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Geachte Gemeenteraad van Groningen,                          september 2016  
Geacht College van B & W, 
 
 
Graag willen wij reageren op het voorgenomen besluit van het College van B & W om het 
advies van de Kunstraad Groningen niet op te volgen en GRID Grafisch Museum Groningen 
geen structurele subsidie toe te kennen.  
De motivatie steunt op de volgende argumenten: 
 
1. GRID geeft erfgoed een minder nadrukkelijke rol 
2. GRID richt zich meer op de organisatie van workshops  
3. GRID richt zich meer op de presentatie van Beeldende kunst 
4. GRID heeft zelf besloten te verhuizen waardoor de exploitatiekosten zijn gestegen 
5. De gestegen exploitatiekosten kunnen worden gedekt uit de opbrengsten 
6. GRID richt zich sterk op cultuureducatie: daarin wordt door andere instellingen al 

voldoende voorzien. 
 
Hieronder vindt u onze reactie op deze argumenten. 
 

1. GRID geeft erfgoed een minder nadrukkelijke rol.  
Wij vragen ons af waarop deze conclusie gebaseerd is, aangezien het tegenovergestelde het 
geval is. GRID heeft in de afgelopen jaren een proces doorgemaakt waarin zij is 
teruggekeerd naar haar roots: het grafisch erfgoed in al haar verschijningsvormen. Dat wil 
zeggen het Grafische verhaal van Groningen: de geschiedenis van het ontstaan van de 
industrie, gelinkt aan de aanwezige strokartonindustrie in de provincie. De geschiedenis van 
de grafische vakbond in Groningen. De geschiedenis van een van de grootste kunstenaars 
die de stad Groningen voortbracht, drukker-kunstenaar H.N. Werkman, waarvan het 
museum het oorspronkelijke atelier in bruikleen heeft. De geschiedenis van het drukken in 
oorlogstijd. De geschiedenis en ontwikkeling van de grafische vormgeving en kunst. Wij 
zetten dit historische verhaal in het nieuwe museum juist in de spotlights. Oral history wordt 
in kaart gebracht en objecten van mensen die werkzaam waren in de grafische industrie 
worden in de vaste tentoonstelling ondergebracht.  
In GRID zijn drukpersen te vinden die alle nog werken, bediend door drukkers. Er zijn 
typografen werkzaam en boekbinders die hun vak demonstreren en mensen actief laten 
participeren. Er wordt een link gelegd tussen het oude grafische erfgoed en de nieuwste 
technieken, tussen grafische vormgeving van vroeger en nu. Zo betrekken we nieuwe 
generaties bij het museum en vergroten we het draagvlak voor het erfgoed. 
Het College heeft advies gevraagd aan experts op het gebied van erfgoed. Hun oordeel: Het 
museum draagt actief bij aan Het Verhaal van Groningen en is goed in staat de vertaalslag 
te maken naar de geschiedenis van stad en provincie Groningen alsmede de verbinding 
tussen verleden en toekomst. Er is een directe link met de geschiedenis van de 
strokartonindustrie in de provincie Groningen. GRID gaat daarvoor actief verhalen 
verzamelen uit het grafisch verleden en heden van stad en ommeland en die vervolgens 
presenteren (zowel in als buiten het museum) door middel van film, expositie en/of 
activiteiten. 
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2. GRID richt zich meer op de organisatie van workshops  
Veel musea hebben zich in de afgelopen jaren gerealiseerd dat in de huidige tijd alleen 
kijken naar een collectie onvoldoende is om mensen te boeien en te betrekken bij een 
museum. Geen wonder dat de meeste musea workshops aanbieden, het is de moeite waard 
om eens te kijken naar het aanbod van bijvoorbeeld het Rijksmuseum, het Stedelijk 
Museum of het Groninger Museum. In het moderne museumwezen zijn workshops niet 
meer weg te denken.  
Uit het advies van de kunstraad m.b.t. GRID: Het doe-aspect in het museum is van 
toegevoegde waarde voor bezoekers. 
Het organiseren van workshops is voor GRID een manier om mensen te betrekken bij het 
erfgoed. Een voorbeeld is de workshop Werkmantechnieken. Deze workshop wordt 
gegeven in het Werkmanatelier, met de originele gereedschappen, zetbokken, letters en 
drukpersen. Zelfs het kluisje waarin hij zijn waardevolle spullen bewaarde is aanwezig. In 
deze historische omgeving wordt het verhaal van Werkman verteld: wie hij was, waarom hij 
deed wat hij deed en hoe zijn technieken in elkaar zaten. Daarna gaan de deelnemers zelf 
aan de slag met de Werkmantechnieken. Dit alles zorgt voor een ‘historische sensatie’ die 
diepe indruk maakt op de deelnemers.  
Activiteiten voor kinderen maken een museum extra aantrekkelijk, ook voor ouders. Niet 
een saai museum waar je de kinderen doorheen moet slepen, maar een museum waar je 
actief aan de slag kunt en zo meer leert over het grafisch erfgoed dan in een statische 
tentoonstelling.  
Daarnaast is het organiseren van workshops een middel om extra inkomsten te genereren. 
GRID heeft juist de keuze gemaakt om op de nieuwe locatie geen (verliesgevende) 
cursussen meer te organiseren, maar kortdurende activiteiten en workshops. Dat is 
cultureel ondernemerschap.  
 

3. GRID richt zich meer op de presentatie van Beeldende kunst 
Wij vragen ons af waar dit argument op gebaseerd is. In onze beleidsstukken, noch in ons 
tentoonstellingsbeleid of in onze vaste opstelling is hiervoor enig bewijs te vinden, 
simpelweg omdat het niet waar is. Er wordt gesuggereerd dat wij ons meer op de 
presentatie van beeldende kunst richten ten koste van de aandacht voor het erfgoed. Wij 
richten ons op grafisch erfgoed, op grafische vormgeving en op grafische kunst. Het 
Grafische verhaal van Groningen is bij alle activiteiten het uitgangspunt.  
 

4. GRID heeft zelf besloten te verhuizen waardoor de exploitatiekosten zijn gestegen 
GRID heeft, na uitgebreid overleg met diverse ambtenaren (van OCSW en ROEZ) en de 
wethouder van de gemeente, besloten om te verhuizen naar een andere locatie. De 
gemeente heeft haar goedkeuring verleend aan de verkoop van het pand Rabenhauptstraat. 
Het pand aan de Rabenhauptstraat is door de gemeente aan de Stichting Grafisch Museum 
Groningen indertijd voor 1 gulden verkocht. Gemakshalve wordt daarbij vergeten dat de 
stichting niet alleen de lusten, maar ook de lasten van het monumentale pand op zich nam. 
Die lasten, namelijk het onderhoud van het pand, zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk 
geweest en gedragen door het Grafisch Museum Groningen. Tegelijkertijd liep het museum 
aan tegen de grenzen van het gebouw. Het bleef een schoolgebouw, en door de 
monumentale status waren er weinig mogelijkheden om het pand te verbouwen. Aan de 
buitenkant mocht geen reclame aangebracht worden, het gebouw lag uit de loop en was 
weinig zichtbaar. Ook was het niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of 
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rolstoelafhankelijk. Het lukte niet om op deze locatie het bezoekersaantal structureel te 
verhogen. Het bestuur heeft diverse opties overwogen waarbij in eerste instantie 
uitgangspunt was om te blijven in de locatie aan de Rabenhauptstraat. Vanuit financieel en 
exploitatietechnisch oogpunt was dit niet haalbaar. Doorgaan aan de Rabenhauptstraat zou 
op niet al te lange termijn sluiting van het museum betekenen. Daarom is gekeken naar de 
mogelijkheid om te verhuizen.  
Verhuizing naar de Sint Jansstraat bleek een haalbare optie. Het museum zou verhuizen 
naar een A-locatie en het geld van de verkoop kon gebruikt worden voor verhuizing en 
herinrichting van het nieuwe pand. Daarna zou nog een gedeelte van de opbrengst 
overblijven als weerstandsvermogen voor het museum. Daarmee is het minder kwetsbaar 
en kan het tegenslagen opvangen. De exploitatiekosten zijn op de nieuwe locatie inderdaad 
hoger. Maar ook de inkomsten worden hoger, door meer entrees en inkomsten uit 
activiteiten, arrangementen en de winkel. Het bezoekersaantal is nu al verdubbeld. 
 

5. De gestegen exploitatiekosten kunnen worden gedekt uit de opbrengsten 
De opbrengsten van de verkoop van het pand zijn voor een deel besteed aan de verhuizing 
en inrichting van het nieuwe pand. De verhuizing (van loodzware machines en loden letters) 
was een kostbare operatie, evenals het omzetten van een kantoorpand in een aantrekkelijk 
museum. De kosten daarvan waren flink hoger dan de opbrengst van het pand 
Rabenhauptstraat. Omdat GRID cultureel verantwoord wil ondernemen zijn fondsen 
geworven voor de verhuizing en herinrichting. Grote landelijke cultuurfondsen en regionale 
fondsen hebben hun vertrouwen in dit project uitgesproken en donaties verstrekt. Dat 
gebeurt altijd onder voorwaarde van een fikse eigen bijdrage, zodat een deel van ons 
verworven vermogen besteed is aan verhuizing en inrichting. Het overblijvende vermogen is 
ons weerstandsvermogen. Daarmee kunnen wij tegenvallers opvangen en investeringen 
doen indien noodzakelijk, zonder een extra beroep op gemeenschapsgeld te hoeven doen. 
Het College vindt het van belang dat culturele instellingen voldoende reserves hebben, 
hetgeen blijkt uit het feit dat zij voorstelt om het Scheepvaartmuseum een extra financiele 
impuls te geven (ad. 41.000) ter voorkomen van verdere vermindering van hun reserves. Wij 
waarderen het dat het College op zo’n moment in de bres wil springen, om een culturele 
instelling enige zekerheid te bieden voor haar exploitatie. Van GRID wordt echter wel 
verwacht dat zij haar financiele reserves aanspreekt. Zonder exploitatiesubsidie kan dit 
resulteren in een situatie waarin over een aantal jaren GRID een extra financiele impuls 
nodig heeft.  
 

6. GRID richt zich sterk op cultuureducatie: daarin wordt door andere instellingen al 
voldoende voorzien. 

GRID richt zich op erfgoededucatie, niet op algemene cultuureducatie.  
 
De gemeente geeft in haar cultuurnota aan dat een van haar speerpunten is: 
“Versterken erfgoededucatie. Erfgoedinstellingen vinden het lastig om hun aanbod onder de 
aandacht bij scholen te brengen door: 
-de vaak beperkte personele capaciteit bij de instellingen; 
-het overweldigende aanbod van culturele en andere projecten richting scholen waardoor 
deze door de bomen het bos niet meer kunnen zien; 
-onbekendheid bij scholen van de meerwaarde van erfgoededucatie voor het brede 
onderwijsprogramma. [...] 
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De instellingen zijn vervolgens gezamenlijk aan de slag gegaan en hebben de volgende 
oplossingen aangedragen:  
*inzetten op het ontwikkelen van een erfgoedmenu voor het onderwijs. Na een inspirerende 
bijeenkomst met erfgoedinstellingen, scholen en de steuninstellingen voor erfgoed en 
cultuureducatie is afgesproken om een erfgoedmenu te ontwikkelen. Deelnemende scholen 
brengen dan jaarlijks met iedere groep een bezoek aan een instelling en kinderen leren 
tijdens hun school loopbaan de basale geschiedenis van hun eigen leefomgeving” 
 
GRID is als één van de genoemde erfgoedinstellingen hard aan de slag om het erfgoedmenu 
voor het onderwijs te ontwikkelen. De mogelijkheden die GRID biedt op het gebied van 
erfgoededucatie worden door het onderwijs enorm gewaardeerd. Met name nu GRID meer 
mogelijkheden biedt om kinderen actief met het erfgoed aan de slag te gaan is er veel 
interesse bij de scholen, zowel VO als PO, in stad en provincie Groningen. 
Het is tegenstrijdig dat het College aan de ene kant constateert dat er inspanningen gedaan 
moeten worden om de erfgoededucatie te verbeteren (en o.a. GRID uitnodigt om mee te 
werken, samen met andere erfgoedinstellingen, aan een verbetering van deze educatie) en 
anderzijds aangeeft dat GRID te veel aan cultuureducatie doet.  
Kinderen worden in GRID juist op een fantastische manier betrokken bij het grafisch 
erfgoed: niet kijken maar doen. Er is een doorlopende leerlijn in ontwikkeling zodat scholen 
steeds terug kunnen komen. Erfgoededucatie optima forma, hetgeen door het onderwijs 
zeer gewaardeerd wordt. 
 
De argumenten om niet te subsidieren kunnen het besluit niet dragen 
De argumenten om niet te subsidieren stoelen op onjuiste aannames zoals wij hierboven 
hebben aangetoond. 
 
Waarom heeft GRID wel een structurele subsidie nodig? 

 GRID draagt volgens de Kunstraad bij aan alle strategische doelen zoals de gemeente 
die in haar Cultuurnota heeft verwoord. 

 GRID houdt het Grafisch Erfgoed van stad en provincie Groningen levend. Dit 
grafische erfgoed is in het bijzonder verweven met onze Groningse geschiedenis 
maar verdwijnt in een rap tempo door nieuwe technieken en ontwikkelingen. GRID 
legt juist het verband tussen nieuwe technieken en de geschiedenis, zodat ook 
nieuwe generaties het erfgoed levend blijven houden en het draagvlak voor dat 
erfgoed wordt vergroot.  

 GRID vervult een unieke functie in stad en provincie: het is de enige plek waar jong 
en oud actief met het Grafisch Erfgoed aan de slag kan. 

 GRID houdt de herinnering aan de wereldberoemde drukker/kunstenaar Hendrik 
Nicolaas Werkman levend: niet alleen doordat het de enige plek is waar zijn 
oorspronkelijke atelier nog te zien is, maar ook door zijn bijzondere technieken over 
te dragen aan nieuwe generaties. Amper een half jaar na het afsluiten van het 
H.N.Werkmanjaar waar het leven en werk van deze kunstenaar gevierd werden 
besluit de gemeente de structurele subsidie aan GRID stop te zetten. Daarmee dreigt 
het Werkmanatelier uit de publieke ruimte te verdwijnen.  

 GRID doet aan talentontwikkeling: jong grafisch talent krijgt de gelegenheid om te 
experimenteren met oude én nieuwe technieken. Er wordt daarbij verbinding met 
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de creatieve industrie en MBO- en HBO opleidingen in stad en provincie, zoals ABK 
Minerva. 

 GRID draagt zorg voor behoud van immaterieel erfgoed, door oude druk- en 
boekbindtechnieken over te dragen op nieuwe generaties. 

 GRID heeft een belangrijke maatschappelijke functie voor tientallen vrijwilligers die 
het museum draaiende houden en dit vaak al vele jaren en meerdere dagdelen per 
week doen. 

 
GRID kan een beroep doen op incidentele middelen en het budget van CultuurClick 
Het college geeft aan dat GRID een beroep op incidentele middelen kan doen en op het 
budget van CultuurClick. Een structurele subsidie is voor een museum van groot belang. Er is 
geen professioneel museum in Nederland te vinden dat volledig zonder structurele subsidie 
kan: zelfs het door een bedrijf opgerichte en geexploiteerde Stripmuseum kreeg van de 
gemeente een bijdrage in haar exploitatietekort.  
Incidentele subsidies worden nooit verstrekt voor simpele zaken als gas en licht, huur en 
personele kosten. Ze worden verstrekt voor activiteiten en onduidelijk is welke criteria 
daarbij aangelegd worden. Dit levert onzekerheid op en een extra belasting voor een kleine 
instelling met een even kleine personele bezetting. De door de Kunstraad geadviseerde € 
40.000,- structurele subsidie (voor vier jaar € 160.000,-) geeft een solide basis om het 
museum op de nieuwe locatie verder uit te bouwen en het verdienmodel verder te 
ontwikkelen. Wij tekenen daarbij aan dat GRID 60% eigen inkomsten heeft, een percentage 
dat erg hoog is voor een museum. 
 
Kapitaalvernietiging 
Door landelijke en regionale fondsen is een grote geldelijke bijdrage gedaan aan de 
investeringen die nodig waren om het museum op de nieuwe locatie her in te richten. Dit 
hebben zij gedaan omdat zij dit project van groot belang achten voor het levend houden van 
het Grafisch Erfgoed in stad en provincie Groningen. 
De provincie Groningen ondersteunde de totstandkoming ook met een bijdrage  
ad. € 15.000,-. Dit omdat ze het nieuwe GRID van belang achten voor de toeristische en 
economische ontwikkeling van Groningen.  
Stopzetten van een structurele subsidie betekent dat tekorten aangevuld moeten worden 
uit het weerstandsvermogen; dit zal leiden tot een verzwakte organisatie en mogelijk tot 
sluiting. Dat is, afgezien van verarming van de cultuurhistorische infrastructuur, 
kapitaalvernietiging in zijn zuiverste vorm. 
 
Tenslotte 
De argumenten die u aangeeft om een structurele subsidie te weigeren zijn voor een groot 
deel gebaseerd op aannames die niet stoelen op feiten. Ze zijn in regelrechte tegenspraak 
met het advies dat door u, op basis van hun expertise, gevraagd is aan de Kunstraad. Ze zijn 
ook in tegenspraak met de lovende woorden die wethouder Paul de Rook sprak over de 
verhuizing, het nieuwe museum, de nieuwe locatie en het cultureel ondernemerschap van 
GRID tijdens de opening in oktober 2015. 
Wij hopen dat de raad de toegevoegde waarde van GRID zoals die door de Kunstraad is 
beschreven onderschrijft en alsnog het advies van de Kunstraad opvolgt. Zodat het unieke 
Grafische Erfgoed van Groningen niet van de kaart wordt geveegd.  
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Namens het bestuur van GRID Grafisch Museum Groningen, 
 
Bea Ekamper 
Voorzitter 


