
ONBETAALBAAR



Voor u ligt de tentoonstellingscatalogus van een bijzonder project: de Curators 
Werkplaats. In dit project hebben vijf leerlingen van het Beekdal Lyceum een 
tentoonstelling van A tot Z vormgegeven. Op basis van de kunstcollectie van 
toART hebben zij een thema uitgewerkt, een selectie van werken gemaakt, de 
ruimtelijke vormgeving ontworpen en pr, communicatie  en de programmering 
eromheen georganiseerd. Een pittige klus waar zij veel creativiteit en energie in 
hebben gestoken en waar een knap product uit voort is gekomen.

In het dagelijks nieuws kunnen somberheid en misère de toon zetten. 
Berichten over bezuinigingen, failliete banken, werkloosheid en milieurampen 
bereiken onze eigen kleine, lokale belevingswereld. De berichtgeving stuurt 
onze waarneming soms een diep dal in, terwijl we liever aan de oppervlakte 
vertoeven, of liever nog: omhoog kijken, naar een lichtpunt. De leerlingen 
stelden zichzelf de vraag: wat is er te vinden vérder dan de materiële zaken als 
geld, winst en eindeloze economische groei? Het woord ‘verder’ zet de lezer 
misschien op het verkeerde been, want in letterlijke zin bevinden de meest 
waardevolle zaken zich ‘dichtbij’ of ‘in’ ons, zo was de mening van de groep: 
liefde, vriendschap, muziek, familie, onze eigen jeugd. Dingen die onbetaalbaar 
zijn, en tegelijkertijd zo vluchtig, en kwetsbaar. Dáár moeten we onze blik op 
richten, en daar zal de tentoonstelling over gaan, was al gauw het idee. Die 
dingen moeten we niet alleen koesteren, maar de waarde ervan ook blijven 
articuleren. Hoe de leerlingen dit idee hebben omgezet in hun keuze voor 
bepaalde kunstwerken, kunt op de volgende bladzijden lezen.

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk

en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
(Lucebert)



WAT viNdEN 
Wij zELf 
ONBETAALBAAR 
iN ONs LEvEN?



Nicolaas Dings, Dictionaire, gemengde techniek, 81 x 88 cm, 2000

Dit werk geeft een knusse indruk: warme en 
groene kleuren, oubollige jassen en een wand 
met nopjes. Je ziet ook een fris groen lint, 
dwarrelend aan een damesjas. Dit allemaal 
samen nemend kom ik uiteindelijk uit bij 
liefde: knusheid, man en vrouw.



Maarten Wetsema, Rik, foto, 70 x 70 cm, 2001

Henk Braam, Lhasa Tibet, fotoprint, 114 x 114 cm, 1993

Wilfred Zwaans, Z.T. [meisje], foto, 60 x 80 cm, 2001

Wat nou, als er brand uitbreekt bij je thuis? Al 
je eigendommen in vlam en as. Onbetaalbare  
herrinneringen weg. Brand is iets vreselijks wat 
alles verwoesten kan. Stel je je eens voor wat er 
gebeurt als dit gebouw vlam vat. Dit alles wat je 
ziet, kan binnen minuten weg zijn. Alles is dan 
alleen nog maar een herinnering.

Frisse kleuren, opgewektheid, maar toch ook rust, of 
droevigheid. Kijk hem daar nou liggen, kwetsbaar in 

zijn eentje, misschien wel eenzaam, op een kwetsbaar 
stoeltje. Ligt hij te  wachten op de liefde van zijn 

baasje? De liefde die je voor je hond kunt hebben is 
misschien onbetaalbaar, maar wat dacht je van de 

liefde die hij voor jou voelt?

Doet deze foto je ook denken aan een jeugdmoment? 
Lekker in de zon in het water spelen, in de vakantie, in de 
zomer. Een gevoel van vrijheid. Je jeugd is onbetaalbaar. 
Al zou je het nog zo graag terug willen halen, het is 
voorbij. Nu ben je bezig met ‘grote-mensen-dingen’.



Wout Berger, Kippen, cibachrome , 40 x 50 cm, 1980

De foto van Wout Berger geeft een gevoel weer: het 
verlangen naar landelijkheid en een nieuw bestaan.



Henk Peeters, Veertje, multiple, 73 x 58 cm, 1982

Een veertje van een vogel staat voor 
kwetsbaarheid, onbetaalbare dingen; 
liefde, hoop, familie zijn sterk maar 
ook zo kwetsbaar.



Hans van der Ham, Casa Nova, zeefdruk, 50 x 65 cm, 2000

Hester Oerlemans, Z.T., zeefdruk, 80 x 68 cm, 1996

Frans Fransiscus, Zwarte Madonna, litho, 60 x 50 cm, 2001

Heel veel verschillende zaken bepalen 
je identiteit. Er gaat zoveel meer schuil 

in iemand dan alleen zijn kleding kan 
zeggen. Als je iemands kledingstijl kent, 

ken je dan ook zijn persoonlijkheid? Jouw 
identiteit is niet in geld uit te drukken.

Iedereen heeft familie. Of je er nu heel close mee bent 
of niet. Sommige familieleden staan wat verder van 
je af, en sommige lijken zo erg op je, dat ze soms in je 
overvloeien. In iedere familie zitten eenheden, groepjes, 
die ook weer dicht bij elkaar staan, kortom, je familie is 
onbetaalbaar, en daar hoort zelfs de hond bij.

Dit is het schilderij van de Zwarte Madonna ofwel een 
zwarte Maria. De Madonna staat voor moederliefde, 

belangrijk en niet in geld uit te drukken. Als je 
dieper op de titel ingaat, kom je uit bij het geloof, 
het christendom. Voor mensen is zoiets als geloof 

onbetaalbaar, ook voor mensen die niet gelovig zijn. 
Geloof is namelijk een soort hoop.



Mariës Hendriks, Z.T., OI inkt tekening, 80 x 115 cm, 1994

Op de tekening zie je een vogel, 
ik associeer een vogel met 
vrijheid. Vrijheid is iets groots, 
sterks en krachtigs, maar wordt 
ook tegengehouden in en beperkt 
door ingewikkelde draden. Het 
garen op het schilderij beperkt 
de vogel in zijn vrijheid en maakt 
zijn wezentje ook kwetsbaar.



Colofon

Dit project is tot stand gekomen met de volgende leerlingen van  
het Beekdal Lyceum in Arnhem: Marije Cornelissen, Linn Holleman, 
Ylanka Roelofs, Pia van der Teems en Robin Veldstra.

De teksten bij de kunstwerken zijn geschreven door Marije Cornelissen, 
Robin Veldstra en Pia van der Teems.

Projectleider:  Vera van Belle

Coördinator:  Peter de Thouars

Met dank aan:  Sophia Zürcher, Peter van der Gulden, Jaap Kroneman
Fotografie:   Peter de Thouars, Ulbo Zeilstra
Vormgeving: Ylanka Roelofs, Linn Holleman i.s.m.
   Peter van der Gulden en Illuster

Dit project is onderdeel van de Curators Werkplaats Gelderland begeleid door 
EDU-ART en financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.
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