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Inleiding 
 
Ons project is de identiteit van het Belgisch StripCentrum (BSC) te herdefiniëren en er een 
essentieel centrum voor strips, art nouveau en Belgisch erfgoed van te maken en tegelijk een 
kruispunt van uitwisselingen, leren, communicatie en delen. 
 
De identiteit van Brussel is sterk verweven met de geschiedenis van het stripverhaal en moet 
dat ook blijven. We zijn ons bewust van de komst van nieuwe spelers in de sector in de 
komende jaren en we hopen sterke en samenhangende partnerschappen op te zetten.  
 
Het BSC heeft de ambitie om het stripverhaal te promoten door rekening te houden met tal 
van elementen zoals zijn bezoekers, zijn team, stripauteurs, andere stripberoepen, 
onderzoekers, instellingen,....  
 
Bij het beheer van het Centrum verdient ook het gebouw bijzondere aandacht om zijn 
specifieke eigenschappen en integriteit in ere te houden. 
 
Hier zijn de voornaamste projecten waar het BSC-team de komende maanden en jaren zijn 
schouders wil onder zetten: 
 

 Het museum en zijn tentoonstellingen 
 Het huis van de auteurs  
 Conservatie 
 Communicatie 
 Het onthaal 
 De educatieve dienst 
 "Door de bril van de bezoeker" 
 "Strips - Een nieuwe taal voor Europa"  
 De Bibliotheek wordt de Stripotheek 
 Auteursresidenties 
 Het Brusselse stripfeest 
 Een museum in Brussel zijn 
 "2020 jaar van het stripverhaal" in Frankrijk.... 
 Een project met de VN-missie van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor 

de Vluchtelingen in Niger 
 Rondreizende tentoonstellingen 
 Human resources 
 Het gebouw  
 De werkplekken 
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1. Het museum en zijn tentoonstellingen 
 

 2020 Tentoonstellingenprogramma 
 Baard en Kale: 25.02.20-31.12.20     
 Juanjo Guarnido – de ateliergeheimen van een maestro: 24.03.20 – 23.08.20 
 “Stoppeltje - Mijn eerste strip”: 16.06.20 – 22.11.20 
 Literaire verstripping: 08.09.20 – 01.03.21 
 Brüno - slapeloze nachten met zwarte strepen: 08.12.20 – 23.05.21 

 
 

 Vertegenwoordiging van het Belgische stripverhaal en zijn geschiedenis 
 
Hoogdringend is de herinrichting van de ruimtes waar het hart van de nieuwe tentoonstelling 
gewijd aan Belgische strips zal komen.  
 
Dit project vereist in 2020 een heroverweging van de algemene scenografie van het centrum.  
We willen de samenhang en de leesbaarheid van de tentoonstellingsruimten verbeteren, 
alsook het behoud van de collecties en het deel dat gewijd is aan de geschiedenis van het 
gebouw. 
 
Tegen maart 2021 wil het Centrum een grote permanente tentoonstelling openen die gewijd 
is aan het Belgische stripverhaal. 
 
Om de belangrijkste thema's van deze tentoonstelling zo precies mogelijk te identificeren, wil 
het BSC-team samenwerken met een wetenschappelijk comité, dat idealiter zou bestaan uit 
een historicus van het Franstalige stripverhaal, een historicus van het Vlaamse stripverhaal, 
een scenograaf, een buitenlandse striphistoricus, een auteur, de verantwoordelijke van de 
bibliotheek en de tentoonstellingsverantwoordelijke van het Centrum, een 
tentoonstellingsconservator en de directie. 
 
Voor de uitvoering van dit project zal een financieringsaanvraag worden ingediend bij de 
Franstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Nationale Loterij en een oproep 
aan Prométhéa om ons te helpen in onze zoektocht naar partnerschappen. 
 

 Overzicht van de komende tentoonstellingen 
Met betrekking tot het programma van de komende tentoonstellingen moeten verschillende 
elementen in aanmerking worden genomen en bepaald:  

o De relevantie van de huidige tentoonstellingscyclus: de duur en de keuzes die een 
evenwicht vinden tussen Frans-Belgische en internationale tentoonstellingen, 
historische tentoonstellingen en die in verband staan met de actualiteit. 

o De tentoonstellingen interactiever maken en beter aanpassen aan de verschillende 
doelgroepen (kinderen, buitenlandse bezoekers, ...). 

o Het creëren van reizende tentoonstellingen in het verlengde van de grote 
tentoonstellingen die het Centrum heeft gecreëerd om zijn uitstraling te vergroten. 
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 En verder.... 
De algemene scenografie van het museum herevalueren om de bezoekers een relevant 
parcours aan te bieden, een audiogidssysteem ontwikkelen, meer speelse aspecten leggen 
voor de jongste bezoekers en meer wetenschappelijke accenten ontwikkelen voor de meer 
veeleisende bezoekers, ruimtes herdefiniëren waarin de originele werken worden 
gepresenteerd in overeenstemming met de vereisten van de preventieve conservering, een 
ruimte ontwikkelen voor het onafhankelijke stripverhaal en een manier vinden om 
stripverhalen op digitale media te tonen, ... 
 
De tentoonstelling over de geschiedenis van het gebouw zal verhuizen naar de hal om alle  
fans van art nouveau tevreden te stellen. 
 

2. Het huis van de auteurs  
 
Een van de belangrijkste principes bij de opening van het BSC was om een "Het Huis van de 
Auteurs" te worden. Dit principe is al enige tijd vergeten. We willen dit concept graag 
herwerken en herontwikkelen, maar dit project moet zowel voor als met de auteurs worden 
ontwikkeld.  
 
Daartoe plannen we een infosessie in februari 2020 om hen het BSC voor te stellen, zijn team, 
zijn werkwijze en zijn financiering. We nodigen hen graag uit om een adviescomité van 
ongeveer 8 auteurs te kiezen om samen met het BSC concrete projecten uit te werken.   
 
Onze rol in de ontwikkeling van deze projecten zal bestaan uit het verlenen van 
administratieve en logistieke ondersteuning en het vinden van middelen.  
 

3. Conservatie 
 
In mei 2017 maakte een partnerschap met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
het mogelijk om de milieuomstandigheden van de tentoonstellingsruimten in kaart te 
brengen. Bij de beoordeling van deze preventieve conserveringsroute zijn verschillende 
factoren naar voren gekomen die voor verbetering vatbaar zijn om een effectief en 
samenhangend conserveringsplan op te stellen. 
 
In het kader van dit verbeteringsplan zijn sindsdien verschillende maatregelen genomen:  

 Toepassing van een procedure met betrekking tot de duur van de tentoonstelling van 
werken (rotaties van gevoelige werken).  

 Apparaat voor het regelen van lichtomstandigheden zoals scheidingswanden die het 
directe licht op de tussenverdieping van de gevel tegenhouden, het verminderen van 
de intensiteit van de verlichting, het verkrijgen van ramen en kozijnen ter bescherming 
tegen weerspiegeling en UV-straling. 

 
Het Centrum voldoet nog niet aan alle normen, maar is zich bewust geworden van de 
inspanningen die moeten worden geleverd om ze te benaderen, ondanks de beperkingen die 
inherent zijn aan een beschermd gebouw. 
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De afdeling conservatie moet verschillende maatregelen uitbreiden en/of uitvoeren:  

 Voortgaan met het aanschaffen van preventieve conserveringsuitrusting. 

 Implementeren van professionele software voor het beheer van de gegevens in de 
collectie 

 Actualisering van de contracten met de betrokken auteurs en rechthebbenden 

 Reflectie over een beleid voor de verwerving en beheer/ontwikkeling van collecties 

 Oprichting van een conservatorium voor stripverhalen in digitale vorm voor auteurs 
die hun werk op een beheerde server veilig willen bewaren. 

 Oprichting van een stichting, beheerd door het BSC, om de giften van auteurs en 
ontvangen fondsen te beschermen en te versterken en vervolgens synergie te 
genereren met andere stichtingen. 

 Aanschaf van een nieuwe A2-scanner, met een strenger kalibratiebeleid. 

 Project voor de installatie van een nieuw en in intensiteit regelbaar 
verlichtingssysteem voor alle expositieruimtes waar originele werken tentoongesteld 
worden. 

 
4. Communicatie 

 
Wij willen de communicatie van het centrum dynamiseren en optimaliseren door zowel de 
methodes als de daarvoor uitgetrokken budgetten te herzien 
 
Concreet denken we aan:  

 Opzetten van een communicatieplatform over stripactiviteiten in België en Europa. 

 Nadenken over onze positionering in de pers (gespecialiseerde, algemene, nationale 
en internationale pers, enz.). 

 Het Belgische publiek terug naar het Stripmuseum brengen met een aangepast 
affichebeleid (cf. het succes van de Lepage-tentoonstelling met een nieuw 
aanwezigheidsrecord). 

 Modernisering van de website en verbetering van de zichtbaarheid door deze 
duidelijker en intuïtiever te maken. 

 Uitwisselingen en partnerschappen ontwikkelen met verschillende soorten actoren 
zoals media, expositieruimtes, Belgische en internationale instellingen, nationale en 
internationale stripfestivals, toenadering tot de Cité Internationale de la Bande 
Dessinée van Angoulême, enz. 

 Uitbreiding van postercampagnes buiten Brussel 

 Aanwezigheid op buitenlandse beurzen, zoals CE-beurzen in Frankrijk of workshops 
binnen en buiten Europa. 

 
 
 

5. Pedagogische en animatiedienst 
 
De pedagogische en animatiedienst is een zeer gewilde en drukke dienst met de "gewone" en 
dagelijkse projecten van het Centrum, zoals de organisatie van rondleidingen en de 
activiteiten die tijdens de verschillende schoolvakanties en zaterdagen worden georganiseerd 
(workshops en stripworkshops of schattenjacht). 
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Naast deze verschillende activiteiten zal in 2020 een specifieke ondersteuning worden 
opgezet voor onze gidsen als onderdeel van hun permanente opleiding. 
 
Een platformproject wordt overwogen om (in eerste instantie) leerkrachten uit het basis- en 
voortgezet onderwijs informatie te geven die hen helpt om strips te gebruiken in hun lessen. 
Dit project is momenteel in ontwikkeling en het is de ambitie om de testfase eind 2020 te 
starten. 
 

6. "Door de bril van de bezoeker" 
 
Het BSC is net gestart met een ondersteunend programma van Toerisme Vlaanderen. Dit 
ondersteuningsproject heeft tot doel de ervaring van de bezoekers te bestuderen om zo de 
verwachtingen van het publiek beter te begrijpen. Willem De Graeve van de 
communicatieafdeling en Dennis Marien van het onthaal en de pedagogische afdeling zijn de 
BSC-ambassadeurs op deze reis. Deze professionele ondersteuning stelt ons in staat om onze 
praktijken en overtuigingen te bevragen over de ervaring en verwachtingen van onze 
bezoekers. 
 
Dit traject zal bijna een jaar duren en we hopen er enkele kwalitatieve lessen uit te kunnen 
trekken. 
 
 

7. "Strips - Een nieuwe taal voor Europa".  
 
Het BSC is in juni 2019 een partnerschap aangegaan met Europese collega's om een creatief 
hulpproject te ontwikkelen. Dit project is ontwikkeld met: Lyon BD, LICAF (Lake International 
Comics Art Festival), Josso School in Barcelona en het Art-Bubble Festival in Denemarken. 
 
De ontwikkeling van dit project vereist een aanvraag voor een Europese subsidie in het kader 
van "Animate Europe". De subsidieaanvraag werd op 27 november 2019 ingediend en we 
hopen in juni 2020 een reactie te ontvangen. 
 
Het project "Comics - Een nieuwe taal voor Europa" is een proefproject dat vijf Europese 
organisaties samenbrengt die de schakels in de waardeketen van het stripverhaal 
vertegenwoordigen: een instelling voor hoger onderwijs, festivals en een museum. Het doel 
is om de stripboekensector in Europa te versterken door te experimenteren met collaborative 
operating methods. Het verdedigt de transnationale mobiliteit van werken, operatoren en 
kunstenaars als een instrument voor schaalvergroting. Het is een voorbode van een Europese 
stripgemeenschap die auteurs en organisaties op Europees niveau wil positioneren en zo de 
inzetbaarheid van de actoren in de keten tegen de Amerikaanse en Japanse reuzen te 
consolideren. 
 
Het project zal experimenteren met professionele opleidingsacties (zomerkamp en 
residentietrajecten), creatieve hulp (beurzen en residenties), verspreiding van resultaten in 
Europa en buiten Europa (Europese stripverhalencatalogus, grootschalige 
verspreidingskanalen) en bemiddeling rond de kracht van het stripverhaal (in het bijzonder 
door middel van alfabetiseringsworkshops door het stripverhaal). 
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"Strips - een nieuwe taal voor Europa" zal de organisatoren in staat stellen nieuwe manieren 
van samenwerking te testen, zowel intern als over de sectoren heen, die hun vaardigheden 
zullen versterken. 
 
De projectpartners, die elkaar aanvullen en verenigd worden door een gebied van 
gemeenschappelijke waarden, vormen het begin van een toekomstig netwerk dat de sector 
op Europees niveau kan samenbrengen. Dit netwerk zal de capaciteiten van zijn leden 
ontwikkelen, de sector vertegenwoordigen op internationale beurzen en markten en een 
gemeenschappelijke cultuur consolideren die tijdens dit experimentele project is 
opgebouwd.  
 
Het BSC  kreeg voor dit project de steun van Spirou en Kaboom en de belofte van Visit Brussels. 
 

8. De Bibliotheek wordt de stripotheek 
 
De stripotheek is nog altijd opgedeeld in twee afdelingen: 
De leeszaal  
De documentatiezaal  
 
We zullen deze naamsverandering aanwenden om hun werking in alle scholen, academies en 
universiteiten van België te promoten.  
 
Ook de reserve behoudt trouwens dezelfde naam. Het "Conservatorium" van de Broekstraat 
betreft wordt de "de archiefzaal". 
 
De naamsverandering zal uiteraard enkele updates vereisen, zoals het hernoemen van de 
cataloguslink en het wijzigen van een aantal punten in PMB. Ook de bewegwijzering moet 
aangepast en nieuwe abonnementskaarten opnieuw gebruikt.  Daarnaast zal het nodig zijn 
om het historische paneel van de stripbibliotheek te bekijken, een speciale flyer te maken en 
ook de wijzigingen op onze site te maken.   
 
Voor 2020 staat een heropfrissing van de leeszaal van de stripotheek op het programma. De 
eerste stap is om de ruimte te renoveren en zowel moderner als aantrekkelijker te maken. 
 
Een eerste fase in het project is de meubels en het versleten tapijt vervangen en het schuren 
en egaliseren van de vloer eronder.   
 
Sinds de destabilisatie van het gebouw als gevolg van de bouwwerkzaamheden naast het 
aangrenzende gebouw zijn er geen renovaties meer uitgevoerd. 
 
Er is ook een plan om nieuwe meubels te maken die de collecties op aantrekkelijke wijze aan 
de bezoekers voorstelt. 
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9. Auteursresidenties  
 
Een partner heeft onlangs contact met ons opgenomen om een incubatorproject op te zetten. 
Het project is nog in de beginfase, maar het idee is dat het BSC het project voor en met 
verschillende partners beheert om het te realiseren. De financieringskwestie zou volledig door 
de partner worden afgehandeld en wij zouden verantwoordelijk zijn voor alle beheers- en 
praktische aspecten van het project, evenals voor de communicatie en ontwikkeling ervan. 
 
Dit project bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase en we houden de identiteit van 
de verschillende partners in deze fase vertrouwelijk. 
 
 

10. Het Brusselse stripfeest 
 
Van bij de oprichting van het Brusselse stripfestival is het Stripmuseum altijd een discrete en 
bescheiden partner geweest. Begin november ontmoette het BSC het team van Visit Brussels 
dat het stripfeest organiseert om te bekijken hoe het BSC een belangrijkere en actievere 
partner van Visit Brussels kan zijn. 
 
Dit voorstel is met veel enthousiasme ontvangen en we werken momenteel de verschillende 
vormen die dit partnerschap kan aannemen.  
 
Het BSC heeft zijn tentoonstellingskalender aangepast om tegelijk met het Brussels Stripfeest 
een tentoonstelling te openen.  
 
Er wordt gesproken over het ontwikkelen van tentoonstellingen op de locatie van het 
Stripfeest en over een samenwerking tussen de Boekenbeurs, Visit Brussels en het BSC. 
 
Project in ontwikkelingsfase. 
 
 

11. Een museum in Brussel zijn 
 
Aangezien we een museum (maar niet alleen) in Brussel zijn nemen we ook deel aan de 
projecten van de Brusselse Museumraad. Het BSC registreert zich daarom als partner voor 
Museum Night Fever in maart 2020.  Dit project, waaraan het BSC om de twee jaar aan 
deelneemt, is een gelegenheid om een ander publiek te verwelkomen.  Twee jaar geleden 
ontvingen we meer dan 2000 bezoekers tijdens die museumnacht. 
 
We willen ook graag deelnemen aan het programma van de Museumnocturnes, dat het 
publiek elke herfst de mogelijkheid biedt om 's avonds Brusselse musea te bezoeken. 
 

12. "2020 jaar van het stripverhaal" in Frankrijk 
 
Het BSC maakt deel uit van het themajaar "2020 jaar van het stripverhaal" in Frankrijk via de 
tentoonstelling over Baard en Kale, die vanaf 24 februari in het BSC te zien zal zijn.  
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Het BSC  maakt ook deel uit van de catalogus van reizende tentoonstellingen die het “Centre 
National du Livre” zal voorstellen. Dit project bevindt zich in de afrondingsfase. 
 

13. Project met de VN-missie van de Hoge Commissaris van de VN voor de vluchtelingen 
naar Niger 

 
Zeer recentelijk hebben wij een voorstel ontvangen om ons aan te sluiten bij een 
internationaal project onder leiding van de Verenigde Naties. Dit project maakt deel uit van 
een actueel en belangrijk vraagstuk van onze tijd, namelijk emigratie. De bedoeling is een 
auteur begeleiden die een reportagestrip maakt. We kijken uit naar de samenwerking met 
andere internationale stripacteurs voor dit project.  
 

14. Personeelszaken 
 
De nieuwe algemene directie is vastbesloten om een gezamenlijk human resources 
management systeem op te zetten.  
 
Om dit beheer in te stellen, zal een aantal raadplegingen en opleidingssessies nodig zijn. Deze 
implementatie vereist de creatie van een functioneel organigram en een 
opleidingsmonitoringsplan als onderdeel van een "toekomstgericht beheer van banen en 
vaardigheden". 
 
Er zal veel overleg worden gepleegd met een uitgebreid beheerscomité en de uitvoering van 
evaluatieprocessen is gepland.  
 

15. Reizende tentoonstellingen 
 
Het BSC werkt momenteel aan een update van zijn catalogus van reizende tentoonstellingen 
om ze extra-muros te kunnen aanbieden. 
 
Dit jaar heeft het BSC in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuwe 
reizende tentoonstelling gemaakt. Deze tentoonstelling heet "De Stripronde van België" en  
bestaat uit een selectie van tekeningen die bekende regio's, steden of gebouwen van het 
Koninkrijk vertegenwoordigen, zorgvuldig gekozen door onze curator Mélanie Andrieu en 
vergezeld van recente foto's van fotograaf Daniel Fouss. Net als eerdere reizende 
tentoonstellingen is deze tentoonstelling bedoeld om de wereld rond te reizen. 
 
 

16. Het gebouw  
 
Het BSC heeft veel geluk dat het gehuisvest is in het voormalige Waucquez Warenhuis, een 
beschermd gebouw van Victor Horta. Het gebouw werd in het verleden niet zorgvuldig genoeg 
onderhouden en heeft bovendien geleden onder de grote bouwwerken in de buurt die de 
structuur van het gebouw hebben beschadigd. De afgelopen maanden is er meer specifieke 
aandacht aan het gebouw besteed, maar deze inspanningen moeten de komende jaren 
worden voortgezet om het de uitstraling terug te geven dat het verdient. 
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Naast het dagelijks onderhoud van het gebouw zijn er de afgelopen maanden grote 
werkzaamheden uitgevoerd: 

 Vervanging van beschadigde glastegels rond de lichtput 

 Waterdicht maken van het achterterras  

 Herstellen van de reling en het schuren van mozaïeken op het achterste terras  

 Herstelling van de toegangsdeur tot het dak 

 Op punt stellen en herinrichting van de lift 
 
Een deel van deze werkzaamheden werd uitgevoerd door het BSC, terwijl andere werden 
uitgevoerd door de Regie der Gebouwen. 
 
Met deze afdeling van de federale overheid hebben we de afgelopen zes maanden een 
uitstekende samenwerking ontwikkeld en een groot aantal projecten, waarvan sommige zeer 
ambitieus zijn, is nu in uitvoering: 
 

 Grafische beschrijving en geometrisch overzicht van de mozaïekvloer in de hal ter 
voorbereiding van de restauratiewerken.  

 Onderhoud van houtwerk buiten 

 Restauratie van het glazen dak (dat veel lekken vertoont) 

 Antiroestbehandeling van de balken op de binnenplaats 

 Veranderen van de openingsrichting van de buitendeur van de polyvalente ruimte 
(volgens de veiligheidsnormen voor nooddeuren) 

 Vervanging van grote beschadigde glastegels op de grote mezzanine (momenteel 
MDF) 

 Reparatie van het pleisterwerk op verschillende plaatsen (boekhandel, bibliotheek, 
etc.) 

 Het weer verbinden van de zuilen van de voorgevel en van de hal  

 Onderhoud en herstel van het houtwerk aan de binnenkant 

 Onderhoud en herstel van het ijzersmeedwerken hek aan de ingang 

 Onderhoud en reparatie van art nouveau gebrandschilderde ramen (die een risico 
vormen) 

 Onderhoud en reparatie in de stripotheek van de glazen wand tussen de  leeszaal en 
de documentatiezaal 

 Elektrische aanpassingen: vervanging van de afstandschakelaars (vanwege het risico 
van desynchronisatie) 

 Aanbrengen van relingen ter hoogte van de ramen met uitzicht op de binnenplaats en 
op de gevel aan de straatzijde. 

 Verlenging van de verluchtingspijpen naar het dak, niet de trap naar het dak zoals nu 
(om geurhinder te vermijden). 

 Vervangen van de gasleiding van de bunkerairconditioneringsgasleiding 

 Lijmen en hervoegen van tegels op de 1e verdieping (De Kunst van het Stripverhaal) 

 Vervanging van mozaïeken tussen de granito's op de tweede verdieping (dakraam, 
achter totempalen) en herbestemming. 

 Ons EPB-certificaat weer in overeenstemming brengen met de voorschriften 
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Deze lijst, hoewel lang en ontmoedigend, geeft een idee van de grote complexiteit van de 
onderhoudswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in tentoonstellingsruimtes die 
zeven dagen per week open zijn. 
Daarom hebben we wekelijks bijeenkomsten met de technische teams opgezet, om de 
overlast voor de bezoekers (volgens de bezoekersstatistieken) zo veel mogelijk te beperken. 
 
Om ons architecturaal erfgoed te valoriseren, zal de verantwoordelijke van het gebouw in 
2020 de oprichting voorstellen van een platform voor ontmoetingen met andere art nouveau 
instellingen in Brussel (zoals het Horta Museum, het Autriquehuis, het Huis Cauchie, ...) om 
onze informatie te bundelen en samenwerkingen voor te stellen om onze zichtbaarheid te 
verbeteren. 
 

17. De werkplekken 
 

Om het werk van de ploeg aangenamer te maken en vergaderingen met externen te 
professionaliseren, hebben we besloten om het in Centrum een vergaderruimte in te richten 
(tot op heden niet beschikbaar). 
 
Het kantoor van het voormalige directeur wordt daarom gerenoveerd en omgevormd om 
teamvergaderingen te vergemakkelijken, maar ook om professionals onder de beste 
omstandigheden te kunnen ontvangen. 
 
In een tweede fase zullen ook de kantoren en de eetzaal heringericht worden om de 
transversaliteit en de teamgeest te optimaliseren. 
 


