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Stichting Grafisch Atelier Kampen 

35 jaar

door Geraart Westerink

In 2018 bestond de Stichting Grafisch Atelier Kampen 35 jaar. Bij het 25-ja-
rig bestaan verscheen een jubileumboek. Dit artikel richt zich vooral op 
de tien jaar daarna. 

Wat voorafging
In het voorjaar van 1982 kwam een aantal studenten grafiek van de Christe-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten te Kampen bij elkaar om te praten 
over de oprichting van een grafische werkplaats waar ook buiten schooltij-
den of na voltooiing van de studie kon worden gewerkt. Zij kregen daarbij 
hulp van de grafiekdocenten. Er werd een tijdelijke ruimte gevonden in het 
voormalige Schuttersmagazijn bij de Hof van Breda. Januari 1983 kon er 
officieel van start worden gegaan en was de Stichting Grafisch Atelier Kam-
pen (GRAK) een feit. De hoofddoelstelling luidde: ‘(…) het verlenen van steun 
op het gebied van de grafische vormgeving aan instellingen, groepen en 
personen die werken vanuit een creatieve bevlogenheid.’ Het belangrijkste 
middel daartoe was: ‘(…) het ter beschikking stellen en exploiteren van akko-
modaties.’ De dagelijkse gang van zaken lag in handen van een werkgroep, 
bestaande uit (oud)grafiekstudenten. Een overkoepelend bestuur, met ver-
tegenwoordigers uit verschillende geledingen van de samenleving, zag of 
het goed was. Een paar maanden later verhuisde men naar een meer defi-
nitief onderkomen in een deel van het pand Hofstraat 120, de voormalige 
verkeerskazerne van de gemeente Kampen. 
De werkplaats bleek in een behoefte te voorzien, wat niet automatisch in-
hield dat het organisatorisch altijd soepel draaide. Werkgroepleden kwa-
men en gingen en ook financieel gezien bleef het vaak ploeteren. Dat verbe-
terde toen het atelier enige tijd de beschikking kreeg over een aantal vaste 
krachten, die zich intensiever konden bemoeien met de bedrijfsvoering. De 
activiteiten namen toe. Er werden meer producten vervaardigd, er kwam 
meer geld binnen en er werd zelfs een galerie geopend in de garage van 
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Hofstraat 120, die tot dan toe nog door de gemeente werd gebruikt. Dit 
succesvolle initiatief vergrootte de naamsbekendheid van het atelier, maar 
kostte wel veel tijd. Aan deze - naar GRAK-maatstaven - tamelijk zorgeloze 
periode kwam een einde toen de subsidieregelingen die de aanstelling van 
vaste krachten - de zogenaamde Melkertbanen - mogelijk maakten werden 
afgeschaft. Gelukkig kon kort daarna via een andere regeling een compe-
tente beheerder (Jan van Driel) worden aangesteld, die structureel een aan-
tal dagdelen per week het atelier runde, maar geen lid van de werkgroep 
was. Het 25-jarig jubileum in 2008 werd groots gevierd, met onder meer een 
drukbezochte reünie en de uitgave van het fraai verzorgde boekwerk Zilver 
(Kampen 2009). Inmiddels was men verhuisd naar de begane grond van het 
pand Hofstraat 78, omdat Hofstraat 120 was gesloopt voor de bouw van de 
nieuwe bioscoop. Het rijke archief van het atelier, met honderden prenten 
die een goed overzicht gaven van de grafiekproductie in Kampen geduren-
de een aantal decennia werd daarbij overgedragen aan het SNS Historisch 
Centrum/Frans Walkate Archief, waar tegelijkertijd een overzichtstentoon-
stelling werd gehouden.

De hei op
Nadat het feestgeschal van het jubileum was weggestorven werd het gemor-
rel hoorbaar dat al enige tijd onderhuids borrelde. Het vertrek van Jan van 
Driel in 2010 versterkte de onrust, doordat een stabiele pijler onder de be-
drijfsvoering wegviel. Het atelier kreeg weer te maken met de onzekere en 
grillige factoren die voorheen grotendeels de koers hadden bepaald.
In 2012 werd een ‘heisessie’ georganiseerd, waarbij de werkgroep het ver-
leden evalueerde met het oog op de toekomst. Deze meerdaagse bijeen-
komst werd met gemengde gevoelens tegemoet getreden: een deel van de 
werkgroep zag er niets in, een ander deel was enthousiast. Dit dualisme 
tekende de onenigheid die tot dan toe met de mantel der liefde was bedekt. 
De fricties kwamen definitief aan de oppervlakte. Het werd dan ook een 
tumultueuze bijeenkomst die het einde betekende van de werkgroep in de 
bestaande vorm. Een aantal leden die al lange tijd aan het GRAK verbonden 
waren, zoals Renze Koenes, Titus Rudolphy en Inez Koning stapten korte tijd 
later - in etappes - op. 
Bij de heisessie waren structurele problemen benoemd die voorheen wel 
werden onderkend maar niet of nauwelijks uitgesproken en die het voort-
bestaan van het GRAK ernstig bedreigden. Een van de belangrijkste was het 
vertrek in 2003 van de kunstacademie van Kampen naar Zwolle. Aan de 
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automatische, voor de hand liggende toestroom van (oud)studenten naar 
het GRAK was daardoor een einde gekomen. Pogingen om het tij te keren 
mislukten. Dat had verschillende redenen. De afstand Kampen-Zwolle bleek 
voor de potentiële doelgroep een brug te ver. Op de kunstacademie verdwe-
nen in de tussentijd de autonome afdelingen. Grafiek was geen hoofdrich-
ting meer en werd alleen nog als bijvak onderwezen. Het waren nu vooral de 
illustratoren, inmiddels ondergebracht bij de nieuwe afdeling Illustration 
Design, die zich af en toe een uitstapje naar de grafiekafdeling permitteer-
den. De betrokken docenten en werkplaatsassistenten deden hun uiterste 
best om de ambachtelijke grafische technieken te promoten, maar het aan-
tal beoefenaren nam af, evenals de intensiteit waarmee zij de grafiek benut-
ten. De pogingen om studenten met een grafische ‘tik’ naar Kampen te krij-
gen leverden slechts beperkte of tijdelijke resultaten op, onder meer omdat 
de leerlingen in hun vrije tijd ook op de academie terecht konden om daar 
(gratis) te werken. Daarnaast is in algemene zin de populariteit van grafiek 
als beeldend uitdrukkingsmiddel het laatste decennium afgenomen, niet 
alleen bij kunstenaars, ook bij potentiële afnemers. De opheffing van het 

Gevel van het huidige 
onderkomen vanhet GRAK 
aan de Hofstraat 78. 
Foto: GRAK.
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Grafisch Atelier Zwolle in 2016 onderstreepte deze tendens. De ondergang 
van de ‘concurrent’ leverde ook nauwelijks extra klanten op. Daarbij komt 
nog dat de weinige kunstenaars die zich structureel met grafiek willen be-
zighouden op de korte of lange termijn vaak een eigen werkplaats inrichten.

Rol illustratie 
Een van de redenen dat grafiek terrein heeft moeten prijsgeven is de op-
komst van de computer. Dit hulpmiddel biedt eindeloos veel mogelijkheden 
bij het ontwerpen of produceren van beeldmateriaal dat op digitale wijze 
eenvoudiger, sneller, goedkoper en in een steeds betere kwaliteit kan wor-
den vermenigvuldigd. Al zijn er tegenbewegingen zichtbaar. Dit komt on-
der meer naar voren bij de verschuiving in populariteit tussen de grafische 
technieken onderling. Waar in het recente verleden de zeefdruk het meest 
werd beoefend daar zijn de laatste jaren diep- en hoogdruktechnieken in 
opkomst, in aansluiting op een trend waarbij ambacht en handarbeid wor-
den herontdekt en die in zekere zin een reactie is op de vaak opdringerige, 
vluchtige, onpersoonlijke en oppervlakkige confectie van het internet. Bij 
de diep- en hoogdruktechnieken spelen het handschrift van de maker en 
de verrichtte handeling een grotere rol dan bij de nogal vlakke zeefdruk. 
De textuur van de inkt is zichtbaarder en - letterlijk - voelbaarder, wat de 
indruk van aandacht, oorspronkelijkheid en individualiteit vergroot. 
De oude garde werkgroepleden uit het ‘Melkerttijdperk’ maakte geleidelijk 
plaats voor nieuwe mensen met frisse ideeën, zoals Jet van der Horst, Eline 
van Lindenhuizen, Esther Bos, Geerten Sterk, Sigrid Spier, Mirjam Schaaf, 
Almas Pieters, Claudia van de Leur en Aleks Deurlo. Het aantal illustratoren 
onder hen is opvallend groot, wat natuurlijk een indirect gevolg was van de 
accentverschuiving binnen de kunstacademie. Ook het aandeel Zwollena-
ren nam sterk toe. Ondanks de nieuwe aanwas werd wel duidelijk dat het 
steeds lastiger is voor beeldend kunstenaars om de eigen beroepspraktijk, 
of andere activiteiten die noodzakelijk zijn om een inkomen te generen, te 
combineren met vrijwilligerswerk.
In 2014, nadat de gevolgen van de heisessie waren geïncasseerd en verwerkt, 
werden veranderingen doorgevoerd en nieuwe ideeën gelanceerd. Eén er-
van was de herinrichting van de eigen, interne winkel en uitbreiding van 
het aantal verkooppunten in de hoop dat dit meer inkomsten zou gaan op-
leveren, want de financiële gezondheid van het GRAK was verontrustend. 
GRAK-producten werden nu ook aangeboden in de winkel van het Stedelijk 
Museum Kampen en bij warenhuis & galerie Blauwdruck in Zwolle, maar 
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de resultaten daarvan stelden teleur. Ook werd er kritisch gekeken naar de 
publiciteitsuitingen. De fraaie, gedrukte nieuwsbrief verdween en werd ver-
vangen door een digitaal exemplaar. Dit nam minder tijd in beslag en be-
spaarde kosten. Een begrijpelijk besluit, maar wel een beetje jammer, want 
een gedrukt papieren exemplaar past beter bij het karakter van een grafisch 
atelier. De bekendheid en zichtbaarheid van het GRAK werd vergroot door 
het organiseren van mini-exposities in de etalage van het atelier, die ook 
zichtbaar zijn voor toevallige voorbijgangers en niet alleen voor een kleine 
groep ingewijden die al van de gebeurtenis op de hoogte is gebracht, of zich 
toch al in het atelier bevindt. Zo is de afgelopen jaren onder meer werk 
getoond van Kirsten Offringa en Boris Peeters. Soms vinden er in het GRAK 
feestelijke presentaties plaats van producten die er op de persen zijn ont-
staan. Bijvoorbeeld bij het ‘dopen’ van het kunstenaarsboek Van Origine dat 
Sigrid Spier en Paola de Bruijn in 2017 maakten. Er wordt ook gewerkt aan 
uitbreiding van het aanbod en de voorzieningen. Sinds enige tijd is er een 
boekbinder bij het GRAK betrokken, het elektrolytisch etsen is ingevoerd en 
het is mogelijk om met transfers te werken, bijvoorbeeld bij het decoreren 
van keramiek.
En-passant werd het oude donateursysteem onder de loep genomen. Waar 

Productpresentatie tijdens de Open Dag van het Grafisch Atelier Kampen in 2013. Foto: GRAK. 
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begunstigers voorheen jaarlijks een bepaald minimumbedrag schonken en 
vervolgens een prent konden uitkiezen, kwamen er nu meerdere keuzemo-
gelijkheden om het atelier te steunen, afhankelijk van het budget dat de 
donateur wil besteden. De grootte van de ‘beloning’ werd daarop afgestemd. 
De verkoop en ontwikkeling van eigen producten, die altijd een belangrijke 
inkomstenbron is geweest werd voortgezet. In 2013 werd een verjaardagska-
lender gedrukt, in 2016 een koppermaandagprent1 en in 2017 jaar werden 
activiteiten georganiseerd in het kader van de Internationale Hanzedagen 
die in Kampen plaatsvonden. Zo werden op de IJsselkade met behulp van 
een grote wals prenten afgedrukt. De grootste financiële bijdrage komt 
nog altijd van de gemeente Kampen, die met een soort vestzak-broekzak 
constructie het leeuwendeel van de huisvestingskosten voor zijn rekening 
neemt: het pand waarin het GRAK is gevestigd is namelijk eigendom van de 
gemeente.

Samenwerking
Nog meer dan voorheen werd de afgelopen tien jaar duidelijk dat samen-
werking met andere instellingen en initiatieven - incidenteel of blijvend 
- binnen Kampen onontbeerlijk was om te blijven voortbestaan. De meest 
voor de hand liggende partners waren de Stichting Ateliervoorzieningen 
Kampen (STAKK), Quintus (Centrum voor Kunsteducatie), de middelbare 
scholen in de stad en de plaatselijke musea, zoals het Stedelijk Museum 
Kampen. Omdat de STAKK de enige andere gebruiker is van het pand waar 
het GRAK is ondergebracht zou onderlinge samenwerking met deze partner 
logistiek gezien gemakkelijk te realiseren moeten zijn. In de praktijk blijkt 
het lastiger om daar een vorm voor te vinden. Tot nu toe zijn de bereikte re-
sultaten beperkt. Coöperatie met Quintus lijkt kansrijker. Er kunnen via dit 
Centrum voor Kunsteducatie cursussen of workshops worden aangeboden 
waarvoor de werkplaatsen van het Grafisch Atelier bijzonder geschikt zijn. 
De organisatie van cursussen en begeleiding van cursisten vergt weliswaar 
veel tijd, maar kan ook structurele inkomsten opleveren als er goede afspra-
ken worden gemaakt. Bovendien kunnen deze activiteiten nieuwe klanten 
opleveren voor het GRAK, waarbij het wel belangrijk is dat het professio-
nele karakter van de werkplaats gehandhaafd blijft en de nieuwe gebrui-
kers zelfstandig kunnen werken. Het GRAK moet in essentie een werkplaats 
voor kunstenaars blijven en geen opleidingsinstituut worden. Vooral de 
middelbare scholen zijn veelbelovende klanten omdat ze ieder jaar nieuwe 
lichtingen leerlingen afleveren, die bijvoorbeeld via de lessen Culturele en 
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Kunstzinnige Vorming in aanraking kunnen worden gebracht met grafische 
technieken. 
Samenwerking met het Stedelijk Museum Kampen werd in eerste instantie 
gezocht in het aanbieden van producten in de museumshop. Dat leverde 
weinig op, zodat die activiteit werd beëindigd. De aan het museum verbon-
den Vereniging Vrienden verstrekte in 2014 een opdracht aan Geerten Sterk, 
werkgroeplid van het GRAK en winnaar van de Kamper Kunstprijs in 2013. 

De Hanzeprent onder de pers op de IJsselkade tijdens de Hanzedagen die in 2017 in Kampen werden gehouden. Foto: GRAK.
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Hij maakte een zeefdruk bij een gedicht van Ida Gerhardt. Etser Reinder Ho-
man, die exposeerde in de aan het museum verbonden Koornmarktspoort, 
organiseerde in opdracht van de Vrienden een workshop. 
Ook deed het GRAK mee aan incidentele evenementen, zoals een uitwisse-
ling met het Hongaarse Pápa, partnerstad van Kampen en centrum van de 
zogenaamde Blauwverfindustrie, een nijverheid waarbij decoratieve druk-
technieken een belangrijke rol spelen en die dus goed aansloot bij de core 
business van het atelier. Er werd verslag gedaan van de reis in een aardig, op 
de eigen persen gedrukt boekje. Het GRAK maakte ook werk van de landelij-
ke georganiseerde Week van de Grafiek. En met enige tussenpozen, als het 
atelier in de route past, neemt men deel aan de Kamper manifestatie Weg 
Van Kunst, waarbij kunstenaars op verschillende, overwegend particuliere 
locaties in de stad hun werk presenteren. 
Recent kwam een nieuwe samenwerkingspartner in beeld: het Nutsdepar-
tement Kampen. Deze oudste vereniging van Kampen heeft via het GRAK 
Lydia Roelofsen een nieuwjaarsprent laten drukken die verstrekt werd aan 
haar leden. Het is de bedoeling om daar een jaarlijkse traditie van te maken. 
Op deze wijze worden het GRAK en de uitvoerende kunstenaar gesteund. 
Bovendien is er een afspraak gemaakt dat leden van het Nutsdepartement 
structureel korting krijgen op producten en diensten van het GRAK. 

Het bestuur
Niet alleen de samenstelling van de werkgroep veranderde, ook die van het 
bestuur werd aangepast, al ging dat wat geleidelijker. Oudgedienden als Jo 
Kleinmeulman en Rob Alferink, die jarenlang het GRAK met raad en daad 
terzijde hadden gestaan, vonden het tijd om plaats te maken voor anderen. 
Voormalig kunstacademiedirecteur Eize Koenen, kunstenaar-docent Henk 
Tichelaar en voormalig cultuurambtenaar Henk Laarakkers namen voor 
langere of kortere tijd hun plaats in. In 2017 kwam Jan Nuij - jarenlang werk-
plaats-assistent grafische technieken op de kunstacademie - de gelederen 
versterken. 
De taakverdeling tussen werkgroep en bestuur fluctueerde door de jaren 
heen en was niet altijd even duidelijk. Vaak voerde de werkgroep taken uit 
die bij het bestuur thuis leken te horen en omgekeerd zal het bestuur ook 
wel eens wat activiteiten hebben ontplooid die bij de werkgroep thuishoor-
den. Omdat het steeds lastiger is om nieuwe werkgroepleden te vinden en 
omdat de tijd die ze beschikbaar hebben steeds schaarser wordt, ligt het 
voor de hand dat het bestuur zich in de toekomst actiever gaat opstellen. 
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Helemaal nadat in 2017 een groot deel van de werkgroep afscheid heeft ge-
nomen. Momenteel zijn alleen nog Jan Nuij en de eind 2014 aangetreden 
Tim Kok actief. Tim is een van de eerste werkgroepleden van het GRAK die 
geen beeldende kunstachtergrond heeft, waardoor hij de instelling met een 
open vizier en vanuit een andere invalshoek kan benaderen, wat bij tijd en 
wijle heel nuttig kan zijn. 
Het vertrek van een groot aantal werkgroepleden betekent niet dat het 
GRAK de moed laat zakken. Tim Kok en Jan Nuij timmeren actief aan de 
weg. In 2019 zal onder meer een aantal tentoonstellingen worden georgani-

Aleks Deurloo en Almas Pieters drukken de Hanzeprent. 2017. Foto: GRAK.
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seerd in samenwerking met het SNS Historisch Centrum. Er wordt gericht 
gezocht naar nieuwe partners, nieuwe werkgroepleden en nieuwe activitei-
ten. Er zijn diverse plannen en wensen voor de toekomst. Zo zal er worden 
geïnvesteerd in de uitbreiding van het elektrolytisch etsen en men wil graag 
een tweede zeefdruktafel aanschaffen, vooral om de cursusmogelijkheden 
te kunnen vergroten. 
De toekomst ligt open voor de 35-jarige.

Noot

1. Koppermaandag is de eerste maandag na driekoningen, de dag waarop drukkerijen het 

nieuwe jaar vierden.
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