Groningen, 16 augustus 2020

Geachte leden van de werkgroep Cultuurnota 2021-2024 (gemeente en provincie
Groningen),
Half juni heeft de Kunstraad het volgende advies uitgebracht voor GRID Grafisch Museum
Groningen:
- € 50.000 gemeente Groningen
- € 0 provincie Groningen.
Naar aanleiding daarvan hebben we eind juni een reactie gestuurd naar onze contactbeleidsambtenaren cultuur, Marije van der Heide (gemeente) en Jantina van der Broek
(provincie).
We begrepen uit betrouwbare bron dat er binnenkort een eerste afstemmingsoverleg is
tussen provincie en gemeente. Daarom willen we in het kort de situatie van GRID nog eens
onder de aandacht brengen.
Louter toekenning van het subsidiebedrag zoals geadviseerd door de Kunstraad betekent
het einde van ons museum en is, gelet op het in alle opzichten lovende advies van de
Kunstraad, een miskenning voor de positieve ontwikkelingen die we de afgelopen 4 jaar
hebben doorgemaakt op het gebied van bedrijfsvoering, inhoudelijke kwaliteit en
publieksbereik.
Ook voor de diverse regionale en landelijke fondsen die ons bij deze ontwikkeling financieel
hebben ondersteund zal het advies begrijpelijkerwijs de nodige vraagtekens oproepen.
Educatie
De afgelopen cultuurperiode heeft het museum maar liefst vier pilots Cultuureducatie met
Kwaliteit gedraaid. Ons aanbod voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs hebben
we hierdoor zowel verbreed als verdiept. We participeren actief in de initiatieven van K&C
Groningen. We ontvangen scholieren VMBO, HAVO en VWO en studenten MBO en HO uit
de stad, de provincie en de rest van Noord-Nederland. Een succesvol initiatief was de
cultuursafari voor VMBO-leerlingen uit de provincie Groningen. Met de deelnemende
instellingen willen we daarvan een jaarlijks evenement maken.
Oók het Ommeland
Al kunnen we moeilijk met onze drukpersen op pad, we doen er veel aan om het Ommeland
bij ons museum te betrekken. Een deel van onze collectie is afkomstig van grafische
bedrijven uit de provincie. Het verhaal achter deze objecten is een substantieel onderdeel

van de nieuwe museale presentatie Groningen In Druk, die we in de komende cultuurperiode
gaan realiseren. Onze organisatie is evenmin alleen maar ‘Stad’: een deel van onze
vrijwilligers reist vanuit de provincie om in GRID te werken en onze stagiaires komen van
regionale onderwijsinstellingen.
Werkman
Met de aankoop van de drukkerij-inventaris van H.N. Werkman heeft GRID een mijlpaal
bereikt. De nieuwe museale presentatie is straks dé vaste plek in Groningen om Werkman
als drukker-kunstenaar te leren kennen. Door de bijdragen van fondsen aan zowel aankoop,
presentatie als kunsthistorisch onderzoek is Groningen een ware hot spot rijker, die toch niet
meteen weer verloren mag gaan?!?
Wij hebben er vertrouwen in dat de Provincie en Gemeente in gezamenlijk overleg een
financiële oplossing weten te vinden om GRID Grafisch Museum te kunnen laten
voortbestaan.
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