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Het is met trots en grote blijdschap dat wij u deze gids bij de tweede editie 
van de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek presenteren. Met trots, omdat 
wij er voor de tweede keer in geslaagd zijn een biënnale te organiseren die 
Oosterhout en het prachtige gebied De Heilige Driehoek een geheel eigen 
positie op de culturele landkaart verschaft. En met blijdschap, omdat deze 
biënnale, die oorspronkelijk in september vorig jaar van start zou gaan, nu 
eindelijk kan plaatsvinden.

Het is ons gelukt, dankzij de grote inzet van onze organisatie en 
de vele vrijwilligers, de oprechte betrokkenheid van de deelnemende 
kloostergemeenschappen en de genereuze bijdragen van onze sponsors. 
Bovenal zijn wij dank verschuldigd aan de deelnemende kunstenaars die, 
aangespoord door de twee curatoren, tot bijzondere presentaties zijn 
gekomen met veelal nieuwe en soms ook bestaande werken. Daardoor kunt u 
nu genieten van een prachtige kunstmanifestatie in deze unieke omgeving. 

Het thema van deze 2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is 
‘Hoop’. Net als de kunstenaars en de curatoren die zich door het thema lieten 
inspireren, was het dit vermogen dat ons allen door de Corona-periode heeft 
geholpen. Want zeggen we niet dat hoop doet leven? 

Wij wensen u veel kijkgenoegen en een aangenaam verblijf in De Heilige 
Driehoek. 

Yves de Boer Monique Verhulst
Voorzitter  Directeur

Stichting Kunst in de Heilige Driehoek 2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
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in gesprek met de curatoren
De tweede editie van de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is samengesteld 
door een team van twee curatoren: Hendrik Driessen, voormalig directeur 
van Museum De Pont in Tilburg, en Rebecca Nelemans, kunsthistorica, 
schrijver en tentoonstellingsmaker. Vele malen doorkruisten zij het gebied, 
spraken ze met de kloosterlingen, bezochten kunstenaars in hun ateliers en 
wisselden onderling hun ideeën uit. Gaandeweg kreeg de tentoonstelling 
vorm. Oorspronkelijk zou de biënnale plaatsvinden in september 2020, maar 
vanwege de coronacrisis moest de organisatie besluiten tot een uitstel van 
bijna een jaar. Het thema ‘hoop’, dat de tentoonstelling al vanaf het begin 
meegekregen had, werd plotseling heel actueel.

Rebecca Nelemans
‘We zijn begonnen met wandelen, van klooster naar klooster. Al direct 
kwamen we op ideeën voor bepaalde werken die heel mooi zouden passen op 
specifieke plekken. Het paviljoen van Maria Blaisse was één van de eerste  
die op ons lijstje kwam te staan.’

Hendrik Driessen
‘Het is een omgeving met een heel eigen sfeer en betekenis. Je moet je 
daaraan aanpassen en kunt geen werken zomaar ophangen of neerzetten 
alsof het om een museumzaal gaat. Het heeft juist een meerwaarde dat de 
kunstenaars kunnen reageren op wat ze hier aantreffen. De verbinding van de 
werken met de locaties is vanaf het begin ons uitgangspunt geweest.’

 RN ‘We zijn hier ook te gast, het is grotendeels privéterrein van de kloosterlingen. 
Daarom zijn we met respect voor hun levenswijze te werk gegaan. We hebben 
nooit de behoefte gehad ze op wat voor manier dan ook te provoceren.’

 HD ‘Iets controversieels doen is niet zo moeilijk, maar we hadden evenmin de 
intentie om een tentoonstelling van religieuze kunst te maken. Sommige 
kunstenaars hebben wel een onderwerp of motief gekozen waarin je een 
zekere spiritualiteit aantreft, maar met een heel eigen invalshoek.’

 RN ‘We zijn in het begin bij alle drie de kloosters op de koffie gegaan. Dat waren 
mooie gesprekken met bijzondere mensen. We spraken met de priorin of abdis, 
vaak geflankeerd door één of twee kloosterlingen die waren aangewezen om 
mee te denken. We vonden het belangrijk om duidelijke afspraken te maken 
over welke ruimtes ze wel en niet open wilden stellen voor het publiek. Het is 
nogal wat waar ze mee akkoord gaan: duizenden mensen die in een paar weken 
tijd bij je op bezoek komen. We zijn heel blij dat ze zo gastvrij zijn.’
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 HD ‘Het is bijzonder hoe organisch de keuze van de kunstenaars tot stand is 
gekomen. Soms zag een van ons ergens op een tentoonstelling een werk  
dat heel goed zou kunnen passen. De kubus met smeltende was van  
Juliette Minchin bijvoorbeeld, die zag ik in Parijs. In de kerk van de  
Sint Paulusabdij is die heel mooi op zijn plaats. Ook het geluidswerk van  
Job Koelewijn kenden we al. De ervaring die hij ons langs de Kloosterdreef  
biedt is echter heel anders, en niet alleen doordat alle namen die je hoort op 
deze plek zijn ingesproken.’

 RN ‘Voor andere werken hebben we kunstenaars speciaal opdracht gegeven.  
Dan lieten we ze een specifieke locatie op het terrein zien en vroegen of ze  
daar iets voor konden bedenken en maken. Zo is ook de afrastering met 
ganzeneieren van Maria Roosen ontstaan. En we worden heel blij van de  
speelse manier waarop Maarten Baas het verwaarloosde voetbalveldje  
heeft aangepakt.’

 HD ‘Sommige ideeën ontstonden ook spontaan, tijdens atelierbezoeken. Toen ik 
bij Robert Zandvliet toevallig zijn Crucifix Torso II zag wist ik meteen dat die 
ongelooflijk goed in de Sint Paulusabdij zou passen.’

 RN ‘Guido Geelen werd direct enthousiast toen hij in de ontvangstkamer van  
Sint Catharinadal een antieke Comtoiseklok zag hangen. Jaren eerder  
gebruikte hij al eens het binnenwerk van zo’n klok in een beeld en nu kon  
hij daar een passend vervolg aan geven. Zijn bijdrage is een stap binnen  
zijn eigen oeuvre én sluit heel mooi aan bij deze plek.’

 RN ‘Bij Rabi Koria in het atelier zagen we een deel van een tegeltableau waarop 
hij met vloeiende verf had gewerkt. We hebben hem gevraagd of hij een 
soortgelijk motief kon toepassen in een nieuw werk. Hij was erg onder de 
indruk van een lange bakstenen gang in de Paulusabdij en kwam met het 
voorstel er een soort ‘stromende rivier’ van te maken over de volle lengte 
van de ruimte. Een prachtige metafoor voor het verstrijken van de tijd op 
basis van het simpele grid met tegels.’

 HD ‘Dat is ook een taak van een curator, dat je in het gesprek met een kunstenaar  
de gedachten net een andere kant op kunt laten bewegen.’

 RN ‘Toen we de tentoonstelling net rond hadden kwam corona. We moesten niet 
alleen de tentoonstelling uitstellen, maar ook de gekozen werken opnieuw 
bekijken.’

 HD ‘Bijvoorbeeld of ze door de veranderde omstandigheden niet opeens een 
andere duiding kregen. Tom Claassen heeft besloten een heel ander werk te 
maken dan hij van plan was. Hij wilde mensfiguren in en naast een bed maken, 

maar dat oorspronkelijk zo warme en huiselijke tafereel zou nu heel andere 
associaties oproepen.’

 RN ‘Ook de opkomst van de Black Lives Matter beweging moesten we natuurlijk 
meewegen. Het indrukwekkende werk De Kroon van Robin Ramos en Kymani 
Ceder is één van de werken die mede hierdoor aan de tentoonstelling zijn 
toegevoegd.’ 

 HD ‘En Jelle Korevaar heeft zijn ontwerp radicaal aangepast. Het is ingetogener 
en poëtischer geworden. Al is de reden voor het uitstel ellendig, het heeft de 
kunstenaars en de tentoonstelling als geheel veel goede dingen gebracht.’

 RN ‘Het begrip ‘hoop’ werd ineens heel actueel. We hebben vaak het citaat 
van Gerhard Richter gebruikt: ‘Kunst is de hoogste vorm van hoop’. Ik ben 
er van overtuigd dat juist in kunst hoop en troost te vinden zijn. Dat is in de 
coronatijd alleen maar voelbaarder geworden.’

 HD ‘Hoop is uitgesteld verlangen. Iets dat je graag zou zien gebeuren, maar 
waarvan je ook accepteert dat het er nu nog niet is. Of je nou gelovig bent of 
niet, allemaal hebben we een idee dat we, als we bepaalde dingen doen of 
laten, ooit weer een toestand van gelukzaligheid zullen ervaren. Kunstenaars 
zijn vaak bijzonder goed in staat om in hun werk vorm te geven aan dat 
verlangen.’

 RN ‘In de daad van het creëren zelf schuilt al zo veel hoop. Dat je iedere keer 
weer je atelier in gaat en erop vertrouwt dat er iets zal ontstaan. Tijdens 
atelierbezoeken trof het me dat zelfs kunstenaars met een aanzienlijke staat 
van dienst dezelfde onzekerheid voelen als jonge kunstenaars, bij ieder werk 
opnieuw.’

 HD ‘Twijfel is het begin van alle kennis. Kunstenaars weten die onzekerheid over 
wat is en kan komen in te zetten om creatief telkens weer een stap verder te 
komen.’

 RN ‘Als dat geen hoop is!’

 HD ‘We hopen dat de bezoekers een aangename tijd hebben in de Heilige 
Driehoek. Dat ze hier in alle rust wandelen en zich onderweg laten verrassen 
en inspireren door datgene wat de kunstenaars bedacht en gemaakt hebben. 
Op die manier kun je dit prachtige gebied op een geïntensiveerde manier 
beleven, en intussen je gedachten laten gaan over wat je zelf bezighoudt, wat 
je belangrijk vindt, en waar je op hoopt.’ 
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achtergrond

Voor Cock Gorisse is de Heilige Driehoek vertrouwd terrein. Ze werd in 1944 
geboren in Oosterhout en als kind kwam ze over de vloer bij de zusters van 
Sint Catharinadal. Als historica beschreef ze de rijke geschiedenis van het 
gebied en als voorzitter van de Stichting De Heilige Driehoek zet ze zich in 
voor het behoud van het unieke karakter ervan. In 2015 was ze een van de 
initiatiefnemers van de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek. Wie met haar als 
gids van klooster naar klooster wandelt kan niet anders dan onder de indruk 
raken van de schatten die hier verscholen liggen, in het verleden en het heden.

op het voorplein van Sint Catharinadal
‘Mijn vader was als jongen misdienaar geweest op Sint Catharinadal, zijn 
grootvader woonde in het poorthuis en deed klussen voor de zusters. Toen 
ik een kind was, had mijn vader een aannemersbedrijf in Oosterhout. Als de 
zusters iets nodig hadden, bijvoorbeeld een kist voor een overledene, dan 
werd hij erbij geroepen. Ik werd dan met mijn zusje naar het klooster gestuurd. 
Bij de voordeur belden we aan, en dan hoorde je schuifelend een van de 
zusters aankomen die de deur opende en ons binnenliet. We wachtten dan 
in de kleine ontvangstkamer en keken naar de traliewand. Die zat achter de 
tijdelijke wand waarop nu de klokken van Guido Geelen hangen en in die tijd, 
in de jaren vijftig, kwamen de zusters daar ook niet achter weg. Ze bleven 
altijd binnen. Na een tijdje hoorde je het geschuifel van vele voeten, en dan 
verschenen er achter de traliewand een heleboel zusters. Die zeiden dingen 
als ‘ach meidje, wat ben je alweer groot, en heb je nou ook een broertje?’ Dan 
gaven wij het briefje van onze vader af en kregen we een briefje terug. En een 
klein chocoladereepje, zo’n koetjesreep. Dus je begrijpt wel dat wij hier altijd 
graag naartoe gingen.’

Wat maakt de Heilige Driehoek zo uniek?

‘In de eerste plaats de drie kloosters. Die zorgen ervoor dat dit gebied een 
heel specifiek karakter heeft, waar de Oosterhouters ook op gesteld zijn. 
Het bijzondere is ook dat de kloosters nog steeds actief zijn en het kloos-
terleven hier dagelijks wordt geleefd. Van oudsher zijn alle drie de kloosters 
contemplatief, wat betekent dat ze een rustige omgeving nodig hebben die 
dat mogelijk maakt. Die rust voel je als je hier bent. De Heilige Driehoek is 
met de bijbehorende akkers, waar je als bezoeker van de biënnale overigens 
niet komt, een behoorlijk uitgestrekt gebied. En dat akkerland is bijzonder, 
omdat het zo oud is. Al rond 2000 voor Christus begonnen mensen zich 

hier te vestigen en zij hebben de eerste akkers aangelegd, de Leijsenakkers. 
Zij maakten de overgang van het leven als jagers en verzamelaars naar 
landbouwers. Je ziet nog steeds welke akkers het oudst zijn: die hebben wat 
onregelmatigere vierkante vormen, terwijl de nieuwere akkers rechter en 
langer zijn.’  

Waarom is de Stichting De Heilige Driehoek in het leven geroepen?

‘Toen vanaf eind jaren tachtig de kloosters snel leger werden, kregen project-
ontwikkelaars interesse in het gebied. Er werd van alles bedacht om hier te 
bouwen: een wellnesscenter, een golfbaan, een tuincentrum, woningen, noem 
maar op. Steeds waren er weer inwoners van Oosterhout die zich ervoor 
inspanden om die plannen te voorkomen. Uiteindelijk hebben we in 2000 een 
stichting opgericht om ons structureel te gaan inzetten voor het behoud van 
de Heilige Driehoek in al zijn karakteristieken. De kloosters zijn als leden van 
de Raad van Advies bij de stichting betrokken, omdat we gedeeltelijk dezelfde 
belangen hebben. Voor de kloosterlingen staat het leven ter ere van God op de 
eerste plaats, het behoud van de omgeving dient voor hen dan ook dat doel. 
Onze eerste stap was om ervoor te zorgen dat dit gebied erkend zou worden 
als Rijksbeschermd Stadsgezicht. Dat is gerealiseerd in 2006. Vervolgens 
hebben we een Groen- en Beheersplan opgesteld om ervoor te zorgen dat 
de beplanting en het water duurzaam beheerd worden. We hebben bijvoor-
beeld bewoners van het gebied aangemoedigd om meidoorn, haagbeuk en 
fruitbomen te planten in plaats van minder goed in het landschap passende 
heggen zoals laurier. Ook vroegen we hen om de waterkanten zo natuurlijk 
mogelijk te laten, zodat watervogels en andere dieren makkelijker in en uit 
kunnen gaan. De animo van alle partijen waarmee we samenwerken, zoals de 
gemeente Oosterhout, waterschap Brabantse Delta, Het Brabants Landschap 
en particulieren in het gebied, is groot. Iedereen beseft nu dat de Heilige 
Driehoek een plek is waar mensen graag verpozen, ook als ze niet uitge-
sproken katholiek zijn. De kloosters hebben gastenhuizen die een veilige plek 
bieden aan mensen die zich willen bezinnen op hun plek in de wereld. In dit 
gebied is ruimte voor onthaasting.’ 

langs de Kloosterdreef
‘Zie je hoe het water hier stroomt? Dit zijn de ‘rullekes’, zoals we ze hier 
noemen. Aan die smalle, nu keurig in slootjes geleide regenbeekjes die al 
eeuwenoud zijn, kan je zien dat er een aardig hoogteverschil in het gebied is. 
De Paulusabdij ligt op zo’n 6 meter boven N.A.P, terwijl de akkers verderop 
aan de Leijsenstraat op ongeveer 1 meter hoogte liggen. Precies dat verschil 
maakte dit gebied voor de eerste bewoners zo aantrekkelijk: op het hoger 
gelegen stuk kon je wonen zonder bang te hoeven zijn voor natte voeten, in het 
hooggelegen bos kon je jagen en hout vinden om huizen mee te bouwen of om 
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mee te stoken en je kon er akkertjes aanleggen. Het lage gebied was natter, en 
was daardoor juist geschikt om vee te laten grazen en te vissen.’  

Hoe is het idee ontstaan om juist hier een biënnale met hedendaagse 
beeldende kunst op te zetten?

‘Behalve het behouden van het spirituele, architectonische en natuurlijke 
karakter van het gebied wilden we ook iets toevoegen om het gebied te 
verduurzamen, aansluitend bij het verleden en gericht op de toekomst. Met 
name de Sint Paulusabdij en de Onze Lieve Vrouwe Abdij kennen een lange 
traditie van kunst en kunstambacht. De leefregel van de benedictijnen en 
benedictinessen steunt op drie pijlers: gebed, studie en arbeid. Die arbeid 
moet zo gekozen worden dat het goed te combineren is met de gebeden, die 
op vaste tijden plaatsvinden. Intellectuele en ambachtelijke arbeid lenen zich 
daar goed voor, en dat karakteriseert dan ook het benedictijnse leven. Zuster 
Lucie Gimbrère, die nu 93 jaar is en nog steeds in de Onze Lieve Vrouwe Abdij 
woont, restaureerde middeleeuwse handschriften. Echte topstukken van over 
de hele wereld, waaronder het negende-eeuwse Utrechts Psalter. Ook hebben 
de zusters zeer kwetsbare middeleeuwse wandkleden gerestaureerd, en één 
van de benedictijnen uit de Sint Paulusabdij, frère Jean-Marie Année, restau-
reerde schilderijen van onder andere Rembrandt en Vermeer. Ook maakten de 
broeders zelf de koorbanken die nu nog in de abdijkerk staan, hebben ze een 
succesvolle pottenbakkerij opgezet, en maakten ze reliekschrijnen van zo’n 
hoge kwaliteit dat die nu deel zijn van de collectie van Museum Het Catha-
rijneconvent in Utrecht. De benedictijner architect dom Hans van der Laan, 
grondlegger van de Bossche School, heeft hier in de abdij zijn belangrijkste 
theoretische werk geschreven. De zusters norbertinessen van Sint Catha-
rinadal waren van oudsher contemplatief ingesteld. In de jaren vijftig zijn zij 
begonnen met het ambacht van boekbinden en -restaureren. Dat hebben ze 
met volle overgave gedaan, en ook zij hebben in het Kunstatelier het restaura-
tieambacht tot in de puntjes leren beheersen.’

‘Met de biënnale bouwen we voort op die tradities van kunst en 
kunstambacht. De deelnemende kunstenaars hebben niet dezelfde religieuze 
drijfveren als de broeders en zusters, dus we zetten de traditie niet letterlijk 
voort. Maar ze werken wel met respect voor de religieuze tradities van het 
gebied en zijn bewoners en leggen een verbinding met het eigentijdse leven. 
Traditionele geloofsbeleving is in de laatste decennia voor grote groepen 
mensen naar de achtergrond verdwenen, maar de behoefte aan bezinning en 
zingeving is er nog steeds. Je ziet dat kunst daarin een belangrijke rol is gaan 
spelen. Een bezoek aan een tentoonstelling, concert of voorstelling triggert je 
om na te denken over je eigen bestaan, en over de zin die je geeft aan datgene 
wat je meemaakt. Geloof en kunst zijn altijd sterk met elkaar verbonden 
geweest, en die verbintenis houden we graag levend.’

bij de Sint Paulusabdij
‘Ik herinner me nog goed hoe op hun vrije vrijdagmiddagen de benedictijner 
monniken door de Heilige Driehoek en de stad wandelden, gekleed in hun 
pijen. Dat was de tijd van het ‘rijke Roomse leven’, een bloeiperiode van de 
katholieke zuil die begon kort na 1900 en duurde tot in de jaren zeventig. In 
1928 woonden er in de Sint Paulusabdij 65 monniken, veelal twintigers en 
dertigers. Dat moet een hele bijzondere dynamiek gegeven hebben: al die 
jonge mannen, hard aan het werk om het land te ontginnen, een boerderij op te 
zetten, samen te bidden en te werken. Je kan je voorstellen dat het monastieke 
leven aantrekkelijk was. In de jaren vijftig was hun aantal gegroeid tot honderd; 
er kwam zelfs een wachtlijst. Ook in Sint Catharinadal woonden toen wel zo’n 
70 zusters. Maar die periode is echt een uitzondering geweest in de lange 
geschiedenis van het klooster. Eeuwenlang hebben er eigenlijk nooit meer 
dan 20 zusters gewoond, er is zelfs een moment geweest dat er nog maar één 
zuster over was. Nu zijn het er twaalf, en zij doen hard hun best om manieren 
te vinden die hun voortbestaan in deze tijd mogelijk maken. De wijngaard die 
een paar jaar geleden is aangelegd is daar ook onderdeel van.’

Tijdens de biënnale gaat het kloosterleven gewoon door. 
Wat merkt de bezoeker daarvan?

‘In drie kapellen in de Driehoek worden de getijden gebeden, net zoals altijd. 
Op die momenten kan je binnen niet rondlopen om de kunst bekijken, maar kan 
je wel de gebeden en gezangen bijwonen. Zo kom je heel dicht bij het kloos-
terleven. Het gaat er bij de biënnale niet om dat we een bepaalde geloofs-
overtuiging willen uitdragen. Wel vinden we het belangrijk om te laten zien 
dat er nog plekken zijn waar geloof heel actueel is. De kloosters in de Heilige 
Driehoek verwelkomen iedereen die in alle rust zijn plaats in de wereld wil 
overdenken.’
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de kloosters

Sint Catharinadal
De priorij van de norbertinessen werd gesticht in 1271 in Vroenhout, nabij 
Roosendaal. Daarmee is Sint Catharinadal de oudste kloostergemeenschap 
in Nederland met een ononderbroken bestaan. Na de Sint Aagtenvloed 
van 1288 werd het klooster ernstig bedreigd door het water en daarom 
vestigden de zusters zich in 1295 in Breda. Ze zouden daar blijven tot 
1647. Toen was het voor de katholieke kloostergemeenschap onmogelijk 
geworden om zich nog langer in Breda te handhaven; uitoefening van het 
katholieke geloof was daar immers na de Tachtigjare Oorlog moeilijk, zo 
niet onmogelijk geworden. Zij weken uit naar het slotje De Blauwe Camer 
in Oosterhout, waar ze nu nog wonen. Van oudsher was de Heer van 
Breda beschermheer van het klooster. Die titel is door een huwelijk in 1403 
doorgegeven aan de familie Nassau en in 1530 aan het huis Oranje-Nassau, 
met wie de zusters nog steeds warme banden onderhouden.

De zusters blijven op een enkel jaarlijks familiebezoek na binnen 
de kloostermuren. De tralies in de gastenkamer die dit ingekeerde leven 
zichtbaar maakten, werden in de jaren zeventig verwijderd. In de priorij 
leven 12 zusters, kanunnikessen, die leven volgens de regel van Sint 
Augustinus. Aan de priorij is een Kunstatelier verbonden, dat vooral 
vermaard was vanwege de restauratie van antieke boeken. Sinds 2016 heeft 
de priorij een eigen wijngaard. De wijn wordt in eigen huis gemaakt en 
gebotteld. 

Onze Lieve Vrouwe Abdij
In 1901 vestigden de benedictinessen zich op het landgoed Vredeoord aan 
de Zandheuvel, een voormalige kostschool, die grensde aan de priorij Sint 
Catharinadal. De monialen waren uit Wisques (Frankrijk) verdreven door de 
anticlericale wetgeving van de Franse regering. In de loop van de jaren die 
volgden, bouwden de benedictinessen de oude kostschool uit tot een abdij 
met kloosterkerk. Het benedictijnse leven schoot wortel in Oosterhout: na 
enkele jaren traden ook Nederlandse zusters in het klooster in. Na 1944 was 
de abdij zover ‘vernederlandst’ dat Nederlands de voertaal werd. In 1972 is 
de abdij uitgebreid met een aantal vleugels en een gastenhuis in de stijl van 
de Bossche School.

In de abdij leven ongeveer 23 zusters volgens de regel van Sint 
Benedictus. Het benedictijnse leven kenmerkt zich door het ‘ora et labora’, 
een afwisseling van werk en gebed. De zusters hadden een paramente-

natelier, restaureerden in hun ateliers antieke gobelins en middeleeuwse 
handschriften. Ze vervaardigen en beschilderen waskaarsen en een van de 
zusters schildert iconen. De Onze Lieve Vrouwe Abdij kent een gastenhuis 
waar men een tijdlang intern kan verblijven.

Vanwege de verbouwing van het klooster maakt de Onze Lieve 
Vrouwe Abdij dit jaar geen deel uit van de route van de biënnale Kunst in de 
Heilige Driehoek.

Sint Paulusabdij
In het kielzog van de zusters benedictinessen kwamen ook de benedic-
tijner monniken uit Wisques naar Oosterhout. Zij bouwden, grenzend aan 
de abdij van de benedictinessen, in 1907 hun abdij naar het ontwerp van 
de Franse benedictijner architect dom Bellot. In de volksmond ging het 
gebied daarna al snel ‘De Heilige Driehoek’ heten. Ook bij de benedictijnen 
traden al snel veel Nederlanders in. Vanwege het grote aantal roepingen 
konden de monniken vanuit de Sint Paulusabdij de abdij van Egmond 
herstichten, de abdij Slangenburg in Doetinchem stichten en de abdij in 
Vaals na de Tweede Wereldoorlog opnieuw bevolken. De benedictijnen 
waren onder meer vermaard om hun actieve rol in het culturele leven, hun 
restauratieateliers, de pottenbakkerij en de orchideeënkwekerij. Na het 
Vaticaans Concilie van 1962-1965 verandert het kloosterleven ingrijpend: 
het latijn in de erediensten wordt vervangen door Nederlands, de omgangs-
vormen worden informeler en het hiërarchisch onderscheid tussen paters 
en broeders verdwijnt. Na 1970 komt het aantal nieuwe aanmeldingen 
nagenoeg tot stilstand.

In 2006 heeft de kleine en sterk vergrijsde monnikengemeenschap 
de abdij verlaten om haar intrek te nemen het kloosterbejaardenoord Park 
Zuiderhout in Teteringen. De abdij wordt nu bevolkt door leden van de 
Franse Communauté du Chemin Neuf, een oecumenische gemeenschap 
met een apostolisch karakter die zich sterk richt op jongeren en gezinnen. 
De Sint-Paulusabdij had en heeft een gastenverblijf, waar men een tijdlang 
kan verblijven.
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Joost Conijn
Amsterdam, 1971

Of hij nu in een op hout gestookte auto door het voormalig Oostblok rijdt of in 
een zelfgebouwd vliegtuig over de Sahara vliegt, Joost Conijn stelt zichzelf 
doelen die onmogelijk lijken en vaak alleen haalbaar zijn met de hulp van mensen 
die hij bij toeval op zijn pad tegenkomt. Zijn nieuwste project is de bouw van zijn 
eigen huis, een eigenzinnige doorzonwoning die hij zelf op fietskracht met de 
zon kan laten meedraaien, zodat het daglicht optimaal benut wordt.

Vliegtuig   2000 

Veel mensen verklaarden hem voor gek, maar dat weerhield Joost Conijn 
er niet van om eigenhandig een vliegtuig te bouwen. Met onder meer een 
oude Subaru-automotor, een tweedehands houten propeller en de wielen 
van een motorfiets kreeg hij het voor elkaar. Over de weg vervoerde hij het 
naar Marokko, om daar vervolgens, buiten het zicht van de autoriteiten, 
vliegpogingen te ondernemen. En jazeker, het lukte hem om los te komen van 
de aardbodem. Nu hangt het hier, tussen de bomen, als een droombeeld én 
als bewijs dat niets onmogelijk is. 

.  
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Leendert Van Accoleyen
Aalst, 1991

Leendert Van Accoleyen reikt in zijn werk steeds naar het onmogelijke. 
Hij tart de zwaartekracht met constructies waarmee hij balken, planken 
en andere grote en zware voorwerpen de lucht in dwingt. Zo plaatste hij 
een legertent bovenop een vijftien meter hoge constructie van ijzeren 
stangen. De tentflappen wapperden in de wind als een vlag, maar hij hield 
het. Steevast gebruikt hij alleen menskracht, er komen geen kranen of 
hoogwerkers aan te pas. Bij het maken van zijn werk staat hij geregeld 
doodsangsten uit, en die spanning is ook voor de kijker nog goed voelbaar. 
Verrassend genoeg kiest hij juist een heel kwetsbare en kleine gebeurtenis 
om uit te leggen waar het in zijn hemelbestormende werk om gaat. Eens viel 
hem een honingbij op, die van bloem naar bloem ging. Steeds als hij landde 
op een klein bloempje, boog het lange dunne steeltje ver door, en moest de 
bij zich in evenwicht zien te houden. Toen de bij wegvloog veerde de dunne 
steel weer terug en stond de bloem weer recht. Die kracht van de natuur zit 
ook in het werk van Leendert Van Accoleyen. 

Onderweg naar Mars 002   2021

Je ziet ze weleens liggen in het bos: bomen die, met wortel en al, 
neergehaald zijn door een storm. Zo’n gevelde reus roept ideeën op over de 
onvermijdelijke neergang van wat eerst fier rechtop stond, en over het einde 
van het leven. Deze boom is met man en macht weer opgericht, en zelfs 
voorzien van wielen. Tegen beter weten in doet de kunstenaar een liefdevolle 
poging om deze boom een tweede leven te geven, waarin hij zelfs meer kan 
dan ooit: zich verplaatsen, het avontuur en de vrijheid tegemoet.     

2
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Four Flags 2020

In maart 2020 moesten musea en galeries hun deuren sluiten: door de 
lockdown vanwege het coronavirus kwam ook de kunstwereld in één klap 
stil te liggen. Een ongekende situatie, waardoor kunst vrijwel alleen nog 
online te zien was en veel kunstenaars in nood raakten. Nick Terra, directeur 
van Galerie Fons Welters in Amsterdam, en zijn partner, kunsthistoricus 
Julia Mullié, zaten op een zonnige lentedag kort na het begin van de 
lockdown in de raamopening van hun appartement boven de galerie, toen 
hun oog viel op de vier vlaggenhouders aan de gevel. Zo ontstond het plan 
om kunstenaars uit hun netwerk te vragen een vlag te ontwerpen en die 
aan de gevel uit te hangen. Op die manier kon kunst, ondanks de gesloten 
tentoonstellingsruimtes, toch fysiek aanwezig en zichtbaar zijn. Online 
was Four Flags ook te volgen; via Instagram werden de vlaggen gedeeld 
én, in een oplage van vier stuks, verkocht. De volledige winst ging naar de 
kunstenaars.

Het initiatief laat zien hoe een moeilijke situatie zoals de coronacrisis ook 
aanjager kan zijn voor verfrissende initiatieven. De ‘tentoonstelling’ aan de 
gevel kon spontaan, snel en met een laag budget gerealiseerd worden. Het 
leverde zichtbaarheid en bescheiden inkomsten op voor de kunstenaars, en 
een aangename verrassing voor voorbijgangers. De vlaggen verspreidden 
zich ook verder, soms via onvermoede wegen. Zo waren ze te zien aan de 
gevel van museum De Pont in Tilburg en kocht een Belgische verzamelaar 
van alle dertig deelnemende kunstenaars een vlag die ze persoonlijk 
bezorgde bij acht kunstinstellingen in België zodat die regelmatig konden 
wisselen. Het Four Flags-project werd overgenomen door kunstinstellingen 
in São Paulo, Bogotá, Chicago, Lissabon en New Delhi.
Voor de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek vroegen Nick Terra en 

Julia Mullié tien kunstenaars om hun vlag te tonen. Deelnemers zijn  
Daniel de Paula, Andrea Éva Gyóri, Lena Henke, Rodrigo Hernández,  
Maria Roosen, Job Koelewijn, Kasper Bosmans, Magali Reus,  
Anna-Sophie Berger en Kelly Akashi.

Instagram: @fourflags2020
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Maarten Baas
Arnsberg, 1978

Slim en speels, een tikje rebels en vaak ronduit grappig: het werk  
van Maarten Baas tovert meer dan eens een glimlach op je gezicht.  
Zo realiseerde hij een reeks klokken waarvan je zou zweren dat er een 
man in is gekropen die bezig is om, minuut na minuut, de wijzers uit 
te vegen en ze een paar centimeter verder opnieuw te tekenen – ad 
infinitum. Ook maakte hij stoelen die door een kind gekleid lijken te zijn. 
In een aantal recente installaties levert hij op humoristische wijze kritiek 
op de vaak oververhitte manier waarop we over en weer meningen 
uitwisselen. Uit zijn ontwerpen spreekt een verlangen om puur en direct 
te werken, maar tegelijk raakt zijn werk aan thema’s als imperfectie, tijd 
en vergankelijkheid.

Growing Goals   2021

Maarten Baas doet niets liever dan een balletje trappen; als kind is hij 
opzettelijk níet gaan trainen bij een voetbalclub, omdat het competitie-
element het spelplezier zou bederven. Voor een potje voetbal heb je 
behalve een bal maar zo weinig nodig: je gooit twee jassen op de grond 
en voilà, je hebt een doeltje. Voor de rest – de perfecte pass, het briljante 
doelpunt, het juichende stadion – heb je genoeg aan je verbeelding. Juist 
in die verbeelding schuilt volgens Maarten Baas de hoop: je maakt je 
een voorstelling van wat er niet is, maar wat nog wel kan komen. Op het 
verwaarloosde trapveldje achter de Sint Paulusabdij verving hij de half 
vergane houten doelpalen door jonge boompjes. Ook liet hij dwars over de 
molshopen en graskluiten een frisse strakke belijning aanbrengen. Net als 
de doelen die wij in ons leven kunnen hebben, veranderen de bomen mee 
met de seizoenen, en worden ze gestaag groter en sterker. Ook na afloop 
van de biënnale zullen de bomen blijven staan om zich in alle rust verder te 
ontwikkelen. Wie weet hoe hoog ze de lat zullen leggen?
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Joost Conijn
Amsterdam, 1971

Siddieqa, Firdaus, Abdallah, Soelayman, 
Moestafa, Hawwa en Dzoel-kifl   2004

We volgen zeven kinderen, tussen de 3 en 13 jaar oud, die zich al spelend 
door de dag bewegen. Op een onbestemd en uitgestrekt terrein – waar 
aan de horizon af en toe een fabriek of een treinspoor te zien is – rijden ze 
rond op zelf in elkaar geknutselde fietsen, skelters en brommers, waden 
ze door modderplassen, slopen een caravan of bakken een ei op een 
campinggasbrander. Het zijn de kinderen van een Nederlands gezin dat,  
aan de rand van een gekraakt haventerrein onder de rook van Amsterdam, 
leeft naar de leer van de islam. Met de camera registreert Conijn hoe ze in de 
zomer buiten slapen, aardappels poffen boven een vuur en stoeien met hun 
honden en met elkaar. Vindingrijk en onbevangen vinden ze hun weg.  
Ze leven het ideaal van opgroeien in volkomen vrijheid, los van alle 
conventies en restricties van de maatschappij. Tegelijk rijst de vraag hoe 
lang dit alternatieve leven houdbaar is. Joost Conijn maakte de film als een 
ode aan de poëzie van het ongerijmde.  
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Maria Roosen
Oisterwijk, 1957

‘Tools for feelings’ noemt Maria Roosen haar sculpturen, schilderijen en 
tekeningen: gereedschap om gevoelens mee uit te drukken. Die gevoelens 
zijn voor iedereen herkenbaar en worden opgeroepen door wezenlijke 
menselijke ervaringen: het wonder van vruchtbaarheid, geboorte en leven, 
de kleur en kracht van groei en bloei, de energie van liefde en ontmoeting, 
maar ook het proces van rouw en verlies. Terugkerende motieven in 
haar werk zijn onder meer trossen bessen, melkkannen, bouwblokken, 
halskettingen en rozenkransen, ladders, borsten en spermatozoïden.  
Ze werkt graag met glas en waterverf, materialen die van nature een 
zekere vloeibaarheid hebben. Maar ze gebruikt ook hout, textiel en andere 
materialen. Zo kan ze uiteenlopende associaties en emoties aan haar werk 
verbinden. 

Wei   2021 

De benedictijner monniken van de Sint Paulusabdij zetten in de eerste 
helft van de twintigste eeuw een bloeiend boerenbedrijf op. Naar die 
geschiedenis verwijst dit werk: een nieuwe afrastering voor de wei,  
gevormd door een snoer van witte eieren. De eieren die Maria Roosen 
gebruikt heeft hebben normaal gesproken een vrij banale functie: het zijn 
namaak eieren, gemaakt van kalk, die door pluimveehouders gebruikt 
worden om te voorkomen dat ganzen hun eigen legsel stuk pikken. Voor 
het werk Een plus een is drie dat Maria Roosen in 2002 maakte voor een 
rotonde in het Gelderse dorpje Alem, gebruikte zij ook het motief van het 
ei: daar legde ze drie zeer grote eieren van beton in het gras, twee bruine 
en één witte, alsof een reuzenkip ze daar had achtergelaten. Toen al was 
ze gefascineerd door de eigenschappen van eieren: perfect gevormd en 
volkomen gaaf, maar als je goed kijkt zijn er geen twee exact hetzelfde.  
En al zitten ze vol levenskracht, ze zijn tegelijk heel kwetsbaar. 

Eieren komen ook op een verrassende wijze terug in de omlijsting van 
de aquarel van Maria Roosen die op Sint Catharinadal te zien is.
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Meschac Gaba
Cotonou, 1961

In zijn werk confronteert Meschac Gaba, die afwisselend in Rotterdam en 
Benin woont en werkt, ons met de economische ongelijkheid in de wereld 
en de culturele dominantie van het Westen. Met gevoel voor humor snijdt 
hij serieuze thematiek aan. Zo maakte hij van waardeloos geworden munten 
uit Afrikaanse landen sieraden, die door hun status als kunstwerk toch 
weer veel waard werden. Daarmee legt hij economische processen in de 
kunstwereld bloot. Hij gebruikt in zijn werk vaak alledaagse voorwerpen 
zoals suikerklontjes, hairextensions, vlaggen en dekens. Hij wordt gedreven 
door de hoop op een wereld die voorbij het kolonialisme komt. 

Globalloon   2013 – 2021

Fragmenten van vlaggen uit alle landen van de wereld vormen samen een 
enorme bol. Als er één vlag tussenuit gehaald zou worden verliest de bol 
zijn harmonieuze ronde vorm en loopt hij leeg. Het is een duidelijk signaal: 
we hebben elkaar nodig om de wereld in stand te houden. Vaak worden 
vlaggen echter gebruikt om de eigen nationale identiteit af te zetten tegen 
die van anderen. Met dit werk verbeeldt de kunstenaar het ideaal van 
een harmonieuze samenleving, een kleurrijke wereld waar alle volkeren 
vreedzaam samenleven. 
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Martin en Inge Riebeek
Haarlem, 1957 en Wageningen, 1964

Martin en Inge Riebeek reizen al meer dan tien jaar over de hele wereld 
om video’s te maken voor hun project The Essential, dat inmiddels ruim 
500 portretten omvat. Waar ze ook komen, in New York of Accra, Mexico 
Stad of Athene, steeds is het hen te doen om het vastleggen van dat ene 
magische moment: de eerste ontmoeting met de ander. Daarbij worden ze 
geïnspireerd door het gedachtegoed van de filosoof Emmanuel Levinas 
(1906-1995) die zei dat in het aanschouwen van het gelaat van de ander zich 
iets kan openbaren van het goddelijke. Vanuit een oprechte betrokkenheid 
stellen ze die ander keer op keer die ene vraag: wat is voor jou de essentie 
van het leven? Een vraag die eigenlijk te groot lijkt om te stellen, maar die 
steeds opnieuw indringende en ontroerende antwoorden oplevert.

Home/Hope   2011-2021 

Dankzij de eenvoudige trapgevel, het pannendak en de schoorsteen lijkt het 
oude ketelhuis naast de Sint Paulusabdij op een huisje zoals een kind dat zou 
tekenen. Dit bracht Martin en Inge Riebeek op het idee om uit de verzameling 
portretten van The Essential een selectie te maken rond de begrippen 
thuisgevoel en migratie. De meeste van de hier getoonde portretten zijn 
gemaakt in Nederland. We ontmoeten twee jonge vrouwen die teruggestuurd 
worden naar Armenië, een Marokkaanse man die zonder verblijfsvergunning 
in Brussel leeft, een Syriër die verlangt naar zijn vaderland en een vrouw die 
geadopteerd is uit Sri Lanka en op het punt staat haar biologische moeder 
op te zoeken. Uit de verhalen die de mensen vertellen blijkt hoe sterk het 
verlangen naar een thuis is en hoe ontwrichtend het kan zijn als mensen 
zich genoodzaakt zien hun vertrouwde omgeving te verlaten. De nieuwe 
portretten van de bewoners van de kloosters vormen een actuele aanvulling 
op deze reeks: zij maakten ooit de keuze hun eigen huis te verlaten en van de 
abdij hun nieuwe thuis te maken.   
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Tom Claassen
Heerlen, 1964

Meestal maakt Tom Claassen beelden van dieren. Ze zijn speelgoedbeest-
achtig, bijna cartoonesk en vaak metershoog. Overal in Nederland zijn ze 
te vinden: een groepje olifanten langs de A6 bij Almere, drie konijnen bij de 
Kunsthal in Rotterdam, een paard op een plein in Utrecht, een kwijlende 
hond in Tilburg, en zo zijn er nog veel meer. Ze zijn goeiig, plomp en aaibaar, 
krijgen bijnamen en zijn favoriet bij kinderen. Zijn ‘houten mannen’, gemaakt 
van grote stukken boomstam, zijn wat weerbarstiger en soms ronduit 
sinister. Ze liggen op de grond of hangen doelloos aan een constructie en 
rotten langzaam weg, door hun omvang nog steeds zeer aanwezig maar 
veronachtzaamd verdwijnen ze uit de tijd. 

Flower   2021

Het is een ervaring die even eenvoudig als gelukzalig is: liggen in 
een bloemenweide op een zomerdag, en zien hoe het zonlicht de 
bloemblaadjes doet oplichten. Zo’n ervaring, die we associëren met 
zorgeloosheid en met kind-zijn, wil Tom Claassen met dit werk in 
herinnering roepen. In het kloosterleven spelen bloemen en planten ook 
een belangrijke rol. Van oudsher worden in kloostertuinen geneeskrachtige 
kruiden gekweekt en in boekverluchtingen en herbaria zijn schitterende 
tekeningen en aquarellen van bloemen en planten te vinden. De hele 
kunstgeschiedenis staat bol van de bloemstillevens, het een nog 
weelderiger dan de ander. Maar Tom Claassen nam een onbeduidend 
plantje als uitgangspunt dat we misschien wel als onkruid beschouwen. 
Juist daarom is het een krachtig symbool voor hoop: het heeft maar een 
kiertje tussen de tegels nodig om kiem te schieten en tot volle wasdom te 
komen, groeiend en bloeiend. 

9
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Job Koelewijn
Spakenburg, 1962

Hij verpakte bouillonblokjes in wikkels met poëzie erop, liet kinderen op 
een schoolplein rondlopen met hoedjes van papier, gevouwen van zijn 
aantekeningen, en brak de achtermuur uit een Amsterdamse galerie zodat 
de bezoekers de tuin van de buren konden bekijken. Bij Job Koelewijn zijn 
niet de objecten die hij maakt het belangrijkst, maar de ideeën. Vaak spreekt 
hij naast het oog ook andere zintuigen aan, zoals het gehoor en de reuk. 
Het gebruik van taal staat centraal in zijn werk. Sinds 2006 leest hij iedere 
dag hardop voor uit filosofische en literaire boeken, waaronder Spinoza’s 
Ethica en Ulysses van James Joyce. Van de voorleessessies, die precies 
drie kwartier duren, maakt hij geluidsopnames die hij soms gebruikt in 
installaties.

Calling  1998-2021

Stel, je wandelt in het bos en verliest het kind of de vriend met wie je 
daar bent uit het oog. Je loopt het pad terug, speurt tussen de bomen 
en voelt je hartslag omhoog gaan: waar is hij? Je roept zijn naam, eerst 
zachtjes en aarzelend, maar als er geen antwoord komt ga je harder 
roepen. Dat zoekende klinkt ook door in dit werk, dat over de volle lengte 
van de Kloosterdreef te beluisteren valt. Vanuit de bomen en bossages 
langs deze lommerrijke dreef klinken allerlei voornamen, uitgesproken 
door verschillende mensen. De angst voor verlies die in de stemmen te 
beluisteren valt is tegelijk een uitdrukking van de verbondenheid die tussen 
mensen kan bestaan. Zo is het ook troostrijk: er wordt naar jou verlangd, 
iemand hoopt je terug te vinden. Koelewijn maakte een eerdere versie van dit 
werk tijdens een verblijf in New York eind jaren negentig, een periode waarin 
hij zelf het gevoel had in het leven verdwaald te zijn. 

10
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Maria Blaisse
Amsterdam, 1944

De werken van Maria Blaisse houden het midden tussen sculpturen, 
objecten, kostuums en architectuur. Ze maakte onder meer hoofddeksels, 
schoenen, sieraden en schalen, die werden getoond op catwalks, in musea 
en in dansvoorstellingen. Met haar werk wil ze een ervaring teweegbrengen, 
bijvoorbeeld over buigzaamheid of transformatie. Diepgaand onderzoek naar 
de ontstaansvormen van materiaal en beweging vormt de basis van alles 
wat zij doet. Dit resulteert in een vormentaal die krachtig en steeds opnieuw 
verrassend is. 

Oloïde Paviljoen   2019

Dertig jaar geleden plantte Maria Blaisse bamboe rondom haar werkplaats 
op het Amsterdamse Bickerseiland, nadat ze op reizen door Afrika en Azië 
onder de indruk was geraakt van dit uitzonderlijke gewas. Steeds als ze aan 
het werk is, ziet ze door de ramen de bewegingen van de inmiddels hoog 
opgeschoten bamboe. In 2007 begon ze het materiaal te onderzoeken en te 
gebruiken in haar werk. De combinatie van flexibiliteit en kracht inspireerde 
haar om open structuren te ontwikkelen die in beweging worden gebracht, 
soms door elektronica, maar ook door dansers. Dit paviljoen bouwde ze 
in samenwerking met de Chinese ontwerper Bin Xu, in de vorm van een 
halve oloïde. Daarvoor was niet alleen hun gedeelde intuïtieve benadering 
nodig, maar ook de technische kennis en precisie van Bin Xu. Gaandeweg 
ontdekten zij dat de bamboe strips zonder spanning konden staan wanneer 
ze werden omgekeerd: het onderste gedeelte zit nu bovenaan, terwijl het 
dunnere uiteinde onderaan zit. Zo ontwikkelden ze samen een flexibele 
architectuur waarbij constructie en structuur samenvallen. De open en 
beweeglijke ruimte brengt een meditatieve stilte teweeg bij degene die er 
binnen stapt. Dit gevoel wordt versterkt door de sfeer van de kloostertuin en 
de nabijgelegen kapel.

In een aantal performances komen bamboewerken van Maria Blaisse 
in beweging. Dansers en musici reageren op de ruimte, de objecten en 
elkaar. Vanuit een aandachtige aanwezigheid in het moment, een staat van 
niet-weten, staan de performers open voor hun omgeving en voor de eigen 
bewegingen van de bamboe.

11
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Anish Kapoor
Bombay, 1954

Kijken naar de sculpturen van Anish Kapoor is een intense zintuiglijke 
ervaring. In zijn vroege werken gebruikt hij vaak een diep donkerblauw 
pigment dat alle licht in zich opneemt, waardoor je het onwerkelijke gevoel 
krijgt in een peilloze diepte te kijken. De laatste jaren werkt hij juist veel 
met spiegelend gepolijst staal, dat door de vervormde weerkaatsing van de 
omgeving een duizelingwekkend effect heeft. Zijn Sky Mirrors staan tijdelijk 
of permanent in de openbare ruimte, onder meer in Londen, New York en 
Sint-Petersburg. Ook in Tilburg staat er een, op het voorplein van Museum 
De Pont. Kapoor, die geboren werd in Bombay, uit een hindoestaanse 
vader en een joodse moeder, wil met zijn werk het onbenoembare, dat wat 
achter de zichtbare werkelijkheid schuilgaat, voelbaar maken. Hij bespeelt 
onze zintuigen met sculpturen waarin begrippen als materie en leegte, 
licht en donker, onder en boven op losse schroeven worden gezet. De stille 
aanwezigheid van zijn sculpturen en de krachtige eenvoud van hun vormen 
nodigen de kijker uit tot een meditatieve houding, gericht op de essentie van 
de dingen. Sculptuur, waarbij het vaak om volumes en materialiteit draait, 
gebruikt Kapoor juist om de innerlijkheid van de dingen te onderzoeken en 
leegte te verbeelden.

Untitled en Untitled   2018

Voor deze twee sculpturen gebruikte Kapoor de bijna witte steensoort 
albast. Ook hier speelt hij met tegenstellingen: het ruwe en aardse van de 
buitenkant wordt in balans gehouden door de glad gepolijste binnenkant 
van de steen waarin de ronde vorm lijkt los te komen en te zweven. Het 
door de ramen invallende daglicht versterkt die ervaring. Andere werken uit 
deze reeks van albasten sculpturen hebben een vierkante of rechthoekige 
uitsparing in het midden die een doorgang suggereert. Maar de ronde vorm 
in deze beelden doet meer denken aan een vruchtbeginsel of de buik van 
een zwangere vrouw. Het verschijnen van nieuw leven is een terugkerend 
thema in zijn werk: eerder maakte hij bijvoorbeeld een uitstulpende vorm op 
de wand die hij When I am pregnant noemde. 

12
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Marc Mulders
Tilburg, 1958

Voor Marc Mulders is schilderen in olieverf de basis van al zijn werk, maar 
daarnaast maakt hij ook aquarellen, collages en glas-in-loodramen. In 
het begin van zijn loopbaan schilderde hij expliciet religieuze motieven, 
zoals de piëta of een doornenkroon. Zijn palet was toen zwaar en donker. 
Gaandeweg werden dieren, bloemen en tuinen zijn hoofdmotieven en 
is hij steeds abstracter gaan werken. Zachte, lichte pasteltinten kregen 
de overhand. Hij vergelijkt zijn werk met een tuin: een omsloten plaats 
van schoonheid, heling en harmonie, een rustpunt te midden van deze 
hectische wereld.

Hope   2019-2021

Al jaren verdiept Marc Mulders zich in de Perzische miniatuurkunst, 
waarin tuinen een belangrijke rol spelen. De tuin is in deze traditie een 
paradijselijke plek, met verkoelend water en heerlijke vruchten, waar 
minnaars elkaar ontmoeten, waar muziek klinkt en ontspanning wordt 
gevonden. De vormgeving en kleurstelling van deze miniaturen hebben de 
schilderijen van Marc Mulders diepgaand beïnvloed. In deze recente reeks 
werken op papier verwerkt hij miniaturen met voorstellingen van tuinen en 
het paradijs. Zelf zegt hij hierover: “Ik kijk steeds naar afbeeldingen van 
het Paradijs in Perzische miniaturen en de vroegchristelijke kunst. Met 
deze tuinen op mijn netvlies spreek ik tijdens het schilderen mijn penselen 
toe; gedraag je als tuingereedschap… en ik kam de verf, spit en snoei en 
met brede penselen maak ik denkbeeldige paden in de tuin van olieverf.” 
Zo maakt hij verluchtingen in olieverf. In plaats van het uitvergroten van 
verschillen tussen islam en christendom, zoals in het maatschappelijk 
debat vaak gebeurt, benadrukt Mulders de spirituele overeenkomsten. 
Het ideaal van het paradijs, de hoop op een mystieke eenwording met het 
goddelijke en het verlangen naar licht zijn immers universeel.

De kapel van Sint Catharinadal is een bijzondere omgeving voor 
deze werken. In het restauratie-atelier van dit klooster hebben de zusters 
vele uren besteed aan het herstellen en behouden van de kalligrafieën en 
boekverluchtingen in oude religieuze boeken.

13
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Maria Roosen
Oisterwijk, 1957

Shelter 2 en Turn Magdalena turn!   2021

Shelter 2 is als een Baboesjka waar je in kan schuilen, omhuld door een 
mantel van hout. Het is een plek om je even terug te trekken, een plek van 
rust en bezinning. Deze kapel voor één persoon is aan de buitenkant zwart 
gebrand en van binnen en van buiten behandeld met olie. Zoals het hout is 
beschermd tegen schimmels en vocht, beschermt het hout op zijn beurt 
degene die erin wegkruipt. Ook de glazen bollen aan de buitenkant van de 
kapel zijn zwart, de kleur die we traditioneel met rouw verbinden. De eerste 
‘rouwkapel’ (Shelter I) die Maria Roosen uit een boomstam sneed maakte 
ze in 2020, kort na het overlijden van haar man. Die kapel heeft een plek 
gevonden in de tuin van het Kruisherenklooster van Sint Agatha in Cuijk, op 
de plaats waar een zieke boom stond. Die boom is omgezaagd en uit dat 
hout ontstond de kleurrijke Magdalena, die hier, op het voorplein van Sint 
Catharinadal een duo vormt met Shelter 2. Banen van kleur en gefreesde 
lijnen golven langs het ‘lichaam’ naar beneden. Verwijzend naar de wijze 
waarop Maria Magdalena, de vrouw die een discipel van Jezus was, meestal 
wordt afgebeeld: met lang, loshangend haar. 

Het hout waarvan de kapel en de vrouwfiguur gemaakt zijn is levend 
materiaal, dat reageert op vocht en droogte en dat kan barsten, uitzetten 
of krimpen. Voor Maria Roosen is het werken met dit levende hout een 
troostend proces. 

14
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Jeppe Hein
Kopenhagen, 1974

Het werk van de Deense kunstenaar Jeppe Hein nodigt uit om te spelen en 
om met andere mensen in contact te komen. Meestal maakt hij vrij grote 
installaties, buiten of binnen, die een verfrissend licht karakter hebben. 
Hij past uiteenlopende materialen als spiegels en neon toe in objecten die 
uitnodigen tot interactie, van een plagerige fontein tot een zinsbegoochelend 
doolhof. Met een gezonde dosis humor wil hij mensen raken en verleiden om 
elkaars ervaringen te delen.

Three wishes for you (Love, Hope, Faith)  2021

Als een feestelijke verrassing hangen de ballonnen onder het plafond. 
Voor het grijpen – of toch net niet? Licht en vrolijk, glanzend en spiegelend 
roepen ze even het kind in ons wakker. Jeppe Hein maakte in 2020 het werk 
All Your Wishes voor de luchthaven LaGuardia in New York: een spoor van 
70 glimmende ballonnen hangend onder het hoge plafond van de enorme 
terminal: alsof er net een feest geweest is waarbij iedereen zijn ballon 
heeft losgelaten. Nu duiken drie van zulke ‘wensen’ op in dit halletje van 
Sint Catharinadal. De kleuren zijn niet zomaar gekozen: rood is de kleur 
van het hart en verwijst naar de liefde. Groen is de kleur van leven en groei, 
en symboliseert de hoop. Het geel is de kleur van de zon, die ons licht 
en warmte geeft, net als geloof dat doet. Liefde, hoop en geloof zijn ook 
de thema’s van de eerste drie edities van de Biënnale Kunst in de Heilige 
Driehoek. 
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Jelle Korevaar
Rotterdam, 1989

De objecten die Jelle Korevaar maakt, draaien, schudden en ratelen, of 
wandelen zelfs robotachtig door de ruimte. Organische materialen als 
botten, schedels en veren combineert hij met stalen scharnieren en raderen, 
waardoor natuur en techniek op onverwachte wijze hand in hand gaan. 
Veel van zijn werk is ontstaan vanuit een kritisch betrokken houding ten 
opzichte van de protestantse kerkelijke wereld waarin hij zich beweegt. In 
de samenleving ziet hij, ondanks de gestage leegloop van de kerken, een 
grote behoefte aan spiritualiteit en zingeving.  Met zijn werk wil hij – vanuit 
de inspiratie die hij persoonlijk in het christelijke geloof vindt – daar een 
bijdrage aan leveren. 

Hoop   2021

Ooit was deze waterput van vitaal belang voor de zusters die hier woonden; 
diep uit de grond, vanuit het donker, haalden zij fris water naar boven. Jelle 
Korevaar geeft de inmiddels gedempte put iets van die magie terug. Vrijwel 
niemand kan langs een waterput lopen zonder er even een blik in te werpen 
en hier wordt die nieuwsgierigheid op een verrassende wijze beloond. 
Waar je een duistere diepte verwacht zie je juist iets flonkeren in het licht: 
glanzende blaadjes die zachtjes bewegen in het donkere water. Meestal is de 
techniek goed zichtbaar in zijn werk, maar dit keer heeft Korevaar zich meer 
op de poëtische kracht van het beeld zelf gericht. De jonge blaadjes, het 
stromende water en de weerkaatsing van de lucht en het zonlicht geven je 
nieuwe energie, als een teug sprankelend fris water. 

16



50 51

Guido Geelen
Thorn, 1961

Guido Geelen voert zijn beelden uit in materialen als aluminium en brons, 
maar hij werkt ook regelmatig met gebakken klei. Het is een aards materiaal, 
dat vooral gebruikt werd door ambachtslieden. Kunstenaars gebruiken 
het doorgaans om te boetseren, als voorstadium voor een bronzen beeld. 
Geelen heeft de klei weer een eigen, zelfstandige rol gegeven en in zijn werk 
speelt het proces van modelleren, bakken en stollen een belangrijke rol. 
Daarbij laat hij altijd nadrukkelijk zien hoe zijn beelden zijn gemaakt: in de klei 
zie je afdrukken van handen en vingertoppen en ook de naden van de mallen 
zijn nog duidelijk zichtbaar.

Zonder titel  2021

In de kleine ontvangstkamer van Sint Catharinadal hangen ze bijeen: de 
van hun rijk versierde omhulsels ontdane binnenwerken van zeven antieke 
boerenklokken uit de Franse Comté, zogenaamde Comtoiseklokken. 
Guido Geelen heeft de oorspronkelijke gewichten vervangen door in 
rode klei gevormde voorwerpen die verwijzen naar elementen uit het 
kloosterleven, zoals timmeren en bouwen, het houden van dieren, 
boekrestauratie, wijn verbouwen en fruit kweken. Iedere klok slaat op een 
andere tijd, elk bij aanvang van één van de zeven getijden die het dagritme 
in het klooster bepalen. Op deze momenten komen de zusters bĳ elkaar 
voor hun gebeden.                                              

Het leven in een klooster kenmerkt zich door bezinning en 
verstilling. In gebeden wordt niet alleen stilgestaan bij wat was, maar 
ook bij wat er nog zal kunnen komen. Hoop is een begrip dat te maken 
heeft met onze beleving van tĳd. We kijken uit naar iets dat in de toekomst 
wellicht werkelijkheid zal worden. 
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Job Koelewijn
Spakenburg, 1962

Poetry Account  2021

Toen hij veertien jaar was, begon Job Koelewijn gedichten uit  het  hoofd 
te leren. Als hij thuis bij zijn ouders op een stoel ging staan om ze voor 
te dragen, kreeg hij een draai om zijn oren en dan ging hij maar naar 
buiten om te voetballen. Zijn liefde voor poëzie werd er niet minder om. 
Het verinnerlijken van poëzie, door het telkens opnieuw te lezen en van 
buiten te leren, is een wezenlijk onderdeel gebleven van zijn leven en zijn 
kunstenaarschap. Voor een gezonde geest is het lezen van poëtische en 
filosofische teksten net zo essentieel als eten, drinken en sporten zijn 
voor het lichaam.

De gedichten die hier te zien zijn maken deel uit van een reeks van  
21 gedichten die Koelewijn in de afgelopen veertig jaar uit zijn hoofd 
geleerd heeft. Als een boekhouder heeft hij de feiten geregistreerd: het 
aantal zinnen en woorden en de tijd die het kost om het gedicht voor te 
dragen. Nu geeft hij de gedichten terug aan het publiek: in voordrachten, 
boekjes en puzzels zullen de gedichten op verschillende momenten en 
plaatsen gaan opduiken. Deze presentatie in de grote ontvangstkamer van 
Sint Catharinadal is het begin van een wereldtournee. Door de cirkel van 
lampjes doen de houten schijven denken aan spiegels in de kleedkamer van 
het theater. Ons uiterlijk zien we in deze ‘spiegels’ echter niet terug – wel 
zien we de poëzie die in ons binnenste kan wonen.   
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Bill Viola
New York, 1951

In de videowerken van Bill Viola rekt de tijd zich uit. Een stap, een 
ontmoeting, een aanraking, een moment van pijn of ontzetting: hij laat het 
zo sterk vertraagd zien dat wat normaal bijna onopgemerkt voorbij gaat 
een grote intensiteit en betekenis krijgt. Steeds draait het in zijn werk om 
de reflectie op wezenlijke menselijke ervaringen. Hoe gaan we om met het 
miraculeuze? Met datgene wat boven ons begrip, onze waarneming uitstijgt 
en waar we geen vat op hebben? Geïnspireerd door zowel christelijke 
symboliek als het Japanse Zenboeddhisme laat hij de mens zien in al zijn 
kwetsbaarheid en innerlijke kracht. 

Catherine’s Room   2001

Op dit uit vijf panelen bestaande videowerk voert een vrouw een reeks 
eenvoudige, soms rituele handelingen uit, verspreid over verschillende 
momenten van de dag. In de ochtend doet ze yogaoefeningen en eet ze een 
appel. ’s Middags verstelt ze kleding en bij het vallen van de avond schrijft ze 
aan haar bureau. ’s Avonds steekt ze tientallen kaarsen aan en op het laatste, 
vijfde scherm ligt ze in bed. Het verloop van de tijd krijgt een extra dimensie 
doordat de boomtak die door het venster te zien is steeds een ander seizoen 
suggereert. Niet alleen het verloop van een dag, ook het menselijk leven is 
verbonden met de cycli van de natuur.

In Siena zag Bill Viola ooit een altaarstuk van Andrea di Bartolo 
uit 1394-1398 met onder het middenpaneel een predella, een strook van 
verhalende afbeeldingen, met scènes uit het leven van de heilige Catharina. 
Die vijf schilderijtjes vormden een inspiratiebron voor Catherine’s Room. 
Viola maakt vaker videowerken die uit vijf delen bestaan. Het getal vijf heeft, 
in tegenstelling tot drie en zeven, in de christelijke traditie geen speciale 
betekenis. In het boeddhisme echter komt het getal vijf wel veelvuldig 
voor. Bijvoorbeeld in de vijf Skandha’s, de constituerende elementen van 
alles wat bestaat: vorm, gewaarwording, perceptie, intentie en aandacht. 
Ook veel leerregels en rituelen zijn georganiseerd rond het getal vijf. Viola 
woonde een tijd in Japan en werd behalve door de christelijke ook door de 
boeddhistische spiritualiteit en visuele cultuur beïnvloed.
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Peter Buggenhout
Dendermonde, 1963

Voor zijn sculpturen gebruikt Peter Buggenhout materialen die hij zelf 
‘abject’ noemt. Dat kunnen autowrakken zijn of huisstof, puin, industrieel 
afval, versplinterde planken of afgedankte caravans, en talloze andere 
brokstukken en overschotten die zich aandienen. Het zijn dingen die hun 
functie hebben verloren, die vormeloos en ondefinieerbaar zijn geworden. 
Ze stoten ons instinctief af, maar maken ons tegelijk nieuwsgierig: wat zien 
we eigenlijk? Kunnen we in deze vormeloosheid toch niet iets terugvinden 
waaraan we houvast kunnen ontlenen? Zijn sculpturen zijn nooit 
afbeeldingen van iets anders, ze zijn simpelweg aanwezig.

On hold   2021

Metershoog rijst de sculptuur op uit de gracht. Net als de oude, vervaarlijk 
overhellende wilg die iets verderop staat lijkt hij te proberen uit het water 
de oever op te klauteren. De sculptuur maakt deel uit van de reeks  
On hold waarvoor Peter Buggenhout uitgaat van het idee dat mensen bij 
het realiseren van hun dromen en mogelijkheden zo vaak beperkt worden 
door hinderlijke obstakels. Zoals een springkussen niet zijn bedoelde 
vorm kan krijgen wanneer je hem opblaast terwijl hij ingeklemd staat 
tussen te dicht bij elkaar staande palen.

In de sculptuur kunnen we iets herkennen van de manier waarop 
ons leven verloopt, en waarop we onze omgeving vormgeven. Vaak 
gaat dat met horten en stoten, en is voortdurende verandering de 
enige constante. De energie van On hold is die van bruisende steden, 
onze bewogen sociale levens en de vitaliteit van de jungle. Wij mensen 
rommelen maar wat aan, doorgaans tegen beter weten in. In onze 
pogingen problemen op te lossen ontstaat een samenraapsel van 
gebouwen, objecten en goedbedoelde plannen: een amalgaam waar kop 
noch staart aan te ontdekken valt. Het leven achter de kloostermuren 
staat buiten die rommelige werkelijkheid. Het klooster biedt ruimte om 
tot rust en bezinning te komen een plaats waar alles schijnbaar onder 
controle is.
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Martin en Inge Riebeek
Haarlem, 1957 en Wageningen, 1964

Love wins   2013-2021

Martin en Inge Riebeek spreken de mensen die in hun videoportretten 
figureren spontaan aan op straat. Wanneer iemand open staat voor een 
nadere kennismaking en wil vertellen wat voor hem of haar belangrijk is, 
nemen ze enkele uren de tijd om verder te praten. Samen komen ze zo tot de 
kern van het verhaal dat in een paar minuten verteld zal worden. Uiteindelijk 
volgt de opname. Altijd vertellen de mensen hun verhaal uit het hoofd, in één 
take. Of ze nu bij een bank werken of op straat leven, welbespraakt zijn of 
zelden hun stem laten horen: iedereen kan op een authentieke manier zijn of 
haar verhaal vertellen. Ze kijken ons daarbij recht in de ogen: zo is het als de 
ene mens de ander ontmoet. Ieder portret stelt ook een vraag aan de kijker: 
dit is mijn verhaal, maar wat is het jouwe?

In deze film, die bestaat uit negen portretten, komt de kindertijd op 
allerlei manieren aan de orde. Een Amerikaanse vrouw vertelt hoe misbruik 
en verwaarlozing in haar jeugd het startpunt waren voor een turbulent leven, 
dat pas tot rust kwam toen ze het geloof vond. Een vader in Parijs vertelt 
hoe zijn pasgeboren dochtertje vecht voor haar leven. Een vrouw in Istanbul 
heeft besloten haar kinderen geen gearrangeerd huwelijk aan te doen, 
omdat ze zelf een man heeft van wie ze niet houdt. Een moeder in Nairobi 
werkt in de prostitutie, zodat ze haar kinderen te eten kan geven. In deze 
videoportretten is te zien hoe weerbarstig de realiteit voor deze mensen 
is en hoe ze knokken voor een waardig bestaan. Ondanks alles blijven zij 
hopen en blijven ze zich inspannen voor een betere toekomst voor hun 
kinderen. De titel van de film onderstreept dat optimisme: de liefde wint.
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Leendert Van Accoleyen
Aalst, 1991

Kracht van de kudde   2021

Net als bij de opgerichte boom bij de ingang van het biënnaleterrein heeft 
Leendert Van Accoleyen ook bij dit werk een schijnbaar onmogelijk idee, een 
droombeeld bijna, en gaat hij tot het uiterste om dat werkelijkheid te laten 
worden. Alles draait hier om het oprichten van wat zich normaal gesproken 
liggend door onze wereld beweegt: de standaard goederencontainer, die 
we zo vaak zien op schepen en vrachtwagens dat ze ons nauwelijks meer 
opvallen. Pas wanneer je er een uit die maalstroom van het goederenvervoer 
haalt en hem kantelt word je overweldigd door de volle lengte van het 
gevaarte: twaalf meter. 

Van Accoleyen werd enkele jaren geleden geraakt door het 
schokkende nieuwsbericht dat mensen die probeerden Europa te bereiken 
in een containervrachtwagen de dood vonden. In het beeld van mensen die 
dicht op elkaar staand in een container neervielen en stierven zag hij ook 
een echo van de manier waarop mensen afgevoerd werden in de Tweede 
Wereldoorlog. Deze intens droevige en wrede beelden vormen een donkere 
ondertoon bij de bravoure waarmee Leendert Van Accoleyen het waagstuk 
van de opgerichte vrachtwagen uitvoert. Door heel de vrachtwagen rechtop 
te hijsen is het alsof hij gevallen mensen weer rechtop zou willen zetten, 
om ze zo hun leven terug te geven. De immense kracht die nodig is om 
het gevaarte op te richten (opzettelijk zónder kraan) is af te lezen aan alle 
werkmaterialen die op de plaats achterblijven.
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Robin Ramos en Kymani Ceder
Rijswijk, 1998 en Amsterdam, 1999

Kymani Ceder en Robin Ramos ontmoetten elkaar tijdens hun studie 
audiovisuele media aan de Utrechtse kunstacademie. Ceder maakt 
poëtische films waarbij ze verhalen vertelt vanuit Afrikaans-Nederlands 
perspectief. Ramos is kunstenaar, muzikant en videograaf. 

De Kroon   2019

‘Haar blijft een kroon die ze niet van jou af kunnen slaan.’ De slotregel van 
het gedicht De Kroon is een uiting van trots en strijd. Inzet van die strijd is 
Afro-haar, ofwel Natural Black Hair. Toen Kymani Ceder en Robin Ramos 
de stuitende racistische uitspraken hoorden die een presentator in het RTL 
beauty-programma Bubbles & Gloss deed over Natural Black Hair, schreven 
ze als reactie een poëtische ode aan de schoonheid ervan. De film die ze 
op basis van dit gedicht maakten roept veel herkenning en waardering op 
bij Afro-Nederlanders. De Kroon weeft verschillende werelden door elkaar, 
uit heden en verleden. We zien een re-enactment van vorstelijke rituelen 
in Afrika, een moeder die het haar van haar dochter invlecht, kinderen die 
spelen in een archief met boeken over de Afrikaanse vrijheidsstrijd en 
emancipatie, we zien vrouwen in een kapsalon en in een winkel voor hair 
extensions. De beladen geschiedenis van Natural Black Hair komt naar voren 
in een scène waarin een vrouw rijst verstopt in het haar van een kind: een 
verwijzing naar een manier waarop tot slaaf gemaakte mensen op de vlucht 
probeerden te overleven. 

De Kroon is een film vol trots en zelfbewustzijn: Afro-Nederlanders 
ontworstelen zich aan de opgelegde normen voor een ‘mooi’ of 
‘professioneel’ uiterlijk en bepalen zelf hoe zij hun ‘kroon’ willen dragen. 
De film is in Nederland opgenomen en af en toe is dat aan de bebouwing te 
herkennen. Maar de herinnering aan de Afrikaanse roots is in alles voelbaar – 
soms lijkt het Nederlandse bos in een tropisch woud te veranderen.
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Emma van der Put
’s-Hertogenbosch, 1988

Voor Emma van der Put is de camera als een oog dat aandachtig 
registreert. In haar montages van stilstaande beelden ontvouwt zich 
langzaam een totaalbeeld van de omgeving die ze met de camera heeft 
afgetast. De traagheid van de beweging en het zorgvuldig gedoseerde 
gebruik van geluid dragen bij aan het beschouwelijke karakter van haar 
werk. De laatste jaren onderzoekt ze hoe mensen(massa’s) zich tot de 
stedelijke publieke ruimte verhouden. 

Mall of Europe   2020 – 2021

In Brussel zijn meerdere Wereldtentoonstellingen gehouden, waarvan 
die van 1958 de bekendste is. Dat jaar was een kantelpunt in de 
naoorlogse geschiedenis: dankzij technologische ontwikkelingen nam 
de welvaart in brede lagen van de bevolking snel toe en groeide het 
vertrouwen in de toekomst. Behalve het bekende Atomium is er voor 
die Wereldtentoonstelling ook een modelwijk gebouwd, waarin de 
modernistische toekomstdromen geconcretiseerd werden. De hoogbouw 
symboliseert de hoop dat wooncomfort en levensgeluk voor iedereen 
binnen handbereik zouden komen. Emma van der Put, die in Brussel woont, 
filmde de grauwe realiteit van deze wijk zestig jaar later en richtte haar 
camera ook op de huidige nieuwbouwplannen voor het World Expo-terrein. 
Tussen de vervallen flatgebouwen duiken opnieuw aanlokkelijke posters 
op van gelukkige mensen in een prachtige omgeving. Ook als dromen niet 
uitkomen, of zelfs in een nachtmerrie veranderen, blijven we onszelf een 
toekomst voorspiegelen vol geluk en welvaart. 

Naast de film Mall of Europe toont Emma van der Put ook een nieuwe 
serie foto’s die als lichtreclames in de ruimte aanwezig zijn. De beelden 
laten zien hoe het verlangen naar controle en zekerheid zichtbaar werd 
in de publieke ruimte van de stad tijdens de wekenlange lockdown in het 
voorjaar van 2020. Door de pandemie kwam de stad volledig tot stilstand, 
straten waren verlaten en bouwprojecten werden tijdelijk stilgelegd. In deze 
omgeving voelden de billboards bij bouwplaatsen met hun ongewijzigde 
verbeeldingen van een zorgeloze toekomst plotseling absurd aan.
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Sef Peeters
Venlo 1947 – Breda 2019

Ogenschijnlijk is het werk van Sef Peeters eenvoudig van opzet en vrolijk 
van aard. Hij legde kleurige patronen van Engelse drop, stutte een silhouet 
van een wolk met lange houten palen tegen een muur, liet tafels in elkaar 
verstrengelen. En steeds gebruikte hij woorden. Woorden als sculpturen, 
woorden in spiegelschrift op de wand gekalkt, in neonbuizen uitgevoerd 
of gevormd van een stuk touw. Voorbij de eerste indruk van eenvoud en 
lichtheid komen existentiële en filosofische vraagstukken naar voren. 
Zo onderzocht hij wat er gebeurt als een woord een object wordt, en 
wat er dan met de betekenis gebeurt. En hoe verschilt de betekenis van 
woorden van de betekenis van beelden? Ook het thema vergankelijkheid 
komt regelmatig terug in zijn werk. Daarbij  relativeerde hij de roem die de 
kunstenaar ten deel kan vallen en de relatieve betekenis daarvan na diens 
overlijden. In 123 DOOD, voerde hij deze cijfers en letters uit als een mobile, 
wat het werk even vrolijk als ongemakkelijk maakt. 

UP   2000

De aan- en uit knipperende neonletters trekken onze blik omhoog, 
precies zoals de tekst ons, als in een irritante reclame, opdraagt te 
doen. Het superkorte, simpele woord UP wordt op deze plaats en in 
deze vorm een verwarrende aansporing. Omhoog! Maar waarheen? De 
blik op oneindig instellen? Stijgen op de maatschappelijke ladder, onze 
persoonlijke ambities najagen, meegaan in de rat race? Of moeten we 
dáár juist bovenuit stijgen, reiken naar het hogere en met vertrouwen 
de toekomst tegemoet zien? Hoe we deze letters interpreteren verraadt 
weinig over de intenties van de kunstenaar, maar zegt des te meer over 
wat onszelf drijft.
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Juliette Minchin
Clamart, Frankrijk 1992

Het werk van Juliette Minchin draait om de grote krachten die ons leven 
beheersen en die elkaar in een wankel evenwicht houden: geboorte en pijn, 
aanwezigheid en afwezigheid, leven en sterven. Het verstrijken van de tijd en 
de vergankelijkheid van het leven spelen steeds een grote rol. Ze werkt met 
organische materialen zoals gips, aarde en was, die de tastzin prikkelen. Ook 
geluid en geur dragen vaak bij aan een intense zintuiglijke ervaring van haar 
werk.  

La veillée au candélou   2019

Langzaam voltrekt zich de transformatie. De warmte van kleine vlammen 
laat het kaarsvet beetje bij beetje smelten. Een metalen kubus, met 
wanden die in geometrische patronen zijn opengewerkt, openbaart zich 
onder de verdwijnende huid van was. In verschillende culturen werd en 
wordt de overgang van leven naar dood begeleid door middel van rituelen 
waarbij kaarsen worden gebrand. In Roemenië werd het lichaam van een 
overledene opgemeten met een in was gedoopt koord. Elke dag werd deze 
lont aangestoken, totdat hij was opgegaan in het niets. Zo werd de dode 
getransformeerd tot licht. Met ‘De wake bij kaarslicht’ zoals je de titel van het 
werk kan vertalen, zet Minchin de kijker op een aangrijpende manier stil bij 
de overgang van leven naar dood. De lonten van dit werk worden dagelijks 
aangestoken en ‘s avonds weer gedoofd. Het rituele karakter van deze 
handeling helpt ons om verder te gaan waar onze westerse, rationele en 
medisch-wetenschappelijke taal over de dood verstomt. De kubus omsluit 
een leegte. Zien we in dat ‘niets’ de dood? Of juist de aanwezigheid van het 
goddelijke?  

De gesmolten was die zich op de grond ophoopt, zal weer gebruikt 
worden voor nieuw werk. Waar het een verdwijnt, kan iets anders weer 
verschijnen.
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Robert Zandvliet
Terband, 1970

De schilderijen van Robert Zandvliet zijn meestal behoorlijk groot. In zijn 
vroege werk koos hij alledaagse voorwerpen als onderwerp, zoals een 
televisiescherm, een haarspeld of een autospiegel en blies die, sterk 
vereenvoudigd, op tot grote formaten. Van daaruit verkende hij gaandeweg 
meer onderwerpen: het landschap bijvoorbeeld, en het bioscoopscherm, 
maar altijd vormen ze slechts een aanleiding om te kunnen schilderen en 
zijn ze zelden direct herkenbaar. De schilder daagt zichzelf vooral uit om 
problemen op te lossen die te maken hebben met de bouwstenen van de 
schilderkunst: vorm, kleur en de actie van het schilderen zelf. 

Crucifix Torso II   2018

Lange tijd kwam de menselijke figuur niet voor in het werk van Robert 
Zandvliet. In de serie Stage of Being (2017) verschijnt die voor het eerst: 
een sterk vereenvoudigde mensfiguur die, op de rug gezien, de wereld 
voor zich aanschouwt en zo een brug slaat tussen ons, als kijker, en dat 
wat de schilder letterlijk en figuurlijk voor ons verbeeld heeft. In Crucifix 
Torso II zien we de afgebeelde figuur van voren, een gekruisigde, met het 
hoofd gebogen. Armen en benen ontbreken, net als de dwarsbalk van het 
kruis. Dat is een keuze die de compositie bepaalt, maar het maakt het beeld 
ook dramatischer en aangrijpender dan de afbeelding van een compleet 
kruisbeeld. Het doek hangt hoog achter het altaar, waar normaal gesproken 
een sculptuur van de gekruisigde Christus te zien is.
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Berlinde De Bruyckere
Gent, België, 1964

Levensdrift en doodsangst, kwetsbaarheid en lijden, schoonheid en 
vergankelijkheid: steeds draait het in het werk van Berlinde De Bruyckere 
om diep menselijke thema’s. In haar uit gekleurde was vervaardigde beelden 
van menselijke of dierlijke figuren en monumentale installaties met objecten 
als oude vitrinekasten en dekens verbeeldt ze momenten van transformatie 
en transcendentie. Uit de aardse, lichamelijke en vaak huiveringwekkende 
sculpturen spreekt een verlangen naar verzoening met onze sterfelijkheid. 
Vaak verwijst ze in haar werk naar de Griekse mythologie of christelijke 
iconografie. Ze doet dat op zo’n manier dat de beelden boven de religieuze 
oorsprong uitstijgen en het universeel menselijke centraal kom te staan. 

Arcangelo V, 2021
In het voorjaar van 2020 werd De Bruyckere diep geraakt door het lijden 
van mensen die, getroffen door corona, in eenzaamheid stierven. Het deed 
haar denken aan een schilderij van Giorgione uit 1507, waarin het dode 
lichaam van Christus liefdevol ondersteund wordt door de frêle figuur van 
een engel. De compassie die uit het gebaar van de engel sprak en die ze 
ook terug zag in de mensen die zich ontfermden over de doodzieke en 
stervende patiënten, ontroerde haar. Dit zette haar ertoe aan om de figuur 
van de engel, de archetypische verbinding tussen het goddelijke en het 
menselijke, verder te onderzoeken in een serie aartsengelen. In Arcangelo 
komen verschillende motieven uit haar eerdere werk samen. Haar menselijke 
figuren, sterk vervormd en zonder hoofd, vaak half bedekt onder dekens 
of huiden zijn indringende verbeeldingen van menselijke lichamelijkheid 
en vergankelijkheid. De afgietsels van dierenhuiden komen in recente 
installaties voor die associaties oproepen met geweld en de massale 
slachting van dieren en mensen. 

Deze ‘aartsengel’, bedekt door haar mantel of vleugels van huid,  
torent hoog boven ons uit, ze staat op haar tenen en helt licht voorover.  
Staat ze op het punt om op te stijgen? Of is ze juist aan het vallen? Brengt ze 
een hoopvolle boodschap? Of is ze hier om ons te beschermen? In al haar 
dubbelzinnigheid boezemt de engelfiguur ontzag in, maar biedt ze ook een  
beeld van troost en compassie. 
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Bill Viola
New York, 1951

Martyrs (Earth, Air, Fire, Water)  2014

In de kleine altaarnissen van de Sint Paulusabdij zien we vier mensen die 
elk worden onderworpen aan een van de vier elementen: aarde, water, lucht 
en vuur. De confrontatie tussen deze ‘martelaren’ en de overweldigende 
natuurkrachten kunnen gezien worden als symbool voor de persoonlijke 
zoektocht en de innerlijke gevechten die ieder mens in zijn leven moet 
aangaan. Het werk is een variant op de video-installatie die Viola in 2014 
maakte voor de St Paul’s Cathedral in Londen. Hij reageerde daarmee op een 
fresco over het martelaarschap van Paulus dat zich in die kathedraal bevindt. 
De vraag die hij zichzelf en de kijker stelt is: waarvoor zou jij je leven willen 
geven? Voor welk ideaal, voor welk hoger doel? 

29



76 77

Rabi Koria
Kamishli, Syrië, 1988

Als kind leerde Rabi Koria dat zijn familie rechtstreeks afstamt van de 
Assyriërs. De Assyrische cultuur, die bloeide tussen 2000 en 600 v.Chr. 
bracht de tegelkunst tot grote bloei. Op de kunstacademie – Koria kwam 
op vijfjarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland – zocht hij naar zijn 
culturele identiteit en verdiepte zich in deze kunstvorm. Hij gaf er zijn 
eigen draai aan en ging met olieverf schilderen op standaard witte tegeltjes 
van de bouwmarkt. Ook al staat het rigide rasterpatroon van de tegels op 
gespannen voet met zijn losse schilderstijl, toch geeft de beperking die hij 
zichzelf hiermee oplegt hem ook een grote vrijheid. In zijn tegeltableaus 
combineert hij abstracte patronen en vormen met figuratieve elementen, 
onder meer door de beschilderde tegels een andere plaats te geven in de 
compositie. 

Circumambulatio   2021

Het maken van dit werk had voor Rabi Koria een meditatief karakter: voor 
iedere tegel herhaalde hij de handelingen van het mengen en aanbrengen 
van de verf en het kantelen van de tegel om de verf te laten druipen. Dit deed 
hij weken achter elkaar, 722 keer. De kloostergang nodigt uit tot een trage 
wandelbeweging, waardoor ook het kijken een meditatief karakter krijgt. 
Het langgerekte tableau op de vloer geeft niet meer dan een suggestie voor 
de richting waarin onze gedachten zich kunnen bewegen. Alles is ritme: 
het regelmatige patroon van de tegels, de horizontale en verticale lijnen 
van de verf in verschillende aardse kleuren, zelfs de afwisseling tussen 
het glanzend wit van het glazuur en de mattere kwaliteit van de verf. Als je 
het geheel overziet, denk je aan iets heel anders (misschien een rivier) dan 
wanneer je je vooroverbuigt (misschien rijen bomen op dunne stammen).
Circumambulatio (‘ergens omheen lopen’) verwijst naar een gewoonte die 
in veel religieuze stromingen voorkomt. Vaak gebeurt dat lopen rondom 
een heilig object, zoals bij de Kaäba in Mekka, maar soms ook rondom een 
leegte zoals bij de loopmeditatie (kinhin) in het zenboeddhisme. Ook dit 
tegeltableau is zo geplaatst dat de bezoeker er omheen kan lopen.    
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   Leendert Van Accoleyen
 2 Onderweg naar Mars 002, 2021

Metaal, hout, afmeting variabel

 22 Kracht van de kudde, 2021
IJzer, kabels, afmeting variabel

Kelly Akashi, Anna-Sophie Berger, 
Kasper Bosmans, Andrea Éva Gyóri, 
Lena Henke, Rodrigo Hernández, 
Job Koelewijn, Daniel de Paula, 
Magali Reus, Maria Roosen

 3 Four Flags, 2020
10 vlaggen, elk 100 x 150 cm
Courtesy Galerie Fons Welters

Maarten Baas
 4 Growing Goals, 2021

4 bomen (Liquidambar styraciflua), kalklijnen, 
afmeting variabel
m.m.v. VV Oosterhout

Maria Blaisse
 11 Oloïde Paviljoen, 2019

Bamboe, 400 x 600 x 1200 cm

Berlinde De Bruyckere
 28 Arcangelo V, 2021

Was, hout, dierlijk haar, metaal, silicone epox,  
315 x 83 x 85 cm

Peter Buggenhout
 20 On hold, 2021, ca. 400 x 200 x 200 cm

Mixed media, 2021

Robin Ramos & Kymani Ceder
 23 De Kroon, 2019

Video-installatie, 5 min. 39 sec.

Tom Claassen
 9 Flower, 2021

Hout, staal, verf, 600/700 x 800 x 700 cm
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

Joost Conijn
 5 Siddieqa, Firdaus, Abdallah, Soelayman, 
  Moestafa, Hawwa en Dzoel-kifl, 2004

Video, 41 min.
Collectie Frans Hals Museum, Haarlem

 1 Vliegtuig, 2000
Metaal, zeildoek, 7 x 11 meter

Meschac Gaba
 7 Globalloon, 2013-2021

Inkjet op nylon, ∅ 5 meter 
Courtesy of Stevenson Amsterdam

Guido Geelen
 17 Zonder titel (klok, zaag en plank), 2021

Zonder titel (klok, brood en vissen), 2021

Zonder titel (klok, boormachine en muur), 2021

Zonder titel (klok, flessen en boek), 2021

Zonder titel (klok, strijkijzer en lap), 2021

Zonder titel (klok, kip en ei), 2021

Zonder titel (klok, schaal en appels), 2021

Comtoise klokken, gebakken klei, 
goudlusterglazuur, elk 215 x 30 x 25 cm

Jeppe Hein
 15 Three wishes for you (Love, Hope, Faith), 
  2021

Glasvezelversterkte kunststof, chroomlak, 
magneet, touwtje, elk 40 x 26 x 26 cm
Courtesy of KÖNIG GALERIE, Berlin/London, 
303 GALLERY, New York, and Galleri Nicolai 
Wallner, Copenhagen 

Anish Kapoor
 12 Untitled, 2018

Albast, 104 x 89 x 49 cm (ref WD101986)
Courtesy the Artist. Copyright: Anish Kapoor 
2021

 12 Untitled, 2018
Albast, 89 x 116 x 36 cm (ref WD101984)
Courtesy the Artist. Copyright: Anish Kapoor 
2021

Job Koelewijn
 10 Calling, 1998-2021

Geluidsinstallatie, boxen
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

 18 Poetry Account, 2021
Tekst, hout, lampen, ∅ 153 x 4 cm
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

Jelle Korevaar
 16 Hoop, 2021

Messing, water, ∅ 100 cm
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

Rabi Koria
 30 Circumambulatio, 2021

Olieverf op keramiek, 90 cm x 18 meter
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

Juliette Minchin
 26 La veillée au candélou, 2019-2021

Was, stalen structuur, 225 x 200 x 200 cm

Marc Mulders
 13 Madonna met kind 26.11.19

Olieverf en collage op papier, 56 x 42 cm
Particuliere collectie

  Persian Garden 05.08.19
Olieverf en collage op papier, 55 x 40 cm
Collectie Kraak-de Sitter

  Très Riches Heures du Duc de Berry. 
  The Garden of Eden 25.08.19

Olieverf en collage op papier, 62 x 48 cm

  Très Riches Heures du Duc de Berry.
  The Garden of Eden 28.08.19

Olieverf en collage op papier, 62 x 48 cm

  Persian Garden 01.08.19
Olieverf en collage op papier, 62 x 48 cm

  Matisse Miniature 10.11.20
Olieverf en collage op papier, 65 x 50 cm
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

  Paradise Miniature 01.12.20
Olieverf en collage op papier, 65 x 50 cm
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

  Humay and Humayan Meeting in a Garden
  05.12.20

Olieverf en collage op papier, 65 x 50 cm
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

  A Garden Path 01.02.21
Olieverf en collage op papier, 65 x 50 cm
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

  A Garden Path (Hoop) 31.05.21
Olieverf en collage op papier, 46 x 38 cm
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

Sef Peeters
 25 UP, 2000

Neon, 35 x 30 x 0,3 cm

Emma van der Put
 24 Mall of Europe, 2018-2021

Video-installatie, 26 min, en foto’s  
op lichtbakken
Courtesy tegenboschvanvreden, Amsterdam
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

Martin & Inge Riebeek
 8 Home/Hope, 2011-2021

Video en neon, video: 14 min. 50 sec
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

 21 Love wins, 2013-2021
Video-installatie, 29 min. 19 sec.
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

Maria Roosen
 6 Wei, 2021

Ganzeneieren (kalk) en draad, 200 m.
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

 14 Turn Magdalena turn!, 2021
Eikenhout, gespiegeld glas, 300 x 100 cm
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

 14 Shelter 2, 2021
Moeraseik, glas, 270 x 140 cm
Met financiële steun van Mondriaan Fonds

 14 Hoop/Hope, 2021
Aquarel, lijst: eikenhout met ganzen- en 
kippeneieren (kalk), 92 x 72 cm

Bill Viola
 19 Catherine’s Room, 2001

Kleurenvideo op vijf LCD-panelen,  
38,1 x 246 x 5,7 cm
Collectie De Pont museum, Tilburg

 29 Martyrs (Earth, Air, Fire, Water), 2014
Video-installatie, 7 min. 15 sec.

Robert Zandvliet
 27 Crucifix Torso II, 2018 

Acryl op linnen, variabel
Courtesy Galerie Onrust, Amsterdam
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