


GWA  [TYPO]
GRAFISCHE 
 WERKPLAATS VAN 
 AMSTERDAM

GWA is een culturele, creatieve broedplaats: werk-
plaats en kenniscentrum op het gebied van gra-
fisch erfgoed en culturele educatie. Hoogdruk en 

diepdruk. Boekdruk, typografie  en boekbinden. 

De missie van de stichting is het behoud van het gra-
fisch erfgoed. Dat doet GWA door de letterzetterij en 
de hoog- en diepdrukpersen in werking te houden en de 
kennis erover over te dragen op de volgende generaties. 
Overdracht vindt plaats door middel van cursussen, work-
shops, culturele educatie en interdisciplinaire kunstpro-
jecten voor jong en oud. 

GWA huist sinds 2004 in een ruimte aan de Moluk-
kenstraat in Amsterdam Oost, op de grens van Water-
graafsmeer en de Indische Buurt. De initiatiefnemers, 
handzetters en drukkers, zagen met lede ogen aan hoe het 
historische materiaal waar ze zelf mee opgeleid waren naar 
de schroot vervoerd werd. Dat gebeurde in een tijd waarin 
(kunst)opleidingen en drukkerijen massaal de stap maak-
ten naar het digitale en persen inruilden voor computers. 



KENNISOVERDRACHT

Dankzij deze toch wel visionaire daadkracht heeft 
Amsterdam nu een uniek aanbod op het gebied van typo-
grafie, boekdruk, boekbinden en grafiek. Grafisch Werkcen-
trum Amsterdam is laagdrempelig, en semi-professioneel 
van opzet. Met een aanbod voor jong en oud, van school-
klassen tot ervaren kunstenaars. Voor liefhebbers van 
ambacht, grafiek en experimenteel drukwerk.

KENNISOVERDRACHT

De hoogste prioriteit voor GWA is het overdragen van ken-
nis. De laatste lichting handzetters studeerde in 1974 af en 
loopt nu tegen de pensioenleeftijd aan. Een nu of nooit 
situatie als het gaat om het bewaren van dit belangrijke 
deel van de Nederlandse geschiedenis: die van de boek-
drukkunst.

De boekdrukkunst is voor Amsterdam altijd een 
belangrijk thema geweest. Het drukkerswezen was een van 
de belangrijkste bronnen van inkomsten in het Amster-
dam van de Gouden Eeuw. Het vrije woord, het gedrukte 
woord, het blijft bestaan en dankzij plekken als GWA is 
niet alleen de geschiedenis ervan tastbaar, maar worden 
er ook nog steeds nieuwe initiatieven geboren. Nieuwe 
houten letters, maar ook samenwerkingsverbanden met 
andere kunstdisciplines. 



2017: UPSIDE DOWN, FROM LEFT TO RIGHT

In 2017 heeft GWA op alle fronten een facelift ondergaan. 
Het hele jaar wordt de werkplaats ingesloten door verchil-
lende bouwwerkzaamheden. Er wordt geheid, getegeld en 
getimmerd aan een Albert Heijn met parkeerdek. 

Daarnaast krijgt GWA met de toetreding van Adri Jonges 
een uitbreiding van het bestuur, terwijl Kees van der Veer, 
boekhouder van het eerste uur, terugtreedt. Het is ook het 
eerste jaar zonder Wiek, een jaar van zoeken naar nieuwe 
vormen en nieuwe verhoudingen. Zoals de instructie 
bij het zetten met lood luidt: Upside down, from left to 
right. Zo voelde de werkplaats ook. Het werd, uiteindelijk, 
een goed jaar.  Met een samenwerking met het Van Gogh 
Museum bij hun expositie Prints in Paris, het programma 
met AGALAB EastTypeWestType dat is uitgevoerd en 
onze eerste zelfgedrukte LP hoes die  feestelijk gepresen-
teerd is. En dat is nog maar een tipje van de vulkaan aan 
activiteiten.... 

DE MEDEWERKERS

In 2017 neemt de coördinator de taken over van de zakelijk 
leider. Ze is verantwoordelijk voor de promotie, acquisitie 
en dagelijkse organisatorische en financiele zaken. 

Er ontstaat een vast team dat op vaste dagen aanwe-
zig is in de werkplaats om de gebruikers van de machines 
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en letters te begeleiden. Deze ‘beheerders’ doen dit op 
vrijwillige basis. Ze worden daarnaast zo vaak mogelijk 
ingezet als docent, wat altijd een betaalde activiteit is. 
Bovendien zorgt deze stabiliteit duidelijk voor een gro-
tere aanwas aan projecten, opdrachten en cursisten. De 
motor draait op volle toeren. 

Naast de drie vaste beheerders zijn er zes docenten 
voor de zes verschillende technieken: droge naald/etsen, 
boekbinden, letterzetten, linosnede, houtsnede en kar-
tonnage. Plus twee docenten voor Drukklup Junior, de 
maandelijkse werkplaats voor kinderen. Ook zij worden 
ondersteund door meerdere vrijwilligers. De educatie-
projecten op en met scholen worden begeleid door ver-
schillende docenten. 

In 2017 treedt Zack toe, een Irakese Nederlander die 
GWA gaat helpen met het implementeren van de nieuwe 
Arabische houten letter. Zack komt iedere woensdag. 
Vrijwilligers krijgen onkosten vergoed, en kunnen deelne-
men aan alle cursussen en workshops.

De coördinator organiseert drie bijeenkomsten om de 
medewerkers te informeren, te betrekken bij het beleid 
en de uitvoering van de activiteiten. Daarnaast is er een 
wekelijks overleg in de werkplaats, waarin de agenda en de 
voortgang wordt besproken. In totaal zijn er zo’n 30 men-
sen op wisselende basis betrokken bij GWA.



HET BESTUUR

Begin 2017 bestaat het bestuur uit vier personen. Wim 
Balstra, voorzitter, Adri Jonges, secretaris, Judy Weg-
gelaar administratie en Paul van Marissing (algemeen 
lid). Ze besluiten vier keer per jaar samen te komen, en 
tussendoor waar nodig project-overleg te voeren.

DE HUISVESTING 

Het hele jaar zit GWA in de bouw-werkzaamheden voor 
de te verrijzen Albert Heijn. Regelmatig is de werkplaats 
zeer slecht bereikbaar. Het terrein knapt wel zienderogen 
op. In september wordt het contract van GWA overgezet 
naar een rechtstreekse overeenkomst met de Kroonen-
berg groep. 
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De werkplaats zelf wordt steeds voller/krapper. GWA levert 
steeds meer opslagmogelijkheden in en krijgt steeds meer 
toeloop. Met de komst van Albert Heijn wordt dat alleen 
maar meer. Er is veel onduidelijkheid over het voortbe-
staan van GWA op deze lokatie. Zolang er niets bekend is, 
maken we zoveel mogelijk gebruik van de nieuwe moge-
lijkheden.

PRIJS / KWALITEITSBELEID

GWA streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs en 
drukwerk. Er wordt gewerkt met ervaren docenten, en 
bij grotere projecten met assistent-docenten, die werken 
onder de eindverantwoordelijkheid van deze docenten. 
Voor assistent docenten is dat tevens een mogelijkheid 
om door te kunnen stromen naar de functie van docent. 

Bij het maken van drukwerk kan GWA rekenen op 
ervaren drukkers, die op hun beurt streng toezien op het 
gebruik van de persen.

 



Beleid is verder dat er gewerkt wordt met kleine groepen 
om zo voldoende aandacht en kwaliteit te kunnen bieden. 
Na afloop van de activiteiten wordt er een tevredenheids-
onderzoek gehouden waarbij gevraagd wordt naar de 
informatie over de activiteit, de verhouding prijs – kwali-
teit en de kwaliteit van de docenten. De docenten scoren 
daarin steevast zeer goed tot uitstekend.

PUBLICITEIT

 GWA zette zichzelf in 2017 definitief op de kaart. Begin 
2017 voer de werkplaats nog op een hoos aan publici-
teit van het najaar van 2016. De aandacht hield aan tot 
de zomer. In oktober won GWA de aandacht weer terug 
met de actie ‘Wees Lief voor de Stad’, een posteractie 
die vermeld werd in het Parool en meer dan 90.000 keer 
‘geliked’ werd. Mensen vanuit de hele stad en daarbui-
ten kwamen naar de werkplaats, en dat leverde erg veel 
nieuwe cursisten en andere connecties op. De cursussen 
liepen (over)vol en ook de aanvragen voor bedrijfs- en 
familieworkshops namen toe.

SOCIALE MEDIA

Sociale media zijn ook dit jaar buitengewoon belangrijk 
voor GWA. Op Facebook groeit de aanhang tot 3400 ‘orga-
nische’ vindikleuks, Instagram groeit explosief naar 1300 
(van 700). Instagram is het medium waar de meeste inter-
actie plaatsvindt. Mensen reageren en ageren. 
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Het berichtbereik van een gemiddelde ‘post’ op Facebook 
is 3500. GWA post minimaal drie keer per week nieuws over 
de werkplaats, maar ook over collega’s en vakgebonden 
uitingen. Ook hier is kennisoverdracht ‘key’.

GWA ON THE ROAD

Veel publiciteit komt ook nog steeds van GWA on the Road: de 
mobiele drukkerij van GWA op buurtfestivals en evenemen-
ten. Het Indische Buurt Festival, Czaar Peter Feest, Ambacht 
in De Hallen, De Zaansche Kinderboekenmarkt, OBA/verjaar-
dag van Amsterdam, Kesbeke Kesmarkt... en meer. 

OPEN DAGEN
Vier keer per jaar houdt GWA Open Dag, met de mogelijk-
heid miniworkshops te volgen voor een klein bedragje. De 
conversie ligt hoog: veel deelnemers schrijven zich daarna 
in voor een cursus. 



FINANCIËN
FINANCIEEL BELEID 

Inkomsten gaan in eerste instantie naar de werkplaats, de machi-
nes, het materiaal. In tweede instantie naar de mensen die het 
mogelijk maken. GWA zal altijd afhankelijk zijn van vrijwilligers 
die de missie van de stichting ondersteunen: behoud van grafisch 
erfgoed, overdracht van kennis! 

GWA werkt aan een vergroting van de eigen inkomsten door com-
merciële opdrachten aan te nemen zonder daarbij de missie van 
de stichting uit het oog verloren wordt. Dat doen we door het aan-
bieden van creatieve teambuildings-dagen en door het drukken 
van posters, waarbij we de opdrachtgever uitnodigen in de werk-
plaats. 

In 2017 steeg het percentage eigen inkomsten naar 65%, voor een 
groot deel uit cursussen en workshops op maat. Totale begro-
ting: 84.500. 



BATEN

Cursussen/workshops  20%
Schoolprojecten  10%
Gebruik werkplaats  10%
Verkoop drukwerk  5%
Workshops voor bedrijven  10%
Incidentele donateurs  5 %
Drukwerk in opdracht  5 %
Subsidies  35%

KOSTEN

Materiaal en onderhoud  20%
Docenten  40%
Vergoeding coordinator  10%
Exploitatiekosten  15%
Kantoor- en organisatiekosten  15%



DE WERKPLAATS 
EN HET AANBOD

CURSUSSEN

Een groot deel van de programmering van de werkplaats 
bestaat uit cursussen. Vier blokken van 6 lessen avondcur-
sussen letterzetten, linoleumsnede, droge naald  en boek-
binden, de introductiecursus grafische technieken, en een 
korte cursus dozen maken, ofwel ‘kartonnage’. Nieuw is de 
cursus houtsnede. Daarnaast biedt GWA  weer weekend-
workshops aan in het gebruik van de polymeermachine. In 
de zomer is er een week summerschool, vier dagen lang 
aan het werk met drukpersen en polymeermachine. Een 
kerstkaartenworkshop en een Werkmanweekend: alle cur-
sussen vinden doorgang, de belangstelling is groot!

AANTALEN DEELNERMERS

Basiscursussen (6 avonden)  64
Introductiecursussen (8 avonden)  18
Letterpress/Polymeer (weekend)  20
Kartonnage (4 avonden)  5
Summerschool (4 dagen)  5
Specials (Werkmanweekend, 

kerstkaarten workshop,Jim Sherraden)  25



EDUCATIE/SCHOOLPROJECTEN

Ook in 2017 komen er schoolklassen (maximaal 15 kinderen 
per groep) naar de werkplaats, en gaat GWA naar scho-
len toe met mobiele drukpersjes.  De vraag is duidelijk 
verschoven van basisonderwijs naar middelbaar en hoger 
onderwijs. Dat heeft enerzijds te maken met het gebrek aan 
middelen bij het basisonderwijs, anderzijds met gebrek aan 
middelen bij GWA om de benodigde intensieve acquisitie te 
blijven plegen. 

Een van de hoogtepunten was het bezoek van 12 studenten 
van Appalachian University (US), die hun dagen verdeelden 
tussen GWA en AGA LAB. Geweldige sfeer, leuke samenwer-
king tussen de twee ateliers en prachtige resultaten.

AANTALEN  DEELNEMERS

OBS de Kraal  70 kinderen
Eendragt Wormer  240 kinderen (op lokatie)
HvA CMD  30 studenten
Basisschool De Kaap  21 leerlingen
MK24   10 studenten
AMFI  20 leerlingen
Multimedialab (MK24)  9 studenten
Media College (ism AGALAB)  20 studenten
Appalachian University 15 studenten



DE W
ERKPLAATS 

EN HET AANBOD

OPEN WERKPLAATS

Het gebruik van de werkplaats door middel van strippen-
kaarten stijgt, ook worden er meer workshops-op-maat 
geboekt. 

Gebruikers: 45 strippenkaarthouders, die heel regelma-
tig gebruik maken van de werkplaats. Gemiddeld wordt 
de werkplaats enkele dagen per week bezet met deze 
werkplaatsgebruikers. 

MACHINEPARK 

In 2017 moest vormgever Ewald Spieker zijn werkplaats in 
Crux verlaten. GWA bood aan ruimte te maken voor enkele 
van zijn persen en (stans)letters. In juli vond de verhuizing 
plaats. Spiekers materiaal en expertise werden ingezet 
tijdens het Werkmanweekend, waarbij hij als gastdocent 
optrad. 

Om plaats te maken voor de aanwinsten moest GWA twee 
persen wegdoen. Met al het nieuwe materiaal begint de 
werkplaats wel echt vol te raken. Toch wordt de ruimte 
zeer efficiënt gebruikt. Om nog meer ruimte te creeren 
wordt gesproken over het zoeken naar een nieuwe plek 
voor ‘Grote Willem’, de etspers uit 1850 waar we zo trots 
op zijn maar die in verhouding te weinig gebruikt wordt 
voor de plek die hij inneemt. Een besluit dat niet over één 
nacht ijs genomen kan en mag worden, gezien de grote 
investering van mankracht en financiën die erin zitten. 
Bovendien zal het niet gemakkelijk zijn een nieuwe plek te 
vinden waar de pers tot zijn recht zal komen.



DRUKKLUP JUNIOR

De grafische werkplaats voor kinderen loopt geweldig 
goed. Hier worden de nieuwe drukkers opgeleid! Omdat 
veel kinderen al vanaf het begin meedoen lopen ze rond 
als ervaren grafici. Om hen te blijven prikkelen wordt de 
Drukklup uitgebreid met een Puber-Drukklup, die zich 
mengt met de bestaande leeftijd van 8-12. Op deze manier 
leren de kinderen van elkaar, en blijft het voor de oudere 
kinderen een uitdaging. We experimenteren met een Druk-
klup Vlog en maken met de Pubers een eigen 'zine'.  
10 drukklups – gemiddeld 20 kinderen per keer  



DE WERKPLAATS 
EN HET AANBOD

STEP AWAY FROM THE COMPUTER :  BEDRIJFSWORKSHOPS

In 2017 zijn er 10 bedrijfsworkshops uitgevoerd. Daarmee is het 
streven van 1 per maand gehaald. 

Deze workshops worden vooral georganiseerd om een financiële 
basis te creëren voor de werkplaats, zonder dat we onze missie 
uit het oog verliezen. Hoewel de groepen vaak groot en de tijd 
vaak krap is, weten we toch genoeg kennis mee te geven en de 
mensen een creatieve en gezellige dag te bezorgen.

BEDRIJF DEELNEMERS

Nederlands Philharmonisch Orkest 25 
FRAME tijdschrift  15
Hogeschool Utrecht, docententeam  12
Jungle Minds, reclamebureau  6
IceMobile [twee keer] 14
De Eendragt, docententeam basisschool  30
DRN – communicatiebureau  5
Cultuur 19 – cultuureducatie in Utrecht   7
De Wolven – PR/Communicatiebureau  8
Tumult – educatiebureau Timorplein  9



SAMENWERKING

EASTTYPE WESTTYPE

In 2017 werd het project EastType WestType met AGALAB en 
Podium Mozaiek uitgevoerd. Het uitgangspunt was het Arabische 
font dat Lara Captan ontwikkeld heeft, en waar ze in samenwer-
king met GWA ook een houten letter voor maakte: de Kanat. AGA-
LAB was projectleider. De opening vond plaats op 8 april met de 
officiele presentatie van de houten letter van Lara en workshops 
waarin de letter gebruikt werd. Er volgden:

• Een workshop met High On Type bij AGALAB (zeefdruk/ 
letterontwerp), 

• Een artist in residency van een Egyptisch ontwerpduo dat aan de 
slag ging met het concept, 

• Een performance met Podium Mozaiek in Broedplaats Lely met als 
uitgangspunt het ontwerpproces van Lara. 

• Een opdracht aan het ontwerpersduo Our Polite Society een poster 
te ontwikkelen met gebruik making van de letter

• Een afsluitende avond met reflectie op het onderzoek, 
de performance en de posters. 



SAMENWERKING

GWA beschouwde dit samenwerkingsproject ook als een 
pilot, om te onderzoeken of een verregaande fusie van de 
twee werkplaatsen mogelijk zou zijn – en vooral, of het 
waardevol zou zijn. De conclusie werd in april getrokken: 
GWA gaat verder als zelfstandige werkplaats, en blijft 
de samenwerking zoeken in losse projecten waarbij we 
elkaar aan kunnen vullen. Meest zwaarwegend bij deze 
conclusie was dat de identiteit van GWA steunt op het 
ambacht en het erfgoed, iets waar bij AGA minder ruimte 
voor is en waar GWA niet zonder kan. Daarnaast was GWA 
zichzelf juist opnieuw aan het ontdekken en wezen alle 
tekenen erop dat het zich zelfstandig heel goed, en beter, 
zou kunnen redden. 

MK24

Een langgekoesterde wens gaat in vervulling: een begin-
nende samenwerking met MK24! Enkele groepen die bij 
onze buren aan de Mauritskade geschoold worden in 
digitale vormgeving komen bij GWA de oorsprong van de 
drukkunst bekijken en beoefenen. Dat smaakt naar meer.

EL HIZRJAH

GWA bood aan een oorkonde te drukken voor de winnaars 
van de El Hizjrah Literatuurprijs, die voor de 25e keer werd 
gehouden. Uiteraard met gebruikmaking van de Arabische 
letter. We kregen de gelegenheid om te vertellen over de 
werkplaats, tijdens de uitreiking in een bomvolle zaal van 
De Nieuwe Liefde. En bij deze een pleidooi voor El Hizj-
rah: Zelden zagen wij zo’n enthousiast en divers publiek 
bij een literair evenement. Van een piepjong Afrikaans-Ne-
derlandse dichteres tot een oudere heer die een Zweeds 
verhaaltje uit zijn hoofd voordroeg. Hulde aan El Hizjrah. 



VAN GOGH MUSEUM

Het Van Gogh Museum benaderde GWA voor een educa-
tief programma tijdens hun tentoonstelling Prints in Paris. 
We organiseerden 6 workshops op lokatie in de technie-
ken houtsnede en etsen met gebruikmaking van de Grafi -
sche Kist. Ook de educatieve fi lms die vertoond werden bij 
de tentoonstelling werden opgenomen bij Buurt: Indische 
BuurtBalie, Mik In Oost en De Toff e Toko: allemaal buurt-
projecten waar GWA graag en veelvuldig mee samenwerkt.

ANDERE BIJZONDERE ACTIVITEITEN

kafak expositie in samenwerking met de weduwe van 
Eddy Greidanus alias Kafak: een expositie met diens lino’s, 
gemaakt bij 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia 
Marquez. In samenwerking met uitgeverij Meulenhoff  en 
Boekhandel van Pampus.
Deelnemers: 50 personen



SAMENWERKING

vinyl & poezie De Amsterdamse band Bolster drukt hun 
eigen LP hoes en presenteert de muziek in de werkplaats. 
Met een optreden van dichter Bas Jacobs, wiens gedicht we 
met houten en loden letters vormgeven. Het publiek kan 
het ter plekke afdrukken. 
Deelnemers: 50 personen

24h oost gwa deed voor de derde keer mee aan 24 H oost, 
wederom met veel plezier en succes. De miniworkshops 
zitten altijd vol en de aanloop eromheen is ook gezellig en 
leuk. Aan het eind van de middag lopen zo’n 30 mensen 
mee met de rondleiding door de werkplaats, en presente-
ren we ook het nieuwe JOTNER bieretiket dat ontworpen is 
door ‘onze’ Jelle Verdijk. Jelle drukte Jotners visitekaartjes 
in vier drukgangen op drie verschillende persen. Ze zijn er 
blij mee.
Deelnemers: 45 personen

werkmanweekend Voor de derde keer een Werkman-
weekend, de workshop rondom een van de meest inspi-
rerende drukkers/kunstenaars die ons land heeft gekend. 
Met dit keer als gastdocent Ewald Spieker, groot Werk-
mankenner. 
Deelnemers: 6 personen

jim Sherraden ‘paper quilt workshop’ Sherraden is de 
voormalige manager van de fameuze Hatch Show Print 
Shop in Nashville. Inmiddels een graag geziene gast 
bij GWA, dit jaar toont hij een gretig publiek hoe hij zijn 
‘paper quilts’ maakt: een combinatie van houtsnede en 
inkleuring, gevolgd door een lezing. 
Deelnemers: 10 personen



wees lief voor de stad Vlak na het overlijden van Van 
der Laan ontstaat spontaan de poster WEES LIEF VOOR 
DE STAD, gedrukt  met de heel bijzondere houten letter 
GILL SANS die we van Spieker hebben gekregen, op de 
nieuwe FAG, ook van Spieker. Het slaat in als een bom: Via 
Mik in Oost behalen we meer dan 80.000 likes, waarna 
het Parool er een stukje over schrijft. Vanaf dat moment 
worden we bijna dagelijks gebeld en bezocht: de poster 
is alleen verkrijgbaar in de werkplaats, en dat levert een 
heleboel nieuwe klanten op.  We verkopen uiteindelijk zo’n 
200 posters – and still counting.



GWA IN USA

In november ging de coordinaror naar de Verenigde Staten, 
om daar zoveel mogelijk contacten op te doen in de Ameri-
kaanse letterpress wereld. Ze belandde ook op Wayzgoose, 
een letterpress-conventie van 3 dagen vol workshops en 
lezingen, die al bijna tien jaar plaatsheeft in de beroemde 
Hamilton Woodtype Foundry. Hamilton was de grootste 
producent van houten letters in de wereld, en functioneert 
momenteel als een museum annex werkplaats. GWA, maar 
dan vijftig keer groter.  Daarna gingen we nog op bezoek bij 
Starshaped Press en bij Platen Press Museum in Chicago, 
en bij onze vriend Jim Sherraden van Hatch Show Print in 
Nashville. Vlak voor we terug naar Amsterdam vlogen ont-
moetten we nog Bryce, van Isle Printing. Een maatschappe-
lijk geengageerd ontwerper met inspirerende projecten in 
zijn eigen buurt. 

Hamilton heeft collecties houten en loden letters, en een 
enorm archief van platen waar vroeger bijvoorbeeld circus 
posters mee gedrukt werden. De grootste platen waren 
meer dan 4 meter hoog en konden alleen in delen worden 
afgedrukt. Een belangrijk onderdeel is de hal waar de hou-
ten letters geproduceerd worden: van zaag en diktemeters 
tot pantograaf en afwerkmogelijkheden. Verder bestaat de 
ruimte uit een winkel, een werkplaats, een drukkerij, een 
plek waar alles gearchiveerd wordt en een auditorium.

Tussen de lezingen van Wayzgooze door ontmoetten 
we interessante drukkers en ontwerpers, waaronder Dafi 
Kühne, die we vroegen een gastworkshop te komen ver-
zorgen. Het was ongelooflijk leerzaam om ideeen en erva-
ringen uit te wisselen, en ook om te zien hoe verschillend 
Europese letterpress is van de Amerikaanse. De belangrijk-
ste ideeen die we opdeden:



• Gebruik alle tools die je kan gebruiken, of dat nu analoog 
of digitaal is. De mensen die we ontmoetten gingen minder 
krampachtig om met het feit dat alles analoog moet zijn, 
maar namen gewoon het beste van alle werelden, zodat 
het ook nog commercieel interessant kan zijn. Een van de 
directe consequenties is dat bijna iedere vormgever een 
lasercutter in zijn werkplaats heeft staan: als er een vorm 
niet voor handen is, dan maken ze de vorm, in hout. Goed-
koop, milieuvriendelijk en mooi. Bij thuiskomst zijn we 
meteen aan de slag gegaan met makerspace ZB45, waar ze 
grote lasercutters hebben staan. 

• Een prachtig project van de School for Visual Arts wat 
we graag willen navolgen: een groep ontwerpers gaven 
teksten vorm van kinderen die langdurig in het zieken-
huis lagen. Een dichter ging bij ze op bezoek, noteerde de 
teksten/gedichten, en dat werd later uitgegeven in een zelf 
gemaakte map. Iets om over in gesprek te gaan met Plint, 
uitgever van gedichten.

• Bij Hatch Show Print in Nashville 
zagen we hoe er een apart lokaal 
was voor educatie: een ruimte met 
werkbanken en een paar kleine 
persjes. Eenvoudig maar ideaal! 
Wellicht is er ruimte in het OCW 
gebouw naast ons?

• Hatch haalt een deel van zijn 
inkomsten uit rondleidingen. Iedere 
dag om 16.00 kunnen mensen voor 
15 dollar rondkijken in de werk-
plaats, en drukken ze na afloop 
een poster met iets van ‘I was at 
HATCH’. Iedere dag volgeboekt. 
Dagelijks zal dat niet lukken voor 
GWA, maar wekelijks? 

Stof tot nadenken!



TOEKOM
STBEELD

PLATIN MUSEUM ANTWERPEN
Met een grote groep van docenten, bestuur en vrijwilligers 
gingen we op bezoek bij Plantin, het bekendste drukke-
rijmuseum van Europa. We kregen een urenlange rondlei-
ding van Jo de Baerdemaeker, verbonden aan het instituut 
en zelf werkzaam als letterontwerper en gespecialiseerd in 
bijzondere typografie als die van Tibet, Nepal en Mongolië.

Bijzonder om te zien hoe zoveel zo goed bewaard is 
gebleven: je loopt echt rond in een 16e eeuwse omgeving, 
met zelfs behang en schilderijen uit de zeventiende eeuw, 
en je kunt zien waar eeuwen geleden de eerste loden let-
ters werden gemaakt. Met de hand, bij weinig licht, en zo 
perfect. Wat jammer was, was dat er veel van de letters 
achter slot en grendel bewaard blijven. Wel begrijpelijk 
vanwege de kwetsbaarheid, maar niet bevorderlijk voor de 
kennisoverdracht.
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Hoewel er in 2017 enkele oriënterende gesprekken zijn 
gevoerd over grotere huisvesting – ook in verband met de 
onzekerheden rondom de ontwikkelingen van het huidige 
terrein- wordt met het tekenen van het nieuwe contract 
besloten vooral energie te steken in de bestaande locatie. 
De nieuwe omstandigheden zullen immers voor nieuwe 
impulsen zorgen. De supermarktmanager van AH is zeer 
bereid tot samenwerken. 

Qua activiteiten nemen we ons voor meer aandacht aan 
schoolprojecten voor het basisonderwijs te besteden. Het 
ontbreekt ons tot nu toe aan de financiële middelen om 
daar genoeg acquisitie voor te blijven plegen. 

Daarnaast richten we ons op nieuwe Typografische acti-
viteiten met een serie workshops onder de noemer Resist 
the Mac, waarvoor we gastdocenten hebben gestrikt uit 
Zwitserland, de VS, Groot Britannie en Nederland. 

De binding met de buurt wordt verstevigd door een 
samenwerking aan te gaan met het Tropenmuseum, met 
MK24 en met De Toffe Toko.
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