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Steunbrief GRID

In 2019 en 2020 heeft een groot aantal regionale en landelijke fondsen, waaronder de ondertekenaaars 
van deze brief,  het mogelijk gemaakt dat GRID Grafisch Museum Groningen de aankoop en herinrichting 
kon realiseren van drukkerij-inventaris van drukker-kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman. Voor in 
totaal bijna 200 duizend euro zijn drukpersen, letterkasten, meubilair en klein materiaal aangekocht, 
die momenteel in een inspirerende museale presentatie zichtbaar worden gemaakt. Op 9 oktober 
2020 wordt deze permanente presentatie, Werkmans Bovenkamer genaamd, geopend voor publiek. 
Tegelijkertijd opent de expositie Werkman werkt door, waar werk wordt getoond van Werkman en van 
kunstenaars die door hem zijn beïnvloed. De inventaris wordt het komend jaar ook onderwerp van extern 
gefinancierd wetenschappelijk onderzoek.

In juni dit jaar kwam de Kunstraad Groningen met zijn advies over de verdeling van de provinciale en 
gemeentelijke subsidies over de cultuurinstellingen in de cultuurperiode 2021-2024. 
De beoordeling van GRID is uiterst positief. Over de bijdrage aan de strategische doelen constateert de 
Kunstraad “dat GRID van waarde is voor alle beleidsdoelen van de gemeente en provincie en daaraan 
zeer goed voldoet”. Daarentegen is het advies over de toekenning van financiële middelen uitermate 
teleurstellend. Indien de provincie en gemeente dit advies onverkort overnemen (50.000 euro gemeente, 
0 euro provincie) betekent dit dat GRID zijn deuren zal moeten sluiten. Daarmee verdwijnt dan, citaat 
Kunstraad  “een unieke Groningse erfgoedinstelling op het gebied van grafiek en de geschiedenis van de 
Groningse grafische sector”.

De ondertekenaars van deze steunbrief willen de provincie en gemeente Groningen met nadruk 
verzoeken alles in het werk te stellen een zodanige financiering voor het Grafisch Museum te realiseren 
dat zij op de goede ingeslagen weg kan doorgaan. Daarmee kan dan ook een dreigende desinvestering van 
de fondsen in Werkmans Bovenkamer voorkomen worden. 
Ook alle fondsenondersteuning (totaal 300 duizend euro) van de verhuizing en herinrichting van GRID in 
2015 zouden daarmee verantwoorde investeringen blijven.
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