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100 jaar Statenkwartier en eigentijdse kunst

Wat is er mooier dan tijdens het 100 jarige bestaan van het Statenkwartier onze vierde kunstroute te kunnen lopen of � etsen door datzelfde 
Statenkwartier en de sfeer te proeven van deze bijzondere buurt met haar kunstzinnige bewoners. 
Dat kan op 11 en 12 april 2015.

In het Statenkwartier wonen veel kunstenaars die elk op hun eigen wijze deel uitmaken van de buurt. Ruim 80 kunstenaars zijn lid van De KS 
(Kunstenaars in het Statenkwartier) een netwerk dat tot doel heeft de kunstenaars met elkaar te verbinden en de kunst uit de wijk onder de 
aandacht te brengen van een groter publiek.
Gastheer van de overzichtstentoonstelling van de kunstroute is wederom Brasserie Berlage (Nr. 1). U kunt een kijkje nemen en bepalen welke 
kunstenaars u wilt bezoeken om meer van het werk te zien.

Bent u geïnteresseerd in het thema 100 jaar Statenkwartier, dan raden we u aan om de speciale tentoonstelling in de Galerie 'Alles in de 
werkplaats'  in van Loostraat 83 te bezoeken. Daar hangen de originele kunstwerken waarvan de kaarten voor 100 jaar Statenkwartier zijn 
gemaakt die u op de meeste locaties zult aantre� en.  

Deze folder geeft een overzicht van alle 51 deelnemende kunstenaars op 38 locaties. De locaties op de route zijn gemarkeerd door 
opvallende raamborden. 
Meer informatie is te vinden op www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl en volg ons op Facebook. Mis onze teaser niet!

U bent van harte welkom in het Statenkwartier op 11 en 12  april van 12.00 tot 18.00 waar u kunt genieten van de kunstenaars  en hun werk 
wat in vele disciplines is uitgevoerd. Misschien volgt u al jaren de ontwikkeling van een kunstenares of kunstenaar of komt u voor het eerst. 
Voor iedereen is er iets te kijken en te kopen.  Want voor elke kunstroute wordt door de kunstenaars nieuw werk gemaakt, zo blijft een be-
zoek de moeite waard.

Wij wensen u inspirerende dagen toe!

De kunstroute commissie
Nicolette Bénard, Natascha Morsink, Petra Knötschke,Sandra Didden, Joyce Weber

In deze folder vindt u een overzicht van de 
deelnemende kunstenaars met een korte 
beschrijving van hun werk. U kunt op de kaart 
zien waar zij te vinden zijn. De locaties zijn 
herkenbaar aan deze opvallende raamborden.

In this folder you will � nd the names and addresses 
of the artists, a description of their work and a map 
which  shows where they can be found. Each artist’s 
exhibit  location along the route will be recognizable 
by this distinctive window board. 
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Met dank aan onze sponsoren:

Statenkwartier Centennial and contemporary art

What could be nicer than walking or biking through the Statenkwartier during 4th art route and enjoying the atmosphere of this unique 
neighborhood with it’s artistic inhabitants during the celebration of 100 Years Of Statenkwartier.
This is possible on April 11 and 12 ,2015.

In the Statenkwartier live many artists which, each in their own way, make up a part of this neighborhood. Over 80 artists are members of 
the KS (Kunstenaars in het Statenkwartier), a network whose goal is to link the artists and bring their artwork to the attention of a larger 
audience. Brasserie Berlage is again hosting the overview exhibition of the ArtRoute. Here you can see examples of the participating artists 
work which may help you decide which artists you would like to visit to see more of their work.

Does the theme 100 years of Statenkwartier interest you, then we suggest you visit the special exhibit at Galerie 'Alles in de werkplaats' on 
van Loostraat 83. At this location you will � nd the original artworks from the special cards depicting 100 years of Statenkwartier which are 
available at most of the locations on the route.

This folder gives you an overview of all 51 contributing artists at 40 locations. The locations on the route are marked with eye catching 
window signs. More information is available at www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl and you can follow us on Facebook. Don’t miss 
our teaser!

You are welcome at our locations in the Statenkwartier on April 11 and 12 between 12:00 to 18:00 where you can enjoy speaking with the 
artists and seeing their work. Maybe you are following the development of a particular artist or this is your � rst time. With each ArtRoute the 
artists display new work which makes it always interesting to take the tour. There is something for everyone to see or buy!

Looking forward to seeing you at ArtRoute 2015!
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Does the theme 100 years of Statenkwartier interest you, then we suggest you visit the special exhibit at Galerie 'Alles in de werkplaats' on 
van Loostraat 83. At this location you will � nd the original artworks from the special cards depicting 100 years of Statenkwartier which are 
available at most of the locations on the route.3



Cornelis de Witlaan 85 Catherine Clar

Catherine haalt haar inspiratie uit verschillende omgevingen. De passie voor tekenen en schilderen, 
ontstaan in haar jonge jaren, moest plaatsmaken voor de opvoeding van haar kinderen en haar carrière. 
Ongeveer twintig jaar later bracht de voorzienigheid haar in een nieuw land, een nieuwe bron van
inspiratie: Nederland.

Catherine � nds her creative inspiration in various environments. Her passion for drawing and painting started 
in her early years but was put aside for career and children. Now, about twenty years later, providence
brought her to a new country and a new source of inspiration: the Netherlands.

www.catherineclar.worldpress.com

Van Loostraat 83 Alles in de Werkplaats

The Art Gallery in de Van Loostraat in het Statenkwartier is afgelopen zomer van start gegaan. Tijdens 
de Kunstroute kunt u hier een overzichtstentoonstelling zien van kunstwerken met een relatie naar de 
huizen in het Statenkwartier, gemaakt in het kader van 100 jaar Statenkwartier. Kaarten met 
afbeeldingen zijn te verzamelen op de route. Hier ontvangt u een mooi bewaardoosje voor de kaarten. 

The Art Gallery in the Van Loostraat started last summer. During the Kunstroute is an overall exhibit of 
artworks relating to houses in het Statenkwartier as part of 'Statenkwartier 100 Year'. You can collect postcards 
with pictures of the artworks on the route.  Here you will receive a box for storing your collection. 

www.allesindewerkplaats.nl

Aert van der Goesstraat 11, 2E Daniëlle Stabel

Inkt op wit papier in variaties van zwart en kleuren. 

The primary pecularity of these “Ink on paper” ist the Gesture with variations of black an colours within the 
space of the white paper. The deliberate choice to reduce the means of execution is a continuation of my 
artistic work. And the use of china Inks excludes any inherent hesitation during the execution.

www.danielle-stabel.com

van Boetzelaerlaan 36 Frank Peltenburg

Frank Peltenburg creëert van diverse materialen zoals hout, karton, plastic en metaal zgn. assemblages 
met een 3D-reliëf. De kunstwerken stellen vooral huizen en steden voor, die meestal op een industriële 
en abstracte manier worden weergegeven.

Frank Peltenburg creates assemblies out of wood, cardboard, plastics and metal. These artworks mostly 
represent houses and towns in an industrial and abstract way. 

www.artandbuilding.nl

Van Boetzelaerlaan 107 Véronique Uijttenboogaart -Jullian

Chinees schilderen is een prachtige, harmonieuze kunst die voortkomt uit de Chinese kalligra� e. 
Veronique Uijttenboogaart heeft deze kunst in Beijing geleert bij de Kunst Akademie van Beijing. Haar 
werk gebruikt vloeiende lijnen, gracieuze  contouren en prachtige kleuren. Deze  fascinerende en unieke 
kunstvorm heeft een eigen klassieke  elegantie.

The goal of the painting of V . Uijttenboogaart-Jullian, following Chinese tradition, is to achieve with the 
greatest perfection, an artistic charm touching in� nity. In the traditional Chinese philosophy, the universe is 
made of breath, Qi, of varying strengths and always moving. These breaths are the source of living. 
The sessions of Tai chi and meditation that precedes the act of painting are an integral part of her work.

www.veroniquejullian.com

President Kennedylaan 1 Serre Restaurant Berlage

In de Serre van de stijlvolle artdeco Brasserie Berlage met haar terras in de tuin van het Gemeente-
museum is een overzicht van het werk te zien van alle kunstenaars die deelnemen aan de kunstroute. 
De Brasserie Berlage is geopend vanaf 10.00 uur en een prachtig begin van de route. Van daaruit loopt u 
zo het Statenkwartier in. De expositie is open op zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

In the ‘Serre” of the Artdeco Brasserie Berlage with its terrace in the garden of the Gemeentemuseum is an 
overall exhibit of the work of the artists who participate in the Art Route StatenKwartier. The Brasserie Berlage 
opens at 10.00 in the morning. It is a good start of the route, from there you can easily reach the Statenkwar-
tier. The exhibition is open from 12.00 till 18.00 on Saturday and Sunday.

www.brasserieberlage.nl
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www.nltas.nl

Geïnspireerd door oude, gebruikte materialen en gefascineerd door de alledaagsheid van het bestaan. 
Van hieruit creëer ik nieuwe beelden. Opbouwen, afbreken, beschilderen, wegpoetsen, bedekken... 
Een proces waarin ik op zoek ga naar een nieuwe balans waarin sfeer en opbouw vanzelfsprekend en 
kloppend lijken.... in fotogra� e, ruimtelijke werken, schilder- en beeldhouwwerk.

My work is about people and the relationships they form with each other and their surroundings. 
The conclusive and clear-cut work consists of photographs, spatial art and paintings.

Platte en gewelfde stukken messing en aluminium, samen met de kleuren van haar olieverfpalet, geven 
het werk een transparante doorstraling. Een andere keer gebruikt ze naast metalen, glas en sto� en die 
beschilderd worden. Verder maakt zij ramen en objecten van samengesmolten stukken gekleurd glas.

In Inez van Maanen’s work a masculine style is fused with feminine substance. Metal, aluminium, brass, nails, 
staples, torn canvas, fused glass and oil paint all form � oral motifs, landscapes or abstracted � owing 
� guratives.

Marjan Kuivenhoven laat zich inspireren door haar directe leefomgeving. Het Statenkwartier, de haven 
en de kust. Sieraden en objecten van zilver en goud die de dynamiek weerspiegelen van wind, zee en 
visserij. Marjan is zelfstandig edelsmid met atelier aan huis. Zij maakt ook werk in opdracht.

Marjan Kuivenhoven � nds inspiration in her surroundings. The ‘Statenkwartier’, the harbour en the coast.
Jewellery and objects created in silver and gold that re� ects the dynamics of wind, sea and � shery.
Marjan is a professional silver- and goldsmith. She works in her own studio and makes jewellery on commissi-
on as well.

Sandra Didden heeft een reizend poppentheater met eigen atelier. In dit atelier werkt ze voornamelijk 
met textiele werkvormen. Ze geeft hier workshops en maakt er poppen, tassen, beelden en maskers. 
Met de tassen, beelden en maskers heeft ze zich aangesloten bij de Kunstenaars van het  Statenkwartier.

Sandra Didden travels around to perform in her own puppet theatre. In het art studio she works mainly with 
textile crafts. At this place she gives workshops and makes theatre puppets, bags, sculptures and masks. She is 
connected to the “Artists of the Statenkwartier”by her handmade bags, sculptures and masks.

Door de tijd heen heb ik reeksen foto’s van bloemen en planten gemaakt. De serie  “Plantarium” is het 
resultaat van hergebruik van deze foto’s door ze  te knippen, plakken, verschuiven - kortom door ze een 
nieuwe context te  geven en een ander plantaardig leven te laten leiden.

For some time I have taken photographs of � owers and plants. The series ‘Plantarium’ came about by reusing 
earlier made photos and cutting, pasting and reshu�  ing them. Coming up with a new context allows these 
images to gain another rede� ned vegetable existence.

Pen en inkt, gouache, variërende technieken op papier en fotogra� e zijn terugkerende werkwijzen die 
mij boeien. Mijn thema’s veranderen door de jaren heen, maar de natuur en alles wat daarmee verband 
houdt vormt een constant aanwezige kern daarin.  Ik werk met vrije associaties en de stimulerende 
prikkels van het alledaagse. 

Photography, pen and ink, gouache and mixed media on paper are techniques that inspire me.  The core 
element in my work remains bound with nature even though themes vary. In my work free associations play 
an important roll as well as varying encounters that stimulate the senses.

Willem de Zwijgerlaan 125

Willem de Zwijgerlaan 81

Van Boetzelaerlaan  202

Van Aerssenstraat  217

Statenlaan 108 a

Statenlaan 108 a

Nelleke Lettinga

Inez van Maanen

Marjan Kuivenhoven, edelsmid

Sandra Didden

Veronica Terlingen

Greta Cune

www.inezvanmaanen.nl

www.marjankuivenhoven.c om

www.spruitatelier.nl

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl
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Antonie Duyckstraat 179 Ingrid van Polen

Onderwerp en gebruik van kleur kunnen verschillen in het werk van Ingrid, maar elk werk komt altijd 
voort uit een diepe emotie. Alleen een beeld overbrengen op het doek is voor haar niet voldoende; 
ze wil de toeschouwer raken met haar toets en kleurkeuze.

Subjects and colour schemes vary in Ingrid’s work, but each painting always stems from a deep felt emotion.  
She does not merely want to capture an image; rather, her choice of colour and brushstrokes should touch the 
viewer personally.

www.ingridvanpolen.com

Statenlaan 65 Annick Craanen-Georgelin

Voor haar schilderwerk in olieverf heeft Annick inspiratie gevonden in de vele landen waar zij gewoond 
heeft. Haar stillevens, landschappen en portretten illustreren de veelzijdigheid van haar interesses. Haar 
andere passie, het ballet, is ook één van haar favoriete thema’s.

Annick found the inspiration for her oil paintings in the many countries where she has lived. Her still lifes, 
landscapes and portraits illustrate the versatility of her interests. The ballet, one of her other inspirations, is 
also a favourite theme.

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

Statenlaan 97 Nies de Vuijst

Het schilderproces/onderzoek op doek -hoe ga ik om met de verf, kwast, kleur en ondergrond- staat 
voor mij centraal. Door uit te gaan van tegenstellingen als horizontaal/verticaal, beweging/verstilling, 
pasteus en transparant,  groeit de compositie. Hiermee ga ik door tot  er een voor mij vanzelfsprekend 
beeld ontstaat.

Essential to me are the process of painting and curiosity for what emerges; how do I handle paint, brush, colour 
and canvas? Starting points for the composition are opposites- horizontal/vertical, motion/stillness, opaque/
transparent. I keep working with these concepts until an image presents itself that looks self-evident to me.

www.niesdevuijst.nl

Statenlaan 99 Iefke  Cochius

“Voorloopsters”: portretten, sfeer, tijdgeest en werk van een aantal heel bijzondere vrouwen uit de 
eerste helft van de vorige eeuw. Zee, zand en lucht tussen Scheveningen en Kijkduin. “People of the 
World”, portretten van een wereld van prachtige verschillen. Stillevens en meer….Kortom dit jaar weer 
veel nieuw werk en veel verschillende onderwerpen.

“Forerunners”:  portraits, spirit of the time and work of a number of extraordinary women from the � rst half 
of the former century. Sea, sand and sky between Scheveningen and Kijkduin. “People of the World”, portraits 
from a world of beautiful di� erences. Still life and more.... In short: a lot of new work and many di� erent 
subjects.

www.iefkecochius.nl

Van Beuningenstraat 67 Gita Pranoto

De schoonheid van eenvoud is karakteristiek voor haar werk. De zeer sprekende portretten zijn zorgvul-
dig en met veel gevoel voor lichte� ecten op het gezicht gemodelleerd. Hiermee etaleert de kunstenaar 
een beheersing van haar medium en weet ze haar modellen als het ware tot leven te wekken.

Beauty of simplicity is typical of her work. The incredible likeness captured in  her portraits is carefully rendered 
by modelling light structures of the head. This demonstrates the artist’s mastery of her medium and of 
bringing her subjects to life.

www.gitapranoto.nl

Statenlaan 30 Ben Veelders

Mijn naam is Ben Veelders. Mijn echtgenote en ik wonen al ongeveer 33 jaar met veel plezier in het 
Statenkwartier. Na mijn pensionering ben ik begonnen met wat schilderlessen. Mijn stijl is � guratief. 
Soms wat cartoon-achtig. ik schilder graag met acrylverf in heldere, primaire kleuren.

My name is Ben Veelders. My wife and I live with much pleasure for approx. 33 years in the “Statenkwartier”.
After my retirement I started taking painting lessons. My style is � gurative. Sometimes cartoonlike.
I prefer acrylic paint in bright primary colours. 

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

18

17

13

14

16

15



www.margreethkortekaas.com

Beesten, bladeren, bloemen, en beyond. In deze vormen probeer ik de levensenergie te vangen – te 
be”grijpen”. Ik doe dat in diverse teken/schildertechnieken. Ambachtelijkheid is daarin voor mij altijd 
heel belangrijk. Ik volgde mijn opleiding aan de KABK in Den Haag, Sinds ’83 geef ik schilderles aan de 
HKU (Hoge School vd Kunsten Utrecht). Mijn werk is geëxposeerd in binnen- en buitenland en bevindt 
zich in particuliere en bedrijfscollecties.

Animals, leaves, � owers, and beyond. In these shapes I try to catch the energy of life – to ‘grasp’ it. I use a 
variety of drawing and painting techniques, but craftsmanship is always the key to my work. I studied at the 
KABK in The Hague.  Since 1983 I have been teaching painting at the HKU (Hoge School vd Kunsten Utrecht). 
My work has been exhibited at home and abroad and is in private and corporate collections.

Ambacht en Experiment. Dit zijn twee belangrijke ingrediënten van waaruit ik “schilderend” met textiel, 
naald en draad werk. De inspiratie vind ik meestal in de directe omgeving.

Craft and experiment in textile. These are the main ingradients by wich I work, “painting “by needle and tread. 
The inspiration arises from the direct enviroment.

Guusje van der Wer�  werkt vrij traditioneel, maar olieverf en aquarel bieden steeds verrassingen. Het 
materiaal geeft kadootjes. Stillevens met een moderne twist in decoratieve kleuren laten iets te raden 
over wat zich achter de dingen verschuilt.

Guusje van der Wer�  is a rather traditional painter, but surprises us with oilpaint and aquarel. Still lifes with a 
modern twist in decorative colours. 

Rond 1990 ben ik  begonnen met aquarelleren. Vanaf het begin werk ik graag buiten in de vrije natuur, 
nu met acryl op groot doek. Bollenvelden, gevulde eettafels thuis of portretten. Het is mijn bedoeling 
om met paletmes expressief kleur en onderwerp te volgen. 

I started painting some 23 years ago, beginning with watercolours. I have always loved to paint outdoors, 
surrounded by nature. Lately I have started to work on large canvases with acrylic paint: well-loaded dinner 
tables, the stunning Dutch tulip � elds in full bloom or expressive portrets. 

Van Beuningenstraat 70

van Weede van Dijkveldstraat 95

van Weede van Dijkveldstraat 95

Ten Hovestraat 76

MargreethKortekaas

Inge Duin

Guusje van der Wer� 

Els Carlier

www.ingeduin.nl

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl
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Passie, kracht en kwetsbaarheid zijn de drijfveren voor mijn werk, variërend van een poëtische sfeer 
tot een geabstraheerde � guratie. Ik ben gefascineerd door beelden uit mijn onderbewuste. Naast de 
Kunstacademie volgde ik de opleiding tot Creatief Therapeut en Interaction Design. Als docent ben ik 
verbonden aan de Haagse Hogeschool. Als kunstenaar werk ik vrij en in opdracht.

Passion, power and vulnerability are the stimulants for my work,  varying from a poetic sphere to an 
abstracted representation. I am fascinated by the images of my unconscious. Along with the Academy of Art 
I follwed the education Art Therapy and Interaction Design. I am  a teacher at the Haagse Hogeschool. As an 
artist I work free and by commission.

Ik schilder abstract, veelal  met acryl . Vaak  gebruik ik daarbij andere materialen zoals papier en zand. 
Soms zijn mijn schilderijen heel kleurrijk, soms heel verstild. Ik schilder wat ik nog niet weet.
Het hoeft niet iets voor te stellen, liever niet zelfs. Kleur, lijn, vorm, het mag zijn eigen taal spreken.

I am an abstract painter, generally working with acrylic paint. I often use other materials as well, such as paper 
and sand. Sometimes my paintings are colourful, and sometimes more subdued. I paint what is still unknown 
to me. It doesn’t need te represent something. Colour, line and form may speak their own language.

Frederik Hendriklaan 82 B/C

Frederik Hendriklaan 82 B/C

Monique Beulink

Yvon Scharis

www.arteos.nl

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl
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Johan van Oldenbarneveltlaan 23 Dorine Kleinloog

Dorine spiegelt in haar foto’s de werkelijkheid op originele wijze. Naast haar bekende Haagse Spiegels 
(gebouwen die spiegelen in vijvers en plassen) spiegelt ze ook vaak de foto zelf. Door deze foto’s te 
combineren, ontstaan nieuwe beelden en patronen. Dit jaar te zien: nieuwe spiegelingen en “gouwe 
ouwe”. 

In her photographs Dorine re� ects the reality in an original way. Besides her well known  “Haagse Spiegels” 
(re� ections of buildings in ponds and puddles), she often mirrors the photo itself. By combining these photos, 
she creates new images. This year: new re� ections as well as some old ones.

www.haagsespiegels.nl

Johan van Oldenbarneveltlaan 23 Agada Oosterbaan

Kunstzinnig werken is voor Agada een reis naar spiritualiteit en harmonie. Zij is gefascineerd door 
organische vormen die iets vertellen over de verborgen wijsheid in de natuur. De met veel geduld en 
liefde bewerkte stenen geven zo hun fossiele en/of spirituele vormen prijs. Flinterdun zijn haar 
beelden soms als glas.

For Agada working artistically is a travel to spirituality and harmony. She is fascinated by organic forms that 
tell something about the hidden wisdom in nature. And so the with patience and love carved stones unveal 
their Fossil and/or spiritual forms.Sometimes her sculptures can be very thin,  glass-like.

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

Vivienstraat 47 Maria Cardelli

Maria Cardelli is kunstenaar en illustratrice. Haar werk werd tentoongesteld in verschillende landen in 
Europa en in de VS en omvat zowel � guratief werk als landschappen, uitgevoerd in ongebruikelijke 
media en afwerking. Er zullen eveneens prints in beperkte oplage te zien zijn.

Maria Cardelli is a professional illustrator and artist. Her work has been exhibited in various countries in 
Europe and the USA.  Her artwork has a very distinct style and is about � gurative work, landscapes, fashion, 
lifestyle and is often executed in unusual media. Some limited edition prints of her illustrations will be on 
view.

www.mariacardelli.com

Van der Heimstraat 72 Jacintha van Beveren

Jacintha van Beveren, socioloog en fotograaf, maakt portretten van mensen en vogels. Als fotograaf 
zoekt ze het mooiste licht en de beste compositie, als socioloog vertelt ze een verhaal. Reis met haar 
mee over de aarde en zie de grote diversiteit door haar lens.

Jacintha van Beveren, social scientist and photographer, loves to make portraits of people and birds in far 
away countries. As a photographer she spots the best light and composition, as a social scientist she tells a 
story. Travel with her all over the globe and see the diversity through her lens.

www.castora.nl

Frederik Hendriklaan 34 Olga  van Buul

Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals mensen, muziek en dieren, schildert  Olga  ook portretten in  
opdracht. Zo kreeg zij in 2011 het eervolle verzoek voor een portret van de bekende Haagse regisseur 
Erik Vos. Dit portret is inmiddels permanent te zien in de eregalerij van de Koninklijke Schouwburg te 
Den Haag

In addition to her paintings with people, music and animals, Olga also paints portraits on commission. 
In 2011 she received the honourable request  for a portrait painting of the well-known stage-manager Erik 
Vos. The portrait painting is on permanent display in the hall of fame of the Koninklijke Schouwburg.

www.olgavanbuul.nl

Ten Hovestraat 76 Maria Rita Contato

Symbolische objecten, sensualiteit en gemende gevoelens staan centraal in het werk van Maria Rita 
Contato. Ze zijn vrij van rationaltiteit. Een zorgvuldige beschouwing helpt je deze bijzonderheden te 
ontdekken. 

In my paintings I crystallize my feelings through symbolic objects, vivid colours, sensuality and mixed emo-
tions. They are free of rationality as if they were dreams full of � orid perceptions. A careful look will help to 
discover its particularities.

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl
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www.petrak.nl

Wortan
Improvisaties en constructies met hout en touw.

Wortan
Improvisations and construtions with wood and rope. 

Het werk van Han Jordaan gaat over het ervaren van tijd en daarmee samenhangende zaken als de 
werking van het geheugen, het waarnemen van verandering, de ongrijpbaarheid van het nu, 
vergankelijkheid en verval. Deze thematiek wordt uitgewerkt in video’s en video-installaties.

Han Jordaan’s work focuses on the experience of time and related issues such as the functioning of memory, 
the perception of change, the elusiveness of the instant, transience and decay. These themes are elaborated in 
videos and video installations.

Maarten Ruijters is architect. Daarnaast heeft hij een passie voor reizen, tekenen en fotogra� e en 
houdt regelmatig lezingen, meestal over niet-westerse architectuur. Hij is mede auteur van het jublileum-
boekje  “Struinen door het Statenkwartier” en zal architectuurfoto’s exposeren van de wijk. Tevens 
worden reisschetsen geëxposeerd van de laatste drie jaar, gemaakt in Frankrijk, Engeland en Japan.

Maarten Ruijters in an architect with a passion for travelling, sketching an photography. He regularly gives 
lectures about architecture. He is co-author of the jubileebook “Struinen door het Statenkwartier” and will 
show architectural photographs of the Statenkwartier. Besides,  travel sketches from the last three years, made 
in France, England and Japan, will be shown.

De stijl van Marjolein Knottenbelt laat zich niet in één woord vangen. Haar schilderijen zijn een 
mengelmoes van verschillende stijlen en daardoor erg verrassend en divers. Ze laat zich inspireren 
door materialen, ideeën, kleuren en haar eigen hersenspinsels. Teksten uit oude boeken hebben met 
name haar interesse.

Marjolein Knottenbelt’s style cannot be described in a single sentence. She is a versatile artist and her paintings 
show a surprising mixture of styles. She is inspired by anything and everything; materials, ideas and colours. 
and all her own visions and fantasies. Texts out of old books are among her favourites.

Verzamelen, verzameling, een groep, een combinatie, een wisselwerking, 
uit elkaar halen en op nieuw rangschikken. Lily houdt van spelen, schuiven, plakken en combineren.
Zij legt zich niet vast op één materiaal of techniek. Het resultaat blijft luchtig en speels.

To collect, a collection, a group, a combination, interaction, disconnect and re-order.
Lily loves to play, remove, glue and organise new combinations. She does not stick to one material or 
technique. The result stays light, breezy and playful.

Het werk van Irene wordt gekenmerkt door intense kleuren, eenvoudige vormen en evenwichtige ont-
werpen. Zij maakt objecten voor binnen en buiten. Dit jaar een nieuwe serie glasobjecten met foto's.
Zij exposeert met eigen werk, voert opdrachten uit en geeft cursussen en workshops in haar ruime en 
lichte atelier in Bezuidenhout.

Irene's art work distinguishes itself by its vibrant colours, simple shapes and balanced designs.
This year she will present new glass objects with photo's inside.
Irene exhibits het artwork in several art galleries, takes on commissions and teaches in her light and spacious 
studio in Bezuidenhout.

Frederik Hendriklaan 30

Frederik Hendriklaan 30

Paulus Buijsstraat 9

Paulus Buysstraat 1

Paulus Buysstraat 1

 Frederik Hendriklaan 9

Petra Knötschke

Han Jordaan

Maarten Ruijters

Marjolein Knottenbelt

Lily Priester

Irene van der Does de Bye

www.hanjordaan.nl

www.architecten.com

www.marjoleinknottenbelt.nl

www.lilypriester.nl

www.vetrocolorito.nl
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van Aerssenstraat 29 B Maarten van der Hout

Maarten exposeert een serie olieverfschilderijen uit de serie “model op  rieten stoel”. Ook laat hij een 
aantal etsen zien en een paar aquarellen. Het werk is in de afgelopen twee jaar gemaakt. De olieverf-
schilderijen zijn fors van  opzet. De etstechniek dwingt juist tot precies werken, maar wordt nergens 
pietepeuterig.

Maarten has been active as an artist as well as a committee member in organisations as the international Art 
Club for considerable time. He is interested in drawing from live models but also in painting in oils, etching and 
currently experimenting with collages as well. Maarten teaches modelling in clay at the Henry Couvee huis in 
The Hague.

www.mjvdhout.home.xs4all.nl

Van Aerssenstraat 70 Lydia Lindo - Teding van Berkhout

De laatste jaren ben ik vaak  aan het experimenteren met het zelfde onderwerp. Dit werk ik dan uit via 
verschillende technieken zoals houtsnede, ipad schilderijen, olieverf, acryl op rijstpapier, ets,  of op 
uitgezaagd hout wat ik daarna beschilder. Zo ontstaan totaal nieuwe voorstelligen al is het hetzelfde 
onderwerp.

The last years I am often experimenting with the same subject. I am working this out via various techniques, 
such as woodcutting, IPad paintings, oil paintings, acrylic on rice paper, or on sawed wood which I paint 
afterwards. In this way di� erent representations of the same subject arise.

www.lydialindotvb.tumblr.com

Van Aerssenstraat 70 carola
Carola’s kunst is geinspireerd door de kleuren, structuren en ruimtelijkheid van de natuur. Randjes en 
overgangen ontstaan, terwijl textuur een belangrijke rol speelt. Het proces boeit haar. 
Zij experimenteert met verschillende materialen waaronder hout en gescheurd papier. Haar werk 
kenmerkt zich door een ver� jnde techniek en subtiel kleurgebruik.

Carola’s painting is inspired by colours, structures and spaciousness of nature. Edges, transitions and 
textures play an important role. The process fascinates her. She experiments with di� erent materials a.o. 
wood and torn paper. Carola’s work is characterized by her delicate technique and subtle use of colours.

van Aerssenstraat 15 Jantien Hoogendoorn-Salomons

Come, take a walk in nature
Ik haal de natuur en al het moois dat het biedt in huis! Eerst geniet ik buiten, daarna tijdens het 
schilderen en uiteindelijk van het eindresultaat aan de muur. Natuur is kleur, sfeer en stilte: harmonie. 
Als je in alle rust kijkt, ervaar je misschien ook de geuren en geluiden.

Come, take a walk in nature 
I take love for nature and the beauty it o� ers into home! First I enjoy it outside, then during the painting and 
� nally the result on the wall.  Nature o� ers colour, ambiance, peace: harmony. If you dive into my paintings you 
might experience its smell and sound as well.

www.jantiensalomons.com

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl
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Johan van Oldenbarneveltlaan 82 Pauline Vos - de Tombe

Pauline Vos - de Tombe schildert zowel klassieke olieverf portretten als stillevens. Ze is geïnspireerd door 
schilderijen van oude meesters  bij wie licht een belangrijke rol speelt en het kleurenpallet eenvoudig 
is. Het schilderen zelf is een zoektocht naar het juiste beeld en kleurgebruik dat past bij de betre� ende 
persoon of onderwerp.

She paints both classic portraits in oil and still lives. She is inspired by the paintings of old masters where the 
in� uence of light is paramount and the color palette is simple. The painting itself is a search for the correct 
colour and image for the model or subject

www.paulinevosdetombe.com
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Prins Mauritslaan 79 Nicolette Bénard

Nicolette volgde de opleiding tot edelsmid. Zij heeft zich ontwikkeld tot een geliefd ontwerpster van 
juwelen met tal van prijzen en nominaties op haar naam. De collectie bestaat voornamelijk uit grillige 
zoetwaterparels gecombineerd met edelstenen en is te zien op kunstexposities, in galeries, in musea en 
bij particulieren. U kunt ook uw eigen (parel)sieraad door Nicolette laten herontwerpen of laten knopen.

Nicolette graduated at the Dutch school for silver and goldsmiths in Schoonhoven.
She designs lustrous jewellery in which organically shaped freshwater pearls are combined with gemstones. 
Her designs can be admired at art exhibitions, galleries, museums and in private collections. You can have
your own (pearl) jewellery knotted or redesigned by Nicolette as well.

www.nicolini.nl
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www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

“Leven is Kleur”. Het kleurpalet is gevormd door de vele jaren in Zuid Europa. Haar inspiratie komt vooral 
uit de natuur en omgeving. De wens is er vervolgens om dat op steeds abstractere wijze uit te drukken in 
de verschillende media, rekening houdend met de mogelijkheden en begrenzingen  van de verschillen-
de materies.

“Life is Colour”. Inspiration comes to her through nature and her environment. This is seen in her colour palette, 
incorporating the sights and sounds of the south of Europe, where the artist lived for many years. This is done 
in an increasingly abstract way with diverse media, taking into account the possibilities and limitations of the 
materials used. 

Kleuren maken mij blij. Daarom zijn al mijn werken kleurrijk. 
Ik hou van snelle en bewegende stijlen, enigszins abstract, liefst geschilderd met grove lijnen, klodders 
en paletmes. Vaak begin ik met een foto en een idee en vermeng die.  Wat er uiteindelijk op het doek 
staat mag iedereen zelf interpreteren. 

Colours make me happy. That is why all my paintings are colourful. I love quick and loose styles, somewhat 
abstract, painted with bold lines, thick blobs of paint and pallet knife.
Often I start with a photograph and an idea, which I then mix. Whatever will be on the canvas in the end is for 
you to interpret.

Welkom op de zeebodem

Welcome to the deep sea � oor.

Frankenstraat 37

Frankenstraat 37

Frankenstraat 5

Elizabeth Mink

Inge Mensing-Brouwer

Natascha Morsink

www.ingemensing.com 

www.nataschamorsink.nl
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Voorheen mijn oom.
Fotogra� e, tekenen, collage’s en (internationale) multimediaprojecten. 
thema’s o.a. portretten en architectuur

Formerly my uncle.
Photography, drawing, (international) multimedia projects
Subject a.o. portraits and architecture

Prins Mauritslaan 79Fineke van der Veen

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

43

www.resie.net

Op het eerste gezicht heeft het werk van Resie Schlooz een smaakvolle en raadselachtige uitstraling. 
Open je je echter voor het werk, dan onthult het een diep emotionele aard die moeilijk onder woorden 
te brengen is: het vrijwel weerloos ondergaan van ogenschijnlijk kleine indrukken en de sterke reacties 
die deze oproepen.

At � rst glance the work of Resie Schlooz has a mysterious and tasteful appeal. If you enter into it, however, it 
reveals a deeply emotional content, which is di�  cult to put into words: it expresses an in a way defenceless 
absorption of seemingly small experiences and the strong reaction they trigger.

Frankenstraat 33Resie Schlooz 44

www.werkeninspiratie.nl

Monoprints/gemengde techniek/foto’s
Joyce ontworstelt zich heel langzaam aan het verleden met haar werk. Ze maakt een volgende stap en 
levert zo een bijdrage, met hoop en vrees,  op zoek naar verbinding met zichzelf en anderen.  Ze werkt 
met beelden, woorden en foto’s. 

Monostyle/mixed media/photography
Joyce is struggling with the past in here work.  She wants to contribute with her hope and fear in the moment 
looking for a connection with herself and others. She works with images, words and photographs.

Frankenstraat 33Joyce Weber 45



Doornstraat 66 Carin Anderson

In mijn werk laat ik mij o.a. inspireren door oude culturen, hedendaagse spiritualiteit en licht-donker-
werking. Hierin staat meestal de mens centraal. De verfhuid is transparant en gelaagd, het kleurgebruik  
warm . Mijn werkwijze is schetsmatig en zoekend. Figuratie ontstaat binnen een geabstraheerde 
omgeving. 

 I am inspired by ancient cultures, contemporary spirituality and the e� ects of light and dark. Men is often the 
central point in my work. The colours are warm, layered and transparent. My working method is tentative: 
shapes are found by sketching and searching. Figurative forms emerge within an abstract setting.

Helmstraat 2 D Sylvia de Boer

E N D U K E O O S  E X O I K E I N    deel 2

(met liefde openen wat toegemetseld was)

E N D U K E O O S  E X O I K E I N    part 2

(open with love what has been covered in bricks)

Helmstraat 2 D Violet Roest

Violet Roest (1955) “Tussen hoed en hak,100 jaar bewoners in het Statenkwartier”
Volgde de Koninklijke Academie te Den Haag van 1977-1982 en werkt als professioneel kunstenares.
Deelgenomen aan tentoonstellingen in galeries, kunstbeurzen. Geeft workshops en lessen op 
Scheveningen. Haar stijl is realistisch en fantasierijk.

Violet Roest, born 1955, followed the Royal Artschool the Hague from 1977-1982
She teaches drawing and painting at her atelier at Scheveningen.

Kunstenaars in het Statenkwartier Online Galerie

Een aantal kunstenaars uit het Statenkwartier presenteert zich in de Online Galerie.
U kunt kennismaken met hun werk en het werk natuurlijk ook kopen via deze site. 
Via de website kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl vindt u informatie over alle kunstenaars en hun werk 
en kunt u kennisnemen van de aktiviteiten en evenementen die georganiseerd worden.

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl
A number of artists of the Statenkwartier-group present themselves with work in the Online Galerie. 
You can buy painings and objects in the Online Galerie. 
The website kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl gives an overview of all artists and their work and 
upcoming events and exhibitions. 

Johan van Oldenbarneveltlaan 108 Anneke Roeleveld

Mijn � guren in terracotta of brons variëren in grootte van 3 tot 40 cm. Ze stellen mensen voor in een 
herkenbare situatie. De laatste tijd laat ik me graag inspireren door afbeeldingen van het dagelijkse 
leven in het  Scheveningen van weleer. Het thema van de Kunstroute ‘100 jaar Statenkwartier’ heeft daar 
natuurlijk direct mee te maken. Verder  boetseer ik portretten naar model.

My � gurines in terracotta or bronze vary in size between 3 and 40 centimeters. They depict people in 
recognizable situations. Lately I have been inspired by images portraying the daily life in historical 
Scheveningen. This of course has a direct relation of the Art route theme ‘100 years Statenkwartier’. 
Furthermore, I sculpt clay portraits according to model. 

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

www.carinanderson.nl

www.sylviadeboer.nl

www.violetroest.nl

50

51

52

53

Frankenstraat 5 Roeline Ruules

zeebodem zinnen komen bovendrijven

deep sea sentences come to the surface
www.roelineruules.nl
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Deelnemers Kunstroute 2015

  1  Overzichtstentoonstelling Brasserie Berlage 
  2  Catherine Clar 
  3  Alles in de Werkplaats: 100 jaar Statenkwartier
  4  Daniëlle Stabel  
  5  Frank Peltenburg 
  6  Véronique Uittenbogaart-Julian
  7  Nelleke Lettinga 
  8  Inez van Maanen  
  9  Marjan Kuivenhoven 
10  Sandra Didden 
11  Veronica Terlingen 
12  Greta Cune 
13  Ben Veelders 
14  Ingrid van Polen 
15  Annick Craanen-Georgelin 
16  Nies de Vuijst 
17  Iefke Cochius 
18  Gita Pranoto 
19  Margreeth Kortekaas 
20  Inge Duin 
21  Guusje van der Wer�  
22  Monique Beulink 
23  Yvon Scharis  
24  Els Carlier 
25  Maria Rita Contato 
26  Dorine Kleinloog 
27  Agada Oosterbaan 
28  Maria Cardelli 
29  Jacintha van Beveren 
30  Olga van Buul 
31  Petra Knötschke 
32  Han Jordaan 
33  Maarten Ruijters 
34  Marjolein Knottenbelt 
35  Lily Priester 
36  Irene van der Does de Bye 
37  Pauline Vos de Tombe 
38  Jantien Hoogendoorn 
39  Maarten van der Hout  
40  Lydia Lindo-Teding van Berkhout 
41  Carola van Drunen Littel 
42  Nicolette Bénard 
43  Fieneke van der Veen  
44  Resie Schlooz 
45  Joyce Weber 
46  Elizabeth Mink 
47  Inge Mensing-Brouwer 
48  Natasche Morsink 
49  Roeline Ruules 
50  Anneke Roeleveld 
51  Carin Anderson 
52  Sylvia de Boer  
53  Violette Roest

Er kan op de expositie locaties niet gepind worden.

Kunstroute langs 40 locaties in
het Statenkwartier te Den Haag

Het Statenkwartier is bereikbaar met tram 1, 11 en 17 en met bus 21, 22 en 24

O
nt

w
er

p 
fo

ld
er

: P
et

ra
 K

nö
ts

ch
ke


