lusabdij, waar meteen buiten al
meerdere kunstwerken te zien zijn.
Zo hangt er bij aankomst een vlieg-
tuigje in de bomen. Niet zomaar een
vliegtuig, kunstenaar Joost Conijn
bouwde het zelf, in 2000, met onder
andere een tweedehands houten
propeller en wielen van een motor-
fiets. Over de weg vervoerde hij het

Binnen�de
muren�van
het�klooster
gloort de hoop

tekst Joke de Wolf
foto’s Mischa Keijser

Beeldende kunst reportage

Hij maakt
duidelijk dat
opgelapte
spullen vaak
ontroering
opwekken

Zuster Dorothea
(90) maakt
van elk nieuw
kunstwerk
een foto

Maria Roosen verwijst met de kleuren naar de losse haren van Maria Magdalena.  
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welke woorden hij de nadruk legt.
Deze presentatie is het begin van
een toernee waarin hij de gedichten
uit zijn hoofd in de hoofden van zijn
publiek wil brengen. In de kasten
langs de zijkant liggen de borduur-
werkjes die de zusters hier maken en
verkopen, met naast bloemen en
Maria’s ook vrome spreuken: ook zij
putten hoop uit de kracht van herha-
lende woorden.

In de kloosterkapel staan twee
topstukken van de tentoonstelling:
nooit eerder vertoonde beelden van
Anish Kapoor, wereldberoemd kun-
stenaar én goede vriend van de con-
servator. Driessen: “We zagen ze in
zijn atelier in Londen staan, en hij
was bereid ze voor ons te reserve-
ren.” Het zijn twee werken van al-
bast, waarbij een ruwe buitenkant
een gladde ronde vorm omhult. Als
een ei of een buik van een zwangere
vrouw, breekbaar en veelbelovend.
Met het zonlicht van de achterkant
lijkt de bol te zweven.

Er is meer bijzonder nieuw werk
te zien. Buiten op het voorplein
staan twee prachtige nieuwe hout-
sculpturen van Maria Roosen, beide
gemaakt uit boomstammen. De één
is hol, een toevluchtsoord waarin je
zelf kunt staan en geborgen kunt
zijn, ze maakte een eerste versie na
het overlijden van haar man in 2020.
De andere stam heeft golvende ba-
nen in regenboogkleuren, een ver-

wijzing naar de manier waarop Ma-
ria Magdalena meestal wordt afge-
beeld: met los lang haar.

Via de kloostermoestuin, de wijn-
gaard, en boerenschuren met film-
en videowerken, belandt de bezoe-
ker terug bij de Sint Paulusabdij bij
het meest harmonieuze deel van de
tentoonstelling: in de grote abdij-
kerk zijn meerdere nieuwe kunst-
werken te zien die er volledig in hun
element zijn. Zo staat er bij binnen-
komst in het middenschip een
kunstwerk dat bestaat uit een mens-
hoge kubus van spijlen, bedekt met
was en kaarsen, die de komende we-
ken langzaam opbrandt. Het is een
Wake bij kaarslicht van de Franse
kunstenaar Juliette Minchin, over de
overgang van leven naar dood. 

Achterin de kerk, achter het al-
taar, hangt een schilderij van Robert
Zandvliet, waarop hij een silhouet
van een gekruisigde figuur opdoemt.
Het werk toont geen volledige krui-
siging, slechts de suggestie ervan. En
juist dat maakt het tot een indruk-
wekkend rake verbeelding van ver-
wachting en hoop.

Tweede Biënnale Kunst in de Heilige
Driehoek, tot en met 15 augustus in
het gebied De Heilige Driehoek in
Oosterhout, dagelijks, gesloten op
dinsdag.
www.kunstindeheiligedriehoek.nl.

De tentoonstelling is maar kort
want hij verstoort de dagelijkse
routine van de kloosterzusters

gastcurator Hendrik Driessen

Robert Zandvliet met het silhouet van een gekruisigde figuur tegen een witte achtergrond. Het werk toont geen volledige kruisiging, slechts de suggestie ervan.  

Van Anish Kapoor: een ruwe buitenkant van albast omhult een gladde ronde vorm. 


