
Gecureerd door  
André Nollet

BEZOEKERSGIDS

CARTOONWANDELING
WERVIK

GEROOKT
07.10 > 06.11.2022



Dienst toerisme

Nationaal Tabaksmuseum

PARCOURS CARTOONWANDELING

4,5 km

Download de route op routeyou.com via de link  
op onze website www.wervik.be/rook

Deze wandeling is niet bewegwijzerd.  
Volg de route zoals is aangeduid op onderstaand plannetje.

Kasteelstr.

Kasteelstr.

Scherpenheuvelstr.

Sint-Jorisstr.

B
arrierestr.

Koestr.

Koestr.

Jaagpad

LEIE

LEIE

Jaagpad

Koestr.

Leiestr.St-Medardusstr.

Vrijdagmarkt

N
ieuw

str.

Ooievaarsstr.
Sint-Maartenspl.

V
la

m
in

ge
ns

tr
.

Leiestr.

Duivenstr.

Steenakker

Gasstr. Gasstr.

M
ol

en
st

r.

G
rauw

e Z
ustersstr.

Speiestr.

Sin
t-P

ol

WERVIK

WERVICQ-SUD (F)

Stadsdomein
Oosthove

Recreatie-eiland De Balokken

01
02

03

04

05

06
07

08

10

11

12

13

14

09



01  Nationaal Tabaksmuseum (tuin) 
 Koestraat 63, Wervik 

 Canary Pete (B)  
 Sus Damiaens  
 (°1952 Opglabbeek)

Trad voor het eerst naar buiten met een reeks tekeningen 
in april 1957. Hij tekende zes sinterklazen op de 
kinderbijslagcheque van zijn moeder. De cheque werd 
daardoor ongeldig, en de postbeambte weigerde hem 
uit te betalen. Hij studeerde Vrije Grafiek aan de Academie 
van Hasselt en schuimt sindsdien alle cartoonwedstrijden 
in binnen- en buitenland af. Met een beetje ruggensteun van 
wijlen cartoonist Brasser kon hij voor het eerst publiceren in 
Raak, het blad van KWB. Daarna volgden De Nieuwe Koerier 
en De Nieuwe Tijd. Zijn cartoon over de ontsnapping van Marc 
Dutroux (1998) trok de aandacht van Gazet van Antwerpen en 
sinds die dag is Canary Pete hun vaste cartoonist. Daarnaast 
publiceert en/of publiceerde hij ook in Het Belang van Limburg, 
Knack, De Standaard, Ons Recht, De Apothekerskrant en in 
het Nederlandse blad Medisch Contact. Hij won driemaal 
de grote prijs van de Press Cartoon Belgium.  Zijn inspiratie 
haalt hij - uiteraard - uit de dagdagelijkse actualiteit, maar ook 
uit het verschijnsel “Mens“, met al zijn eigenaardigheden en 
kleine kantjes. U weze gewaarschuwd, in de buurt komen van 
Canary Pete kan figureren in een cartoon tot gevolg hebben….

www.canarypete.be

02  Kapel O.L.V. Troosteres der Bedrukten 
 (‘Koortskapelletje’) 
 (in groenzone op einde van de Kasteelstraat - 
 volg wandelpaadje t.h.v. huisnr. 146) 

 Lectrr (B)  
 Steven Degryse  
 (°1979 Roeselare)

Belgische cartoonist, striptekenaar, animator, scenarist en 
columnist. Steven Degryse debuteerde eind de jaren ‘90 
met een dagelijkse cartoon op het internet en werd al snel 
opgepikt door allerlei media. Zijn cartoonreeks ‘Hara Kiwi’ 
loopt sinds 2004 in media in binnen- en buitenland, met 
publicaties in o.m. Zweden, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, 
Duitsland, Zuid-Afrika, de VS, Hongarije en Turkije. Zijn 
strookstrip ‘Lars’ liep in verschillende Vlaamse, Nederlandse 
en Zweedse kranten. Sinds 2011 is hij huiscartoonist bij 
De Standaard. Sinds 2018 worden zijn politieke en actuele 
cartoons wereldwijd verdeeld door het New York Times 
Syndicate. Lectrr is ook actief als animator, o.m. voor de 
populaire rubriek ‘Dag op Dag’ in Man Bijt Hond, maar maakt 
ook commerciële animaties voor bedrijven waaronder 
Heineken. Ook als stand-up comedian was Lectrr ooit actief. 
Zo toerde hij doorheen Nederland langs legendarische zalen 
als De Melkweg (Amsterdam) en stond op de affiche van het 
Bal Rat du Mort (Arnhem). Om zich beter op zijn cartoons te 
kunnen focussen zag hij echter af van een verdere carrière op 
het podium. In zijn vrije tijd is Lectrr vooral bezig met z’n passie 
voor boeken.

www.lectrr.be

03  Frederiksplein 
 Kasteelstraat/Barrierestraat
 Nabij het Frederiksmonument met kanonnen 

 Stef (B)  
 Stefaan Provijn  
 (°1960 Deinze)

Volgde artistieke humaniora in Sint-Lucas en daarna 
Toegepaste Kunsten aan de Koninklijke Academie in Gent. 
Hij werkt als freelance grafisch ontwerper, illustrator en 
cartoonist voor diverse uitgeverijen, redacties, reclame- en 
evenementenbureaus, bedrijven en overheden. Dankzij zijn 
veelzijdige vaardigheden wist hij een breed en gevarieerd 
portfolio uit te bouwen. In 2013 bracht hij zelf het cartoonboek 
‘Cartoons’ uit met 80 spitsvondige cartoons. Live cartoons 
uittekenen op seminaries en bedrijfstrainingen, net als live 
portrettekeningen maken, behoren tot zijn werkdomein.
Hij won reeds talrijke (inter)nationale cartoonprijzen, in 2022 
o.m. de 3de prijs Greta Thunberg op het Portocartoon World 
Festival (Portugal), de 1ste prijs Piracicaba ‘e-commerce’ 
(Brazilië) en de Davidsfonds prijs in Knokke. Eerder ook al 
de Zilveren Hoed in Knokke-Heist, de 2de prijs op het Salon 
Internationale in Vianden (Luxemburg) en de Brabant Water 
prijs in Eindhoven (Nederland).
In 2015 werd hij geselecteerd met één van zijn werken voor 
de memorial tentoonstelling in de Nationale Bibliotheek 
van Frankrijk (Parijs) naar aanleiding van de aanslag op de 
redactie van het satirische blad Charlie Hebdo.

www.stefaanprovijn.be

04  Volkstuin 
 Scherpenheuvelstraat 29 

 VYP (B)  
 Norbert Van Yperzeele  
 (°1950 Oudenaarde)

Het cartoonistenbestaan van Norbert Van Yperzeele 
samenvatten wordt stilaan een hele klus. Hoewel hij nu alweer 
een tijdje meedraait in het wereldje is dat gedurende jaren 
anders geweest…
Een eerste bocht nam hij reeds toen hij na zijn klassieke 
humaniora naar Sint-Lucas (Gent) trok om er Publiciteit 
en Grafiek te gaan studeren, zonder voorafgaande 
kunstopleiding. Nadien volgde hij avondonderwijs in zowel 
Publiciteit als Sierkunsten aan de Academie in Oudenaarde. 
Nogal wat expo’s van beeldhouwwerk en eerder klassiek 
tekenwerk volgden.
In de daarop volgende jaren werkte hij als freelancer voor 
diverse kranten en magazines, en nam hij - niet meteen 
fanatiek - aan enkele wedstrijden deel. Een aantal selecties 
en paar prijzen later stopte echter de prille loopbaan van 
cartoonist Van Yperzeele eind de jaren ’70... De ‘carrière’ 
aan de universiteit (VUB), waar hij verantwoordelijk was 
voor de Grafische Cel, slorpte teveel tijd op. Hij bleef echter 
artistiek bezig en maakte regelmatig cartoons en illustraties 
voor de universitaire gemeenschap.
 Pas in 2005, op aansporen van zijn vrouw dan nog, startte hij 
opnieuw met deelnames aan cartoonwedstrijden. Dat lukte 
aardig en intussen, na 17 jaar bevlogen tekenwerk, staan al 



aardig wat internationale prijzen en selecties op het palmares, 
o.m. in China, Rusland en Zuid-Afrika. 
Nu is hij met pensioen, maar stoppen met tekenen is niet voor 
morgen. “Ik heb al beslist dat ik 86 zal worden.”

05  Speelplaats basisschool De Graankorrel 
 Sint-Jorisstraat

 Arnulf (B)  
 Arnout Fierens  
 (°1964 Leuven)

Is gespecialiseerd in cartoons en strips over werk, 
bedrijfsleven, milieu, gezondheid, politiek, kunst & cultuur 
en diversiteit. Maar ook voor andere thema’s draait hij zijn 
hand niet om. Sinds 1999 levert hij cartoons aan bedrijven, 
vakbonden, pers, overheden en alle uithoeken van de sociale, 
culturele, economische en politieke wereld in Vlaanderen en 
ver daarbuiten. 
Inspiratie vindt hij overal, en vooral bij mensen die zichzelf heel 
ernstig nemen...
Arnulf nam in 2015 deel aan het cartoonboek ‘Je suis 
Charlie’ van 53 professionele cartoonisten naar aanleiding 
van het drama bij Charlie Hebdo. De opbrengst van dat 
boek ging integraal naar de redactie van het blad en naar 
de nabestaanden van de tijdens de terroristische aanslag 
vermoorde collega’s.
Arnulf publiceert in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. 
Wanneer hij niet tekent is hij bedrijvig als jazzgitarist. 

www.arnulf.be 

06  Sint-Medarduskerk 
 Sint-Medardusstraat 

 Brasser (B)   
 Paul De Valck  
 (°1937 Humbeek - †2001 Schepdaal)

‘De keizer van de cartoonisten’, zo noemde curator André 
Nollet hem ooit. Hij leerde hem op de redactie van Het 
Nieuwsblad kennen. Hij tekende voor het algemene nieuws. 
Nollet voor de sport. Een eerlijk, oprecht en bescheiden man. 
Een tekentalent met een open kijk op alles en iederéén. Nooit 
kwetsend, altijd pittig en vol humor. Trouw aan zijn visie, nooit 
kwaad. Een prijzenkampioen op wereldcartoonales, teveel 
om op te noemen. In 2006 werd hij postuum ereburger van 
Grimbergen. Spijtig dat hij dàt niet kon meemaken…
Een lijvig boek over Brasser werd in 2016 - exact 15 jaar na 
zijn overlijden - uitgegeven als een passend eerbetoon. Een 
publicatie vol cartoonjuweeltjes.

07  Vrijdagmarkt 

 Lu© (B)   
 Luc Vernimmen  
 (°1959 Mortsel)

Al van jongs af aan is Luc Vernimmen gefascineerd door 
tekenen en door strips, wat zijn grafische stijl vandaag 
kenmerkt. De opleiding Vrije Grafiek aan Sint-Lucas 
(vandaag: Karel de Grote Hogeschool) in Antwerpen was 
dan ook een voor de hand liggende studiekeuze. Na zich 
jarenlang te hebben toegelegd op oude druktechnieken zoals 
houtgravure, ets en aquatint, werd zijn werk langzamerhand 
kleurrijker. 
Grafisch kan hij zich uitleven als freelance illustrator van 
schoolboeken en prentenboeken voor Belgische en 
Nederlandse uitgeverijen. Zijn cartoons kapen geregeld 
internationale prijzen weg. Zo won hij dit jaar de 1ste prijs op 
het 15de International Contest of Caricature and Cartoon in 
Vianden (Luxemburg) en een 2de prijs op het Luiz d’Oliveira 
Guimarães Humor Biennial (Portugal).

www.lucvernimmen.be

08  Zwembad Ter Leie 
 Stadsdomein Oosthove – Speiestraat 32
 (geveldoek boven ingang)

 André Nollet (B)   
 (°1946 Wervik)

Cartoonist tot in de kist of de urne? In 1968 tekende hij 
over zijn eigen Wervikse jeugd en de geschiedenis van zijn 
geboortestad Wervik, naar aanleiding van haar 2000-jarige 
bestaan. In 1970 deed hij dat ook over zijn legerdienst bij 
de Luchtmacht in Sint-Truiden. In 1980 begon hij voor 
Sportwereld van Het Nieuwsblad met een cartoon over 
de Rode Duivels op het EK in Italië. Honderden cartoons 
tot 1999 hield hij het daar vol. De cartoons Oscar Palmkes 
op alle sportpagina’s van àlle Vlaamse kranten waren een 
doorbraak voor de ‘top-topicals’ in de media gedurende 9 
jaar… Toen vond concurrent Het Laatste Nieuws het welletjes 
en mocht hij dagelijks voor de Gentse editie van hun krant aan 
de slag. Enkele duizenden cartoons later hield hij er in 2014 
mee op. Na het heengaan van zijn goede vriend Brasser in 
2001 tekende hij wekelijks voor ’t Pallieterke onder het motto 
‘voor mensen met een goed hart en een slecht karakter’. 
Opdrachten rond veiligheid op het werk voor bedrijven als 
Quick-Step, NMBS, Volvo Trucks & Cars, EBES-Electrabel, 
ASML Nederland… werden nieuwe uitdagingen. Nu nog 
steeds graag aan het doen wat hij graag doet én vooral met 
passie…
In 2009 werd André Nollet als ereburger van zijn geliefde 
Wervik gehuldigd. Hij nam wat graag de uitdaging aan om 
binnen het project ‘Als de Rook om je Hoofd is Verdwenen’ 
van het Nationaal Tabaksmuseum (2022) als curator een 
cartoonwandeling uit te werken. Naast het historische 
en artistieke luik krijgt het project op die manier ook een 
creatieve en humoristische invulling.

www.nollet-cartoons.be 



09  Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst 
 Speiestraat 23

 O-SEKOER (B)  
 Luc Descheemaeker  
 (°1955 Brugge)

Groeide op in Bavikhove (Harelbeke), waar hij al vroeg met 
tekenen begon. Naast zijn werkzaamheden als cartoonist 
was hij veertig jaar lang leraar plastische opvoeding en docent 
Kunst en Cultuurwetenschappen aan het Sint-Jozefinstituut 
College in Torhout. In de zomer van 2016 ging hij met 
pensioen. Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit het tekenen 
van cartoons en het maken van humoristische foto’s. 
Hij stuurt regelmatig werk in voor (inter)nationale cartoonales 
en festivals. Mét succes want hij won wereldwijd al liefst 340 
prijzen gedurende de afgelopen 40 jaar.

www.o-sekoer.blogspot.com
www.instagram.com/luc_descheemaeker

10  Vzw O²
 Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg
 Speiestraat 48

 Franx (B)  
 Michel Vrankx  
 (°1956 Brussel)

Begon als cartoonist en striptekenaar en dat valt ook duidelijk 
te zien in zijn sculpturen. Hij tekende honderden politieke 
cartoons voor een breed scala (vooral linkse) publicaties, 
onder meer Le Drapeau Rouge/De Rode Vaan. Zoals GAL 
(Gerard Alsteens), met wie hij enigszins te vergelijken valt, 
wilde hij zijn creaties ruimte en volume geven, maar terwijl 
Alsteens meer dan levensgrote poppen maakte voor het 
carnaval van Aalst en de Europastoet in Tielt, stortte Vranckx 
zich op de klei, keramiek en brons. Zijn beelden zijn kleiner, 
bescheidener, subtieler en zoals zijn cartoons, altijd geestig. 
Het zijn driedimensionale karikaturen en beeld geworden 
glimlachen. Als tekenaar is hij een klassieke, zeg maar 
ouderwetse vakman, als beeldhouwer ook. Hij werkt met klei 
op de draaiplank, en met de raku bakoven. Zijn tekeningen 
dansen, net als zijn beelden. Zoals een extra potloodstreep de 
beweging verandert, zo wijzigt wat kneedwerk de houding en 
de richting van het beeld. De grondstof, klei, of aarde, bepaalt 
dus in zekere zin de uiteindelijke vorm. Tekenen helpt, niet dat 
Vranckx van elk beeld een schets maakt, neen, de tekening zit 
in zijn hoofd, in zijn geest, of omgekeerd. Hij ziet zijn creaties 
ook meteen als karikatuur, niet als realistische figuren die 
daarna grotesker gemaakt worden. Een klomp aarde is als 
een wit blad. 

www.galerieprivee.be 
www.galerieduloup.net  

11  Brandweerkazerne 
 Gasstraat 2

 Klier (B)
 Kurt Valkeneers   
 (°1966 Hamont)

Gezegend met de sociale vaardigheden van een bot hooi 
zocht de jonge Klier naar alternatieve communicatievormen. 
Gebarentaal, rooksignalen, het morsealfabet en de Enigma-
code bleken geen succes maar proefondervindelijk 
ondervond hij dat mensen hem aanspraken als hij tekeningen 
maakte (“Wat zijt gij aan ’t tekenen? Een hond, een boomhut of 
is het een bos prei?”). 
Gesterkt door deze ervaring en gedurende zijn opleiding 
Graduaat Boekhouden-Informatica begon Klier met het 
tekenen van stripverhaaltjes tijdens de minder belangrijke 
lessen (Boekhouden). Ook hier ondervond hij dat sociale 
contacten met de leerkrachten toenamen (“Zijt gij alweer aan 
’t tekenen? Kom, buiten gij!”). 
Geïnspireerd door de borsten- en billenpartijen van Eric 
Schreurs belandde Klier bij het cartoonistencollectief Balzak 
waar notoire vetzakken zoals Lectrr, Vanmol, Tom en Jexx lid 
waren. Een special van het e-zine van Balzak rond de massale 
ontslagen bij Ford Genk (2003) trok de aandacht van Het 
Belang van Limburg. Geboren te Hamont en bij zijn ontdekking 
van de rest van de wereld gestrand in Peer (18 km verderop), 
gecombineerd met de vaardigheid om een fruitvlaai alleen 
te verorberen, maakten van hem de typische Limburger 
om als cartoonist bij de krant te beginnen. Vierduizend 
cartoons later is Klier nog steeds de huiscartoonist van Het 
Belang van Limburg. Door het vele tekenen is het nu ook veel 
gemakkelijker om in zijn tekeningen het onderscheid te maken 
tussen een hond, een boomhut en een bos prei… 

12  Bibliotheek 
 Sint-Pol 3

 Griet (B)
 Griet Blockx   
 (°1978 Leuven)

Griet werd als jongste telg geboren in een gezin van vier. 
Ze speelde tijdens haar kindertijd in Leuven tussen de 
appelbomen en witloofputten van haar ouders en groeide 
uit tot een ietwat verlegen maar prettig gestoorde meid. Na 
haar verpleegstersstudies in haar thuisstad trok Griet naar 
Antwerpen waar ze verder studeerde aan de Sint-Lucas 
Hogeschool. In 2004 behaalde ze daar haar diploma Meester 
in de Beeldende Kunst. Als afstudeerproject koos ze - hoe 
kan het ook anders? - voor cartoons. Onder het toeziend oog 
van de Gentse cartoonist en docent André Nollet zette Griet, 
als één van de weinige Vlaamse vrouwelijke cartoonisten, 
haar eerste stappen in de cartoonwereld. In 2012 werd ze 
huiscartoonist bij het European Cartoon Centre (Kruisem). 
Vandaag combineert Griet een gezin met tekenwerk en een 
deeltijdse job in het ziekenhuis. Ze maakt actuele cartoons, 
maar ook particuliere of reclameopdrachten voor bedrijven 
behoren tot haar favorieten.

www.grietcartoons.be 



13  Stadstuintje 
 Sint-Maartensplein
 (links naast stadhuis)

 Poleurs (L)
 Pol Leurs   
 (°1947 Luxemburg stad)

Is een gepensioneerd technisch ingenieur. Van 1975 
tot 1983 werd zijn werk regelmatig gepubliceerd in de 
Luxemburgse tijdschriften Revue, Forum en Ons Stad. Sinds 
1976 organiseert hij regelmatig solotentoonstellingen en 
neemt hij deel aan expo’s in binnen- en buitenland. Hij zetelt 
ook in de jury van verschillende internationale wedstrijden 
en was van 2009 tot 2013 voorzitter van de jury van het 
Salon International de la Caricature et du Cartoon in Vianden 
(Luxemburg). In 2020 was hij voorzitter van de jury van de 
23ste internationale wedstrijd van het European Cartoon 
Center in Kruisem. Sinds 1980 neemt Pol Leurs regelmatig 
deel aan (inter)nationale cartoonwedstrijden. Mét succes 
want hij wist intussen een indrukwekkend palmares aan 
prijzen en onderscheidingen in de wacht te slepen. Als lid van 
de Luxemburgse vereniging CartoonArt.Lu is hij samen met 
andere cartoonisten en vrienden betrokken bij de promotie 
van de cartoonkunst in zijn thuisland. Sinds 2003 publiceert 
Pol Leurs periodiek boeken met een selectie van zijn beste 
werk.

www.poleurs.lu 

14  D’Arke 
 Jeugdheem KSA/Chiro 
 Koestraat 25 

 Kazanevsky (UA)  
 Vladimir Kazanevsky  
 (°1950 Lebedin)

Geniet wereldwijd naam en faam als cartoonist. Hij studeerde 
in 1973 af als kosmisch radiofysicus aan de Staatsuniversiteit 
van Charkov in Oekraïne en volgde later de opleiding 
Journalistiek in Kiev.  
Door de oorlog die eind februari 2022 in zijn thuisland uitbrak, 
moest hij zijn land ontvluchten. Met vlijmscherpe cartoons 
drijft hij de spot met de agressor Rusland en president Poetin.
Zijn cartoons zijn gepubliceerd in talloze kranten en 
tijdschriften over de hele wereld, waaronder gerenommeerde 
titels als The Washington Post (VS) en Le Monde (F). Er waren 
solotentoonstellingen rond zijn werk in Oekraïne, Roemenië, 
Frankrijk, Californië, Japan, Iran... Hij was ook meermaals te 
gast in België, onder meer met een grote tentoonstelling in het 
European Cartoon Center in 2014. Tijdens zijn lange carrière 
viel hij met zijn bijzondere werk al meer dan 500 keer in de 
prijzen bij deelnames aan internationale cartoonwedstrijden, 
en dat in ruim 50 landen. Zo won hij afgelopen jaar de 
prestigieuze Kofi Annan Courage in Cartooning Award in 
Genève. Kazanevsky geeft ook lezingen en seminaries over 
de theorie van de stripkunst en publiceerde al een reeks 
cartoonboeken en stripverhalen.  
Hij staat bekend voor zijn ‘hoofdloze’ personages en dieren, 
en poëzie zonder woorden. Hij bestudeerde de geheimen 
van het heelal en koos uiteindelijk voor de microkosmos van 

de menselijke ziel. “Mensen met een eigen hoofd zouden 
gelukkig, gezond en intelligent moeten zijn. Er zou geen oorlog, 
drugs, prostitutie meer zijn ... Maar ze hebben bewust hun hoofd 
afgewend. Ze hebben besloten dat de ziel in hun hielen zat of in 
hun hart, hun galblaas of hun maag, maar niet in hun hoofd. Zo 
zijn ze gaan leven. Ze weten niet meer voor zichzelf te denken, 
en een regering zonder hoofd weet niet waar ze heen gaat. Als 
je om je heen kijkt, merk je dat dit resulteert in een ‘hoofdloze’ 
samenleving.”
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initiatieven in het kader van het project 
‘Als de Rook om je Hoofd is Verdwenen’
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