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Veertig jaar geleden richtte een aantal 
grafisch kunstenaars, dichters en schrijvers 
het grafisch genootschap drukkerstroost op. 
Ze waren lid van Kunstenaarscentrum Bergen 
(KcB) en deden mee aan een grafiektentoon-
stelling. dit jubileum vormt de aanleiding voor 
de tentoonstelling de graficus en de dichter. 
de presentatie geeft inzicht in de sterke band 
tussen grafici, dichters en schrijvers.

Adriaan Roland Holst 
in de nieuwbouw van KranenBurgh 
exposeert grafiekgroep Bergen, de opvolger 
van drukkerstroost. de leden lieten ze zich 
inspireren door gedichten van adriaan roland 
holst, de prins der dichters die dit jaar veertig 
jaar geleden overleed. de tentoonstelling 
herdenkt ook dat feit. Ondanks alle veran-
deringen in de wereld voelen hedendaagse 
kunstenaars zich nog altijd aangesproken door 
zijn gedichten.

Herkenning
het gedicht drukt ‘hetzelfde gevoel uit’, schrijft 
eric van der Wal. ‘ik herken die ervaring’, zegt 
ingeborg Oderwald. Jadranka njegovan merkt 
op: ‘hij beschrijft precies waarmee ik op dit 
moment bezig ben.’ iets vergelijkbaars geldt 
voor cees smit en nan Mulder die respectieve-
lijk schrijven: het ‘benadert mijn thematiek’ en 
‘het draagt diezelfde (…) wereld mee’.

Drukkerstroost
in de villa laat KranenBurgh de geschiedenis 
van het grafisch genootschap drukkerstroost 
(1976 - 1997) zien. aan de hand van werk van ook 
oud-leden geeft deze presentatie inzicht in de ont-
wikkeling van de grafiek van de afgelopen veertig 
jaar. de naamsverandering van drukkerstroost 
naar grafiekgroep Bergen had te maken met het 
vertrek van de schrijvers en dichters.

Deelnemers 
eric van der Wal | ingeborg Oderwald | Jadranka 
njegovan | cees smit | nan Mulder | José van 
tubergen | hans Kleinsman | gea Karhof | Piet 
Lont | Madeleine Leddy | en oud-leden van druk-
kerstroost onder wie Peter Bes | Leentje Linders 
| Michel van Overbeeke | nico van stralen | noor 
sternheim | egbert de Böck

Speciale uitgave
Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie 
‘de graficus en de dichter. een historische ont-
moeting’, vormgegeven door Jadranka njegovan. 
Verkrijgbaar in de winkel van KranenBurgh.

Wandeling
tijdens de tentoonstellingsperiode kunnen 
bezoekers deelnemen aan een speciale adriaan 
roland holst-wandeling onder leiding van 
fridoline Veering. 
9, 16, 22 oktober, 5, 19 november 2016 | 
aanvang: 14.00 uur | duur: 1 uur | vertrek bij 
KranenBurgh | kosten: € 10 incl. koffie/gebak | 
contant betalen bij aanvang | 
reserveren: podium@kranenburgh.nl

DE GRAFICUS EN DE DICHTER
40 jaar grafiek in Bergen 
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