


 



 



 



 



 





 



 



 



 





 



 



 



”Mensen zijn er dag en nacht, en 
als je een sculptuur voor de 
buitenruimte maakt is het goed 
om de dag- en nachtbewegingen 
van iedereen mee te nemen in 
het werk.“  
- Navid Nuur 
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"Op verzoek van Stroom begon 
ik in 2013 al na te denken over 
een sculptuur. Het gaat mij er 
vooral om dat een beeld in de 
publieke ruimte een relatie 
aangaat met de voorbijgangers, 
die allemaal andere 
perspectieven hebben. Mensen 
zijn er dag en nacht, en als je een 
sculptuur voor de buitenruimte 
maakt is het goed om de dag- en 
nachtbewegingen van iedereen 
mee te nemen in het werk. Met 
zoiets technisch als reflectoren 
kun je steeds een ander aspect 
van het beeld tonen - het staat 
in dialoog met de stad en de 
dynamiek daarin. Het kan een 
toevallige gewaarwording zijn of 
een die je bewust vastlegt met 
een flitsfoto.” 
- Navid Nuur 
 
“Het moment dat dit beeld 
Zich in een flits aan je toont en 
Maar even resoneert in de nacht 
van je stad 
Voordat het bevriest op je chip 
of een cloud 
Aan dat minimale moment 
Heeft Navid Nuur wel vijf jaar 
gewerkt.” 
- André Kruysen, beeldend 
kunstenaar en conservator 
Beeldengalerij 
 
 

“Het is goed om te zien dat de 
geboorte van een kunstwerk op 
deze wijze wordt gevierd. Het is 
niet vanzelfsprekend dat actuele 
kunst een plek heeft in het 
openbare leven. En dat het 
zichzelf openbaart als iets dat 
ruimte en tijd inneemt tussen 
alle andere dingen die 
voorbijgaan. 
- Frits Dijcks, Jegens en Tevens, 
20 december 2018 

 
 
 
 
 



 

 



 



 

 
 

“De dazzlepaint-voorstelling op 
de stoep van het Esloo College 
geeft aan dat niets is wat het 
lijkt. Het redelijke standaard 
school pui geeft niet de 
bruisende energie van 
ontwikkeling weer die er heerst 
in het gebouw. Veel leerlingen, 
ouders en wijkbewoners 
reageerden meteen enthousiast 
en het kunstwerk heeft nu al een 
vanzelfsprekende aanwezigheid. 
Het creëert een aparte ruimte 
waardoor het gebouw van de 
school als het ware op een 
sokkel wordt getild.  
- Sandra Jellema, directeur Esloo 
College 

 



 
 

 
 
 

 



   

 

 

  



      

 

 



 
 

  



 

 

 

 



 

 



 

http://www.haagsekunstenaars.nl/
http://www.thehagueartists.nl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Leonie Schneider heeft deze 
beklemmende sfeer op een 
treffende, niet-modieuze en 
volwassen manier tot 
uitdrukking bracht, in een 
presentatie waarin alle 
onderdelen samenvielen en die 
bovendien heel goed was 
afgewerkt.” 
- Jury Aanmoedigingsprijs 2018: 
Silvia Bakker (kunstenaar, 
oprichter twelve twelve gallery), 
Manon Bovenkerk (kunstenaar, 
oprichter near/by film, tevens 
commissielid PRO subsidies 
Stroom) en Valentijn Byvanck 
(criticus, curator, directeur 
Marres). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“This was the first time I was 
exposed to so many critics from 
different fields. Many of the 
invited critics I would probably 
not have met, let alone speak so 
extensively about my work. As 
an artist I used to see curators as 
a somewhat threatening entity. 
The Invest Week helped me to 
erase this image. It was a great 
privilege to meet everyone.” 
 
“I think the week was very 
fruitful, productive and fun in 
general … but more than that, it 
is helpful for the improvement of 
the social aspects of our career 
and to test some ideas and 
approaches on our profession in 
a professional context.”  
- kunstenaars Invest Week  
 
“The exposure to the city's art 
scene was also very important to 
get a sense of the context in 
which the artists are working in… 
I was surprised to meet, but 
enjoyed very much, artists 
working outside more traditional 
art practices that didn't quite fit 
into white cube gallery 
practices.”  
 
“Stroom seems to provide a very 
comprehensive way to support 
The Hague's young (and 
established) artists that could 
serve as models for other cities. 
The Stroom Invest Week is … an 
illuminating educational 
experience and one which 
highlights all of the interesting 
contemporary cultural things 
happening in Den Haag. Further 
to this, the people that are 
involved with Stroom make it an 
open, diverse and welcoming 
event. It was a busy few days but 
full of many interesting 
activities.“ 

curatoren Invest Week 



 

 

 

“Het is zeker heel belangrijk om 
aan mensen te kunnen vertellen 
over jouw eigen werk, en hoe je 
dat verwoord. Dus vaker doen is 
zeker handig om je 
comfortabeler te voelen … het 
was fijn om met iemand te 
praten met wie ik al snel 
comfortabel voelde.” 

“I am a big fan of the program. 
And I think the main value is in 
discussing our work, and getting 
new perspectives on it, that is so 
important.”  

 “The general impression for the 
studio program is very good, 
great initiative, also that artists 
can apply themselves and the 
selection is made by the curator 
and not the inviting installation.” 

“Over het algemeen viel vooral 
de diversiteit aan kunstenaars en 
praktijken op en de kwaliteit van 
de werken … dat de 
deelnemende kunstenaars … met 
digitale media werken en/of veel 
nadruk leggen op onderzoek. Dat 
zorgt voor een reflectieve en 
kritische houding en maakt het 
voor mij als curator makkelijker 
om in gesprek te raken. [Het 
waren] open, eerlijke en ook 
persoonlijke gesprekken. 
Hierdoor is het niet alleen een 
professionele ontmoeting, maar 
ook een die blijk geeft van een 
persoonlijke en inhoudelijke 
betrokkenheid bij de kunst in het 
algemeen, wat mij in die zin 
positief verast heeft. 
Samenvattend waren het twee 
zeer vruchtbare dagen en zijn er 
een aantal kunstenaars die ik 
graag voor vervolggesprekken 
zou willen uitnodigen.” 
- diverse curatoren 
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Quotes uit evaluaties van 
deelnemers aan het PRO Deo 
herhaalbezoekprogramma  
2016-18:  
 
“De verwachte meerwaarde van 
het traject was meteen voelbaar 
in het eerste bezoek. Normaliter 
zijn naar mijn ervaring de 
atelierbezoeken letterlijk en 
figuurlijk beperkt tot een 
wederzijdse kennismaking. Met 
de wetenschap dat Jelle 
Bouwhuis meerdere malen langs 
zou komen, veranderde daarmee 
meteen de inhoud van het eerste 
gesprek.“

“… de PRO Deo bezoeken zijn 
speciaal omdat ze over een 
langere tijd afspelen, en er tijd is 
voor verdieping en een 
ontwikkeling mee te maken ... 
wat ik vaker gemerkt heb bij 
atelierbezoeken; ik leer door 
mijzelf te horen praten, en te 
kijken met de ogen van iemand 
anders.”

“De contacten met de curatoren 
verliepen erg soepel en ik heb 
veel gehad aan hun adviezen. Er 
zijn zelfs al directe uitkomsten. 
Het heeft mij meer inzicht 
gegeven in hoe de organisatie 
van de kunstwereld (musea en 
galeries) in elkaar zit en hoe ik 
hier als kunstenaar het beste op 
kan inspelen ... Ik zou zeker 
geïnteresseerd zijn in nog een 
reeks herhaalbezoeken, gezien 
de positieve resultaten van deze 
reeks. “

“ Het format van vier bezoeken 
verspreid over een jaar is goed, 
geeft je de kans dingen uit te 
proberen en voor elkaar te 
krijgen ... Vooral het simpele 
communiceren en aandacht 
krijgen van serieuze 
professionals heeft me geholpen 
om aan scherpte te winnen en 
stappen te ondernemen. De 
formule is verder uitstekend.”
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“Samen werken aan betaalbare 
werkruimten voor kunstenaars 
en makers. We bundelen ideeën, 
kennis en contacten en komen 
tot inspirerende nieuwe 
(tijdelijke) broedplaatsen in de 
stad. In 2018 heeft dit o.a. geleid 
tot drie nieuwe broedplaatsen: 
ANNASTATE, Trixie en De 
Helena. Op naar meer!” 
- Ria de Waal, 
broedplaatsmakelaar Den Haag 

 



 

 



 
 



 

 
 



 
 
 

   
 

 



    

 

 

 

    

 

  



 

 

       
 
 
 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het Nøtel in Den Haag is de 
natte toekomstdroom van elke 
mensenschuwe rijkaard.” 
- Tim Fraanje, Creators VICE 

 



ṣ

ṣ

Stroom School 
 
30 januari 2018 - Filmvertoning 
Videograms of a Revolution van 
Harun Farocki en Andrei Ujica 
 
  
 
“Wat staat een kunstenaar tot 
zijn beschikking om de 
gebeurtenissen uit de 
geschiedenis te doen herleven? 
Rosseel ontpopt zich als een 
veelzijdig kunstenaar. In Den 
Haag reconstrueerde hij het 
lokaal met de formuica stoelen 
en tafels, op grond van wat hij 
zich kon herinneren… bouwde 
zelfs een Securitate-cel na… Dat 
is niet de beste installatie op de 
tentoonstelling. Neemt niet weg 
dat de veelzijdigheid van alle 
indrukken en herinneringen goed 
laat zien hoe fragmentarisch het 
geheugen is, en dat je het 
verleden haast impressionistisch 
weer in elkaar kunt knutselen..”  
- Rutger Pontzen, De Volkskrant, 
26 januari 2018 

 



 
 
 
 
 

Stroom School 
 
10 maart - Opening door Axel 
Buyse, Algemeen Afgevaardigde 
van de Vlaamse Regering  
 
25 maart – Movies that Matter 
screening m.m.v. Lara Staal 
 
28 maart - Screening m.m.v. 
Linda Polman 
 
29 maart - Screening m.m.v. 
Eva-Maria Bertschy en Jean-
Louis Gilissen 
 
30 maart - Screening m.m.v. 
Marieke de Hoon en Thijs 
Bouwkeet 
 
8 april - Afsluitend event m.m.v. 
Milo Rau, diverse gasten en de 
Community of Practice 
 
"And with all the horrors shown 
in the film, it is important to me 
not to lose sight of hope. If ‘The 
Congo Tribunal' has proved one 
thing, it is that the truth can be 
found, no matter how 
complicated the connections are. 
And justice is possible, here and 
now. We just have to establish 
it."  
- Milo Rau, director's statement 
  
“Het verhaal van wat er in DRC 
speelt is aangrijpend en complex 
en dat kwam goed tot zijn recht 
in jullie project. Een inspirerende 
avond met veel indringende 
beelden en verhalen!”  
- Robert-Jan Siegert, Speciaal 
Gezant voor het Grote 
Merengebied, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 
 
Milo Rau: “Als je als politicus 
komt aanzetten in 
conflictgebieden kun je het wel 
vergeten. Als je zegt ík ben 
kunstenaar’, word je als 
ongevaarlijk gezien, niet al te 
serieus genomen maar ook niet 
te veel tegengewerkt.” 
- Wim Bossema, De Volkskrant, 
22 maart 2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Stroom bood, niet alleen door 
de naam, een zeer inspirerende 
vrije ruimte om te werken. Met 
tientallen mensen hebben we 
tijdens de zittingen 
fundamenteel nagedacht over de 
relatie tussen mens en natuur. 
Zowel op inhoudelijk als 
praktisch niveau was Stroom 
daarbij een goede partner. De 
Ambassade groeit na de 
oprichting inmiddels verder, aan 
de hand van een plan tot het jaar 
2030. Het motto daarbij: de zee 
is van zichzelf. We hopen rond de 
verbeeldingsactiviteiten van de 
Ambassade vaker met Stroom te 
kunnen gaan werken.” 
- Thijs Middeldorp, 
initiatiefnemer van Het 
Parlement van de Dingen 

 



 
 
 
 

Stroom School  
 
augustus – november 2017 - 
Community of Practice met 
kunstenaars/ontwerpers Marjet 
Zwaans, Yara Veloso, Saule 
Juste, Magda Skibinska o.l.v. 
Jana Mol 
 
1 t/m 3 juni 2018 – Festival 
Designkwartier 
Rondleidingen en gesprekken 
met kunstenaars Fahmy Shahin, 
Katarina Petrovic, Miguel Peres 
dos Santos, Klodiana Millona 
 
20 juni 2018 – Wat is de rol van 
de intermediair? 
Gespreksavond in het kader van 
de Invest Week 2018 o.l.v. Saskia 
van Stein  
 
8 juli 2018 - The Hague 
Contemporary Weekend 
Adriana Gonzalez Hulshof in 
gesprek met kunstenaars Fahmy 
Shahin, Katarina Petrovic, 
Yamuna Forzani, Miguel Peres 
dos Santos, Klodiana Millona 
 
“The personal is political. 
Whether explicit or implicit, 
there is an embedded political 
dimension to everything we do. 
My Practice, My Politics explores 
how art, too, is inherently 
political. The exhibition aims to 
expand our ideas on political 
modes of expression. Through a 
wide array of artistic practices, 
the presentation conveys 
manifestations, interfaces and 
exchanges between the 
individual and the societal.    
My Practice, My Politics portrays 
the way in which artists and 
designers capture their views on 
society through the subject 
matter they explore, the 
language and tools they employ, 
the aesthetics they manifest, and 
the communities they engage.”  
- curatorial statement 

 



 

Stroom School 
 
1 september  – Opening en 
afterparty Nøtel x Laser Club, 
The Grey Space in the Middle 
 
22, 23 september – Fietstocht 
(UN)Just Peace o.l.v. Lodovica 
Guarnieri 
 
30 september - Rondleiding We 
Are Public door Lua Vollaard 
 
20 oktober - Nøtel Conference 
m.m.v. Helen Hester, Adeola 
Enigbokan en Cathelijne Muller 
 
23 oktober – Presentatie Nøtel, 
Dutch Design Week, Eindhoven 
 
25 oktober – Workshop en 
presentatie Community of 
Practice, Dutch Future Society 
 
3 november - Yogasessie ‘Hidden 
Gym’ 
 
“Nøtel. Een benaming met een 
knipoog, hotel en no-hotel 
tegelijk… De ontvangsthal is 
glimmend met fonteinen. De 
mastersuite bezit een Romeinse 
allure, dankzij het groene 
marmer. In de painobar galmt de 
muziek tussen de glazen deuren. 
Maar het bijzonderst is de 
terminologie waarmee het Nøtel 
zich in de markt zet. Als een 
‘burcht van luxe’ een ‘100 
procent veilige omgeving’ met 
‘kogelvrije servers’ en ‘militaire 
vluchtzones’… Nøtel is een gat in 
de markt.” 
- Rutger Pontzen, de Volkskrant, 
7 september 2018 
 
“Het Nøtel is de overtreffende 
trap van een gouden kooi, het is 
een digitale gesloten inrichting.” 
- Thomas van Huut, NRC 
Handelsbald, 6 september 2018 
 



 



Stroom School  

28 november - Lezing door 
Ocean-Earth-oprichter Peter 
Fend  
 
2 december - Rondleiding door 
Nishiko  
 
12 december  - Lezing door 
Annechien Meier, kunstenaar en 
initiatiefnemer Laboratory of 
Microclimates i.s.m. Gert-Jan 
Gerlach 
 
9 januari 2019 - Lezing door  
Bestsy Damon, Amerikaanse 
eco-feminist en wateractivist  
 
13 januari 2019 - Rondleiding 
door Nishiko 
 
23 januari 2019 - Lezing door 
Maarten Vanden Eynde, 
kunstenaar en Tieme 
Haddeman, oprichter Urban 
Green / Urban Wetlands 
 
27 januari 2019 - Finissage met 
voorvertoning publicatie 
 
 
“De presentatie van het volledige 
Repairing Earthquake Project 
van Nishiko vormt een mijlpaal 
binnen het werk van deze 
eigenzinnige kunstenares, van 
wie we nog veel zullen horen… 
Een soort hedendaags Pompeï en 
een toekomstvisioen van wat ons 
in een tijd van klimaat-
verandering te wachten staat.” 
- Roel Arkesteijn, curator 
 
“Opeens sta je daar als lompe 
Nederlander op een houten 
strand en dringt de 
kwetsbaarheid van menselijke 
maaksels sterk tot je door.”  
“Hendrik van Leeuwen, Den 
Haag Centraal, 13 december 
2018  

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...De bibliotheek, die van een 
uitzonderlijk hoog niveau is, met 
(…) dankzij bibliothecaris Arnold 
Mosselman een schat aan 
boeken die nergens anders in 
Den Haag en vaak ook niet in 
Nederland te vinden zijn, maakt 
Stroom tot een uniek 
kennisinstituut. Duizenden 
boeken staan hier niet als 
verborgen naslagwerk, ergens in 
de krochten van het gebouw, 
zoals gebruikelijk in de 
kunstwereld, maar vol in het 
publieke zicht als een pendant 
van de tentoonstellingsvleugel, 
gekoppeld aan de entree. Je 
loopt er zo naar binnen. De 
boeken en magazines dienen 
zich aan als een object van 
aandacht en discussie, van 
beschouwing en presentatie, van 
verbinding en verschil. Stroom 
laat ermee zien niet zomaar een 
presentatie-instelling te willen 
zijn, maar een die boeken en 
magazines erkent als een 
onmisbare papieren humuslaag 
die aan de basis ligt van alle 
artistieke en cultuur 
maatschappelijke 
ontwikkelingen.” 
- Domeniek Ruyters, 
hoofdredacteur Metropolis M 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

  



 



 
 
 

 

  



 

  



 
 
 

 

 



 

 



 

“De Stroom shop is mijn literaire 
gids op het gebied van kunst en 
maatschappij.” 
- Coralie van Egeren, bezoeker 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Met Reading the City lezen we 
de stad met onze handen en 
voeten, onze ogen en oren, onze 
geest en ons lichaam. We vinden 
optimisme in de duinen, we 
voelen de akoestiek van 
stedelijke ruimtes en ontdekken 
de poëzie in het dagelijkse 
urbanisme.” 
—Francien van Westrenen, 
curator 



 

 

“Switch off your fear of the 
unknown.  
Welcome to the Reading the City 
-adventure club! In this elective 
we will read the city while using 
our feet and bikes, our eyes and 
ears, our minds and bodies. 
Prepare for an introduction in 
the city of The Hague in which 
you will experience a different 
kind of city than the one you 
know. We might find optimism in 
the dunes, feel acoustic spaces, 
discover poetics in everyday 
urbanism, experience hospitality 
and try to walk the city. In the 
words of the Swiss sociologist 
and inventor of strollogy Lucius 
Burckhardt: “Certain 
perspectives can probably be 
covered by art alone, since the 
human gaze is limited in so many 
ways nowadays that people are 
scarely able to step back and 
even realize it. Art alone is able 
to communicate this without 
being preachy or hurtful. With 
our walks we switch off people’s 
fear of the unknown. And we 
have fun, too.” 
- KABK, brochure elective 
programma

“We hebben vorige week vrijdag 
een werkelijke prachtige les 
meegemaakt! Yvette heeft de 
leerlingen met zout laten 
tekenen en het was naast een 
kunstopdracht ook een opdracht 
in aandacht, focus en meditatie. 
We zijn heel blij met dit 
prachtige kunstproject en met de 
manier waarop Yvette het 
doet!Het positieve effect op de 
leerlingen is zichtbaar en 
voelbaar!” 
- Ingeborg Denessen, docent 
Paul Krugerschool 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De tentoonstelling van Nishiko 
in Stroom was voor sommige 
leerlingen de eerste ontmoeting 
met hedendaagse kunst en met 
verzamelen als kunstvorm. De 
daaropvolgende lessen stonden 
in het teken van een natuurramp 
die zich onder onze eigen ogen 
voltrekt; zwerfafval & plastic in 
zee. Onder begeleiding van 
TrashUre Hunt, ecologisch 
voorlichtingscentrum bij het 
strand van Scheveningen, is er 
gestrandjut…Voor de verzamelde 
spullen maakten de leerlingen in 
de laatste lessen een 
bewaardoos in de werkplaats 
van Art-S-Cool. Een bewaardoos 
voor zwerfafval, het klinkt 
tegenstrijdig. Maar gezien de  15 
fraai beschilderde en met 
aandacht gevulde dozen is dit 
het niet. In acht weken zijn de 
leerlingen een ervaring rijker 
geworden. Veel dank aan alle 
betrokkenen!” 
- Mechteld van Dijk, coördinator 
kunstonderwijs Johan de Witt 
Scholengroep 
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Inschrijvingen

125 geïnteresseerden

Waarvan 82 een beter atelier 
zoeken 

Alleen atelier

68 geïnteresseerden

Atelierwoning óf Atelier

38 geïnteresseerden

Alleen atelierwoning

21 geïnteresseerden

Ateliers

106 geïnteresseerden

gewenst oppervlakte atelier: 33 m2

gemiddelde maximale huur: € 200,-

Atelierwoningen

59 geïnteresseerden

gewenst oppervlakte atelier: 31m2

gewenst oppervlakte  woning 41m2

gemiddelde maximale huur: € 650,-





 

http://www.stroom.nl/


 

 



 


