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INHOUDSOPGAVE

Het jaar startte met een pitch van nieuwkomers 
binnen het meerjarenbeleidsplan Kunst en 
Cultuur van gemeente Den Haag tijdens een 
feestelijke bijeenkomst. We zijn blij en trots dat 
we weer onderdeel zijn van het meerjaren-
beleidsplan en dat onze aanvraag volledig werd 
toegekend. We zien terug op een goed jaar 
waarin we nieuwe initiatieven ontplooiden, zoals 
het project Ik Ben Sot.

Dit verslag is vormgegeven door Hilal Mutluel, 
student van het Grafisch Lyceum Rotterdam.

Goed nieuws
De Grafische Werkplaats is met ingang van 2017 
weer opgenomen in het meerjarenplan Kunst & 
Cultuur. Het ingezette beleid heeft succes en dat 
is niet onopgemerkt gebleven. Alle inzet van het 
team, de begeleiders, de vrijwilligers en het 
bestuur heeft zich uitbetaald met een plek in het 
meerjarenbeleidsplan 2017-2020 De spelende 
mens. Met dank aan iedereen voor de inzet! Een 
uitstekende basis dus om op verder te bouwen. 
In het verlengde van haar functie van facilitaire 
basisvoorziening voor beeldend kunstenaars/
grafici, ontwerpers en vormgevers heeft de werk-
plaats nu echt een plek verworven als gedegen 
kenniscentrum voor de traditionele grafische 
technieken met ook een goed programma-aan-
bod gericht op kennisoverdracht en onderzoek/
inhoudelijke verdieping. Nieuwe digitale 
ontwikkelingen worden daarbij niet over het 
hoofd gezien en waar mogelijk wordt actief tot 
onderzoek en verdieping uitgenodigd. De 
werkplaats levert naast het beschikbaar stellen 
van apparatuur ook een bijdrage aan inhoudelijke 
ontwikkelingen. Zo worden voor tentoonstellingen 
de kunstenaars uitgenodigd tot onderzoek 
waarbij het werk ook bij de werkplaats gemaakt 
wordt. De werkplaats van broedplaats tot 
tentoonstellingsruimte: van makersplek tot 
publieksruimte; als actieve plek in het culturele 
landschap. Niet geïsoleerd maar samenwerkend 
met andere instellingen en participerend, zoals 
aan het Festival Design Kwartier. 

Fijn om te zien dat steeds meer scholen de 
werkplaats weten te vinden en er dus veel 
scholieren bij de werkplaats over de vloer komen. 
Jong geleerd is oud gedaan. In samenwerking 
met het Huis van Gedichten is het project Ik Ben 
Sot in het kader van het Mondriaanjaar, 
geïnspireerd op De Stijl, ook met een scholen-
traject, zeker het vermelden waard. Een niet heel 
groot maar wel zeer geslaagd project met 
workshops met fantastische resultaten, 
gepresenteerd in een mooie tentoonstelling 
samen met het werk van echte dichters en 
kunstenaars. In mijn ogen is het gelukt om in 
2017 de werkplaats nog steviger neer te zetten. 
Met alle waardering voor een ieder die hieraan 
meegewerkt heeft.

Paul Combrink, Voorzitter (tot 1 februari 2018)

P.S. 2017 is de ook de opmaat naar Analog 
Patronen 2018.
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DE 
GRAFISCHE 
WERKPLAATS

De Grafische Werkplaats beschikt 
over een goed geoutilleerd atelier 
waar professionals uit de kunsten-
sector grafiek kunnen maken, in hun 
werk grafische technieken kunnen 
toepassen of de mogelijkheden ervan 
kunnen verkennen. De werkplaats- 
meesters kennen alle ins en outs van 
deze technieken en kunnen de 
gebruikers met raad en daad bijstaan. 

De Grafische Werkplaats houdt de 
grafische druktechnieken toegankelijk 
en levend voor de beroepspraktijk bij 
makers in het kunstenveld. Naast de 
zorg voor het overdragen van kennis 
over de traditionele technieken op 
jongere generaties, verbindt de 
werkplaats die kennis met nieuwe 
ontwikkelingen in de diverse druk-
technieken. De werkplaats zet sterk in 
op uitwisseling van kennis en ideeën 
en kent een actief publieksprogramma 
met workshops, exposities en 
projecten.

De werkplaats Missie
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Makers (beeldend kunstenaars, grafici, 
fotografen, textielontwerpers, grafisch 
vormgevers) en cultureel 
geïnteresseerden weten de weg naar 
de werkplaats te vinden. De trend dat 
men op projectbasis komt werken zet 
zich voort en we zien meer 
jongere en internationale gebruikers. 
De werkplaats groeit toe naar een 
regionale en stedelijke kennisplek 
waar je behalve komt om te werken, 
ook komt om je te verdiepen, te laten 
inspireren en te netwerken. 

In 2017 werkten in totaal 
411 kunstenaars/ontwer-
pers (waarvan 128 unieke 

kunstenaars) in de 
werkplaats (2016: 

432/138). In een rustige 
maand zijn er rond 25 

gebruikers per maand; bij 
55 is het topdrukte. 

Voor de organisatie betekent dit dat 
het belangrijk is om goed zichtbaar te 
blijven en verdieping te bieden. 
Hiervoor is een pro-actief activiteiten 
en -communicatiebeleid noodzakelijk 
en een versterking in de tweetaligheid 
van onze communicatiemiddelen in de 
toekomst.

De gebruiker
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Faciliteiten en huisvesting

Dit jaar maakten we een aanzet voor een 
meerjaren-investeringsplan om ervoor te zorgen dat de 
kwaliteit van de werkplaats ook in de toekomst 
gewaarborgd blijft. We konden een nieuwe kleine zeef-
druktafel kopen die een van onze oude zeefdruktafels 
vervangt. Een tweede exemplaar hopen we in 2018 
te kunnen aanschaffen. Door een schenking is er dit 
jaar een T-shirt carrousel aangeschaft en een flash 
dryer om T-shirts en tasjes beter in een kleine oplage 
te kunnen zeefdrukken. Daarnaast schonk de afdeling 
fotografie van KABK diverse apparatuur en is de doka 
opgeknapt en verbeterd. 

Kennis uitbreiden en vastleggen

In de werkplaats zijn alle essentiële grafische tech-
nieken en de kennis hierover vinden. Deze kennis is 
paraat bij de beheerders en terug te vinden in een nog 
bescheiden bibliotheek met boeken en stalen. 
Het team van de werkplaats houdt zo goed mogelijk 
hun vakkennis bij en staat open voor experimenten. 
Hiervoor werd o.a. de samenwerking met Platform 
Werkplaatsen voortgezet en verstevigd. Voorts zijn 
meerdere congressen en bijeenkomsten bezocht met 
als doel contacten te leggen met soortgelijke 
organisaties als de werkplaats. Zo worden nu samen-
werkingen verkend met diverse werkplaatsen en 
organisaties in Nederland en Vlaanderen. Ook het 
contact met KABK is geïntensiveerd.

De bibliotheek wordt langzaam uitgebreid evenals het 
kennisblog op de website. Hiervoor maakten 
Hanna de Haan en Csaba Bogadi filmpjes over 
oud-beheerder Achille en interviewden hem om ervoor 
te zorgen dat zijn specifieke kennis behouden blijft. 
Ook maakten we een publicatie over de expositie van 
zijn werk en van de andere oud-beheerder, John de 
Rijke. In 2018 willen we met de Grafiektafel starten, 
waarbij men kennis en ervaring uitwisselt. 

Kennisoverdracht gebeurt nu met name op individuele 
basis door de beheerders en door het organiseren van 
diverse workshops en lezingenavonden, vaak 
gerelateerd aan een expositie. Dit jaar waren er in 
totaal 38 workshops met een totaal bereik van 280 
deelnemers exclusief workshops primair en voortgezet 
onderwijs. 

Per project is er meestal een Monday Printing Club, 
een korte toegankelijke workshop en een Monday 
Printing Club Special, een avond met twee of drie 
korte lezingen of presentaties. In 2017 waren er drie 
avonden: rond de exposities Surface, 2x5 en Ik ben 
Sot. Daarnaast gaven we verschillende workshops aan 
bedrijven en particulieren. 

Presentaties, projecten en workshops

Presentaties en projecten in en buitenshuis hebben 
een stimulerende werking op de werkplaats (uitgebrei-
dere beschrijving van de projecten en presentaties zie 
pag. 12 ). Exposanten werken van tevoren eerst in de 
werkplaats, waarbij onze beheerders soms intensief de 
exposanten begeleiden. Deze exposities en projecten 
vergroten de zichtbaarheid van de werkplaats, mede 
door deze in te plannen tijdens festivals en 
evenementen zoals Hoogtij, festival Holaa! en Festival 
Design Kwartier. Het geeft ook een positieve energie 
in de werkplaats en heeft regelmatig onverwachte 
gevolgen. Twee mooie voorbeelden: Voor de expositie 
2x5 experimenteerden exposant Tanja Engelberts 
en beheerder Annika samen met het zeefdrukken 
van roest. Tanja liet de resultaten hiervan zien op de 
expositie 2x5 en Annika liet stalen hiervan zien op de 
pop-up presentatie tijdens het Festival Design 
Kwartier. 
Diana van Hal, een van de exposanten van de expo-
sitie Baracca Graphics en een ervaren graficus, wilde 
dolgraag op onze grote pers werken. Daarvoor heeft 
zij een grote linoleumsnede gemaakt en drukte deze 
af op doek. Deze prent won uiteindelijk de landelijke 
Kunst.nl Award aan het eind van het jaar. Ook Kitty 
van der Meer was een van de genomineerden van 
deze prijs. Als onderdeel van de prijs mocht Diana haar 
prent in een oplage drukken, wat zij natuurlijk weer in 
de werkplaats deed. 

Voor de expositie met werk van John de Rijke en 
Achille werkten we met een curatorsduo: Gerrit Jan 
de Rook en Marie Chivikov. Voor de expositie Baracca 
Graphics nam Yvo van der Vat deze taak op zich. Het 
werken met externe curatoren werkt goed en zorgt 
ervoor dat de kwaliteit van de exposities groeit. 

Workshops op maat
We geven regelmatig workshops op maat aan 
volwassenen in huis of of op locatie, zoals een 
workshop selfie maken in linoleum aan hoogleraren 
van de Erasmus Universiteit als onderdeel van een 
kunstproject. De marketingafdeling van deze 
universiteit kwam later dit jaar op bezoek en volg-
de behalve een workshop selfie maken in linoleum 
ook een interactieve workshop over cultureel onder-
nemerschap. Daarnaast volgde het personeel van 
ontwerpbureau Two Kings uit Den Haag een korte 
workshop miniboekje maken op de riso als dank voor 
hun gastvrijheid tijdens het Design Kwartier. We gaven 
eveneens een workshop aan een groep particulieren. 
Een bijeenkomst van Innocent Drawing van Amnesty 
International was in de werkplaats. Hier maakten 
kunstenaars kaarten voor gevangenen en een mini-
boekje op de riso die zij later naar de gevangenen 
stuurden.
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CKV-activiteiten

We vinden het belangrijk onze eigen docenten de tools 
te geven om goed hun werkzaamheden uit te kunnen 
voeren. Zo volgden alle docenten van de werkplaats 
en die van Huis van Gedichten eerst zelf de workshop 
Ik ben Sot. De coaches van Cultuurschakel kwamen 
op bezoek om onze docenten te informeren over het 
project Kunstenaar in de Klas, waarvan ook de werk-
plaats aanbieder is. Carola was ook diverse keren 
aanwezig op bijeenkomsten van Cultuurschakel rond 
Cultuuronderwijs op zijn Haags, waarbij wij als werk-
plaats, gespecialiseerd in grafiek, ook enkele 
grafieklessen aanbieden.

Veel middelbare scholen die een keer de werkplaats 
bezochten komen terug, zeker als er een speciaal 
educatietraject is zoals dit jaar rond het Mondriaanjaar. 
Daarnaast verwelkomden we nieuwe scholen, zoals 
het Ypenburg College en Johan de Witt College. Ook 
verzorgen we steeds meer op maat workshops, zoals 
een workshopdag voor het Maris College waarin de 
leerlingen een poster zeefdrukten voor de Wonder-
kamers in het Haags Gemeente Museum, een work-
shopdag voor het Johan de Witt College rond de 
expositie Roosje Glaser in de Centrale Bibliotheek. 
Ten slotte maakten drie teams van HML voor de Lego 
Robotwedstrijd een eigen logo en drukten dit op 
kleding. Zoals elk jaar verzorgen we enkele lessen voor 
ROC Mondriaan.

In 2017 waren er 30 CKV-workshops, waarvan 2 
buiten Den Haag met een totaal van 418 leerlingen in 
Den Haag, waarvan 46 buiten Den Haag (2016; 18 
CKV-workshops, aantal leerlingen: 238 in Den Haag 
en 72 buiten Den Haag). We werken voor deze 
CKV-activiteiten samen met het Koorenhuis. De 
scholen kunnen daardoor betalen met de Cultuurkaart 
en dit gebeurt steeds vaker (Cultuurkaart: 217 leer-
lingen).

Deelnemende scholen: Erasmuscollege uit 
Zoetermeer, Esloo College, HML, Maris College, 
Populier, Ypenburg Lyceum, Johan de Witt College, 
Edith Stein College en Zandvliet College. 

We verzorgden dit jaar diverse buitenschoolse 
activiteiten voor kinderen van de basisschool leeftijd: 
voor een zomerschool op locatie in de Schilderswijk 
en voor Festival De Betovering. Dit jaar waren we een 
festivallocatie voor het Boekids Festival. De dag verliep 
succesvol.



De marketing en communicatie zetten we in om 
de werkplaats bekendheid te geven, de 
doelgroepen te verbreden en de vaste bezoeker 
te behouden. De hiervoor ontwikkelde middelen 
zijn digitale nieuwsbrieven, een actief social 
mediabeleid, een actuele website, een 
werkplaatsposter, flyers en een vriendenprent.
In 2017 ontwierp de Haagse illustrator Jordy van 
den Nieuwenhuis de werkplaatsposter en drukte 
Julian Sirre deze in een oplage af. De poster werd 
samen met de vriendenprent van de hand van Jef 
Stapel gepresenteerd tijdens het Festival Design 
Kwartier. 

Gebruikerstarieven 2017
De prijzen zijn in 2017 gelijk gehouden:
Dagtarief  € 19,50 
10-dagenkaart € 144,-
Jaarkaart  € 475,- 

Korting Ooievaarspas 50% op vol tarief tot 
€ 150,- 
Alle tarieven zijn ook op onze website te 
vinden.

De werkplaats is open op maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.00-17.00 uur met technische onder-
steuning op woensdag en vrijdag. Daarnaast 
kunnen mensen die geen begeleiding nodig 
hebben ook op andere dagen en tijden werken. In 
2017 startten we met een avondopenstelling een 
keer per maand met een technische beheerder. 

MARKETING & 
COMMUNICATIE 3
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De Grafische Werkplaats Den Haag 
werkt samen met veel culturele 

instellingen waaronder: 
Art-S-Cool, Billytown, Festival De 

Betovering, Binnenstad Den Haag, 
Boekids, Cultuurschakel, Dienst 

SZw, Galerie Maurits van de Laar, 
Grafische Lyceum Rotterdam, 

Centrale Bibliotheek, Open Atelier 
Dagen, Stichting Hoogtij, Huis van 
gedichten, KABK, Koorenhuis, Den 

Haag Doet en NL Doet, Platform 
Werkplaatsen, Sis Josip Galerie, 

Vereniging Originele Grafiek.

SAMENWERKINGEN
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Werk van Ibrahim R. Ineke



De werkplaats werkt met een bescheiden budget 
en zorgde in 2017 voor 49% eigen inkomsten 
(2016: 66%). De werkplaats verwerft op de 
volgende manier gelden:

• Subsidie, onder andere meerjarensubsidie  
 van de gemeente Den Haag;
• Deelnemersbijdragen van de kunstenaars  
 die komen werken;
• Vergoeding, voor onder andere verhuur  
 van zeefdrukramen en papier;
• Uit workshops en cursussen aan 
 verschillende doelgroepen;
• Donaties van particulieren, bedrijven via  
 de Vriendenclub;
• Webshop, verkoop cadeaubonnen, tasjes  
 en grafiek;
• Particuliere en gemeentelijke fondsen  
 voor bijzondere projecten;
•  Printing on demand voor culturele 
 organisaties of particulieren.

Printing on demand
We zeefdrukten 400 T-shirts voor alle 
medewerkers van Museumnacht en tijdens 
Shopping Night drukten we live op de Grote 
Markt. Beiden in opdracht van het label Hector & 
Wolf. Daarnaast drukten we enkele etsjes af voor 
een particulier en zeefdrukten we posters voor 

FINANCIEN
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festival Holaa! en het Holaa!-logo op alle etalages 
van deelnemende kunstlocaties. 

Schenkingen
Door een particuliere donatie konden we een 
T-shirt carrousel kopen. De doka werd verbeterd 
door schenking van KABK.

Het vermogen
Door de warmtewet in 2017 kregen we dit jaar 
een aardig bedrag terug. Hierdoor kunnen we 
onze reserves aanvullen, bestemd voor machines 
en calamiteiten om zo oude apparatuur te 
vervangen. In het advies van het meerjaren-
beleidsplan van de gemeente werd dit als risico 
gezien en op deze manier kunnen we dit 
opvangen. Inmiddels zijn de servicekosten 
aangepast, eind 2018 verwachtten we nog een 
laatste teruggave. Voor de grote projecten zoals 
het Mondriaanproject Ik Ben Sot werden met 
succes externe financiers gevonden.

Met het ingaan van het nieuwe Kunstenplan werd 
de dagvergoeding van de beheerders verhoogd 
en kon de coördinator ook in de zomer betaald 
worden want ondanks de zomerstop blijven er 
mensen werken, zijn er workshops en moet het 
pand worden beheerd. 



Haagse Portretten
Exposítie Centrale Bibliotheek tot 14 januari 
2017
We sloten het succesvolle project Haagse Portretten 
af met een presentatie in de Centrale Bibliotheek. 

SUR-Face 
2 december 2016 - 20 januari 2017
Opening tijdens Hoogtij op 2 december 2016
Met werk van: Ben Faydherbe, Aliki van der 
Kruijs, Maarten Schenkeveld, Machiel van 
Soest en Evelyn Snoek
SUR-Face was een onderzoeksproject waarin de 
mogelijkheden van papier als drager werden 
onderzocht. Normaliter is papier de drager van een 
grafisch product. Je drukt op papier, stof, karton of 
hout. In dit project werden de mogelijkheden van 
papier als drager onderzocht. Wat gebeurt er als je de 
drager kunt beïnvloeden, omdat je zelf het materiaal 
produceert en daardoor iets of een extra handeling 
kunt toevoegen? In dit project bundelden de Grafische 
Werkplaats en Whispering Wall elkaars expertise, 
wisselden kennis uit en verkenden nieuwe mogelijk-
heden. Ook hier was een randprogramma opgezet 
met een workshop papier maken voor professionals, 
Monday Printing Club workshop blinddrukken en een 
Monday Printing Club Special begin 2017 met drie 
korte lezingen/presentaties van de makers. Tijdens de 
exposite voerde Maarten Schenkeveld nog een 
performance in de etalage van Whispering Wall uit. 
Later schepten hij samen met Mark de Weijer grote 
vellen papier tijdens het Design Kwartier. 
Voor dit project was er extra subsidie Broedplaatsen 
van Gemeente Den Haag. 
 

Expositie met werk van Achille en 
John de Rijke
Expositie 10 maart tot en met 8 mei 2017
Opening tijdens Hoogtij op vrijdagavond 
10 maart
Deze expositie verenigde het werk van twee 
kunstenaars die op het eerste gezicht weinig gemeen 
hebben. Het werk van Achille is gebaseerd op 
landschap en natuur, verstild weergegeven. De Rijke 
werkt abstract en geometrisch, waarbij kleur en/of 
compositie worden gebruikt om het werk een visuele 
dynamiek te verschaffen. Gemeenschappelijk in hun 
werk is de liefdevolle precisie en de grote aandacht 
voor vakmanschap. Achille beheerst vele technieken, 
hij tekent, schildert met olieverf en aquarel en is een 
meester in diverse grafische disciplines als etsen, 
lithografie, houtsneden en heliografie, De Rijke 
schildert met acryl en heeft een voorkeur voor 
grafisch experiment. Beiden zijn ze meesterdrukkers 
en hebben hun druktechnieken gedurende vele jaren 
in de Grafische Werkplaats in hoge mate 
geperfectioneerd. Na afloop maakten we een kleine 
publicatie in een beperkte oplage. Curators: Gerrit Jan 
de Rook en Marie Civikov.

Boekpresentatie van Katerina Sidorova
29 maart 2017
De net afgestudeerde beeldend kunstenaar Katerina 
Sidorova presenteerde op een avond haar boek in de 
werkplaats, en liet daar haar werk zien.

Presentatie in Two Kings tijdens Festival 
Design Kwartier
19-21 mei 2017
In een pop-up presentatie liet de werkplaats spraak-
makende voorbeelden van textielbewerking zien: van 
Studio Yamaki (Annika Syrjämäki), Eugène van 
Veldhoven en Ilse Versluijs. Eyecatcher was het logo 
van de werkplaats in de etalage ter plekke 
spectaculair gezeefdrukt met de flocktechniek.
Er waren producten uit de webshop te koop met o.a. 

PROJECTEN
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12 Werk van Stefan van den Heuvel



Pop up presentatie van festival design kwartier ©2017 Studio Johan Nieuwenhuize

Werk van Belinda Fox

de nieuwste werkplaatsposter en werk van AnnaGee 
(Esmee Gramberg), Elise Kommer en LileSadi. 
Tijdens het festival was er in de werkplaats een korte 
risoworkshop. De presentatie was een groot succes en 
trok meer dan 800 bezoekers per dag.

International Exhibition 2 x 5
Opening Friday 12th May by Elske van Holk of 
STET The English Theatre
12 may-9 July 2017
2x5 was an energetic exhibition showcasing new 
print based works by five artists who discovered the 
Grafische Werkplaats last year. The makers were also 
asked to invite another artist for this exhibition. They 
come from all over the world, 8 women and 2 men…
Participants: Holly Brown (New York), Susan 
Czechowski (Illinois), Angeline Dekker (NL), Tanja 
Engelberts (NL), Belinda Fox ( Australia/ NL), Yuliya 
Gwilym (Ukraine, NL), Stefan van den Heuvel (NL), 
Kaori Pi (Canada/NL), Lula Valletta (Berlin) & Mr. 
Pelham (NL).

Rond deze tentoonstelling organiseerden we een 
lezingenavond met sprekers Holly Brown, Belinda 
Fox en Tanja Engelberts en met een live gesprek met 
Susan Czechowski uit Verenigde Staten, die eerder 
speciaal voor de opening was overgekomen. De 
expositie sloot af met Festival Holaa! begin juli.

Baracca Graphics
29 september t/m 5 november 2017
Opening tijdens Hoogtij (29 september)
Baracca (sinds 2004, Den Haag), nomadisch 
onafhankelijk kunstenaarsinitiatief: tentoonstellingen, 
opdrachten en projecten in de openbare ruimte. Met 
werk van Diana van Hal, Ibrahim R. Ineke, Saskia 
Meesters, Manuela Porceddu , Yvo van der Vat, Kitty 
van der Veer en Robert de Visser. Tijdens Hoogtij was 
behalve de expositie buiten de mobiele white cube van 
Baracca te zien met de installatie La Terra Trema van 
Sarah Atzon. Deze expositie was ook te bezichtigen 

tijdens de Open Atelierdagen in het eerste weekend 
van oktober.

Expositie Ik Ben Sot
Feestelijke opening op vrijdag 1 december 
tijdens Hoogtij 
1 december t/m 14 januari 2018
Opening door Harry Zevenbergen
‘100 jaar Mondriaan & De Stijl’ vierden de Grafische 
Werkplaats en Huis van Gedichten samen met visuele 
klankgedichten geïnspireerd op De Stijl. In het tijd-
schrift De Stijl verschenen onder de naam I.K. Bonset 
– anagram van ‘Ik Ben Sot’- diverse klankgedichten. 
Later bleek Theo van Doesburg achter deze naam 
schuil te gaan. ‘Het woord diende vrij gemaakt te 
worden’ volgens Van Doesburg. 
Het spel van typografie, vorm, ritme en klank waren 
het uitgangspunt. Dit zijn de uitgangspunten voor het 
project Ik ben Sot. Het project bestond uit 33 
workshops voor scholieren en volwassenen, een 
lezingenavond (met Mark van Wageningen van bureau 
Novo Typo uit Amsterdam en Joep Hendrikx van de 
theatergezelschap Poezieboys in Den Haag) en een 
expositie met werk van dichters en beeldend 
kunstenaars: Ludette el Barkany, Mariska Gewald, 
Hanna de Haan, Karin van Kalmthout, Stefanie 
Scholte, Peter Swanborn, Ilse Versluijs, Hanneke van 
der Werf, Jerney de Wilde en Harry Zevenbergen. 

Uit alle druksels en gedichten die tijdens de 
workshops zijn gemaakt, kozen we de mooiste vijf. 
Deze werden in de werkplaats op de risograaf als 
ansichtkaart gedrukt en vanaf december in de stad 
verspreid. 
Alle druksels kun je ook digitaal terugvinden op 
Pinterest: https://nl.pinterest.com/gwdenhaag/ik-
ben-sot/. Het verslag van dit project is te lezen op de 
website van de werkplaats. 

Dit project werd mede mogelijk door Gemeente Den 
Haag en Fonds1818. 15

https://nl.pinterest.com/gwdenhaag/ik-ben-sot/
https://nl.pinterest.com/gwdenhaag/ik-ben-sot/
http://grafischewerkplaats.nl/lezingen-typografie-en-taal/
http://grafischewerkplaats.nl/lezingen-typografie-en-taal/


TEAM

7

16

COÖRDINATOR Carola van der Heijden
Ze heeft een coördinerende rol, combineert haar 
kunst- en marketingkennis en stimuleert en 
prikkelt daarnaast deelnemers, haar collega’s en 
stagiaires.

BEHEERDER Jurjen Ravenhorst
Vrijdag is zijn dag. Hij beheerst alle technieken, 
maar zijn echte specialiteit is de lithografie. Hij 
geeft workshops in etsen en lithograferen. 

BEHEERDER Annika Syrjämäki
Ze is gespecialiseerd in zeefdrukken op stof en 
geeft de opstap zeefdrukcursus en daarnaast 
diverse andere workshops.

STANDBY BEHEERDER Julian Sirre
Hij is van huis uit grafisch vormgever en is 
betrokken bij de werkplaats als docent en als 
standby beheerder. Hij weet veel van de risograaf, 
maar posters drukken op de halfautomaat is zijn 
grootste passie. 

STANDBY BEHEERDER Ilse Versluijs
Beeldend kunstenaar en generalist Ilse Versluijs 
viel afgelopen najaar met regelmaat in als 
standby-beheerder. 

Vaste Docenten

Bertus Gerssen Fotograaf, geeft de risoworkshop en de opstapcursus zwart/witdoka.

Mariska Gewald Grafisch vormgever, begeleidt de CKV-lessen.

Ton Martens Beeldend kunstenaar, geeft vaak een workshop over het werken met de riso.

Hanna de Haan Graficus, geeft CKV-lessen.

Stefanie Scholte Beeldend kunstenaar, begeleidt CKV-workshops.

Eric de Vries Fotograaf, geeft met regelmaat workshops over etsen met toyoboplaten.

Lula Valletta Beeldend kunstenaar, performer geeft soms de risoworkshop.

Ilse Versluijs Beeldend kunstenaar, geeft verschillende (CKV-)workshops.

Jerney de Wilde Beeldend kunstenaar, geeft met regelmaat CKV-workshops.
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Vrijwilligers Stagiaires

Bestuur 2017 In functie sinds termijn Treed af

Lidewij Corstiaans

01-01-2000 3 jaar 02-02-2018

Amber Meekel

Voorzitter: Paul 
Combrink

Mariska Gerwald

28-05-2014 3 jaar 20-02-2020

Roos Kramer

Penningmeester: Donald 
Morris

Hans Jansen

01-10-2015 3 jaar 01-10-2018

Angel Hartigh

Secretaris: Beleke 
Bagchus

Henry Jelsma

17-03-2016 3 jaar 17-03-2019

08-05-2017 3 jaar 08-05-2020

28-05-2015 3 jaar 30-01-2017

Snuffelstage VMBO: Daan Dohle

Lid: Manon Bovenkerk

Lid: Ben Faydherbe

Lid: Erik-Jan Ligtvoet

Gert-Jan van der Kooij

Thea Kors

Gerard van Kuilenburg

Cynthia Lim

De werkplaats biedt minimaal twee stageplekken per 
jaar aan. Veel studenten komen van het Grafisch Lyceum 
Rotterdam. Sommige stagiaires komen ook na hun stage 
terug als vrijwilliger of soms als docent. Stagiaires van 
2017 (totaal aantal uren: 1200):

Het bestuur vergadert 
minimaal vier keer per jaar 
op onbezoldigde basis 
(totaal aantal uren: 560):

De Grafische Werkplaats werkt graag met vrijwilligers. 
Zij ondersteunen de workshops, helpen bij de expo-
sities of presentaties of doen allerlei klussen. Het team 
bestond in 2017 uit (totaal aantal uren: 400):

Klankbordgroep

Paul Combrink

Manon Bovenkerk

Eugéne van Veldhoven

Gerrit Jan de Rook

De klankbord werd eind 2015 
opgericht om het bestuur en de 
coördinator te ondersteunen en 
geeft gevraagd en ongevraagd 
advies over het beleid. In 
flexibele vorm was deze raad in 
2016 actief. De klankbord be-
staat uit (totaal aantal uren 80):
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CULTURELE 
DIVERSITEIT 

De werkplaats zet in om zoveel mogelijk cultureel 
divers te werken, ook al tekenen we direct aan 
dat dit niet altijd zo eenvoudig is. Daarbij onder-
vinden we dat de begrippen culturele divers en 
internationaal verschillend zijn, maar elkaar ook 
kunnen overlappen.

Personeel
Diversiteit bevorderen we door met name het 
aantrekken van stagiaires (o.a. van het grafisch 
Lyceum Rotterdam en KABK, Den Haag) en 
vrijwilligers met verschillende achtergronden. 
Vrijwilligers hebben het voordeel dat ze niet 
altijd de Nederlandse taal machtig hoeven te zijn; 
Engels is vaak voldoende. Voor onze vaste mede-
werkers (waarvan er een de Zweedse nationaliteit 
heeft) is dit wel een vereiste. Om de diversiteit in 
het bestuur te stimuleren hebben we een 
advertentie voor een nieuwe voorzitter uitgezet 
bij het netwerk Binoq Atana, maar hier kwamen 
niet of nauwelijks reacties op. 

Programma
Onze educatieve programma’s hebben een breed 
toegankelijk bereik. Onze educatietrajecten voor 
CKV worden bezocht door jongeren van 
verschillende leeftijden en achtergronden, van 1 
VMBO tot VWO 6. Zo volgden leerlingen van de 
multiculturele scholengemeenschaap Edith Stein 
de workshop Ik Ben Sot, waarbij sommige 
leerlingen slechts 1,5 jaar in Nederland wonen. 
Met regelmaat zijn er exposities in de werkplaats 
van internationale makers, zoals bij de expositie 

2x5 of de boekpresentatie van Russische 
Katharina Sidorova. Bij deze projecten is de 
voertaal Engels. Ook de website is zoveel 
mogelijk tweetalig. 

In 2017 zijn we met de voorbereidingen gestart 
voor het Festival Analog Patronen dat bij uitstek 
geschikt is voor een brede diverse doelgroep.

Publiek
De groep mensen die in de werkplaats komt 
werken wordt steeds internationaler. Ze verblijven 
kort of voor wat langere tijd in Den Haag en ook 
oud-studenten van kunstacademies die hieraan 
het werk gaat wordt diverser. Dit zien we ook 
terug in de bezoekers aan onze exposities tijdens 
Hoogtij, Festival Holaa! of de Open Dagen. Veel 
workshops voor makers worden tweetalig 
gegeven. 

Partners
Door samen te werken met veel (onderwijs)
organisaties is het deelnemende publiek redelijk 
gemêleerd.

CKV
30 workshops
9 deelnemende scholen

MBO
2 workshops
1 deelnemende school

Individuele kinderen tot 12 jaar 
11 workshops

FACTS GRAFISCHE
WERKPLAATS 2017 9

Faciliteiten van de Grafische Werkplaats:
• Zeefdrukken op papier, op stof, op 
 keramiek, hout enz.;
• Zeefdrukken op stof en per meter; 
• Zeefdrukken op groot formaat;
• Etsen: droge naald, aquatint, 
 polymeeretsen met toyoboplaten;
• Hoogdruk: linoleum en houtsneden, 
 monotypes, letterkast;
• Lithografie: steendruk en huis-tuin-en 
 keuken-litho;
• Risograaf A3 en A4;
• Doka: zwart/wit;
• Printen van film voor zeefdrukken.

Workshop voor specifieke groepen
 •  3 workshops aan Erasmus Universiteit  
 waarvan 1 op locatie;
• 1 workshop particulieren;
•  1 workshop Two Kings;
•  1 workshop Innocent Drawing 

Workshops voor individuele makers:
• 7 Monday Printing Club, diverse 
 technieken;
• 5 Opstapzeefdruk cursus;
• 3 Risoworkshop;
• 4 T-Shirt zeefdrukken; 
• 2 Etsen met toyoboplaten;
• 1 Beeldbewerking;
• 1 Papier maken;
• 2 Selfie in linoleum drukken.

groepen Aantal leerlingen Totaal aan workshops

Roc Mondriaan (VMBO/MBO) 1 12 4

Christelijk lyceum Zandvliet 1 18 2

HML (1,2) 2 64 6

Edith Stein College ( 4-5 Havo/VWO) 3 58 4

De Populier (3 Havo/VWO) 1 21 1

De Betovering (8-12jr) 2 10 2

Monday Printing Club (volw) 6 30 6

Esloo College (praktijkonderwijs)

Totaal

2

18

12

195

8

33

Workshops Ik Ben Sot:

19




