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2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek 
 

Dit korte verslag rapporteert over de 2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek. De 
kunstmanifestatie die meer bezoekers trok dan verwacht en zeer positief werd 
ontvangen in de landelijke media en die van de bezoekers een rapportcijfer van 8,4 
heeft gekregen. 2e Biënnale werd gerealiseerd in juli-augustus 2021. 
 

De 1e Biënnale was een leerproces en zo wist de stichting uit ervaring wat de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de kloosters en het gebied zijn. Daarop 
konden de curatoren van de 2e Biënnale voortbouwen. 
 
De Biënnale van 2017 was een succes en trok 13.000 bezoekers (inclusief 2.000 
scholieren). Hiermee was de eerste stap gezet naar meer bekendheid van het 

gebied in de regio. Met het nog grotere succes van de 2e Biënnale (meer dan 
22.500 bezoekers) is de landelijke bekendheid een feit geworden. Een review in het 
vooraanstaande en kritische kunstmagazine Metropolis M verwoordt het met de 
volgende openingszin: ‘De biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is met haar tweede 
editie ‘Hoop’ nu al gerust een fenomeen in de Nederlandse kunstwereld te noemen’. 
En eindigt met: ‘Stuk voor stuk sluiten de getoonde werken perfect aan bij het 
gekozen thema, zonder dat deze krampachtig in 
een hokje worden gestopt. De biënnale is bijzonder professioneel gepresenteerd en 
doordacht, en neemt nu al een unieke positie in binnen de Nederlandse kunstwereld. 
En dat al na twee edities. Ik hoop op een mooie volgende editie, maar geloof dat dit 
zeker goed zal komen.’  
 
Al werd de Biënnale vanwege Covid-19 uitgesteld van 2020 naar 2021, het thema 
Hoop had niets aan waarde en betekenis ingeboet voor deze internationale 
kunstmanifestatie. Integendeel. Hoop bleef, juist in tijden van corona, een actueel 
thema.   
 
RESULTAAT OP HOOFDLIJNEN 

• een biënnale waaraan 20-25 kunstenaars van naam en faam meewerken  
Resultaat: aan de 2e Biënnale hebben 23 kunstenaars/kunstenaarsduo’s 
meegewerkt, plus de 10 kunstenaars van het project Four Flags. Van de 23 
kunstenaars zijn er 14 uit Nederland en 9 uit het buitenland afkomstig. Naast 
internationaal bekende kunstenaars is er ruimte voor jonge talent. 



• minimaal 15.000 betalende bezoekers  
Resultaat: de 2e Biënnale heeft in totaal 22.619 bezoekers getrokken:  
22.012 betalend (waarvan 21.498 individuele bezoekers en 514 deelnemers aan 
(27) groepsbezoeken); 607 niet betalende bezoekers: 32 pers, 112 vrijkaarten, 
211 scholieren-educatieprogramma, 252 gasten op de opening. 
• een uitgewerkt educatief programma waaraan door ongeveer 2000 

scholieren uit de regio wordt deelgenomen  
Resultaat: aan het educatieprogramma hebben 12 scholen, en 3200 leerlingen 
deelgenomen. 211 scholieren hebben de Biënnale bezocht. Veel educatie-
rondleidingen gingen niet door vanwege een Corona-uitbraak op een van de 
scholen en het feit dat de Biënnale een twee weken voor de zomervakantie van 
start ging. 
• een activiteitenprogramma van concerten, workshops, presentaties, 

lezingen, rondleidingen en concerten  
Resultaat: vanwege onduidelijkheid met betrekking tot de Coronamaatregelen is 
er geen activiteitenprogramma georganiseerd met lezingen, films etc. 
Rondleidingen. Er zijn educatierondleidingen voor scholen, reguliere 
rondleidingen, groepsrondleidingen en 3 architectuurrondleidingen 
georganiseerd. De bezoekers hadden de mogelijkheid om de 
gebedsdiensten/getijden van de kloosters van Sint Catharinadal en Sint 
Paulusabdij bij te wonen. 

• een fraai vormgegeven publicatie waarin expositie, kunstenaars en 
locatie worden belicht  

Teksten: Anne van Wolfswinkel. Vormgeving: Berry van Gerwen. 
Fotografie: Mischa Keijser. Oplage 15.000 exemplaren. De publieksgids was in 
de laatste week van de Biënnale uitverkocht. 
• operationele samenwerkingsverbanden met BUas, St. Joost School of 

Art & Design, Museum Krona en BredaPhoto  
Resultaat: met BUas (Breda University of Applied Sciences) is op 21 januari 2020 
een social media-dag georganiseerd in Oosterhout waaraan 18 studenten 
deelnamen en 6 vrijwilligers van de Biënnale. 
St Joost School of Art & Design / afdeling Illustrating & Animated Storytelling is in 
2020 een project rondom het thema Hoop gestart. Eén van de onderdelen was 
het maken van een animatiefilm van ongeveer 1 minuut. Wat is hoop? Wat 
betekent hoop voor mij? De 17 animaties zijn op de website van de Biënnale 
geplaatst. 



BredaPhoto. Er is contact met de organisatie BredaPhoto maar een 
samenwerking (op gebied van communicatie en/of tentoonstelling) is niet 
gerealiseerd omdat de Biënnale een jaar is uitgesteld (naar 2021) en BredaPhoto 
in 2020 wel doorgang vond.  
Museum Krona. Museum Krona heeft het voorstel gedaan om twee werken die in 
opdracht van de Stichting voor de Biënnale zijn gemaakt aan te kopen voor de 
collectie van het museum.  
• een operationele vrijwilligersorganisatie die binnen Oosterhout 

verankerd is  
Resultaat: voor de 2e Biënnale kon de organisatie een beroep doen op 178 
vrijwilligers. In 2017 waren dat er 120. Er werden meer vrijwilligers geworven 
vanwege de uitbreiding van de route (door moestuin en wijngaard van Sint 
Catharinadal).  
82% van de vrijwilligers heeft via een enquête aangegeven voor 2023 weer 
beschikbaar te zijn. 
• toeristische arrangementen i.s.m. VVV en VisitBrabant  
Resultaat: samen met VVV Oosterhout is een B&B-arrangement opgezet.   
VisitBrabant: De stichting heeft Biënnale-informatie op de website van 
VisitBrabant geplaatst.  
• een verder verduurzaamde en geprofessionaliseerde 

uitvoeringsorganisatie  
Het kernteam bestaat inmiddels uit een directeur, medewerker communicatie &  
relatiebeheer en een vrijwilligerscoördinator. 

 
 
Aan de randvoorwaarden, gesteld bij de ontwikkeling van het project is voldaan. De 
artistieke invulling die de curatoren aan het begin van het project voor ogen stond, 
sloot aan bij de culturele tradities van het gebied. Die artistieke invulling het 
historische karakter en de monumentale status van De Heilige Driehoek extra 
exposure en statuur.  
De grote vrijwilligersorganisatie en de samenwerking met verschillende 
Oosterhoutse partijen verankeren het project in de Oosterhoutse samenleving. 
De biënnale als geheel is daarmee een waardevol evenement niet alleen in 
Oosterhout, maar ook in de provincie Noord-Brabant en Nederland. 


