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JAARVERSLAG 2019

Voorwoord

Het bestuur van Stichting De Grafische Werkplaats biedt u hierbij het jaarverslag over 2019 aan. Het jaarverslag
geeft inzage in de cijfers en de activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden.

Het afgelopen jaar zijn we er in geslaagd onze ambities waar te maken en was de werkplaats weer van belang
voor de Haagse makerscultuur. Met het bieden van faciliteiten om te onderzoeken en experimenteren met
traditionele en hedendaagse grafische technieken wordt een groeiende groep aan kunstenaars bereikt. Het
bevestigt de functie van de werkplaats als expertisecentrum voor grafische druktechnieken in Den Haag. Ook
scholen en culturele organisaties weten hun weg naar de werkplaats beter te vinden. Innovatie, experiment en
kennisoverdracht is waar de werkplaats voor staat en wat tot uiting komt in onze workshops, exposities en
presentaties en waarmee we een steeds breder publiek bereiken.

Zo zijn de Hoogtij-exposities een voorbeeld van talentontwikkeling waar kunstenaars worden uitgedaagd om in
de werkplaats aan het werk te gaan met vaak voor hen nieuwe technieken en naar een expositie toe te
werken. Fotografen werden uitgenodigd om in de werkplaats aan de slag te gaan en elkaar te inspireren in
voorbereiding voor een expositie bij de fotogallerie Peer In en in De Werkplaats. En het festival The Other Book
laat de synthese zien tussen grafische techniek en boeken, uitmondend in een fantastische book fair. De
komende jaren gaan we dan ook door met het uitbouwen en positioneren van de Grafische werkplaats als
expertisecentrum over grafische druktechnieken.

Dat wat het afgelopen jaar aan exposities, workshops en lezingen is neergezet, laat zien dat De Grafische
Werkplaats een makersplek en samenwerkingspartner van formaat is. Een organisatie met een duidelijke
positie in het culturele veld van Den Haag.

Eric Laken,
Voorzitter van het bestuur van De Grafische Werkplaats
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1 INLEIDING

2019 was een mooi jaar voor de 
Grafische Werkplaats. Er werd veel 
gebruik gemaakt van onze faciliteiten 
en we zagen een groei in jonge 
en internationale gebruikers. We 
startten met het opknappen van 
de eigen ruimte, waarbij de keuken 
veranderde in een plezierige ruimte 
waar men even pauze kan nemen, 
in de bibliotheek kan snuffelen en 
waar beheerders en stagiaires beter 
kunnen werken.

Er waren mooie en intensieve 
projecten, zoals het project Try Out 
met jonge makers uit Rotterdam 
en Den Haag. Als klap op de 
vuurpijl was er het drukbezochte 
kunstenaarsboeken festival The 
Other Book waarbij de werkplaats 
een festivallocatie was. 

Workshop voor het Noord-Hollands Archief, Haarlem
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2 POSITIONERING

De Grafische Werkplaats is het makers- en expertisecentrum voor grafische 
druktechnieken in Den Haag. De werkplaats is met haar faciliteiten en 
uitgebreide kennis over druktechnieken een unieke en noodzakelijke schakel 
in het ondersteunen van het Haagse makersklimaat. Er is geen andere plek 
in Den Haag te vinden met de machines, expertise en mogelijkheden op het 
gebied van zeefdruk, textielzeefdruk, etsen, hoogdruk, lithografie, riso en 
doka. Ons expertisecentrum stimuleert om te onderzoeken, het experiment 
aan te gaan en tot nieuwe kunst te komen. Met een actief educatie- en 
publieksprogramma wordt de kennis en belangstelling voor grafiek onder een 
breed publiek levend gehouden

Annika Syryamaki begeleidt Jason Terlouw (foto: Bertus Gerssen)
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3 CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

We sloten het jaar af met een 
positief saldo dat we reserveren 
voor extra verwarmingskosten in 
strenge winters en de herinrichting 
en aanpassingen van de werkplaats. 
In 2019 zorgden we voor 47% 
eigen inkomsten, verkregen 
via inkomsten uit verkoop 
materialen en kunstwerken, 
deelnemersvergoedingen en 
inkomsten uit cursussen en 
workshops. Bovendien ontvingen 
we voor het project Try Out subsidie 
vanuit de subsidie Broedplaatsen van 
de Gemeente Den Haag.

Er kwamen nieuwe leden bij het 
bestuur en de klankbordgroep. We 
zijn verder goed op de hoogte van 
de Codes Governance Cultuur en 
Culturele Diversiteit & Inclusie en 
passen deze zo goed mogelijk toe. 
We zijn ons bewust van de Fair 
Practise Code, maar zijn nog niet in 
staat deze volledig te volgen.

Stagiaire Sophie Verwaaijen met haar 
meesterproef: zeefdrukken van een tafelkleed 
voor het jaarlijkse Nieuwjaarsetentje met alle 
betrokkenen van de werkplaats
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Team

De werkplaats werkt met een klein team (1fte), bestaande uit een 
coördinator, twee vaste en twee stand-by beheerders. Het team wordt 
ondersteund door een pool van docenten, vrijwilligers (totaal aantal uren: 
800) en stagiaires (totaal aantal uren: 1350). 

De coördinator wordt inhoudelijk ondersteund door de klankbordgroep 
en het bestuur. Het bestuur vergaderde in 2019 zes keer per jaar op 
onbezoldigde basis (totaal aantal uren: 750). De klankbord (totaal aantal 
uren 100) geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid. In 2019 
stonden deze bijeenkomsten vooral in het teken van het schrijven van het 
meerjarenplan voor de gemeente Den Haag voor de periode 2021-2024. 
Hiervoor is ook een bijeenkomst geweest met alle gebruikers, gevolgd door 
een digitale enquête. De bevindingen namen we mee in het plan.

Schenkingen & Aankopen

We krijgen regelmatig sponsoring 
in natura en dit jaar waren dit een 
restpartij papier van drukkerij Akxifo 
in Poeldijk en een A3 snijmachine. In 
2019 schaften we een risomachine 
aan, werd de oude zware lichttafel 
vervangen door lichtboarden 
met ledlicht en schaften we een 
droogmachine voor de doka aan.

Werkplaatsposter 2019 van Anna Nana
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Kennis

Om onze kennis en mogelijkheden 
binnen het team te versterken, 
bezochten we diverse bijeenkomsten 
en symposia: een symposium 
over participatiekunst in het 
Stedelijk Museum Schiedam, de 
materialenbeurs Material Destrict in 
Rotterdam, diverse bijeenkomsten 
van Cultuurschakel, bijeenkomsten 
van het Haagse Textielnetwerk. Dit 
leverden ons naast inspiratie ook 
kennis op die we kunnen inzetten 
voor bijvoorbeeld de organisatie van 
onze workshops en de nieuwe editie 
van festival Analog. 

Verbouwingen

We hebben een begin gemaakt van het optimaliseren van onze eigen ruimte 
om de werkplaats en de faciliteiten voor de toekomst te behouden. Ter 
inspiratie bezocht de coördinator samen met een team- en een bestuurslid 
diverse grafische ateliers in Nederland. Veel van deze collega-instellingen 
verhuisden in de afgelopen jaren naar een nieuwe locatie, dat hen de 
gelegenheid gaf goed na te denken over de herinrichting van de ateliers. 
Naar hun oplossingen waren we nieuwsgierig. We bezochten Aga Lab in 
Amsterdam, Kapitaal in Utrecht, Daglicht in Eindhoven en GA in Den Bosch 
en namen sommige bevindingen direct op in ons plan voor de verbouwing. 

We knapten onze keuken op tot een plezierige ruimte inclusief goede 
werkruimtes, een bibliotheek en een wandrek voor de papiervoorraad. 
We verplaatsten de nodigen tekenlades en kasten en ontkoppelden 
de faciliteiten voor het zuren met salpeterzuur. We werken nu volledig 
met alternatieve zuren die minder belastend zijn voor het milieu en de 
gebruikers. 

Deuren werden geverfd, ruimtes werden geschilderd. In 2020 gaan we 
hiermee verder en hopen dat de toezeggingen van de eigenaar van het
pand- de gemeente Den Haag- worden nagekomen om o.a. het keukenblok 
te vernieuwen en de waterleidingen aan te pakken, zodat onze wens 
duurzamer te werken gerealiseerd kan worden.

Expositie An esthesie

Iliada Charalambous aan het zeefdrukken
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Anna Nana aan het zeefdrukken
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4 MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

We stimuleren mensen om met de grafische technieken te werken, het experiment aan te gaan en tot nieuwe kunst 
te komen. De professionele maker is onze primaire doelgroep, een groot gedeelte hiervan is werkzaam in Den Haag, 
maar we bedienen een groter gebied. 

In 2019 kwamen 484 mensen werken in de werkplaats, waarvan 148 unieke gebruikers. We begeleidden dit jaar 18 
mensen intensief in de werkplaats, organiseerden 47 workshops voor individuele makers en waren er 36 workshops 
voor scholieren en kinderen.

We organiseerden zes projecten met professionele kunstenaars met een presentatie in eigen huis en vaak ook 
elders. Deze projecten zijn belangrijk, want het bevordert de zichtbaarheid van de Grafische Werkplaats en inspireert 
mensen. De exposanten werken van tevoren in de werkplaats, waarbij de beheerders hen soms intensief begeleiden. 
Dit legt soms een hoge druk op onze kleine organisatie, vooral bij het afficheproject en het fotografieproject was dit 
het geval. 

Diverse grafische technieken
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Educatie

Een belangrijke pijler voor kennisoverdracht vormt naast het individueel 
begeleiden van makers het aanbod van workshops, cursussen en lezingen/
presentaties voor zowel de individuele maker als voor scholen en bepaalde 
groepen, zoals docenten van een basisschool die voor bijscholing in de 
grafische techniek komen tot een personeelsuitje van de medewerkers van 
horeca van de Grote Markt. 

Workshops voor individuele makers

Om nieuwe gebruikers de mogelijkheid te geven vrij snel aan hun eigen projecten te kunnen werken, geven we per 
techniek regelmatig opstapcursussen. De workshops worden ondersteund door lesbrieven en kunnen tweetalig 
worden gegeven. Opstapworkshops: zeefdrukken, etsen, toyobo, riso, beeldbewerking. 
Daarnaast is er regelmatig de Monday Printing Club, een korte, zeer laagdrempelige workshop om mensen kennis 
te maken met een techniek en de werkplaats. We organiseren regelmatig bijzondere workshops in het kader van 
een van onze projecten, zoals in 2019 twee workshops in het kader van Festival The Other Book. Ook maken we 
programma’s op maat, zoals de risoworkshop workshop voor 1646 met studenten van Artistic Research.  

Omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat professionele makers een goede kennis hebben van grafische 
technieken, geven we vaker aan komende exposanten een opstapcursus en geven we hen de mogelijkheid aan te 
sluiten bij een van de andere workshops zonder hiervoor een toegangsprijs te vragen. 

Regelmatig zijn er workshops voor bijzondere groepen, zo volgden medewerkers van het Noord-Hollands Archief 
twee workshops om hen te laten ervaren hoe drukprocessen werken en dit mee te nemen in hun dagelijks 
werkzaamheden.

Receptief

Rond de expositie is er regelmatig een avond met korte talks van enkele exposanten. Dit is een mooie opvulling op 
het reguliere programma. De avonden worden steeds drukker bezocht en zijn interessant voor makers en cultuur 
geïnteresseerden.

Vermeldingswaardig is dat de Belgische textielontwerper Daniel Henry tijdens de expositie Analog Revisited een 
fantastische lezing over zijn werk gaf. Regelmatig geven we een rondleiding door de werkplaats. In 2019 deden 
we dit voor een groep geïnteresseerden van de Stichting Anders Bekeken. Naast talks en rondleidingen zijn er 
bijeenkomsten, zoals intervisiebijeenkomst met Platform Werkplaatsen.

Cultuuronderwijs

We zien het tot onze taak de grafische technieken onder de aandacht te brengen bij het cultuuronderwijs, om zo 
deze technieken te blijven stimuleren onder jongere generaties. We bieden diverse techniek- en themaworkshops 
aan. Onze workshops zijn geschikt voor verschillende leervormen en leeftijden (vanaf middenbouw basisonderwijs 
tot en met bovenbouw middelbaar onderwijs) en kunnen in het Nederlands en Engels worden gegeven. In 2019 
volgden ook studenten HBO en MBO een van onze workshops (KABK en Grafisch Lyceum Rotterdam). Daarnaast 
gaven we lessen Kunstenaar in de Klas op locatie, de VMBO-school, College St. Paul. Twee keer per jaar organiseren 
we voor alle docenten een intervisiebijeenkomst. Daarnaast bezochten we samen met een aantal docenten de 
educatiedag van Cultuurschakel.

Ilse Versluijs tijdens Festival De Betovering
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Stageplaats

De werkplaats biedt jaarlijks minimaal twee stageplekken. Voor studenten van het Grafisch Lyceum of andere 
kunstvakopleidingen is onze werkplaats een goede plek om tijdens een stage met de beroepspraktijk in aanraking te 
komen. In 2019 hadden we drie stagiaires. Daarnaast was er een taalstagiaire. Na haar stage stroomde zij door als 
vrijwilliger van de werkplaats en kreeg zij elders een STIP-baan in het culturele veld. 

Marketing en Communicatie

Onze strategie richt zich op werving, verdieping en binding van de doelgroepen. De belangrijkste doelgroep is de 
kunstprofessional en daarnaast de getalenteerde amateur, jongeren, kinderen, de cultuurliefhebber en de creatieve 
industrie. We combineren voor het bereiken van deze doelgroepen digitale middelen met offline uitingen die we zelf 
in de werkplaats drukken. 

In 2019 startten we samen met een groepje vrijwilligers met het verbeteren van de website, het vernieuwen van 
de webshop en maakten we plannen om de communicatie binnenhuis te verbeteren. We zien steeds meer nieuwe 
gebruikers en de algemene communicatie kan daarop aangepast en versterkt worden. In 2020 gaan we hiermee 
verder. 

In 2019 gaven we opdracht aan Anna Nana (studio WRS-THG) om de Werkplaatsposter te ontwerpen en te 
zeefdrukken. 

De prijzen zijn in 2019 gelijk gehouden:

Dagtarief € 19,50 
10-dagenkaart € 170,- 

Korting Ooievaarspas 50%. Alle tarieven zijn ook op onze website te vinden. 

Nieuw is de regeling voor KABK-studenten. In drukke tijden op de academie kunnen zij tegen reductie gebruik maken 
van onze faciliteiten. De academie vergoedt ons het verschil. 

De werkplaats is normaliter open op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-17.00 uur met technische 
ondersteuning op woensdag en vrijdag. Daarnaast kunnen mensen die geen begeleiding nodig hebben ook op andere 
dagen en tijden werken volgens een sleutelsysteem. 

Basisonderwijs

Kinderen van de basisschoolleeftijd komen vooral in aanraking met onze 
workshops tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals tijdens de Betovering 
of Boekids. Wel komen kinderen van Internationale school jaarlijks een 
workshop volgen.

Middelbaar onderwijs

Scholieren kunnen een techniekworkshop, zoals droge naald etsen of 
zeefdrukken op stof of papier, afzonderlijk maar ook gecombineerd volgen. 
We bieden scholen de gelegenheid om via de Cultuurkaart te betalen. We 
weten hiermee scholen binnen en buiten Den Haag te bereiken en dit jaar 
ook een school uit Amersfoort.

Miniboekje maken tijdens Boekids 
op locatie in de Nieuwe Regentes
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Samenwerkingen

De Grafische Werkplaats zoekt partners in de stad, zowel binnen als 
buiten het kunstenveld om samen te werken, kennis uit te wisselen en om 
gezamenlijk mooie projecten te ontwikkelen.  

Partners zijn o.a. 1646, KABK, stichting Haagse Rondgang, Billytown, 
Page not Found, Peer In, The Other Book, Gemeentearchief, Het Haagse 
Textielnetwerk, Koorenhuis, Cultuurschakel, Ooievaarspas, festival De 
Betovering, Boekids, Open Ateliers Binnenstad, PEP, Anders Bekeken, Artism.

Op landelijk niveau is er actief contact met het Grafisch Lyceum Rotterdam, 
Artez Zwolle, Aga Lab Amsterdam, Daglicht Beeldenstorm, Ga Den Bosch, 
Kapitaal Utrecht, de landelijke Vereniging voor Originele Grafiek en Grafein 
die de landelijke manifestatie Grafiek19 organiseerde.

In 2019 deden we o.a. mee aan Hoogtij, Open Ateliers, Boekids, Grafiek 
2019, Festival The Other Book en Festival de Betovering.

Festivalbeeld The Other Book van Julian Sirre

Expositie Wobby Walls
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5 DIVERSITEIT & INCLUSIE

Culturele diversiteit is een belangrijk 
speerpunt binnen de Grafische 
Werkplaats. De werkplaats zet zich 
op alle vier de pijlers in om zo veel 
mogelijk cultureel divers te werken. 
Binnen de pijler personeel streeft 
de werkplaats diversiteit na op alle 
vlakken. De diversiteit binnen het 
personeel wordt mede bevorderd 
door de stagiaires en vrijwilligers met 
verschillende achtergronden. 

We maken voor vrijwilligers een 
programma op maat, omdat dit in 
praktijk het beste werkt. Zo blijven 
de vrijwilligers in hun kracht en 
kunnen zij een positieve bijdrage 
leveren aan de werkplaats. We zien 
opvallend veel vrijwilligers met een 
rugzakje. Het zijn vaak mensen met 
een creatieve achtergrond maar 
door psychische of lichamelijke 
klachten kunnen ze niet meedraaien 
in het reguliere werkbestaan. Door 
vrijwilliger te zijn in de werkplaats 
blijven ze wel contact houden met 
het creatieve en professionele 
werkveld.  

Afgelopen jaar is het bestuur 
aangevuld met  een jong lid en ook 
bij het werven van nieuwe leden 
in de toekomst zal er hoog worden 
ingezet op diversiteit. Daarnaast 
hopen we dat onze stagiaires en 
vrijwilligers zich aan ons binden en 
eventueel plaats nemen binnen het 
bestuur of beheer wanneer er hier 
zich de mogelijkheid voordoet. 

Rondleiding door de werkplaats
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Bij het ontwikkelen van het programma en het aantrekken van publiek 
is er aandacht voor diversiteit bij de werkplaats. Onze educatieve 
programma’s hebben een breed toegankelijk bereik waarbij alle lagen van 
de Haagse samenleving worden bereikt. Om ruimte te geven aan een niet-
Nederlandstalige doelgroep zijn de website en de workshops tweetalig. 
Daarnaast is er een groei merkbaar onder internationale makers die komen 
werken in de werkplaats en onder de bezoekers van verschillende exposities.

Door kleine aanpassingen te doen kunnen we bijzondere groepen ontvangen. 
Zo kwam een groep van Artism een dag werken in de werkplaats en 
regelden we voor hen een aangepaste prikkelarme etsruimte. Ook kwamen 
deelnemers van de stichting Anders Bekeken langs om kennis te maken met 
de werkplaats en de technieken. Toch zijn er ook zwakke plekken, zoals de 
toegankelijkheid van de werkplaats voor mensen met een fysieke beperking. 

workshop met kinderen International School
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6 PROJECTEN & TENTOONSTELLINGEN

De werkplaats biedt (startende) kunstprofessionals de mogelijkheid 
om in de werkplaats met alle faciliteiten en kennis het experiment 
aan te gaan, onderzoek te doen en waar nodig via workshops en 
presentaties verdieping te krijgen. De beheerders herkennen talent 
en stimuleren dit. Voor de speciale projecten en Hoogtij-edities 
worden kunstenaars en designers uitgenodigd om in de werkplaats 
aan het werk te gaan met vaak voor hen nieuwe technieken en naar 
een expositie toe te werken. De beheerders begeleiden hen intensief 
hierbij. Per jaar zijn er circa vier Hoogtij-exposities. Daarnaast zijn er 
kortlopende exposities.

Expositie An esthesie, boek van Sander van Wettum



Grafische Werkplaats

19

De Creatieve Stad

Een project van de Grafische Werkplaats en het Gemeente Archief
Satellietexpositie Affiche Galerij en in de Grafische Werkplaats
29 november 2018- 24 februari 2019
Opening op 29 november in de Affiche Galerij door Arno van Rosmalen
Opening Hoogtij op 30 november in de Grafische Werkplaats door wethouder Robert van Asten

30 hedendaagse kunstenaars en vormgevers uit Den Haag, werden uitgedaagd een hedendaagse affiche te maken 
over Den Haag als creatieve stad. De affiches werden in twee (kleur)variaties met de hand gedrukt en waren in de 
Grafische Werkplaats te zien. Tegelijkertijd werden deze affiches digitaal geprint op doek in A0 formaat en in de 
Affiche Galerij tentoongesteld. 

Deelnemende kunstenaars: Philip Akkerman, Melle de Boer, Studio Renate Boere, Kim David Bots, Koos Breen, Bob 
van Dijk, Diederik Gerlach, Viktor Hachmang, Rudo Hartman, Akiem Helmling, Saber Javanmard, Elise Kommer, 
Dennis Koot, Marloes Kroeze, Jeroen de Leijer, Robert Muda van Hamel, Anna Nana, Bernice Nauta, Jordy van den 
Nieuwendijk, Patswerk, Jip Piet, Pim Piët, Jurjen Ravenhorst, Julian Sirre, Annika Syrjämäki, Lula Valletta, Cyrill Rafael 
Vasilyev, Ilse Versluijs, Robin van Wijk en Zeloot.

Dubbelexpositie An esthesie

Grafische Werkplaats en Peer in
15 maart- 10 mei 2019
Opening tijdens Hoogtij op 15 maart door Manon Bovenkerk

Ondanks het feit dat nu iedereen overal en altijd foto’s maakt, zien we dat het werk van hedendaagse fotografen zich 
tòch weet te onderscheiden in deze maalstroom. Fotografen zijn als geen ander erop uit aandacht te vragen voor 
beeld en zo de ervaring van het beeld te vergroten. Grafische technieken kunnen hierbij een welkome aanvulling zijn. 

Peer in en de Grafische Werkplaats boden negen fotografen de mogelijkheid zich onder te dompelen in de grafische 
technieken en nieuw werk te maken en ze stelden hun werk in de Grafische Werkplaats en in Peer In tentoon. Tijdens 
de expositie was er een avond met drie talks van de deelnemende kunstenaars.

Deelnemende fotografen/kunstenaars: Gilles Boeuf, Lorena van Bunningen, Bertus Gerssen, Sander Foederer, Michel 
Mees, Luuk Smits, Tamara Stoevelaar, Eric de Vries, Sander van Wettum.

Follow Analog: Analog Textile Revisited

24 mei-18 juli 2019
Opening tijdens Hoogtij op 24 mei

In het project Follow Analog volgden we de kunstenaars die meededen aan het succesvolle tweejaarlijkse Festival 
Analog van de Grafische Werkplaats in Den Haag. In deze expositie stonden de kunstenaars/ontwerpers centraal 
die in 2014 de masterclass van de Belgische topzeefdrukker Daniel Henry volgden en daarna exposeerden tijdens 
Analog Textiel in 2014. Centraal stond toen het bedrukken en bewerken van stof op verschillende manieren. We 
bekeken gezamenlijk wat de grafische technieken in hun werk betekenen en reflecteerden de rol van het festival. De 
kunstenaars lieten een mix van nieuw en oud werk zien, waarbij een aantal weer opnieuw in de werkplaats aan de 
slag gingen. Tijdens de expositie hield Daniel Henry een lezing over zijn werk i.s.w. het Haagse textielnetwerk.

Deelnemende kunstenaars: Lidewij Corstiaans, Daniel Henry, Irene van Ophoven, Annika Syrjämäki en Ilse Versluijs.
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Ode aan John

Expositie eind aug t/m 20 sept 2019 in de Grafische Werkplaats
wo. 25 september t/m zo. 20 okt 2019 (opening za. 28 sept.) in de Haagse Kunstkring (bovenruimte)

Beeldend kunstenaar John de Rijke was een van de oprichters van de Grafische Werkplaats en jarenlang beheerder 
van deze werkplaats. John is in hart en nieren een zeefdrukker die het experiment niet uit de weg ging. Hij zeefdrukte 
met o.a. honing, frambozen en grafiet op papier of in een abstract geometrische vormentaal op bijzondere 
ondergronden zoals multiplex. 

Door fysieke omstandigheden is John niet meer in staat te zeefdrukken en staan zijn ramen en inkten nu in 
ongebruik. We nodigden daarom kunstenaars en vormgevers uit om nu hiermee hun ‘eigen John’ te maken en hun 
werk naast de tentoongestelde werken van de echte John te hangen. Deze informele expositie was in de werkplaats 
een week te zien, waarna het geheel verhuisde naar de bovenruimte van de Haagse Kunstkring. Met dank aan Gerrit-
Jan de Rook.

Deelnemende kunstenaars: Melle de Boer, Iteke Hermes, Eveline Jansen, Alice Mulder, Frits Droog, Jurjen Ravenhorst, 
John de Rijke, Julian Sirre, Annika Syrjämäki, Eugène van Veldhoven, Ilse Versluijs en Zeloot.

Project Try Out

27 september - 10 november 2019
Opening: tijdens Hoogtij op 27 september door Ewoud van Rijn
Za. 5 en Zo. 6 oktober Open Atelier Dagen

Try Out this is not a replica in Slash Gallery, Worm, Rotterdam
6 t/m 14 december 2019

Zeven jonge kunstenaars uit Den Haag en Rotterdam die weinig ervaring hebben in de grafische technieken 
onderzoeken hoe ze grafiek in hun werk kunnen toepassen en welke meerwaarde dit kan hebben in hun dagelijkse 
werkpraktijk. 

In samenwerking met Lisa Blaauwbroek werd het talentontwikkelingstraject, dat een tweedaagse masterclass en 
een werkperiode omvat, vormgegeven. Vanuit haar eerder opgedane ervaringen tijdens het festival Analog Borders 
(2016) wilde zij graag andere jonge kunstenaars dezelfde mogelijkheid geven om zich onder te dompelen in de 
grafische technieken. De groep kunstenaars werkte intensief in de werkplaats en de resultaten waren dan ook zeer 
verrassend.

Het project verhuisde in december naar Slash Gallery van Worm in Rotterdam onder de titel Try Out this is not a 
replica. Het werd namelijk geen identieke expositie, maar een vervolg op de tentoonstelling in de werkplaats. Met 
dank aan de Gemeente Den Haag.

Deelnemende kunstenaars: Lisa Blaauwbroek, Iliada Charalambous, Tobias Lengkeek, Roland Spitzer, Jason Terlouw, 
Mickey Yang en Liza Wolters.  Curator: Lisa Blaauwbroek.

Try Out flyers, design Peter Palland
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Expositie Ode aan John

Expositie Ty Out, This is not a Replica, Worm, Rotterdam
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Solo Cristina Ursu

24 en 25 november

Op eigen initiatief organiseerde Cristina een weekendexpositie in de werkplaats en zorgde zij voor het gehele traject. 

Wobby Wall

Expositie 29 november- 7 februari 2020
Opening 29 november tijdens Hoogtij en Festival The Other book
Festival weekend 29 november-1 december 

Ter gelegenheid van de eerste editie van Festival The Other Book, een Haags festival rond kunstenaarsboeken 
organiseerde de Grafische Werkplaats samen met de makers van het magazine Wobby het Wobby Wall Project. De 
eerste editie van The Other Book stond in het teken van de risograaf.

Zes makers uit de regio Haaglanden die een bijdrage aan Wobby hebben geleverd of binnenkort een bijdrage leveren, 
nodigden we in samenwerking met de makers van Wobby uit om nu niet alleen een design aan te leveren, maar ook 
om zelf achter de risograaf te staan. Zo verschenen er verschillende Wobby Walls in de werkplaats.

De expositie was gedurende het festival en ook daarna nog te zien. Tijdens het festival vonden er twee specifieke 
workshops plaats Workshop Stencil Printing (Gestetner) door Erwin Blok en de Workshop Riso door Marjolein Schalk 
van Wobby Magazine. Ook hield Marjolein een talk over Wobby en waren we present tijdens de drukbezochte 
boekenmarkt op zondag 1 december in The Grey Space. 

Deelnemende kunstenaars: Lisa Blaauwbroek, Bas de Geus, Jip Hilhorst, Jelmer Konjo, Alexandra Martens en Andrew Tseng 
  
   

Opbouw expositie Wobby Walls met Bas de Geus



Grafische Werkplaats

23



jaarverslag 2019

24

Bijlage 1 Team
 

Team

Carola van der Heijden, coördinator, kunsthistoricus en cultuurmarketeer
Bertus Gerssen, beheerder van de risomachines en docent, fotograaf
Jurjen Ravenhorst, beheerder en docent, beeldend kunstenaar en graficus
Julian Sirre, standby beheerder en docent, grafisch vormgever
Annika Syrjämäki, beheerder en docent, textielontwerper
Ilse Versluijs, standby beheerder en (CKV)docent, beeldend kunstenaar

Docenten

Rik Buter, docent etsen, beeldend kunstenaar
Ton Martens, docent riso, beeldend kunstenaar
Hanna de Haan, (CKV)docent, graficus
Stefanie Scholte, (CKV)docent, beeldend kunstenaar
Eric de Vries, docent toyobo etsen, fotograaf
Lula Valletta, docent, beeldend kunstenaar
Jerney de Wilde, (CKV)docent, beeldend kunstenaar

Stagiaires van 2019

Lola Beekink (Grafisch Lyceum, Rotterdam)
Sheida Hedayati (taalstage)
Lieke Kleverwal (Artez, Kampen)
Sophie Verwaaijen (Grafisch Lyceum, Rotterdam)

Vrijwilligers in 2019

Lidewij Corstiaans
Dan Dickhof
Hans Jansen
Henry Jelsma
Gert-Jan van der Kooij
Gerard van Kuilenburg
Annemarie van der Linde
Wander Otter
Alain Soetermans
Lula Valletta
Ed Verschoor
Edwin van der Veen

Klankbordgroep

Melle de Boer (vanaf 1 april 2019)
Paul Combrink
Manon Bovenkerk (tot 1 april 2019)
Annemieke Louwerens (vanaf 1 april 2019)
Gerrit-Jan de Rook
Eugène van Veldhoven

Bestuur 2019

     Benoeming   Treedt af

Voorzitter: Eric Laken    1-2-2018   1-2-2021
Secretaris: Beleke Bagchus   1-10-2015   1-10-2021
Penningmeester: Donald Morris   28-5-2014   28-5-2020
Lid: Manon Bovenkerk    17-3-2016   1-4-2019
Lid: Ben Faydherbe    8-5-2017   8-5-2020
Lid: Eva Lemstra     1-3-2019   1-3-2022
Lid: Annemieke Louwerens   1-9-2019   1-9-2022

De Grafische Werkplaats past de Code Culturele Diversiteit & Inclusie en Code 
Governance in de culturele sector zoveel mogelijk toe.
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Vrijwilligers in 2019

Lidewij Corstiaans
Dan Dickhof
Hans Jansen
Henry Jelsma
Gert-Jan van der Kooij
Gerard van Kuilenburg
Annemarie van der Linde
Wander Otter
Alain Soetermans
Lula Valletta
Ed Verschoor
Edwin van der Veen

Klankbordgroep

Melle de Boer (vanaf 1 april 2019)
Paul Combrink
Manon Bovenkerk (tot 1 april 2019)
Annemieke Louwerens (vanaf 1 april 2019)
Gerrit-Jan de Rook
Eugène van Veldhoven

Bijlage 2 Facts Grafische Werkplaats 2019

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 met ijzerchloride of kopersulfaat, polymeeretsen
los of 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

Gebruikers van de werkplaats:

In 2019 werkten in totaal 484 kunstenaars/ontwerpers, waarvan 148 unieke kunstenaars in de werkplaats.

   Totaal aantal gebruikers  Unieke gebruikers

2019    484     148
2018    458     117
2017    411     128
2016    432     138

Workshops

Dit jaar waren er in totaal 47 workshops met een totaal bereik van 418 deelnemers exclusief workshops primair en voortgezet 
onderwijs. Daarnaast was er receptief gedeelte van lezingen, openingen en openstellingen, bijeenkomsten, demo’s en 
rondleidingen:

Monday Printing Club, diverse technieken
Opstapzeefdruk cursus
Opstap risoworkshop
Opstap etsen
Zine maken op de riso
T-Shirt zeefdrukken
Etsen met toyoboplaten
Beeldbewerking
Workshops The Other Book
Bijscholingsworkshops, diverse technieken
Bedrijven of particuliere workshops

Receptief

3 Lezingen, 6 bijeenkomsten en 
rondleidingen

MBO en HBO onderwijs

1 workshop KABK
2 workshops Grafisch Lyceum Rotterdam

CKV workshops

In 2019 waren er 22 ckv-workshops met 340 leerlingen
(2018: 16 workshop met 313 leerlingen/2017: 30 workshops met totaal 418 
leerlingen;2016: 18 ckv-workshops, aantal leerlingen 310).
Er waren 5 lessen Kunstenaar in de Klas.

Deelnemende scholen: Erasmuscollege uit Zoetermeer, HML,
Montaigne College, Ypenburg Lyceum, College St Paul,
Buiten Den Haag: Guido College uit Amersfoort.

Basisonderwijs

5 workshops individuele kinderen tot 12 jaar
(Festival De Betovering en Festival Boekids)
4 workshops primair onderwijs
(2 scholen: International School, Eerste Montessori School)
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Design stagiaire: Istvan Hutter
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