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VOOR DE EERSTE KEER  

Voor de stichting, de kloosters en de curator was deze biënnale een ‘eerste keer’. Zij had- 
den geen ervaring in het realiseren van een kunstmanifestatie van een dergelijke omvang en 
complexiteit, verspreid over een drietal locaties die niet over een museale infrastruc- tuur 
beschikken. De stichting zelf is weliswaar goed bekend met de mogelijkheden en on- 
mogelijkheden van de kloosters en het gebied, maar organiseerde nimmer een dergelijk 
grootschalig kunstproject. Dat betekende voor haar nieuwe uitdagingen op financieel, 
organisatorisch en infrastructureel gebied. De drie kloosters openden niet alleen voor het 
eerst hun deuren voor eigentijdse kunst, maar ook voor de te verwachten toestroom van 
10.000 bezoekers. Dat kon grote impact hebben op het kloosterleven. En aan wat voor kunst 
moesten ze denken? Guus van den Hout, de curator, had weliswaar een grote ervaring op het 
terrein van religieuze kunst en museummanagement, maar organiseerde nooit eerder een 
manifestatie van hedendaagse kunst op locatie. Voor deze drie partijen was het dus een 
grote, spannende uitdaging. 
Gelukkig kon het stichtingsbestuur ook een aantal partners contracteren die op hun ter- rein 
wél over een grote expertise en netwerk beschikken: Claire Beke Communicatie in cultuur 
(CiC), het grafisch ontwerpbureau Thonik, Lijn 66 (de tentoonstellingsbouwer), h19 Centrum 
voor de Kunsten in Oosterhout dat uitwerking en uitvoering van het edu- catief programma 
voor zijn rekening nam, Pim Buwalda als vrijwilligerscoördinator, Arjan van Dijk als adviseur 
horeca en Partyservice Vermeulen die de exploitatie van de Kloos- terhoeve voor zijn 
rekening nam en ook de exploitatie van het tijdelijke Theehuis in de tuin de Onze Lieve 
Vouwe Abdij in natura sponsorde.  

 

RESULTAAT OP HOOFDLIJNEN  
Met trots kunnen wij dan ook vandaag de resultaten van deze 1e Biënnale kunst in de Hei- 
lige Driehoek presenteren:  

1. een kunstmanifestatie die breed gesteund is door vele partijen: subsidiënten, spon- 
soren, sponsoren in natura, gemeentelijke overheid en plaatselijke ondernemers;  

2. een geslaagde proloog: een artist-in-residence in ieder van de drie kloosters;  
3. een kunstmanifestatie waaraan 25 beeldend kunstenaars en 2 componisten mee- 

werkten, en die in de vijf weken dat de biënnale duurde, bezocht werd door onge- 
veer 13.000 bezoekers. De verwachting was 10.000 bezoekers;  

4. een uitgewerkt educatief programma waaraan door ruim 2500 leerlingen en hun 
leerkrachten uit basis- en voortgezet onderwijs op school is deelgenomen. Ruim  



2000 ervan bezochten ook in klasverband de biënnale;  
5. een uitgebreid ondersteunend programma van workshops, presentaties, rondlei-  

dingen, concerten en een expertmeeting;  
6. een magazine (voor iedere bezoeker gratis én bovendien verspreid in een oplage  

van 110.000) waarin expositie, kunstenaars en locatie werden belicht;  
7. een uitgekiende strategische communicatiecampagne resulterend in brede media 

aandacht en naamsbekendheid, zowel plaatselijk en regionaal als in Nederland en  
Vlaanderen;  

8. een goed lopende projectorganisatie;  
9. operationele samenwerkingsverbanden (die ook in volgende biënnales opnieuw in-  

zetbaar zijn) met de drie kloosters, CiC, Lijn 66, Gemeente Oosterhout, h19 Cen- 
trum voor de Kunsten in Oosterhout, Filmcafé Oosterhout, VVV Oosterhout, met 
Zuivelboerderij De Driehoek en Partyservice Vermeulen;  

10. een operationele vrijwilligersorganisatie die in Oosterhout is verankerd en die op- 
nieuw inzetbaar is bij volgende edities;  

11. toeristische arrangementen in samenwerking met de VVV en plaatselijke horeca.  
 

Aan de randvoorwaarden, gesteld bij de ontwikkeling van het project, is voldaan. De ar- 
tistieke invulling die de curator aan het begin van het project voor ogen stond, sloot aan bij 
de religieus-culturele tradities van het gebied. Die artistieke invulling gaf samen met de 
geoliede, goed lopende organisatie het historisch karakter en de monumentale status van De 
Heilige Driehoek extra exposure en statuur. De grote vrijwilligersorganisatie en de 
samenwerking met verschillende Oosterhoutse partijen verankerden het project in de 
Oosterhoutse samenleving. De biënnale als geheel is daarmee een waardevol nieuw 
evenement niet alleen in Ooster- hout, maar ook in de provincie Noord-Brabant en 
Nederland.  

 


