
Wat met het striperfgoed?

Naar een coherent beleid rond 
striperfgoed: 

een verkennende studie



Versnipperd, verloren, veronachtzaamd?

• Dossier Faro (2014)

• “

• “Geen reden tot (strip)feesten” (< De Morgen, 01/09/2017) 



De kunst van het crashen?



Of: “redenen tot erf-goed feest?”



Het onderzoeksproces gestript

I) SCHETSEN

- Inleesfase: o.a. cultureel-erfgoeddecreet

II) INKTEN

- Studiedag Kazerne Dossin
- Expo De Schitterende Schat
- Interviews/online bevraging

III) INKLEUREN

Eindrapport/studiedag maart 2019
• Beleidsaanbevelingen: taakverdeling (noden/verwachtingen?)
• Landschap in kaart: archieven, strips, naslagwerken (openbaar/privaat)

Infobrochure/portaalwebsite
• Erfgoed(potentieel) kunstenaars



Van versnipperd en verloren…

• “Laat het maar al, erfgoed impliceert dat het 
iets is waar niet aan geraakt mag worden. 
Kortom, iets dat gedoemd is om uit te sterven 
omdat het niet mag evolueren”

• “Ons erfgoed? Onze ouwe brol bedoel je?”

• “De

Belgische strip wordt straks iets voor 
Bokrijk” (< DeMorgen, 06/10/2018) 



…naar een uiterst gewild
netwerk tussen actoren

• Welke striperfgoed verdient zeker een plaats in onze 
samenleving en dient zeker doorgegeven te worden aan 
volgende generaties?

• Prioriteiten

• Afspraken: wie neemt welke taken op?

• Striperfgoedsector: samenhang en samenwerking 

• Kansen en uitdagingen?



Stuurgroep

• FARO (Roel Daenen, Gregory Vercauteren)

• LUCA, School of Arts Brussel (Pascal Lefèvre)

• Stripgids (Roel Daenen)

• Letterenhuis (Jan Robert)

• Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, EHC
(Dirk Van Duyse)



Drie facetten

1) verwerven/bewaren/ontsluiten archieven

2) verwerven/bewaren/ontsluiten Vlaamse (+ 
buitenlandse) strips

3) ° documentatiecentrum  onderzoekers

- Naslagwerken momenteel geen centrale plek

- VDCS + Vlaams Stripcentrum



Vinger/pleister op de wonde

• Erfrecht/erfgenamen?
• Wie bewaart? En hoe? 

– originelen 
– eindproduct (= strips)
– secundaire literatuur
– Koninklijke bibliotheek, Koning Boudewijnstichting, Belgisch 

Stripmuseum? Overheid? VDCS?
• Ondersteuning?

• Tekenaars
• Lezers
• Onderzoekers

• Topstukken(decreet)?



Stripsector
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Bevraging (interviews/online) 
stakeholders

• Verzamelaars
• Erfgenamen
• Uitgeverijen
• Pers
• Festivals/toerisme/beurzen/prijzen
• Handelaars
• Beleid
• Onderzoek/onderwijs
• Instellingen: musea, bibliotheken (erfgoed, universiteit, 

openbaar), archieven, … 
• Galeries & veilinghuizen
• Makers: tekenaars, scenaristen,  inkters, vertalers, studio’s



Leentje buur

• Het firmament

• Resonant

• Vlaams Architectuur Instituut

• Vlaams Fonds voor de Letteren

• Vlaams Circus Instituut

• Archiefbank Vlaanderen, Packed, Collectiewijzer Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek

• Buitenland?



Makers

• Bewustzijn?

• Behoud en beheer?

• Successierechten?

• Verkoop van platen?

• Digitalisering? 



Casus



Verzamelaars

“ als die kast vol is, is het afgelopen” 



Peter Janda



Instellingen



Uitgeverijen



Winkels/distributie



Galeries/veilinghuizen



“Niet alles is te koop”
Buy buy Art.

De vermarkting van kunst en cultuur?



Politiek/beleid



Tijdschriften



Bevraging: interviews & online

I. Wat is striperfgoed?

II. Collectie: verzamelen, bewaren,…?

III. Rol overheid?

IV. Goede/minder goede praktijken?

V. Functies, rollen, noden, behoeften, voorwaarden?



I. Wat is striperfgoed?



II. Collectievraag

- Wat? Hoeveel?

- Meest unieke stuk?

- Hoe/waar bewaren? (dragers, materiaal,…)

- Compleet?



III. Rol overheid?



IV. Goede/minder goede praktijken?



V. Functies, rollen, noden, behoeften, 
voorwaarden?



• “Maar in de stripwereld geldt dezelfde regel 
als in het wielrennen. Als je het wil maken, 
moet je langs België passeren”



Redenen tot feest?



Maar eerst…


