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Een terugblik op 2020 

In onze landelijke vereniging van grafische kunstenaars, grafiekwerkplaat-
sen, musea, galeries en verzamelaars staan kwaliteit van en passie voor gra-
fiek centraal. Als platform wil de vereniging hierin een ontmoetingspunt en 
broedplaats zijn van waaruit ideeën en initiatieven voor hedendaagse grafi-
sche kunst kunnen ontstaan. De corona pandemie zorgde er voor dat in 
2020 de meeste reguliere verenigingsactiviteiten en activiteiten van leden 
geen doorgang konden vinden. Creatief is gezocht naar wat er wel mogelijk is 
binnen alle beperkingen. En dat levert ook weer nieuwe energie, creativiteit 
en activiteit. 

   
Contact in Coronatijden 
  

     

Vanwege de coronapandemie was vanaf half maart de vraag hoe je elkaar 
nog kon  ontmoeten bij alle afstand bewaren, geen handen schudden of 
groepsbijeenkomsten. Grafiekplatform vond een antwoord in haar uitnodi-
ging om samen te gaan werken aan prenten op papier. Met het project Con-
tact in Coronatijden wist de vereniging duo’s van zowel leden als niet-leden 
tot unieke samenwerking met elkaar te brengen. Meer dan 130 grafici rea-
geerden enthousiast. Het resulteerde in 64 samenwerkende koppels en 127 
werken (twee deelnemers koppelden hun werk). Alle contactbewegingen von-
den digitaal en per post plaats – een vorm van mail-art.  

De expositie van de werken is vanaf september online te bezoeken op de 
website van de vereniging. Ze werd druk bezocht en maakt deel uit van de 
digitale #coronacollectie Nederland: www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/actueel/
coronacollectie, De Coronacollectie | Besmettingsproject Grafiekplatform 
De catalogus van de tentoonstelling was gratis voor de deelnemers. In de los-
se verkoop waren aan het eind van het jaar 10 werken en 57 catalogi ver-
kocht. 

http://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/actueel/coronacollectie
http://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/actueel/coronacollectie
https://coronacollectie.nl/collectie/besmettingsproject-grafiekplatform/


De werken en catalogus zijn te bestellen door een bericht aan info@grafiek-
platform.nl 

Verenigingszaken  

Ballotagecommissie 
Begin 2020 volgde Carole Witteveen Lia Stouten op als voorzitter van de bal-
lotagecommissie.  

  
Voor Lia Stouten heeft het Grafiekplatform een liber amicorum samengesteld 
als dank voor haar enorme, positieve en enthousiaste activiteiten en bijdra-
gen voor het Grafiekplatform. De prenten van Elsbeth Cochius, Aad Hekken, 
Maria Kapteijns Caroline Koenders Iris van Lavieren,  Patrick Magnus, en 
Lies Verdenius werden door Inge van den Thillart in een overslagdoos ge-
plaatst en in april overhandigd tijdens een voor max. 2 personen te bezoeken 
tentoonstelling ‘Ritme en Ruimte’ van Lia in Galerie De Burgerij in Vorden. 
             
De ballotagecommissie – Carole Witteveen, Judith Stolker en Patrick Mang-
nus – heeft 15 nieuwe leden aanbevolen voor het lidmaatschap. 

Aantal leden 
Eind 2019 telde de vereniging 191 leden. Eind 2020 waren dat er 197, de re-
sultante van 15 nieuwe leden en 9 opzeggingen. 

De nieuwe leden zijn Miranda Penning, Canan Topaloglu-Hermans, Nantsje 
Vonk, Grafisch Atelier Haarlem, Aris Engel, Titi Zaadnoordijk, Rolf Maas, 
Wim van Broekhoven, Yvonne van Woggelum, Erna Mouton, Jan Marinus 
Krul, Erni van Aerts, Willy van der Duyn, Susanne de Kraker en Marina Pro-
vatidou. Op onze website www.grafiekplatform.nl is meer info over hen te 
vinden. 

Communicatie 
De website van de vereniging is door Manja van der Storm vernieuwd. Leden 
zijn nu ook op basis van techniek terug te vinden. Teksten en foto’s werden 
geactualiseerd.  
De nieuwsbrief verscheen met vaste maandelijkse regelmaat. Met dank aan 
Etta Boerkoel en de bijdragen van de leden is er zicht op de activiteiten en 
een kijkje in de ateliers en werkzaamheden afgelopen jaar. 
RAAM verscheen als gebruikelijk 4 maal. Met een kleurrijke vormgeving en 
nadruk op beeld is RAAM een vernieuwing ingegaan. 
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De vereniging manifesteerde zich meer op social media als Instagram 
( https://www.instagram.com/grafiekplatform/ ) en Facebook ( https://
www.facebook.com/Grafiekplatform/ ). De LinkedIn pagina (https://www.-
linkedin.com/company/516322/admin/ )  is gereactiveerd en wordt ook in-
gezet voor onze communicatie. 

Externe contacten   

    
Eind februari – begin maart vond de 33e Grafikbörse in Borken plaats. Na-
mens het Grafiekplatform nam Elsbeth Cochius plaats in de jury. 70 deel-
nemers uit Duitsland en Nederland presenteerden hun werk. Een drukbe-
zochte beurs met veel bestaande en nieuwe contacten! 

Samenstelling bestuur in 2020. 
Het bestuurslidmaatschap van Iris van Lavieren (voorzitter),  Jilles van Har-
selaar (penningmeester) en Hans van der Maas (secretaris) werd gecontinu-
eerd.  
In plaats van Carole Witteveen en Janet van der Slikke traden in het voorjaar 
de facto drie nieuwe bestuursleden aan: Hannah Kockx (aandachtsgebied 
tentoonstellingen, opleidingen en educatie),  
Michiel van Nieuwland (aandachtsgebied tentoonstellingen, opleidingen en 
educatie) en 
Frank van Oortmerssen (aandachtsgebied externe communicatie). De forme-
le benoeming van de nieuwe bestuursleden door de ledenvergadering heeft 
vanwege de coronapandemie nog niet kunnen plaats vinden.  

Vanwege de coronapandemie vonden er geen ledenbijeenkomsten of vergade-
ringen plaats. Het bestuur zoekt naar de beste manier om de noodzakelijke 
formele verenigingsbesluiten (zoals vaststelling van de jaarlijkse begroting, 
bekrachtiging bestuurswisselingen en vaststelling jaarverslagen) alsnog zorg-
vuldig te regelen.  

Een vooruitblik op 2021 

We blijven contact houden en blijven zoeken naar mogelijkheden om elkaar 
weer te ontmoeten op locatie. Ontmoeten online is nu DE mogelijkheid om 
ideeën uit te wisselen en plannen te maken. Het platform wil ook daar een 
podium voor bieden. Voor het nieuwe jaar de uitnodiging aan ieder: heb je 
een idee, een initiatief, breng het in. Daar gaan we voor onder het motto 

Leer van gisteren, leef voor vandaag, hoop voor morgen. 
Albert Einstein 

Wij wensen ieder een hoopvol en gezond nieuw jaar.
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