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Voorwoord
Dit jaar vierde het ECC zijn 5de verjaardag. Het werd een fantastisch feestjaar. Een jaar waar we niet enkel onze traditionele activiteiten tot een goed einde
hebben gebracht, maar waar we ook enkele extra uitdagingen zijn aangegaan. Eén van die uitdagingen was de ‘internationale cartoon museum conferentie’
die dit jaar in Kruishoutem plaats vond. De conferentie kreeg als thema ‘connecting through cartoons’. Cartoons verbinden, cartoonisten, de
cartoonliefhebbers, het grote publiek, ... . Het lijkt wel een universele taal die door velen begrepen wordt, waar ook ter wereld. Dit komt vooral doordat een
cartoon emoties opwekt: puur plezier, maar ook vaak ontroering. Deze dieperliggende laag is waarschijnlijk ook de reden waarom het ECC-bestuur vaak héél
diepe, authentieke, in het geheugen gegrifte ontmoetingen heeft met cartoonisten, collega’s van andere musea en cartoonliefhebbers. De cartoon verbindt,
dat mochten we het voorbije jaar alweer vaststellen.
Het was ook een jaar van wissels in ons sterke team: met spijt in het hart namen we afscheid van Tine, Jo en Philippe. Verder werd het team ook uitgebreid
met Rita en Dorine.
Ik ben ook blij dat 2012 het jaar was waarbij we op lokale erkenning konden rekenen. In januari mochten we de ‘Blauwe Pluim’, uitgereikt door Open VLD, in
ontvangst nemen en in september kregen we erkenning van de Gemeente Kruishoutem in de vorm van een officiële ontvangst op de Gemeente en een
kristallen vaas.
Rudy Gheysens - Voorzitter

Tentoonstellingen
2 Katz
29/01/2012 > 01/04/2012

De tentoonstelling 2KATZ van de Israëlische Ilya en Grigroi Katz ging uit van het concept
‘binoculariteit’: twee visies op eenzelfde onderwerp, twee weergaven van twee kunstenaars, oud
en jong, vader en zoon. De werken werden dan ook tentoongesteld in thematische series. Door de
totaal verschillende grafische stijl en invalshoek op hetzelfde thema bekeek je de werken als het
ware door een ‘binoculaire bril’.

Bezoekers: 656

Het terugzien van Michael en Atena Kountouris tijdens de Rhodoscartoontentoonstelling en vooral de gesprekken
met hen over de diepe crisis in Griekenland hebben mij diep geraakt. Zo besef je pas hoe de Griekse burger zich in de
steek gelaten voelt door zijn politieke leiders en hoe beschaamd ze zijn over de corruptie en allerlei mistoestanden in
hun land. Dit zijn dingen die ik nooit in de pers gelezen of gehoord heb.
Véronique Vanneste

Modern Times
29/01/2012 > 01/04/2012

De Belgische perscartoonist Klier gaf zijn visie op de moderne tijden met een knipoog naar Charlie
Chaplin. Gezegend met de sociale vaardigheden van een bokaal opgelegde haring vond Klier op
puberale leeftijd in het tekenen van cartoons toch een manier om zich te uiten. De vrees van de
leerkrachten om nogmaals een schooljaar als karikaturaal gedrocht te moeten opdraven in het
plaatselijke studentenblad leverde hem een diploma boekhouden op.

Bezoekers: 656

Ross Thomson
08/04/2012 > 24/06/2012

Als winnaar van de ECC-prijs op de Euro-kartoenale ‘Zand, kiezel en Grind’ kreeg de Britse
cartoonist een persoonlijke tentoonstelling in het ECC. Thomson begon zijn loopbaan in de
reclamewereld om daarna actualiteitscartoons te gaan maken voor verschillende kranten en
tijdschriften. Sinds de jaren 90 ging hij zich toeleggen op wedstrijden en met héél veel succes.

Bezoekers: 1187

Jiri Sliva
08/04/2012 > 24/06/2012

De tentoonstelling van de Tjechische cartoonist Jiri Sliva vormde een buitenbeentje in het
tentoonstellingsjaar van het ECC. De grappige werken van Sliva werden op groot formaat
gepubliceerd en hierdoor werd de unieke stijl van Sliva nog benadrukt: cartoon illustraties of
illustratieve cartoons? Wie zal het zeggen, de reclameaffiches van enkele decennia terug leken wel
aan een revival te beginnen.

Bezoekers: 1187

Rhodoscartoons
01/07/2012 > 23/09/2012

Het Griekse eiland Rhodos kent exact 2 cartoonisten: de naar Athene uitgeweken Michael Kountouris
en Vangelis Pavlidis. Na een bezoek aan de cartoonale van Rhodos ontstond al snel het idee om het
werk van beide cartoonisten samen te brengen in Kruishoutem. De economische crisis was in deze
tentoonstelling nooit veraf.

Bezoekers: 770

GRIET – huiscartooniste
01/07/2012 > 23/09/2012

GRIET was in 2012 de huiscartooniste van het ECC en zo werd ze de allereerste vrouwelijke
cartooniste met een solotentoonstelling in het huis van de cartoon. Pers- en actualiteitscartoons die
velen aan het lachen brachten.

Bezoekers: 770

Angel Boligan
30/09/2012 > 21/12/2012

5 jaar na de tentoonstelling van Mordillo mochten we opnieuw een topcartoonist uit Latijns-Amerika
in het ECC verwelkomen. Boligans indrukwekkende techniek, vol beweging, werd door héél wat
bezoekers en cartoonisten met bewondering bekeken. De cartoons stellen maatschappelijke
problemen als milieu, relaties, verstedelijking, vergrijzing en sociale media aan de kaak.

Bezoekers: 766

Het Einde van de Wereld
30/09/2012 > 21/12/2012

De Maya’s voorspelden het einde van de wereld op 21 december 2012. Daar kon het ECC niet aan
voorbij gaan en enkele cartoonisten van over de ganse wereld werden uitgenodigd om hun visie op
het einde van de wereld tentoon te stellen.
Met werk van Alessandro Gatto, Ares, Dachuan Xia, Ilya and Grigori Katz, Ivailo Tsvetkov, Jerzy
Gluszek, Marcin Bondarowicz, Michael Kountouris, Mikhail Zlatkovsky, Oleg Dergachov, Pawel
Kuczynski, Pol Leurs, Riber Hansson, Vladimir Kazanevsky, Cost, Jan Dufour, Karl, Luc Vermeersch,
Luc Vernimmen, Ludo Goderis, Nikola Hendrickx, O-Sekoer, Stefaan Provijn...

Bezoekers: 766

Het voorbije jaar kon het ECC in totaal 3349 bezoekers optekenen. Daarnaast hebben 30 groepen een bezoek aan het ECC gebracht en
kwamen 148 leerlingen met hun klas naar het ECC. Het totaal aantal bezoekers in 2012 is dus vergelijkbaar met de vorige jaren.

Sedert oktober 2012 mag ik deel uitmaken van het bestuur van het ECC - Kruishoutem. Veel herinneringen
kan ik dus nog niet ophalen. Het warme welkom van de andere bestuursleden is in elk geval motivatie
genoeg om in 2013 enthousiast mee te werken aan de projecten die op stapel staan.
Dorine Van Hulle
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KIDS
Krokuskriebels
In 2012 nam het ECC voor de eerste keer deel aan Krokuskriebels.4 namiddagen lang konden de deelnemende gezinnen zich onderdompelen in een
cartoonbad met een cartoonquiz, een reuzencartoonganzenbord, doe-opdrachten en een teken- en kleurhoek. In totaal namen 202 kinderen deel. 34% van
de deelnemers gaf aan tevreden te zijn over het initiatief en 66% zegt zelfs héél tevreden te zijn. Ook over het onthaal, de aanpak en organisatie en de
afstemming op het doelpubliek was men 100% tevreden.
En ook wij zijn 100% tevreden over de samenwerking met de Kruishoutemse Gezinsbond. We hebben ons geamuseerd, hebben nieuwe enthousiaste mensen
leren kennen en zijn ervan overtuigd: dit is voor herhaling vatbaar.

Kunstendag voor Kinderen
Op 18 november organiseerde de minister van cultuur een eerste Kunstendag voor Kinderen. Ook dit was een gelegenheid om kinderen te laten kennismaken
met de cartoonwereld. Het werd een fantastische namiddag waar kinderen op basis van enkele vragen leerden naar cartoons te kijken. Er werden twee
verschillende cartoonquizes uitgewerkt: één voor de kinderen van 4 tot 7 jaar en één voor de oudere kinderen. Ook hier weer kon men met de ganse familie
genieten van een onvergetelijke dag.

Pedagogisch project
Meer en meer scholen vinden ook de weg naar het cartooncentrum. Het pedagogisch project dat voor de derde graad van het basisonderwijs bestemd is is
een unieke manier om kennis te maken met de wereld van de cartoon en hier in de klas verder mee aan de slag te gaan. Dit jaar werd ook een specifiek
programma uitgewerkt voor een groep hoogbegaafde kinderen. In totaal zijn 7 klassen naar het ECC afgezakt.

COMMUNICATIE
Website www.ecc-kruishoutem.be
De reeds drukbezochte website van het ECC kende dit jaar een zeer sterke stijging (84%) in het aantal bezoekers. Deze stijging kan niet verklaard worden
door een andere aanpak of specifieke promotie rond de website of het ECC in een bepaalde periode. We kunnen wel vaststellen dat de stijging stabiel is sinds
april en zich ook begin 2013 lijkt door te zetten.
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Sociale media

Ook in 2012 werden de sociale media kanalen ingezet om contacten te leggen met cartoonisten en cartoonliefhebbers over de ganse wereld. De
Facebookpagina van het ECC sloot het jaar af met 702 likes, dit aantal is beperkt in vergelijking met de cartoonvrienden op de persoonlijke Facebook
accounts van de ECC-medewerkers waar een meer persoonlijk contact met de cartoonisten en cartoonliefhebbers plaatsvindt.
De Twitteraccount blijft slechts een beperkt (professioneel) publiek aantrekken, toch konden we het voorbije jaar een stijging van het aantal volgers van 124
naar 237 optekenen.
Onze Kloutscore (de impact via sociale media) steeg van 44 naar 56. Opvallend is dat sociale media vooral gebruikt worden in contacten met buitenlandse
cartoonisten en héél wat minder met Belgische cartoonisten en met bezoekers van het ECC.

702

237

Sinds april 2012 werd ook een blog ontwikkeld (http://europeancartooncenterkruishoutem.wordpress.com) die als doel heeft actuele berichten rond het
cartoongebeuren te publiceren. Op die manier kan het driemaandelijkse tijdschrift Scherper meer toegespitst worden op achtergrondinformatie. In 2012
verschenen 42 posts en bezochten 5700 personen de blog.
Voor de cartoon museum conferentie werd een aparte conferentieblog gecreëerd (http://cartoonmuseumconference.wordpress.com) die de deelnemers
informeerde over alles wat met de conferentie te maken had.

Scherper

Sinds de invoer van de blog concentreert het driemaandelijkse cartoontijdschrift Scherper zich nog enkel op achtergrondinformatie en interviews rond het
nationale en internationale cartoongebeuren. Meer tijdsgebonden informatie zoals verslagen van cartoonwedstrijden en tentoonstellingen vind je dus niet
meer terug in het enige Vlaamse cartoontijdschrift.

Krokuskriebels was voor mij een zeer aangename ervaring, de samenwerking met de Gezinsbond van
Kruishoutem verliep fantastisch. Het is altijd leuk om met nieuwe mensen samen te werken. Als ECC vinden
we het belangrijk om samen te werken, zowel op internationaal als op lokaal vlak. Voor herhaling vatbaar.
Fernand Vogels

Nieuwsbrief
Maandelijks verschijnt een Nederlandstalige elektronische nieuwsbrief over de activiteiten van het ECC. Driemaandelijks is er ook een Engelstalige versie van
de nieuwsbrief.

Brainstorm
Begin 2012 werd een brainstorming georganiseerd met partners, bezoekers van het ECC, bestuursleden en cartoonisten rond de vraag: ‘Hoe maken we van
het ECC, zowel virtueel als reeël, de ontmoetingsplaats voor cartoonisten en cartoonliefhebbers. De plaats waar iedereen (die van cartoons houdt) gewoon
wil zijn?’
Deze basisvraag werd a.d.h.v. 5 trends in de culturele en museale sector verkend. De resultaten gelden als input voor het ECC voor verdere projecten en
communicatieacties.
Het participatieve karakter van de brainstorm vond ik een geslaagd experiment. Wie kan ons beter helpen bij het
bedenken van nieuwe initiatieven dan onze bezoekers, Vrienden van het ECC, cartoonisten en partners waarmee we
samen werken. Het was fantastisch te zien hoe enthousiast de panelleden waren en de ideeën waren creatiever dan
ooit. Hier kunnen we zeker verder mee aan de slag.
Saskia Gheysens
Voor mij is elke stap in het ecc in Kruishoutem , al een bezonder moment: vrienden ontmoeten , cartoontekenaars
leren kennen, en vaak toasten op de vriendschap. Natuurlijk is voor mij het moment van 2012 die vrijdagavond in
september toen ik niets vermoedend dringend naar het ECC werd geroepen voor een belangrijke vergadering.......
toen ik het ECC binnenstapte stonden zo'n 60 vrienden met een glas in de hand klaar om mij een 70e verjardaag toe
te wensen. Onvergetelijk moment, klaargestoomd door mijn 2 lieve dochters en de vrienden van het ECC.
Ro Burms

Cartoon museum conferentie
Conferentie
Van 7 tot en met 9 september 2012 organiseerde het ECC-bestuur de 4de Internationale Cartoon Museum Conferentie. Het werd meteen ook de editie met
het grootste aantal deelnemende cartoon musea. De volgende cartoon musea namen deel: European Cartoon Center Kruishoutem, Cartoon Museum
Eskisehir, Azim Azimzadeh Cartoon Museum, Museum of Caricature and Cartoon Art Warsaw, Surgut Fine Arts Museum, House of Humour Gabrovo,
Cartoon Museum Zemun, Tabriz Cartoon Museum, Portocartoon, Toonseum Pitssburgh, Foundation of the Romanian and universal Cartoon museum ,
Fayoum Caricature Museum, Atila Ozer House, Markiezenhof – Spotprentenmuseum Bergen Op Zoom, Persmuseum Amsterdam, Turan Selcuk Cartoon
House – Turkey, The Israeli Cartoon Museum Holon, Musée de la carticature et du cartoon Vianden.
Het thema van de conferentie stond in het teken van ‘Connecting through Cartoons’. Waarbij de focus van het congres enerzijds lag op de publiekswerking
van de musea en anderzijds op de meerwaarde van de cartoon in de hedendaagse (bedrijfs)communicatie. Uiteraard slaat ‘connecting’ eveneens op het
verbinden van de verschillende deelnemers om op deze manier duurzame samenwerkingsverbanden mogelijk te maken.
Naast het inhoudelijke programma werd eveneens aandacht besteed aan het sociale programma, met een toeristisch programma in Oost-Vlaanderen.
Meer info over de conferentie kan u nalezen op de conferentieblog: http://cartoonmuseumconference.wordpress.com

Mijn mooiste ECC-moment van het jaar was de conferentie waar opnieuw stevige banden gesmeed werden. Mijn
persoonlijk hoogtepunt van de conferentie was ‘mijn huwelijk met Deniz van het Atila Ozer House’ tijdens de officiële
ontvangst op het gemeentehuis.
Paul De Ruyck

Verjaardagsfeest 5 jaar ECC

We vonden het fijn om onze 5de verjaardag te vieren in het bijzijn van onze buitenlandse collega’s. Vandaar dat we ons verjaardagsfeest in september
georganiseerd hebben i.p.v. in juni. Er was een verjaardagstaart, een cartoonzoektocht door de gemeente en een barbecue waarna velen zich aan een
danspasje hebben gewaagd. Een feest dat we niet gauw zullen vergeten.

Het verjaardagsfeest van het ECC was echt een topmoment. Het was superdruk in combinatie met de cartoon
museum conferentie, maar het gaf zoveel voldoening. Een echt feestmoment.
Filip Gevaert

Projecten
Geschiedenis van de Belgische Cartoon
In 2012 werd een belangrijk luik voor de permanente tentoonstelling ‘Geschiedenis van de Belgische Cartoon’ afgerond. De vzw Geheugen Collectief
onderzocht in opdracht van het ECC welke literatuur er ter beschikking is over de Geschiedenis van de Cartoon in België en het bestaande materiaal dat
relevant kan zijn voor de uitbouw van een tentoonstelling.
Het onderzoeksrapport geeft duidelijk aan dat er weinig onderzoek gevoerd is naar de Belgische cartoon en de meeste bronnen gaan dan ook uit van de
Geschiedenis van België in cartoons. Dit sterkt ons in de overtuiging van het belang van de uitbouw van een permanente tentoonstelling rond die Belgische
cartoon.
Op basis van dit eerste onderzoeksrapport zal in 2013 verder onderzoek verricht worden en een tentoonstellingsconcept worden uitgewerkt.

Cartoons from Belgium
Om de Belgische cartoon in het buitenland te promoten werd in 2012 gestart met de samenstelling van een rondreizende tentoonstelling ‘Cartoons from
Belgium’. De tentoonstelling bestaat uit 95 cartoons van 10 prijswinnende ‘gag’ cartoonisten uit België. De tentoonstelling zal in 2013 en 2014 op
verschillende plaatsen in het buitenland tentoongesteld worden.

Euro-kartoenale
In 2012 was de rondreizende tentoonstelling 18de Euro-kartoenale ‘Schoenen’ nog te bezichtigen in Tongeren en Veurne. Ondertussen werd hard gewerkt aan
de voorbereiding van de 19de editie die als thema ‘De Fiets’ meekreeg en vanaf eind maart 2013 in het ECC te bezichtigen zal zijn.

Enquête cartoonorganisaties
Het ECC heeft een enquête gelanceerd bij cartoonwedstrijdorganisatoren en cartoonisten om te weten te komen welke criteria nu echt doorslaggevend zijn
bij de keuze van de cartoonist om al dan niet deel te nemen aan één van de honderden wedstrijden die elk jaar georganiseerd werden. De belangrijkste
criteria blijken de reputatie van de organisatie te zijn, de publicatie van een cartoonboek en de mogelijkheid voor het elektronisch insturen van de werken. De
resultaten kunnen nagelezen worden op http://www.slideshare.net/saskiagheysens/cartoon-contest-survey-2012

Andere Activiteiten
Pannenkoekenfestijn en ontbijtbuffet

Traditioneel organiseert het ECC in februari een pannenkoekenfestijn en op moederdag verwennen we de moeders en hun
familie op een uitgebreid ontbijtbuffet. Een manier om geld in het laadje te krijgen om alle tentoonstellingen in het ECC gratis
ter beschikking te kunnen stellen van het grote publiek.

Eindejaarsconférence
De eindejaarsconférence vond dit jaar plaats op 21 december, het voorspelde einde van de wereld. André Nollet gaf ons opnieuw een prachtig overzicht van
het jaar in cartoons. Dit jaar werd hij ingeleid door Jan Oplinus die ons inzage gaf in het leven van een cartoonboekenverzamelaar. Traditioneel werd dan ook
het jaarprogramma 2013 voorgesteld en heften we het glas op een fantastisch eindejaar.

ECC Cartoonbooksclub
Wekelijks verschijnt op de blog van de ECC Cartoonbooksclub een post/recensie van een cartoonboek. Daarvoor gaat inspirator Jan Oplinus op
ontdekkingstocht in zijn eigen bibliotheek of in die van het ECC (die in 2012 opnieuw met 111 nieuwe boeken werd aangevuld). Daarnaast verschijnt in elk
Scherpernummer een specifiek artikel rond cartoonboeken.
In 2012 kreeg de cartoonboekenclub ook bezoek van de grootste cartoonboekenverzamelaar ter wereld, de Fransman Jean-Marie Bertin, en de familie van de
Italiaanse cartoonist Scalarini. In samenwerking met de bibliotheek van Wevelgem werd een cartoonboekententoonstelling met ludieke lezing over
cartoonboeken georganiseerd.
De blog trekt gemiddeld 3449 bezoekers per maand aan.

Blik naar buiten
Cartoonfestivals en -tentoonstellingen
Het ECC was traditiegetrouw aanwezig op alle Vlaamse cartoonfestivals (Sint-Truiden, Olen, Zemst, Knokke, PCB, Grip vzw, ...) en cartoontentoonstellingen
in het ganse land (cArtoons, IHA, 3Ka, Lachfestival Houthalen, Sondron, Emiel De Bolle, ...). Maar ook de buitenlandse festivals konden op een delegatie van
het ECC-bestuur rekenen. Zo was het ECC dit jaar aanwezig op Caricatura in Kassel (Duitsland), Umoristi a Marostica (Italië), Cartoonfestival Vianden
(Luxemburg) en de cartoonale van Warschau (Polen).
De ontvangst door Alessandro Gatto en Marisa en hun begeleiding doorheen Veneto en Venetië tijdens ons bezoek
aan de cartoonale van Marostica toont aan hoezeer zij ons waarderen. Het was overduidelijk hoe blij ze waren ook
eens iets voor ons te kunnen doen. Dat ik mijn verjaardag kon vieren in het gezelschap van mijn vrienden was zeker
meegenomen.
Jan Verheggen

Jury
Regelmatig wordt ook een beroep gedaan op de ECC-medewerkers om in jury’s van cartoonwedstrijden te zetelen. In 2012 was het ECC vertegenwoordigd in
de jury’s van het Karikatuurmuseum in Warschau (Polen), de tentoonstelling van vzw Grip, de cartoonale Brugge, cartoonwedstrijd Fedactio en Umoristi a
Marostica (Italië). Het ECC besliste om enkel nog deel te nemen aan live jurymeetings en niet meer deel te nemen aan online jury meetings, gezien we
overtuigd zijn van het belang van discussie en overleg tijdens een jurybijeenkomst.

Samenwerking
Meer en meer wordt door de Belgische cartoonwedstrijdorganisatoren een beroep gedaan op de expertise van het ECC. In 2012 werd samengewerkt met
o.m. Fedactio, vzw Grip, de cartoonale Brugge en het stadsbestuur van Olen. Héél wat andere organisaties in binnen- en buitenland maken actief gebruik van
onze website om hun wedstrijd bekend te maken bij de cartoonisten.

Dank u
Partners en sponsors

Vrienden van het ECC

Vrijwilligers
Anthony, Christien, Dominique, Dorine, Fernand, Filip, Herman, Jan, Jo, Monique, Philippe, Paul, Rita, Ro, Rudy, Saskia, Sebastien en Véronique.
Ook een speciale dank aan cartoonist André Nollet die altijd voor ons klaar staat en Jan Oplinus voor zijn passie voor de cartoonboekenclub. Rest ons nog alle
anderen te bedanken die occasioneel een handje toesteken voor de samenstelling van een tentoonstelling, het aanreiken van een goed idee, de
eindejaarsreceptie, een artikel voor Scherper, een professioneel advies, enz... oprecht bedankt.

